September

Noe å gjøre
I september feirer vi engler og erkeengler, og da er det også en god til å bli mint
på om at vi alle har vår egen verneengel. Det er en engel som Gud har gitt hver
og en av oss og som har som oppgave å verne oss, å be for oss og å hjelpe oss
gjennom livet. Vi kan tenke på verneengelen vår som en venn, både i nød og i
glede. Derfor kan vi også be til engelen vår. Som hjelp til dette har Kirken gitt
oss en egen bønn til verneengelen. Det er en fin liten bønn som vi kan lære oss
og be hver dag. Da kan vi huske på at engelen vår går sammen med oss i alt vi
opplever til trøst og hjelp. Bønnen lyder:
«Guds engel, du som verner meg, til deg har Den høyestes omsorg betrodd
meg. Opplys meg, vern meg, styr meg og led meg.»
Skriv gjerne bønnen på et kort og ha det med deg i lommen.

Også til erkeengelen Mikael har vi en flott bønn om beskyttelse og hjelp:
«Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden,
vern oss mot djevelens ondskap og snarer.
Ydmykt trygler vi om at Gud må undertrykke den onde.
Og vi ber deg, de himmelske hærskarenes fyrste,
om at du med den makt Gud har gitt deg,
vil styrte i helvetet Satan og ondskapens ånder
som streifer omkring i verden til sjelenes ulykke. Amen.»

Noe å lage
Kunstnere har alltid likt å male og tegne englene, og vi liker å pynte med dem.
Vi kan også lage nydelige engler av våre egne hånd- og fotavtrykk. De minner
oss på at englene er sammen med oss og vil hjelpe hendene våre til å gjøre
gode gjerninger, og føttene våre til å gå Guds veier.

EVT FLERE FOTO MED FREMGANGSMÅTE – Det er for så vidt selvforklarende
når man har et så godt bilde, men jeg synes i alle fall det bør være en liste over
hva man trenger. Det er utrolig hva man kan glemme å kjøpe, og det er kjedelig
å sitte med barna og alt du trenger, bortsett fra limstift til å holde alt sammen…

Noe å spise
Etterpå spiser vi hvite ”englevinger” av sløyfepasta! De av oss som liker å tenke
at englene har krøllete hår, spiser selvfølgelig (!) ”englekrøller” – pastaskruer – i
dag.

