SAMTALEOPPLEGG MED ANDAKT – GIVING TUESDAY 2019
Til bruk for konfirmantgrupper, tweens og ungdommer

Start gjerne opplegget med å spørre om noen kjenner til Giving Tuesday, eller har sett videoer om Giving
Tuesday på YouTube i 2017 eller 2018. Bruk gjerne powerpointen med bilder av youtuberne.
Slett eventuelle bilder som ikke er aktuelle for ditt opplegg.
INNLEDNINGSSPØRSMÅL:
Hvilke norske youtubere liker de best?
Kjenner de til Kattekryp, Kristine Bremnes eller Trine Weydahl som reiste med NMS til Madagaskar i år?
Eller kanskje de kjenner til Nellie, Ellen Aabol, Multiguru, Karoline Habberstad eller Norwegian Teacher
Karin som har vært med NMS til Thailand de to foregående årene?
(NB! I fjor var det også youtubere som reiste sammen med Misjonsalliansen og Normisjon.)
Dette samtaleopplegget består av sju deler. Det er selvfølgelig mulig å plukke ut deler av opplegget og
ikke gjennomføre alle sju punktene.

1.

Vis en eller to av treminuttersfilmene fra youtuberne som reiste til Madagaskar.

Linker til nedlastbare filmer fra Vimeo :
• Kattekryp introduserer Giving Tuesday 2019: https://vimeo.com/366981836
• Trine og Feno https://vimeo.com/366726978
• Kristine forteller om Nadia: https://vimeo.com/367764699
Filmene ligger også på YouTube. En oversikt over alle filmene finner du her:
https://nms.no/giving-tuesday-videoer/

2.

Samtale (i plenum eller i grupper avhengig av gruppas størrelse).

(Hvis man har grupper er det mulig å gi ett spørsmål til hver gruppe og la de dele noe av det de snakket
om i plenum etterpå. Velg gjerne ut bare noen av spørsmålene, og gjerne spørsmål til den/de filmen(e)
dere valgte å se.)
•

Har vi noe ansvar for mennesker som er i en vanskelig situasjon et helt annet sted i verden?

•

Hvorfor tror dere Trine/ Kattekryp/ Kristine har et engasjement for døve og blinde barn på
Madagaskar?

•

Kattekryp sier i sin film at han tror mange ikke vet om hvordan livet er for mennesker andre steder i
verden. Har han rett i det?

•

”Selv om jeg er en useriøs gamer så hadde det vært gøy å være til nytte” sier Kattekryp. Betyr det
noe for dere å være til nytte i verden?

•

«Det er vi som har makta» sier Trine i slutten av sin film. Med det mener hun at hun - og dere - har
makt til å forandre verden. Er det sant?
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•

Hva tenker dere om at bare 1% av døve på Madagaskar får mulighet til å få en utdanning?

•

Kristine forteller om Claudia på ni år i sin film. På hvilken måte har det forandret livet til Claudia at
hun fikk begynne på døveskolen?

•

Synes dere det er bra når influensere engasjerer seg for gode saker? Hva er bra med det? Kan det
være negativt?

•

Hva skal til for at du engasjerer deg for å bidra til at flere døve og blinde barn på Madagaskar får
gå på skole? Kan du tenke deg å gi avkall på en cola (jf Trines oppfordring i filmen)? Kan du tenke
deg å starte en innsamlingsaksjon? Kan du tenke deg å reise dit og jobbe på en døveskole eller en
blindeskole? Hva kan være grunner for å gjøre det? Hva kan være grunner for å la være?

•

Burde folk som tror på Gud være ekstra opptatt av å hjelpe andre?

•

Trine Weydahl forteller i sin film at på Madagaskar var det gutten Feno som hjalp henne til å finne
seg til rette. Kan vi lære noe av Feno? Har vi også mer å dele enn bare pengene våre?

3.

Si det med beina

Hvis gruppa ikke er så glad i å snakke og diskutere kan man la alle ungdommene stå midt i et rom. For
hvert spørsmål skal gruppa velge om de vil gå til ja-siden (til venstre) eller til nei-siden (til høyre). På den
måten må alle ta stilling til spørsmålene.
Fra filmene:
•
Alle mennesker i verden er like mye verdt, sier Kattekryp. Er du enig?
•
Du kan være med på å gjøre en forskjell, sier Kristine Bremnes i filmen. Tror du hun har rett?
•
Trine oppfordrer til å droppe en cola og støtte innsamlingen hennes. Bør vi som bor i Norge oftere gi
avkall på noe til beste for mennesker andre steder i verden?
•
Kattekryp gir uttrykk for at han ønsker å være til nytte. Er det viktig for deg å være til nytte for andre?
Generelle påstander
•
Det er viktig å engasjere seg for å utrydde fattigdom i verden.
•
Folk som tror på Gud er ekstra opptatt av å hjelpe andre.
•
Det at det er så mye vondt i verden gjør det vanskelig å tro på Gud.
•
Man blir glad av å dele med andre.

