Samling for tweens
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
Digitale ressurser laget til Giving tuesday 2021: https://vimeo.com/showcase/8916480
DEL DET DU HAR (NMSU): https://nmsu.no/ressursbank/del-det-du-har

ANDAKT - når noe lite blir noe stort
Har du opplevd at noe blir større når du deler det med andre? Det høres kanskje litt rart
ut, for når vi deler en ting på flere, blir det jo egentlig mindre på hver, men noen ganger
føles det som at gleden bare blir enda større når man deler den på flere. Tenk deg at du
for eksempel har en kjempestor pose med smågodt. Du kan velge å spise alt selv, eller du
kan dele den med vennene dine. Kanskje kan det friste å spise alt selv, men jeg er ganske
sikker på at gleden totalt sett blir enda større hvis du velger å dele med flere. I Bibelen kan
vi lese om en gutt som valgte å dele matpakka si, bare hør her:
JESUS METTER FEM TUSEN (fritt gjenfortalt fra Joh. 6,1-15 og Matt. 14,13-21)
Jesus og disiplene var på vei bort fra landsbyen for å være litt alene, men folk kjente de
igjen og strømmet til uansett hvor de gikk. Jesus hadde mye omsorg for menneskene og
begynte å forkynne og helbredet de syke. Da det ble kveld begynte folk å bli sultne, og
disiplene foreslo at Jesus skulle sende folkene hjem, men Jesus sa at disiplene skulle gi
menneskene mat. Disiplene ble forvirret og lurte på hvordan de skulle klare å mette alle
disse menneskene, det var omtrent fem tusen menn i tillegg til kvinner og barn. En gutt
kom til Jesus med matpakken sin, det var to fisker og fem små brød. Gutten ga matpaken
sin til Jesus og Jesus løftet blikket mot himmelen, ba takkebønnen og sa til disiplene at de
skulle begynne å dele ut maten som gutten hadde kommet med. Disiplene var forvirret,
hvordan skulle denne lille matpakken holde til så mange? Men disiplene gjorde som Jesus
hadde sagt og begynte å dele ut til menneskene. De delte ut mer og mer, men maten tok
ikke slutt! Det er helt utrolig, men alle ble mette, og når de hadde spist var det fortsatt tolv
kurver med mat igjen.
		
Spørsmål til samtale:
- Hvordan tror dere det var for disiplene å dele ut maten som ikke tok slutt?
- Hvordan tror dere det var for gutten å se at matpakken hans ble nok 		
		
mat til så mange mennesker?

På samme måte som gutten som delte matpakken sin, kan vi også dele det vi har. Vi kan
dele talentene våre ved å bruke de til glede for andre, vi kan dele av vår tid ved å bruke tid
sammen med de rundt oss, vi kan dele troen vår med andre eller vi kan dele tingene vi har.
Når vi deler, kan gleden bli større, og Gud kan bruke det lille vi har.

		
Spørsmål til samtale:
		 - Hva kan du dele i din hverdag?

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 tweens.
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

3

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: Syng bordvers
I Kirken: Spør om du kan hjelpe til på et trosopplæringstiltak eller på en gudstjeneste
Med venner: Inviter en venn til å bli med i kirka, tweensklubb, kor eller lignende
På Sosiale medier: Følg @den_norske_kirke, @misjonsselskap og @nmsunorge på
instagram.
DELE TID:
Hjemme: Les en bok for et småsøsken/søskenbarn/noen andre du kjenner
I Kirken: Vær med på ting som skjer for din aldersgruppe i kirken
Med venner: Inviter en klassekamerat du aldri har hatt med deg hjem før
På Sosiale medier: Lag en video med vennene dine.
DELE TING:
Hjemme: Rydd et skap eller en skuff og gi det du ikke trenger lenger til en
gjenbruksbutikk.
I Kirken: Lag en utlodning eller en innsamlingsaksjon til menighetens misjonsavtale.
Med venner: Spander en tyggis eller en kopp kakao på en venn
På Sosiale medier: Del en innsamlingsaksjon noen andre har opprettet til en god sak.
DELE TALENT:
Hjemme: Bak en kake og inviter familien til å smake
I Kirken: Prøv deg som tekstleser, forsanger eller lydtekniker i en gudstjeneste.
Med venner: Lag en dans og lær den bort til vennene dine.
På Sosiale medier: Lag en video der du viser en morsom måte å lage julekort på.
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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
LAG HAVREGRYNSKARAMELLER
Fine å dele, gi bort eller selge.
•
•
•
•
•

4,5 dl sukker
4,5 dl sirup
3 dl fløte
1,5 spiseskje smør
2 dl havregryn

Bland alt unntatt havregryn i en gryte og kok forsiktig under omrøring til det er lysebrunt.
Drypp et par dråper karamellmassen i et glass vann og test om den er blitt seig. Det tar en
stund før det har kokt lenge nok. Ta gryten av platen. Tilsett havregryn. Smør et matpapir
som legges flatt, hell karamellmassen på papiret. Avkjøl og skjær i biter. Pakkes f.eks. inn i
matpapir.

FLEIP ELLER FAKTA
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. Det er morsomst hvis påstandene kommer raskt og
man har liten tid til å tenke før man svarer.
PÅSTANDER:
• Giving Tuesday er 30. november (fakta)
• Barcelona er hovedstaden i Spania (fleip, det riktige er Madrid)
• Det er sju bokstaver i TALENT (fleip)
• Influenseren Kattekryp markerer Giving tuesday på YouTube (fakta)
• Man kan dele ved å invitere noen på besøk (fakta)
• 5 prosent av verdens befolkning lever i ekstrem fattigdom. (Fleip, det riktige tallet
er 8,6 prosent)
• “Dele” står 35 steder i bibelen (fakta)
• Det er 26 ruter i en stor Freia melkesjokoladeplate (fleip, det er 24)
• Influenseren Magnus Waaler, som NMS samarbeider med, har over 180 000 følgere på TIKTOK (fakta)
• I 2020 handlet nordmenn for omtrent 60 milliarder kroner (fleip, det riktige er 124
milliarder kroner)
• NMSU har en sang som heter “Del det du har” (Fakta)
• Alle land i verden markerer “Giving tuesday” (fleip, men over 100 land er faktisk
med)
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AKTIVITETER
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)
FINGERBINGO
Alle tar en åpen hånd i været. Lederen leser opp ulike beskrivelser, f.eks “Alle som liker å
spille fotball”, “Alle som har på seg svarte sokker”, “alle som har vært i Bergen” osv. For hver
beskrivele som passer, tar deltakerne én finger ned. Når alle fem fingrene er nede roper
deltakeren “bingo!”
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
GRUBLE
Skriv ut skjemaene på neste side eller lag tilsvarende selv. Del inn deltakerne i grupper på
3-4. Alle får 10-15 min på å fylle ut skjemaet (For eksempel et land på D, idrett på D osv.). Når
tiden har gått ut går dere igjennom hva lagene har skrevet på de ulike kategoriene. Hvis
laget har skrevet noe som blir godkjent får laget ett poeng for ordet, hvis de er eneste lag
som har skrevet denne tingen får de 2 poeng for ordet.

7

Land

Idrett

Kjendis

Klesmerke

Godteri

Land

Idrett

Kjendis

Klesmerke

Godteri

D

E

L

D

E

L

8

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)

9

Og se, jeg er med dere alle
dager inntil verdens ende.
(Matt. 28,20)

