VAR EN HOPP-SPRIDARE IDAG!
Idag kan du vara en som sprider extra mycket hopp omkring dig! Det som
kan verka som en liten gest i dina ögon kan betyda mycket för någon
annan. Här kommer 30 tips på vad just du kan göra:

1. Dela med dig av ett bibelord eller citat som
kan uppmuntra någon i din närhet idag, kanske
via ett textmeddelande eller sociala medier.
Guds ord ger liv och kan förändra hela dagen
för någon annan.
2. Sätt någon annan före dig själv. Ge lite extra
av din tid, din uppmärksamhet och din kärlek
till någon som behöver det extra mycket.
3. Pynta utsidan av ditt hem för att ge dina
grannar ett extra leende på läpparna! Fäst
några ballonger på din brevlåda eller sätt upp
en skylt med en uppmuntrande text på din
uppfart.
4. Ge en komplimang till varje person du möter
idag.
5. Ge bort ett presentkort på något mysigt café
till en lärare i din närhet, för att han eller hon
ska känna sig lite extra uppskattad och sedd.
6. Avsätt 30 minuter för att ta tag i något
du har skjutit upp lite för länge. Rensa i
trädgården, åk till soptippen, ge bort kläder
du inte längre använder etc.
7. Le och säg hej till de du går förbi idag. Ett
litet leende kan betyda mycket!
8. Ta en skräpplockar-promenad runt om i ditt
kvarter. Låt oss ta hand om och förvalta vår
närmiljö på bästa sätt.
9. Avsätt en stund till att be för någon som du
vet har det tufft just nu, och fråga Gud om du
kan göra något specifikt för att uppmuntra
honom eller henne.
10. Fira livet lite extra idag! Dela ut ballonger,

baka bullar och ge bort, köp blommor till
någon. Sprid glädje omkring dig!
11. Be Gud om hjälp att släppa det du har svårt
för med någon annan, och förlåta om du har
något emot någon. Som han har förlåtit oss,
ber han oss att förlåta varandra!
12. Sätt på din favoritmusik och dansa loss en
stund hemma. Fröjd i Herren är vår starkhet!
13. Erbjud någon äldre i din närhet att åka och
handla mat åt dem idag.
14. Uppliva en relation som runnit ut i sanden.
Sträck ut en hand och ring eller skriv till någon
du tappat kontakten med, fråga hur de mår
och vad som händer i deras liv just nu.
15. Köp hem en korg och fyll den med gott
fika, fina blommor och ett uppmuntrande kort.
Ställ den utanför dörren hos någon som du tror
behöver det extra mycket.
16. Skriv ett kort och skicka till någon äldre
som du vet är isolerad i den här tiden.
Påminn om hur uppskattat och älskad den
här personen är!
17. Baka en omgång bullar eller gör lite
hemgjord saft och dela ut till dina grannar.
18. Skriv en liten lapp till brevbäraren och
tacka för det jobb som han/hon gör.
19. Säg TACK idag! Visa tacksamhet till de
runtomkring dig, både för stora och små saker.
Det finns alltid saker att vara tacksam för!
20. Om du har möjlighet, stötta något företag
eller någon restaurang som du uppskattar.

Handla hos dem, köp dem en fin bukett
blommor eller ett uppmuntrande kort.

26. Spela din favoritlovsång för en vän och
berätta varför du tycker om den så mycket.

21. Ring upp en vän på videosamtal och ta en
online fika tillsammans.

27. Skriv ett vittnesbörd om något som Gud har
gjort för dig, på dina sociala medier. Låt oss
hjälpas åt att sprida lite goda nyheter!

22. Visa uppmuntran och kärlek till någon
utanför din vanliga umgängeskrets.
23. Se till att vara fullt närvarande och ge
odelad uppmärksamhet till någon som
behöver det idag, och be en fokuserad bön
för den personen.
24. Känner du till någon som sörjer eller har
det extra tufft just nu? Skicka dem en extra
uppmuntran!
25. Laga en middag till en familj som du vet
behöver det.

28. Överraska någon i din familj eller din
närhet med att göra något för dem innan de
ens hinner fråga. Ta disken, städa, erbjud dig
att handla mat eller fixa i trädgården.
29. Ta hand om dig själv idag. Gör något som
du mår bra av och blir glad av.
30. Köp en present till en vän – bara för att!
31. Avsätt lite extra tid till att läsa Bibeln idag
och be den Helige Ande att tala till dig genom
det du läser.

