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1. Innledning

Dette opplegget er laget av Det Norske Misjonsselskap (NMS). Det er gratis og kan deles fritt med hvem 
som helst, også hvis man ønsker å arrangere Giving Tuesday til inntekt for en annen organisasjon enn 
NMS.

TEMAET FOR ÅRETS GIVING TUESDAY ER ”MIN HJERTESAK”

Målgruppa for opplegget er tweens. Vi har også laget et annen PDF med et opplegg som passer for 
tenåringer og konfi rmanter. Det er mulig å kombinere innhold fra disse to oppleggene slik man måtte øn-
ske. Det er ikke meningen at man skal gjennomføre alt. Tanken er at man velger det som passer for deres 
gruppe. Her er det plukk og miks som gjelder.

Vi samarbeider med kjente norske YouTubere/infl uensere som er med i fi lmene våre. Fire infl uensere vil 
være med på Giving Tuesday gjennom å poste innlegg om sin hjertesak på sosiale medier og med å 
starte en egen Giving Tuesday-innsamling på www.spleis.no. Det er Multiguru (Martin Belgen Isaksen), 
Kristine Bremnes, Ellen Aabol og Trine Weydahl. Følg gjerne med på det som kommer fra dem sammen 
med ungdommene.

Vårt ønske med å lage dette opplegget er at fl ere menigheter skal ta i bruk Giving Tuesday som en 
anledning til å engasjere unge for menighetens misjonsavtale/misjonsprosjekt.

Selve Giving Tuesday er 1. desember. I NMS har vi fokus på Giving Tuesday gjennom hele november. Det er 
heller ingenting i veien for å lage et arrangement med fokus på NMS både før og etter november.

Vil du vite mer om Giving Tuesday? Her er to nyttige linker:
Giving Tuesday med NMS: www.nms.no/giving tuesday  / Giving Tuesday i Norge: www.givingtuesday.no 
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3. Snakk sammen
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2. Filmer 

Her kan du fi nne fi lmene vi har laget i forbindelse med Giving Tuesday 2020:

https://vimeo.com/showcase/7634279

Flere av disse fi lmene egner seg til å se med en ungdomsgruppe. Mye av dette opplegget er 
laget med utgangspunkt i NMSU sin DELE-VLOGG om Giving Tuesday. 
Vi anbefaler derfor å bruke denne fi lmen.

Fullversjonen av DELE-VLOGGEN vil være tilgjengelig på denne nettsiden senest 25. oktober.

I opplegget for tenåringer fi nnes forslag til ulike måter å gjennomføre en samtale om disse fi lmene på. 
Det er mulig å bruke samtalespørsmålene også med tweens-grupper.

4. Andakt / Preken 
Andakten/ prekenen er tenkt som en fortsettelse av fi lmen(e). 
Til denne andakten trenger du: 
• røkelse eller parfyme, 
• en gjenlimt C4-konvolutt. Inni konvolutten ligger et A4 ark med et stort rødt hjerte tegnet på. Utenpå 

konvolutten står det «Til alle mennesker på jorda, Melkeveien, Universet»
• en bibel

Bibelreferanser: 2. Kor. 2,15; 2. Kor. 3,3; 1.Joh. 4,8b; Matt. 6,21; 2.Kor. 5,14; 2. Kor. 9,7

Tenn røkelse, eller åpne en parfymefl aske rett før andakten. 

Hva lukter dere? Hvordan kan dere lukte der borte det som skjer her framme?
Lukten brer seg i lufta, ikke sant 
Det skjer noe kjemisk som gjør at den blander seg med lufta vi puster inn.

Visste dere at det står i Bibelen at de som er disiplene til Jesus er som en god lukt? 
Hva tror dere det skal bety? 

Det var Paulus som skrev at de som følger Jesus er som en vellukt. 
Har dere hørt om han før? 

Paulus reiste rundt i landene rundt Middelhavet og fortalte om Jesus og startet kirker ca tjue år etter at 
Jesus døde på korset og stod opp igjen. Han var misjonær. Mange av bøkene i Det nye testamente i Bibe-
len er brev som Paulus skrev til menighetene han startet. Det er tretten brev fra Paulus. (Vis fram i Bibelen 
hvor mange av arkene som er brev fra Paulus. Dvs alle bøker fra Romerne til Filemon.)

