
Samling for tweens, konfirmanter og 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 29. 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 Oliver Bergset, Milie Birkelund og 
Christoffer Mathisen (Kattekryp), følg gjerne med på det som kommer fra dem. 

Vil du vite mer om Giving Tuesday? Sjekk ut:
www.nms.no/givinggtuesday  
www.givingtuesday.no   

DIGITALE RESSURSER
I tillegg til å finne innhold på influensernes kanaler, 
har NMS laget filmmateriell knyttet til Giving tuesday. 
Sjekk det ut her: https://vimeo.com/showcase/9852000



ANDAKT
Money money money – er det 
det det handler om når vi gir? 

Begynn gjerne med å vise litt av denne 
musikkvideoen. https://www.youtube.com/
watch?v=ETxmCCsMoD0

Penger kan være fint å ha. Har du penger så 
kan du gjøre alt. Alt du vil. Akkurat som du vil. 
Penger kan gi frihet. Og makt. Ønsker du deg 
masse penger? 

Det er mye snakk om penger for tida. Mat og 
strøm koster mye penger, renta stiger og vi 
får mindre penger. Kanskje har du ikke merka 
så mye til det du – annet enn at du ikke får lov 
å dusje så mye lenger kanskje. Eller kanskje 
du merker godt at dere hjemme har mindre 
penger igjen når det mest nødvendige er 
betalt, og du får mindre muligheter til å 
bruke penger på det du ønsker. Penger får 
fort og tar fort mye fokus. Både når vi har de 
og når vi ikke har de.  I media har det veldig 
mye fokus for tida. Visste du at det står en del 
om penger også i Bibelen? Også for 2000 år 
siden var de opptatt av penger. Jeg skal lese 
fra Markus 12, 41-44: 

Den fattige enkens gave
Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, 
og han så på hvordan folk la penger i den. 
Mange rike ga mye. Men det kom også en 
fattig enke og la i to småmynter, verdt noen 
få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa: 
«Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken 
har gitt mer enn noen av de andre som la 
penger i tempelkisten. For de ga alle av sin 
overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun 
eide, alt hun hadde å leve av.»

Bibel2011©Bibelselskapet

Rett før dette har Jesus advart mot de rike 
som viser seg fram med rikdommen sin, og 
tar seg til rette på en slik måte at det går 
utover andre – også fattige. Han sier faktisk 
at de «eter enker ut av huset»! På Jesu tid var 
enkene de som hadde minst av alle. De aller 
fattigste.

Har du noen gang gitt penger til noe? Kanskje 
TV-aksjonen? Faste-aksjonen? Eller kanskje har 
du vært med å samlet inn penger til noe av 
dette? Hva var det som gjorde at du gav noe? 

I teksten hører vi også om folk som gir. Noen 
gir mye, og enken vi hører om hun gav litt – og 
Jesus roser henne og løfter henne opp. Hvorfor 
gjør han det? Er det fordi hun gir – «alt hun 
hadde å leve av»? Det høres jo litt voldsomt ut. 
Det kan vel ikke være poenget her at vi skal gi 
alt vi har å leve av videre til andre? Det er jo litt 
drøyt! – Hva handler det om da? 

Jeg tror det handler om hvorfor man gir. Gir 
man litt fordi «det gjør man jo» uten at man 
merker noe særlig, og uten at man bryr seg så 
tror jeg Jesus utfordrer nettopp det. I teksten 
hørte vi at Jesus satt og så på HVORDAN 
folk gav penger. Ikke HVOR MYE penger folk 
gav. Da handler det kanskje ikke så mye om 
mengden penger, og om det er mye eller lite, 
men om noe helt annet. 

Jesus ønsker at vi skal gi FORDI vi bryr oss. 
Jesus vil at vi skal gi med hjertet Når vi gir av 
det vi har fordi vi bryr oss – så gjør det noe med 
oss også. Det gir oss noe tilbake.  Og plutselig 
så handler det ikke om penger i det hele tatt. 
Det handler ikke om hvor mye penger man gir, 
eller hvor lite penger man gir. Da blir det heller 
ikke er sånn at nå som alt er blitt så dyrt så kan 
vi ikke snakke om å gi. Men det sier oss noe om 
at nettopp nå, også med alt fokus på penger 
og hvor dyrt alt er – så trenger vi å bry oss om 
hverandre, bruke hjertene våre og dele det vi 
har. 

Kanskje mer nå enn noen gang så trenger 
jeg – og du - å løfte blikket fra oss selv og våre 
utfordringer -  og se ut i verden - for det er 
oftest noen som har det enda kjipere enn oss, 
og enda vanskeligere enn oss – og kanskje når 
vi gjør det så ser vi også på det vi har på nye 
måter. Fordi vi ser at vi kan være med å gjøre 
en forskjell med å dele av det vi har med andre, 
uansett om det er mye eller lite, om det er tid, 
ting eller penger. Og så kan vi få være med å 
dele med hjertet – for det er det det handler 
om. 



GODTERIBASAR 
 
29. november er det Giving Tuesday, en dag 
der vi kan få være med å gi penger til vår 
hjertesak. Kanskje du har en hjertesak? Noe 
du brenner ekstra mye for? Det kan være et 
land, en organisasjon, et viktig arbeid. Guds 
hjertesak er oss mennesker. Han er så glad i 
oss at han prøver på alle slags måter å komme 
i kontakt med oss. Derfor ber han også 
dem som allerede kjenner ham om å vise 
kjærlighet, og å dele vår tro med andre.

Gi alle hvert sitt nummer før dere begynner. 

