
Bestillingsseddel

    Velkomstmappe til frivillige 

    Indsamlingsbøsse m. wire

    Dækkeservietter (Max 10 stk. pr. butik)

    Danmission på 2 min.

Årets Lucia Indsamling materialer

   Plakat (A3)  

   Aktivitetshæfte til børn

   Lucia udklipsengel

	 	 	 Lucia	engel	(aflang	plakat)

Særindsamlinger  

    Materialer

Få mere at vide om Danmissions arbejde 

   Diakoni i Tanzania – Enlig mor til 4 børn og en forædreløs nevø

   SUPOTH i Bangladesh – Familiefejden gik ud over Mina

   Ung kirke – stor opgave – styrk kirken i Cambodja

   MAYAJA i Tanzania – Blik i stedet for bananblade

Plakater (A1/A2) 

   Egyptisk dreng

   Tanzaniansk dreng

   Indisk pige

   Tanzaniansk kvinde

Natten var mørk og lang, for det var 
midt om vinteren, få dage før årets kort-
este dag. Vinden susede i træerne, reg-
nen trommede på taget, og tykke skyer 
dækkede for himlens stjerner. Også inde 
i det store hus i et lille rum allerbagest 
var der mørkt og koldt.

På en hylde lå en krans af 
gran, og i den var der sat 
fem ranke stearinlys. 
På bordet    nedenfor 
stod en bakke med 
små, snoede boller 
pyntet med rosiner. 
Men det var nu alt 
sammen meget svært 
at se, for der var ikke no-
get lys; alt var kun grå skyg-
ger i mørket.

Et af de hånddryppede stearinlys         
rømmede sig. ”Hør, hvad står vi egentlig 
her for?” spurgte det tøvende.

”Uh ja, der er alt for mørkt herinde!” gøs 
et af de andre lys. Det var lidt mørkeræd, 
men det havde det ikke lyst til at fortælle.

”Jeg er nu sikker på, at vi har en opgave 
her i livet,” sagde grankransen højtideligt. 
”Vi skal sprede lys og glæde.”

”Ha!” grinede et af lysene. Det var vist 
nummer fem. ”Sådan en bunke kviste 
som dig kan da ikke lyse.”

”Nej, men jeg kan sprede en 
dejlig duft, så folk bliver 

glade.”

”Det kan vi da også,” lød 
det nede fra bollerne 
på bordet. Luciaboller 
kaldte de sig, for det 

syntes de lød særlig fint. 
”Og folk kan oven i kø-

bet spise os og blive mætte.”

”Men så længe vi ikke har noget 
lys, er der ingen, der får glæde af os, for 
de kan jo ikke finde os i mørket,” sagde 
grankransen sørgmodigt.

Lyset Bæres Frem

Du skal nu læse en historie om at sprede lys. Få en voksen til at læse med og løs opgaverne undervejs. 

Hver gang du har løst en opgave, skal du farvelægge et lys i Luciakronen her på siden . God fornøjelse!

Opgave 1: 
Alt er gråt i skyggerne, 

men kan du huske hvilke 
ting, der er i rummet? 

Spred lidt lys ved at 
farvelægge dem.

Tegninger: Sara Holm

 


 Bu
k rundt her 

Årets Lucia Indsamling 2014

Sådan gør du:

1.  Tegn ansigt på englen og farvelæg lysene. 

2.  Klip alle dele præcist ud.

3.  Klip vingerne halvvejs igennem -    
 den ene ovenfra, den anden nedenfra -

 ikke helt igennem! 
  
4.  Fold kjolen rundt og flet de to vinger    

 sammen på bagsiden.

4. Bind armene omkring englen 
 og lim dem fast bagpå.

Klip halvvejs op her ...

Limes fast i nakken!

Limklat her!

-----------

Klip halvvejs ned her ...

-------------

Sms:
“LUCIA” til 1277
(100 kr. + trafiktakst)

Netbank:
Reg. nr.: 4190
Konto: 6000398
(mærket LUCIA)

Mobilpay:
41 999 332

Butik:         Kontaktperson:       

 

Adresse:                            Postnr.:        By:        

Mail:           Telefonnr.:                                        

Hvem er danmission?

Årets Lucia Indsamling

bedekort

Indsamlingsplakat A3
Du støtter samtidig 

Årets Lucia Indsamling 

Køb et skrabelod 

og vind 10.000 kr.Pris 20,–

Tak for din støtte

Årets Lucia Indsamling

- Støtter fattige og udsatte 

    i Afrika, Asien og MellemøstenLæ
s mere på w

w
w

.danmission.dk 

Skrab 

Lucia engle 

og vindKontrolfelt - må ikke skrabes

Aktivitetsark

bangla engel

Indsamlingsbøsse 

– Husk at sætte topklistermærke på

Skrabelodsplakat A2

Skrabelod
bankoEngleplakat

Glasengel

Udklipsengle

Årets Lucia Indsamling

bedekort

Indsamlingsplakat A3

Du støtter samtidig 
Årets Lucia Indsamling 

Køb et skrabelod 
og vind 10.000 kr.

Pris 20,–Tak for din støtte

Årets Lucia Indsamling- Støtter fattige og udsatte 

    i Afrika, Asien og Mellemøsten

Læs mere på www.danmission.dk 

Skrab 
Lucia engle og vind

Kontrolfelt - må ikke skrabes

Aktivitetsark

bangla engel

Indsamlingsbøsse 
– Husk at sætte topklistermærke på

Skrabelodsplakat A2

Skrabelod

banko

Engleplakat Glasengel

Udklipsengle

Gudrun 
Vest

Tanzania 
1968-2004

”Da jeg ankom til Bushangaro i det nordvestlige Tanzania i 1971, kom en 

gammel mand hen til mig og spurgte: Har du ikke noget familie med? 

Nej, det har jeg ikke. Jeg er kun mig selv, svarede jeg. Og så gentog han, 

at de nok skulle hjælpe mig og passe godt på mig,” fortæller Gudrun 

Vest.

En gammel kone viste hende en ny måde at være en del af et fællesskab.

“Hun sagde: Ja, nu bor du i et fint hus, men du skal ikke tro, det bare er 

dit hus, for det er vores alles hus. Jeg tænkte ved mig selv: Nå – jamen 

så kan det være, man skal bo sammen med dem, hvem ved, hvordan 

det nu skal foregå. Konen tilføjede: Vi er nødt til at være sammen. Og 

sådan blev det. I den første tid var der simpelthen folk i mit hus hele 

tiden næsten nat og dag.” To af dem, som kom til mama Gudruns hus 

– søstrene Maria og Magdalena – endte med at bo der i 20 år, indtil de 

døde og blev begravet foran huset.

Gudrun Vest og hendes mangeårige virke i Tanzania er et eksempel på 

den gensidighed, som altid har været og stadig er en af de værdier, 

Danmission arbejder ud fra.

Tænd et lys for 
Diary og hendes mor 
Støt Danmissions arbejde for piger og kvinders rettigheder 

Årets Lucia Indsamling

Årets 
Lucia 
Indsamling 
støtter fattige og 
udsatte i Afrika, Asien 
og Mellemøsten. 
Læs mere på: 
danmission.dk/lucia

online:
danmission.dk/lucia

mobilepay

41 999 332

Sms: 

“LUCIA” 
til 1277 
(100 kr. + trafiktakst) 

Netbank: 
reg.nr. 4190 

konto 6000398 

 - mærket LUCIA
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