Det med at vi er som en god lukt skrev han i et brev til menigheten i en by som heter Korint. Rett etter at 
han har skrevet at vi er som en Kristi vellukt, altså en vellukt som kommer fra Jesus så skriver han at vi er 
som Kristi brev, altså et brev fra Jesus.



4. Andakt forts.

Hvordan kan vi som er mennesker være brev?
Hva er det som gjør et papir og en konvolutt til et brev? 
Jo, at det er sendt. Og det er det samme som kan gjøre mennesker til «brev». Vi som vil følge Jesus er også 
sendt til verden. Jesus har sendt oss.

Vise fram brevet. Les utenpå konvolutten. Og ta ut arket med hjertet på. 

Jesus har faktisk sendt oss som et kjærlighetsbrev. For Gud er kjærlighet. Han elsker mennesker. Og han 
prøver på alle slags måter å komme i kontakt med oss mennesker slik at vi skal bli kjent med ham.
En av måtene han gjør det på er å sende oss som allerede har blitt kjent med ham ut i verden, slik at vi 
kan fortelle om Gud og Jesus til andre. 

I fi lmen så dere et glimt av misjonær Marit Breen. 
Hva er en misjonær?
Det er en som har som jobb å fortelle andre om Jesus, både med ord og med å hjelpe mennesker som 
har det vanskelig på grunn av fattigdom og urettferdighet.

Marit sier at hennes hjertesak er mennesker. Det er nok ganske mange misjonærer som vil si det samme, 
for hvis vi er sendt av Jesus som et kjærlighetsbrev fra Gud, så har vi også fått med oss samme hjertesak 
som Gud. Og Guds hjertesak – det er oss mennesker.

Hvis vi har tent på røkelse eller åpnet en parfymefl aske så lukter det. Det kan ikke skjules. Sånn er det 
med oss mennesker når vi blir sendt som bærere av Guds hjertesak også. Det merkes at vi er her uten at vi 
alltid trenger å si noe. Like viktig som det vi sier er det vi gjør. At vi viser godhet og omsorg for hverandre. 
At vi bryr oss.

En av måtene vi er en vellukt og et brev på her i kirka er at vi har en avtale med NMS (eller en annen orga-
nisasjon) om å gi penger til og be for misjonsarbeid i andre land. 

Fortell kort om misjonsarbeidet dere støtter i deres menighet. Her kan du fi nne informasjon:
https://nms.no/fi nndinmenighet/

Dette arbeidet er en hjertesak for oss. 
Giving Tuesday er en god anledning til å feire at vi er sendt for å vise godhet og vise hvem Gud er. Vi kan 
gjøre noe for å fortelle om eller samle inn penger til misjonsarbeidet vi støtter. Vi har noe å gi.

I Bibelen står det også at «Der skatten din er vil også hjertet ditt være.».
Hva er det som er din største skatt i livet? 
Hvis skatten vår er at Gud elsker oss, så vil det også være det som blir hjertesaken vår, og da blir det som 
at vi ikke kan la være å gi muligheten til å kjenne Gud videre til andre. 

Paulus skrev til Korinterne om det også: «Kristi kjærlighet tvinger oss», «Så er vi da utsendinger.» skrev 
han. 

Mange misjonærer opplever det slik – at Gud har kalt dem til å gjøre noe spesielt. Men når Gud kaller gir 
han oss også lyst til å gjøre det. Han liker at vi gjør ting med glede.
Slik skal det være med Giving Tuesday og med alle andre ting vi gjør for å vise godhet og kjærlighet også. 
Det vi gjør for hjertesaken vår skal vi få gjøre med glede. 
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ALTERNATIV ANDAKT/PREKEN: 
Se ”basarandakt med godteripremier” i opplegget for tenåringer.



Mulig overgang fra andakt til bønnevandring:
Faktisk skal vi få gjøre noe for hjertesaken vår her i kirka akkurat nå. Nå skal vi ha en bønnevandring der vi 
kan be for arbeidet vi støtter. Å be for misjon er like viktig som å gi penger til misjon.

