Samling for konfirmanter/ungdommer
TIL LEDEREN
Dette opplegget er laget av NMS og NMSU. Det er gratis og kan deles fritt med hvem
som helst, også hvis man ønsker å markere Giving Tuesday til inntekt for en annen
organisasjon enn NMS. Giving Tuesday er i år 30. november, men vi i NMS og NMSU har
fokus på Giving tuesday i hele november. Som en motpol til dager som Black Friday og
Cyber Monday hjelper Giving Tuesday oss til å huske på å dele og rette blikket utover. Vårt
ønske med å lage dette opplegget er at flere menigheter skal ta i bruk Giving Tuesday som
en anledning til å engasjere unge til å dele. Dere står fritt til å bruke de elementene dere
ønsker, det er ikke meningen at man skal gjennomføre alt, men plukke ut og tilrettelegge
slik det passer dere. Vi samarbeider med kjente norske YouTubere/influensere som er med
i filmene våre. Tre influensere vil være med på Giving Tuesday gjennom å poste innlegg
på sosiale medier og med å starte en egen Giving Tuesday-innsamling på spleis.no. Disse
influenserne er Kristine Bremnes, Christoffer Mathisen (Kattekryp) og Magnus Waaler, følg
gjerne med på det som kommer fra dem.
Vil du vite mer om Giving Tuesday? Sjekk ut:
https://nms.no/givingtuesday
https://givingtuesday.no
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DIGITALE RESSURSER
Her finner du digitale ressurser laget til Giving tuesday 2021:
https://vimeo.com/showcase/8916480

ANDAKT - dele tro, tid, ting og talent
Bibeltekst: Lignelsen om talentene (Fritt gjenfortalt fra Matt. 25, 14-30)
Jesus fortalte ofte fortellinger for å hjelpe menneskene rundt han til å forstå ulike ting. En
dag fortalte han en historie om en mann som skulle reise til utlandet. Han samlet sammen
tjenerne sine og fordelte det han eide mellom dem slik at de skulle ta vare på det. En fikk
fem pengestykker, en annen fikk to og en tredje fikk ett pengestykke. Så dro mannen av
gårde. Tjeneren som hadde fått fem pengestykker begynte raskt å
gjøre handel med pengene, og tjente fem til. Han som hadde fått to pengestykker gjorde
det samme, og tjente to pengestykker til. Den tredje tjeneren gravde et hull i jorden der
han la pengestykket han hadde fått. Da det hadde gått en lang tid og
mannen kom tilbake samlet han igjen sammen tjenerne. Han som hadde fått fem
penges-tykker kom og hadde med seg det dobbelte, det samme med han som hadde fått
to pengestykker. Mannen ble veldig glad og sa til de to: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har
vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’. Den tredje tjeneren kom til mannen med det ene pengestykket som han hadde gravd ned og passet på,
men mannen ble ikke glad, for tjeneren hadde ikke en gang klart å få renter på pengene,
og ga bare tilbake akkurat det samme som han hadde fått.

Spørsmål til samtale:
-Hva ville du ha gjort hvis du skulle passe på penger for noen?
-Synes dere mannen som eide pengene var rettferdig i møte med tjerne?

I kirka snakker vi om at Gud har gitt oss ulike gaver. Vi er gode til ulike ting og har ulike
egenskaper. Vi kan sammenligne pengene i historien med gaver vi har fått fra Gud. Da forteller historien oss at Gud ønsker at vi skal bruke disse gavene, ikke bare grave dem ned.
Når vi bruker dem kan vi være med å dele det Gud har gitt oss med andre. Vi kan dele mye
forskjellig, både tid, talent, tro og ting. Når vi deler noe, kan det bli til noe enda større, slik
som med pengene i historien.

Spørsmål til samtale:
-Hvorfor er det bra å dele?
-Hva har du som du kan dele?