4.

En erfaring av verdens urettferdighet

20% av verdens befolkning bruker 80% av verdens ressurser. Dette er en øvelse som illustrerer dette.
Del gruppa i to, en gruppe som utgjør 20% og en gruppe som utgjør 80%.
Del ut sjokoladekjeks, gjerne tilsvarende 1 kjeks per ungdom.
Gruppa som utgjør 20% får 80% av kjeksene og gruppa som utgjør 80% får 20% av kjeksene.
Spørsmål til samtale etter øvelsen:
• Hvordan kjentes det for dere som var på 80%-gruppa at de andre fikk nesten alle kjeksene? Ble dere 		
sure? Misunnelige? Fikk dere lyst til å rappe noen kjeks? Hvordan reagerte dere? Var det noen som viste
tydelig hva de følte?
• Hvordan var det for dere som var på 20%-gruppa? Klarte dere å kose dere fullt og helt med alle
kjeksene dere fikk? Eller fikk dere dårlig samvittighet? Fikk dere lyst til å dele?
• Hva tenker dere om at fordelingen faktisk er slik i verden? Er vi i Norge – som er blant dem som bruker
opp mer enn vår rettmessige del – villige til å gi avkall på noen av godene våre? Burde vi være det?
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5.

ANDAKT

Det lever mer enn sju milliarder mennesker på jorda. Et tall som er så høyt at det er vanskelig å fatte.
Men enda mer ufattelig er Gud i møte med denne store grå massen av mennesker.
Vi er nemlig ingen grå masse selv om det er over sju milliarder av oss. Ikke to av oss er like, og på samme måte som vi er skapt enkeltvis, ser Gud oss enkeltvis. Gud fryder seg over akkurat deg.
Han lengter etter at du skal bli kjent med ham.
Dette er utgangspunktet for at kirken driver misjon.
Vi tror at Gud ønsker å komme oss nær, at det gjelder absolutt alle og at kirken har fått det store oppdraget det er å gjøre dette kjent helt til jordens ender.
Det er et fantastisk budskap: Universets skaper lengter etter akkurat meg.
Vi er skapt for å bli elsket og elske tilbake. Trangen til fellesskap er ikke bare menneskelig, den er noe
Gud har gitt oss.
Det kan være vanskelig å forstå hvor nær oss Gud ønsker å være: Nær nok til at han valgte å selv bli
menneske, nær nok til at han sendte oss Den Hellige Ånd som til og med virker på innsiden av oss som
tror.
Guds ønske om nærkontakt gjelder deg og det gjelder dem som sjelden blir regnet med ellers,
verdens fattige og marginaliserte.
Det gjelder den døve jenta på Madagaskar som lever bortgjemt og ikke får lov til å gå ut av hytta fordi
foreldrene hennes skammer seg så veldig over at de fikk et døvt barn.
Det gjelder de blinde brødrene som opplever at de andre barna i landsbyen putter ekle ting i maten
deres.
Gud er akkurat like nær dem, helhjertet begeistret over at de finnes, og lengtende etter å nå dem med
sin omsorg.
Så kan vi spørre – jamen hvorfor gjør han ikke det da?
Hvorfor strekker han ikke ut sin mektige hånd og ordner opp i alt som er vondt i verden?
Hvorfor står han ikke fram på en slik måte at ingen er i tvil om at han finnes?
Slike spørsmål er vanskelige å svare på,
Guds eksistens og nærvær kan ikke settes opp på en formel og bli en likning som går opp, til det er det
for mange ukjente faktorer.
Men det ville jo egentlig vært merkelig hvis vi mennesker klarte å forstå alt ved Gud også, da ville han
kanskje ikke vært Gud likevel!
Her er to svar dere kan tenke over i dag:
Det første svaret er at Gud har ordnet opp, det gjorde han da han ble menneske selv, da Jesus kom til
jorden, han døde som en soning for all verdens ondskap på korset, og seiret over døden og alle onde
krefter da han stod opp igjen.
Men Gud er ikke ferdig med verden enda. Han har faktisk aldri lovet at denne verden skal bli smertefri.
Men han har lovet å skape en ny himmel og en ny jord som er fullkommen, uten død og sorg og
smerte. Vi som tror på Jesus tror at vi har et evig og perfekt liv sammen med Gud i vente.
Det andre svaret er at vi som tror på Gud har fått i oppgave å være hans munn, hender og føtter i
verden. Når vi spør hvorfor Gud ikke rekker ut sin hand mot dem som lider, så kan vi med samme rett
spørre hvorfor ikke vi rekker ut våre hender mot dem som lider.
Her er et utsagn fra en facebook-post:
Sometimes I want to ask God why he allows poverty, famine and injustice in the world when he
could do something about it, but I’m afraid he might just ask me the same question.
Særlig vi som lever her på toppen av verdensbløtkaka, i verdens beste land å bo i ifølge FN, treffes hardt
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av denne utfordringen. For vi har veldig mange ressurser og muligheter, som vi ofte bruker til beste for
oss selv.
Misjon er å dele troen på Jesus og engasjere seg for å utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.
Det er å være Guds munn, hender og føtter. Sammen kan vi forandre verden!
Derfor har vår menighet en misjonsavtale med … om å støtte arbeid på ….
(Fyll inn det som passer hos dere).
Vi ønsker også å være med og gjøre en forskjell. Vi tror at det er en oppgave Gud har gitt oss, fordi hans
høyeste ønske er å spre sin kjærlighet i verden.