Mulig overgang fra andakt til å planlegge en type innsamling eller aksjon ifbm Giving Tuesday:
Vi kan være med på Giving Tuesday! Har dere lyst til å være med og gjøre noe for hjertesaken vår her og 
nå? Nå skal vi dele oss inn i grupper og jobbe med å lage en aksjon.

NB! Se forslag til grupper og opplegg i forbindelse med å lage en innsamlingsaksjon i opplegget som er 
laget for tenåringer. Dette kan også brukes for tweens, eventuelt med noe mer voksenhjelp i hver gruppe. 
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6. Aktiviteter

Forslag til poster:

• Lystenning
• Heng opp et verdenskart og legg fram hjerteformede klistremerker. Ved å sette et hjerte på et land 

ber man en bønn for det landet.
• Trekk et bibelvers som handler om hjerter / kjærlighet. (Se ressursark med hjerteformede bibelvers 

som kan klippes ut til slutten i denne PDF’en.)
• Flett en hjerteformet julekurv eller bruk julekurver fra julekurv-verksted. (se mer om julekurver i 

avsnittet om aktiviteter.) Tenk over: Hva ville du endre på i verden hvis du kunne? Skriv ønsket på en 
lapp, legg det i kurven og heng kurven på en gren/ snor. 

• Lag hjerteformede hvite lapper til å skrive egne bønner på og sett fram en bønnekrukke. Husk å 
si fra om bønnene vil bli lest eller brent etterpå.

• Print ut historier fra arbeidet dere støtter gjennom misjonsavtalen. 
(https://nms.no/hva-vi-gjor/historier/). Legg arkene med historiene utover et bord sammen med 
hjerte-klistremerker. Be en bønn for personene i historien ved å klistre et hjerteklistremerke på arket 
med historien om den man vil be for. 

• Legg fram hjerteformet godteri. Skriv plakater med bibelvers: 
”Smak og se at Herren er god. Sal.34,9”  ”Gud er kjærlighet, 1.Joh,4,8b” 

5. Bønnevandring

• NOE Å SPISE
 - Lag ”brennende hjerter”– vafl er med chili/berbere, slik de gjør i NMSU sin DELE-VLOGG. 
                 NB! Stek gjerne noen vafl er uten chili først. ;-)
 - Lag og server en matrett fra landet menigheten har misjonsavtale i. Hvis du scroller litt nedover 
                 fi nner du oppskrifter fra mange land på denne siden: https://nms.no/ressurser/

• KAHOOT om Giving Tuesday, hjertesaker og advent. Link: : https://create.kahoot.it/v2/share/giving-
tuesday/465ca0b2-118b-478e-b77a-b38620126adb 

forts. neste side.
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6. Aktiviteter forts

• FLEIP ELLER FAKTA

 Alternativ 1: Del inn i to lag. Les opp påstander. Lagene bytter på å svare fl eip eller fakta. Det laget  
 som har fl est poeng til slutt har vunnet.

 Alternativ 2: ”Alle mot alle”. De som mener at noe er fakta reiser seg. De som mener at noe er feil  
 setter seg. Etter hvert som man svarer feil må man gå ut av leken. Den eller de som er igjen når alle  
 påstandene er lest opp har vunnet.

 PÅSTANDER:

1. Giving Tuesday har et hjerte i logoen sin (Fakta)
2. Giving Tuesday oppstod først i USA (Fakta)
3. Giving Tuesday er i år den 2. desember. (Fleip, det er 1. desember.)
4. Symbolet for hjerte       har sin opprinnelse hos inkaene i Sør-Amerika (Fleip, opprinnelsen er 

ukjent)
5. Vafl ene lages i hjerteform fordi unge budeier laget vafl er til dem de var forelsket i på setrene 

på 1800-tallet (Fleip, men jernstekte kaker er de eldste kjente kakene. Og egne vaffeljern ble 
produsert i Norge fra 1889. Rutemønsteret imiterer vokskakene i en bikube.)