30. november er det Giving Tuesday, dette er en dag med fokus på å dele. Kanskje du kan
gjøre noe godt for andre denne dagen?
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GODTERIBASAR (ALTERNATIV ANDAKT)
Du trenger:
• En app/nettside som kan foreta tilfeldige trekninger
• Gevinster:
		
-En kjærlighet på pinne
		
-En pose seigmenn
		-Sjokolade-gullmynter
		
-Smil (sjokolade)
		
-Hobby (sjokolade)
		
-Sport (sjokolade)
Gi alle hvert sitt nummer før dere begynner. Fra 1 og oppover, like mange nummer som
det er antall ungdommer.
30. november er det Giving Tuesday, dette er en dag med fokus på å dele. I dag skal vi
snakke om ulike ting vi kan dele. Det å dele er jo viktig å gjøre hele året, men på Giving
Tuesday har vi ekstra fokus på det. På Giving tuesday i år fokuserer vi på at alle har noe vi
kan dele, du kan for eksempel dele Tro, Tid, Ting eller Talent.
Første gevinst: Kjærlighet på pinne.
I bibelen kan vi lese om Guds kjærlighet til oss mennesker. Gud elsker oss så høyt at han
valgte å ofre sin egen sønn, Jesus, for vår skyld slik at vi kan få tilgivelse og ha
fellesskap med Gud. I Johannes 3,16, som vi kaller for “Den lille bibel” står det: For så høyt
har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det å Dele Tro kan handle om at vi er med å spre Guds
kjærlighet videre til andre. Trekk vinner av kjærlighet på pinne.
Andre gevinst: En pose seigmenn
Det å Dele Tid handler om at vi bruker vår tid på de rundt oss. Det kan for eksempel være
å invitere noen på besøk, ha en god samtale eller være frivillig på et arrangement. Vi
mennesker trenger hverandre. Ved å Dele Tid bygger vi gode relasjoner og gjør noe godt
for andre. Trekk vinner av seigmenn.
Tredje gevinst: Sjokolade-gullmynter
En konkret måte vi kan dele er å Dele Ting. Kanskje du har noe du kan gi til noen som
trenger det mer? En bukse du har vokst ut av eller et spill du ikke bruker? Vi kan også gi
penger til et godt formål eller vi kan kjøpe en kopp kakao til noen som fryser. Hvis du ikke
har penger selv, kan du kanskje selge noe og gi pengene til et godt formål? Det kan være
veldig meningsfullt å gi til noen som trenger det. Trekk vinner av gullmynter.
Fjerde, femte og sjette gevinst: Smil, Hobby og Sport
Til slutt har jeg ikke bare én, men tre gevinster. For det å Dele Talent, kan bety mye
forskjellig. Vi har ulike egenskaper og talenter, det å dele talent handler om at du bruker
det du er god på til å gjøre en forskjell for andre. Kanskje du kan dele et smil, bruke
kreativiteten til å lage noe eller lære bort en idrett til noen? Trekk vinner av Smil, vinner av
Hobby og vinner av Sport.

Bibelhenvisninger i denne andakten: Joh 3,16; Heb 13,16; 1.Joh 4,11; 1.kor 12
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SAMTALE - HVA KAN DU DELE?

Snakk sammen om hva dere kan dele og hvordan dere konkret kan markere Giving tuesday.
Her er noen idéer:
DELE TRO
Hjemme: Snakk sammen om tro rundt middagsbordet
I Kirken: Spør presten om hva som er hans/hennes favorittvers i Bibelen.
Med venner: Skriv et bibelvers du liker godt på et kort og gi det til en venn.
På Sosiale medier: Del en bønn eller et bibelvers på Instagramstory, kanskje du kan få
inspirasjon fra “Dagens vers” på YouVersion-bibelappen?
DELE TID:
Hjemme: Ring noen du ikke har pratet med på en stund, f.eks en besteforelder
I Kirken: Spør diakonen om det er noen i menigheten som trenger en besøksvenn
Med venner: Arranger en klassefest for hele klassen.
På Sosiale medier: Send en hyggelig PM til tre venner og fortell hva du setter pris på ved dem.
DELE TING:
Hjemme: La et søsken låne eller arve et klesplagg
I Kirken: Gi av dine egne penger i kollekten på en gudstjeneste
Med venner: Lag en byttekveld der dere kan bytte klær dere ikke bruke lenger.
På Sosiale medier: Donér til en av influensernes Giving Tuesday-innsamling (Kattekryp,
Kristine Bremnes eller Magnus Waaler).
DELE TALENT:
Hjemme: Lær et småsøsken hvordan man spiller f.eks Minecraft
I Kirken: Meld deg på et lederkurs.
Med venner: Lær en venn å strikke, eller få en venn til å lære deg det hvis du ikke kan det selv.
På Sosiale medier: Lag en video der du lærer bort en dans eller en matrett. Del den med
vennene dine, f.eks på TikTok.
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BØNNEVANDRING
Lag en bønnevandring der tweensene kan stoppe ved ulike poster.
Forslag til poster:
• Heng opp et verdenskart og legg fram hjerteformede klistremerker. Sett et
hjerte på landet du vil be for.
• 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 til
menigheten.(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”
• Lystenning
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AKTIVITETER
HJEMMELAGET GLØGG
Fint å drikke sammen eller dele ut.
Til 8-10 personer:
3 dl solbærsaft
4 dl vann
3 dl eplesaft/juice
1 kanelstang
8 kardemommekjerner
Saft av 1 sitron
Mandler
Rosiner
Kok opp alt bortsett fra sitronsaften. La det stå og trekke i 30 minutter. Sil bort krydderet.
Kok opp på nytt og tilsett sitronsaften. Serveres varm, gjerne med mandler og rosiner i.

