
FASTE  VÆGKALENDER 2022
2. MARTS - 16. APRIL

Send en hilsen til en 
du kender.

Hvad er du god til? 
Bag, syng, spil, skriv 
noget. Vis det for en 
anden.

Sig noget venligt til 
dem, du møder i dag.

Ring til en bedste-
forælder, en ven eller 
anden, du ikke har talt 
med i et stykke tid.

Lav en liste over alle 
de personer du gerne 
vil være gavmild ved
 i påsken.

2. marts

Hver gang du har 
muligheden i dag, så 
hjælp til.

Tegn en regnbue og tal 
om, hvorfor en regn-
bue er et tegn på håb.

Dans rundt i stuen til 
god musik, eller lyt 
til musikken, hvis du 
ikke er en dansemus.

3. marts

Tal om, hvad I er tak-
nemmelige for og tak 
Gud for det.

Vær ekstra sød ved en 
person i dag.

Del noget af  dit fred-
agsslik med en anden.

4. marts

Undersøg hvilke 
genbrugsbutikker, der 
er i området, og hvad 
overskuddet går til.

Tak Gud for fem ting, 
der er sket i dag.

Giv et stort og dejligt 
kram til en du holder 
af  i dag.

5. marts

Vælg et rum i huset, 
hvor I finder ting, I 
kan give til en af   
butikkerne fra i går.

Tænk på hvordan I 
i familien kan gøre 
nogle andre glade.

8. marts7. marts 9. marts 10. marts 11. marts 12. marts

15. marts14. marts 16. marts 17. marts 18. marts 19. marts

Grøn: Skriv/tegn

Blå: Gør noget

Orange: Giv det videre

Rød: Omsorg

Sort: Tænk

Gul: Åndelig



29. marts

Tegn et stort hjerte og 
skriv hvilke måder, du 
kan vise kærlighed på.

Overrask en i 
familien i dag.

28. marts

Tænk på ting der gør 
dig glad og tak Gud 
for dem.

Hjælp til i hjemmet.

Lav en liste med ting, 
du kan lide ved en 
anden - og giv listen 
til personen.

30. marts

Hjælp i dag en i 
skolen, på arbejdet 
eller derhjemme.

Lav påskepynt og 
hæng det op.

Tænk på, hvordan du 
kan være en god ven.

31. marts

Ryd i dag op på dit 
værelse, i køkkenet 
eller et uventet sted til 
glæde for andre.

Tal om, hvad der skete 
på skærtorsdag.

Bliv enige om en 
hyggelig film at se 
sammen.

1. april

Sortér dit legetøj og 
tag noget du ikke leger 
med længere og giv til 
en anden.

Tal om, hvad lang-
fredag betyder.

Bag småkager og giv 
nogle til naboen.

2. april

Lav palmeblade og 
skriv takkebønner til 
Gud på dem.

Bag boller sammen og 
nyd dem.

5. april4. april 6. april 7. april 8. april 9. april

12. april11. april 13. april 14. april 15. april 16. april
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Gå en tur i jeres om-
råde og bed for steder 
på turen.

Skriv et kort eller 
tegn en tegning, der 
fortæller noget godt 
om en anden person.

Forsøg i dag ikke at 
blive uvenner, sig i 
stedet opmuntrende 
ord til hinanden.

Leg en leg sammen 
alle sammen 
 i familien.

Giv et gavekort 
med en tjeneste fx 
støvsuge, smøre mad-
pakke, klø på ryggen.

Tænd et lys og bed for 
en du holder af.

22. marts21. marts 23. marts 24. marts 25. marts 26. marts

Hold en skærmfri dag 
og hyg jer med hi-
nanden i stedet.

Giv et kompliment til 
en anden i dag.