6. De viktigste ingrediensene i vafl er er egg, melk, mel og smør. (Fakta)
7. Et menneskehjerte kan maksimalt slå 100 ganger i minuttet. (Fleip, under hardt muskelarbeid 

kan det slå opptil 200 ganger i minuttet.) 
8. Hjertet har blitt betraktet som kroppens senter for følelser og spesielt kjærlighet i mer enn 

tusen år. (Fakta)
9. På norsk betyr uttrykket «ha et brennende hjerte» at man er engasjert. (Fakta)
10. På fulani-språket i Vest-Afrika sier man at «hjertet er varmt» når man er sint og at «hjertet er 

kaldt» når man er rolig og avbalansert. (Fakta)
11. Det er åtte bokstaver i ordet HJERTESAK (Fleip, det er ni bokstaver.)
12. Ordet hjerte er nevnt 150 ganger i Bibelen. (Fleip, i ubestemt entall er det nevnt 405 ganger.)
13. Infl uenserne Ellen Aabol og Multiguru har reist med NMS til Madagaskar. (Fleip, de dro til Thai-

land.)
14. Infl uenseren Kattekryp (Christoffer Mathisen) har samarbeidet med NMS. (Fakta. Han har vært 

både i Thailand og på Madagaskar.)
15. Norske menigheter samlet inn 11,8 millioner kroner til NMS i 2019. (Fakta)
16. Vi som bor i Norge brukte 20 milliarder kroner på julehandel i 2019. (Fleip, det riktige tallet er 

58 milliarder).
17. I 2018 var det ifølge FN 70 millioner fl yktninger i verden, det er det høyeste antall fl yktninger 

som noen gang er registrert. (Fakta)
18. 5 prosent av verdens befolkning lever i ekstrem fattigdom. (Fleip, det riktige tallet er 8,6 pro-

sent)
19. Setningen «Gud er kjærlighet» står i Bibelen (Fakta)
20. NMS ønsker å utrydde fattigdom, bekjempe urettferdighet og dele troen på Jesus. (Fakta) 

forts. neste side.
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• JULEKURV-VERKSTED og JULEKURV-KONKURRANSE

      Kjøp inn fi lt eller glanspapir og lag hjerteformede  julekurver sammen. 
      I denne linken fi nnes maler til fl ere ulike typer kurver: 

https://www.unghusfl id.no/tingaalage/oppskrift/andre-materialerjul/julekurver-og-julestemning
     (Linken er gjengitt med tillatelse av Norges Husfl idlag)

     Julekurvene fra julekurv-verkstedet kan evt. brukes i bønnevandringen

NMS inviterer til en julekurv-konkurranse. 
Alle som sender inn bilde av julekurver innen 15. desember 2020 er med i trekningen av  
«DELE-BOKSEN – 365 kort om å dele tro, tid, ting og talent». (Se annonse under).

Bilder kan sendes inn enten ved å publisere på instagram med hasjtag #misjonsselskap 
og #givingtuesdaymednms (husk at du må ha åpen profi l), eller ved å sende på e-post 
til stinane@nms.no

6. Aktiviteter forts

Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemeldinger som gjelder Giving Tuesday  
og /eller dette tweens-materiellet? 

Ta gjerne kontakt med Stina Neergård i NMS: stinane@nms.no / 40406084

I dele-boksen fi nner du 365 kort med fem kategorier:
• morsomme aktiviteter 
• spørsmål til samtale
• bibelvers
• bønneemner
• mini-biografi er om inspirerende mennesker som er eller 

var gode til å dele. 

Kortene er laget for å brukes av familier, for eksempel rundt 
middagsbordet, men er også egnet til bruk i grupper med 
barn (8+), tweens og tenåringer. 

DELE-BOKSEN kommer for salg i NMS sin nettbutikk: 
www.nms.no/nettbutikk 

DELE-BOKSEN – 365 kort om å dele tro, tid, ting og talent

På neste side fi nner du bibelvers-hjerter til bønnevandringen



Bevar ditt hjerte 
framfor alt du bevarer,

          for livet går ut fra det. 
Ordspr.4.23

For der skatten din er, 
vil også hjertet ditt være. 

(Matt. 6. 21)

La ikke hjertet bli 
grepet av angst. 

Tro på Gud og tro på meg! 
(Joh, 14,1)

Gud er kjærlighet. 
(1. Joh.4,8b)

Men Gud være takk, 
som i Kristus alltid fører oss fram 

i triumftog og gjennom 
oss sprer duften om ham 

overalt For vi er Kristi 
vellukt for Gud...
2. Kor. 2, 14-15a

For dere viser 
at dere er Kristi brev...

2. Kor. 3, 3