6.

Samtale om Giving Tuesday

3. desember er Giving Tuesday. Dagen oppstod som et motsvar til Black Friday og er derfor første
tirsdag etter Black Friday. Denne dagen oppfordres alle til å gi til sin hjertesak.
Spørsmål til samtale:
• Har dere hørt om Giving Tuesday før?
• Hva er din hjertesak?
• Hva er vår hjertesak her i kirken?
• Hva går det an å gjøre på Giving Tuesday?
• Skal/ vil vi gjøre noe spesielt? Kan vi gjøre noe som enkeltpersoner? Kan vi gjøre noe som gruppe?

7.

Quiz om misjon og Madagaskar ( se neste ark).

Det er meningen at ungdommene skal bruke f.eks. nms.no og bibel.no for å finne svarene.
Ha gjerne en premie klar til det quiz-laget som vinner. Premie kan være f.eks. en pose med godteri,
eller småting som reflekser osv.
Fasit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vitner – jordens ender
a
c
c
b
a
a
c
b
c
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QUIZ
MISJON & MADAGASKAR
TIPS: Bruk www.bibel.no og klikk på ”Les i Nettbibelen” for å finne bibeltekstene.
Bruk www.nms.no og wikipedia for å finne svarene om Madagaskar. QR-koden leder rett til en side om
Madagaskar på NMS sin nettside.
1. Hvilke ord mangler i dette bibelverset?
”Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over
dere, og dere skal være mine ………………. i Jerusalem og
hele Judea, i Samaria og helt til……………………….”
(Apostlenes Gjerninger kapittel 1 vers 8)

2- Hva ber Jesus disiplene om å gjøre i
Matteus kapittel 28 vers 19?
a) Gjøre alle folkeslag til disipler, døpe dem og
lære dem å holde alt Jesus har sagt.
b) Bygge mange store kirker.
c) Passe på at alle mennesker holde de ti bud.

3. Hva mangler den som har mer enn nok å leve av og
likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød?
(Johannes første brev (1.Joh) , kapittel 3. vers 17)
a) Samvittighet
b) Ansvarsfølelse
c) Guds kjærlighet

4. Hvilket flagg er Madagaskar sitt?
a)

6. Hvor ligger Madagaskar?
a) I det indiske hav utenfor Mosambik
b) I Atlanterhavet utenfor Namibia
c) I Atlanterhavet utenfor Senegal

7. Hvilken av påstandene under er sann?
a) Femti prosent av barn under fem år på
Madagaskar er underernærte og bare
65% går på skole.
b) Tjue prosent av befolkningen er
analfabeter
c) Stadig ﬂere barn på Madagaskar får gå på
skole.
8. På grunn av barnesykdommer som meslinger
er det flere som blir døve og blinde i Afrika enn
i Europa. Hvor mange døve og blinde finnes på
Madagaskar?
a) 100 000 døve og 150 000 blinde
b) 150 000 døve og 150 000 blinde
c) 200 000 døve og 230 000 blinde

9. Hvor mange barn får gå på kirkens døve- og
blindeskoler på Madagaskar?
a) Ca 500

b)
c)

5. Madagaskar er…
a) …verdens største øy

b) Ca 1000
c) Ca 5000

10. Hva er det første som skjer når nye barn kommer
til døveskolen?

b) …verdens fjerde største øy

a) De må avlegge en prøve for å finne ut hva
de kan

c) …verdens sjette største øy

b) De får en velkomstgave
c) De blir gitt et navn på tegnspråk
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