TEAMBUILDING
Del ungdommene inn i lag med ca 5 stk på hvert lag. Gi ulike utfordringer de skal løse
sammen som gruppe.
Forslag:
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•

Lag det høyeste tårnet av utdelt ukokt spaghetti og marshmallows (eller med ark og
gummistrikker), tårnet må stå av seg selv når tiden går ut.

•

Klipp ut en størst mulig sammenhengende sirkel av et A4-ark, sirkelen må være
lukket, altså ikke ha to ender. Kanskje noen til og med klarer å krype igjennom sirkelen?

•

Dele opp en (liten) sjokoladeplate i flest mulige små biter (smuler telles ikke, kun større
biter som enkelt kan telles er gyldige, ikke lov å bruke kniv.

•

Ta et kreativt gruppebilde med alle på gruppa

•

”Slipp egget” hver gruppe skal pakke inn et egg i embalasje de får utdelt (f.eks ark, teip,
litt bobleplast eller lignende), når tiden går ut skal eggene slippes fra en høyde (f.eks ut
av et vindu). Lagene som klarer å unngå at egget knuser vinner.

AKTIVITETER
LAG EN FILM/TIKTOK SOM HANDLER OM Å DELE
Filmen trenger ikke publiseres noe sted hvis de ikke vil. Ungdommene kan finne
inspirasjon på Giving tuesday sin TIKTOK eller hos influenserne vi samarbeider med
(Kattekryp, Magnus Waaler og Kristine Bremnes).
INNSAMLING
Lag en innsamling til menighetens misjonsprosjekt, eller et annet prosjekt dere vil
støtte på spleis.no og bli enige om hvordan dere kan få inn penger
(f.eks. selge klær/leker dere ikke bruker lenger, selge kaker, gjøre tjenester for noen eller
lignende)
5 MIN – CHALLENGE
Gi en oppgave som skal løses på max. 5 min. Ungdommene får ikke følge med på
klokke, men skal selv vurdere når det har gått fem min. De stopper å løse opp-gaven når
de selv blir enige om det, hvis det har gått over fem min er de diskva-lifisert. Om å gjøre å
ha løst mest mulig av oppgaven uten å gå over tiden.
BØTTEBALLETT
Plasser et tårn av 2-3 bøtter i midten, still dere i en ring der alle holder hverand-re i
hendene. Deltakerne skal prøve å få andre til å velte bøttene uten å selv velte bøttene.
Leken blir ekstra morsom viss man tar litt sjanser. Ha gjerne på musikk i bakgrunnen.
JULEKURVVERKSTED
Kjøp inn filt eller glanspapir og lag hjerteformede julekurver sammen.
I denne linken finnes maler til flere ulike typer kurver:
https://www.unghusflid.no/tingaalage/oppskrift/andre-materialerjul/julekurver-og-julestemning (Linken er gjengitt med tillatelse av Norges Husflidlag)
Julekurvene fra julekurv-verkstedet kan evt. brukes i bønnevandringen
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For så høyt har Gud elsket
verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den
som tror på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv
(Joh. 3,16)

Men glem ikke å gjøre godt
og dele med andre, for slike
offer er til glede for Gud.
(Heb. 13,16)

Gud er kjærlighet
(1. Joh. 4,8)

Mine kjære, har Gud elsket
oss slik, da skylder også vi å
elske hverandre.
(1. Joh. 4,11)

Bevar ditt hjerte framfor alt
du bevarer, for livet går ut fra
det.
(Ordsp. 4, 23)
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Og se, jeg er med dere alle
dager inntil verdens ende.
(Matt. 28,20)