Første gevinst: Lovehearts
Vi skal nå trekke den første gevinsten, 
som er denne rullen med Lovehearts. I 
denne rullen er det mange små og søte 
kjærlighetserklæringer. Gud har også en 
kjærlighetserklæring han vil komme med. 
Den er stor! Han er kjærlighet og han elsker 
oss. Vi er hans hjertesak nummer en. Trekk 
rullen med Lovehearts med trekkeappen og 
del ut til vinneren.

Andre gevinst: Pose med Jord-klode-tyggis 
(alternativt seigmenn)
Et av de mest kjente versene i Bibelen 
begynner slik: «For så høyt har Gud elsket 
verden…» Gud elsker verden. Og alle 
menneskene på jorda. Han vil at vi skal tilhøre 
ham og være sammen med ham. Her er en 
pose med tyggis-jordkloder/seigmenn som er 
vår andre gevinst. Det står mye i Bibelen om 
hvor mye Gud bryr seg om mennesker som 
har det vondt, de som er fattige, de som syke, 
de som sørger. Guds kjærlighetserklæring 
gjelder alle i hele verden. Trekk posen med 
jordkloder/posen med seigmenn og del ut til 
vinneren.

Tredje gevinst: Smågodtpose med to sure 
føtter og en munn  
Gud prøver på alle slags måter å nå oss med 
sin kjærlighet. Han har også invitert oss som 
tror på ham til å hjelpe til. Faktisk var dette 
noe av det siste og viktigste Jesus forklarte 
disiplene sine. Gå derfor og gjør alle folkeslag 
til disipler, sa Jesus. Dere skal være mine vitner 
helt til jordens ender, sa han også. Den tredje 
gevinsten er en smågodtpose, i denne er det 
to sure føtter og en gélé-munn. Vi er invitert 
til å gå og vi er invitert til å dele den gode 
nyheten om Jesus. Trekk smågodtposen med 
sure føtter og gélémunn og del ut til vinneren.

 Du trenger:  
 • En app/nettside som kan foreta   
 trekninger
 • Gevinster: 
  -En rull med Love Hearts,
  -Pose med jordklode-tyggis   
  (funnet på Nille, kan eventuelt  
  erstattes av en pose seigmenn) 
  -Smågodtpose med to sure   
  føtter og en rød gele-munn.
  -Smågodtpose med noen   
  godterihjerter,
  -Gullpenger/ sjokoladepenger

Fjerde gevinst: Smågodtpose med hjerter
Menigheten vår har også en felles hjertesak. 
Vi har en avtale med NMS (eller en annen 
organisasjon) om å støtte misjonsarbeid i 
…..(Fyll inn). Fortell litt om misjonsarbeidet dere 
støtter. Her kan du finne informasjon:  
https://nms.no/finndinmenighet

Den fjerde gevinsten er denne smågodtposen 
med røde hjerter. Vi har alle et hjerte. Vi har 
alle følelser og engasjement. Kanskje har du 
allerede en hjertesak du brenner for. Kanskje 
misjonsarbeidet kirka vår støtter også kan bli 
en hjertesak for dere? Verden trenger hjerter 
som bryr seg. Trekk smågodtposen med 
hjerter og del ut til vinneren.

Femte gevinst: pose med gullpenger
Et annet bibelvers om hjertet vårt er noe Jesus 
sa. «Der skatten din er vil hjertet ditt også 
være.». Det vi er mest opptatt av tar plassen 
i hjertene våre. Jesus ville kanskje at vi skulle 
tenke gjennom hva som egentlig er viktigst. At 
det vi gjør mot hverandre er viktigere enn hva 
vi eier og hvor mye status vi har. Den femte og 
siste gevinsten vi skal trekke er en gullskatt – en 
pose med sjokoladepenger. Hva er egentlig 
min største skatt, og hva er din største skatt? 
Det vi ser på som skatten vår kan også lett
bli den største hjertesaken. Derfor er det nyttig 
med dager som Giving Tuesday. Det kan gi 
oss anledning til å tenke over om det egentlig 
er den største skatten som har fått mest 
plass. Hva er din hjertesak? Trekk posen med 
gullpenger av sjokolade og del ut til vinneren.



BØNNEVANDRING
Lag en bønnevandring der ungdommene 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



AKTIVITETER

LAG VAFLER 
Gjør gjerne et nummer ut av at man kan dele et vaffelhjerte med noen andre.

Bruk f.eks denne oppskriften som gir ca. 10 vafler.

2 egg
1 dl sukker
2 dl skummet kulturmelk
2 ½ dl vann (evt. halvblandet med melk)
350 g hvetemel
1 ts bakepulver
½ ts natron
1 ts vaniljesukker
½ ts kardemomme
125 g smeltet smør (avkjølt)

Du begynner med å vispe sammen egg og sukker, før du tilsetter kulturmelk. Bland sammen 
alt det tørre før du blander det inn med resten, vekselsvis med vann. Tilsett smeltet smør til 
slutt.

FINGERBINGO
Alle tar en knyttet hånd i været. Lederen leser opp ulike påstander. For hver påstand som 
passer, tar deltakerne én finger i været. Når alle fem fingrene er oppe roper deltakeren “fin-
go!” 

Bruk disse påstandene, eller lag dine egne:

• Jeg har gitt penger til et bra arbeid i et annet land
• Jeg har reist til et land for å bidra med bistand, misjon e.l.
• Jeg kjenner en misjonær
• Jeg liker vafler bedre enn sjokolade
• Jeg har bevisst latt være å handle på black friday for å ikke støtte en slik handledag 
• Jeg har delt matpakka mi i to med noen som hadde glemt å ha med matpakke
• Jeg har sett at en influenser har lagt ut informasjon om giving tuesday
• Jeg er mer glad i å gi gaver enn å få gaver
• Jeg har vært i mer enn 5 land
• Min yndlingsfarge er rød
• Jeg har aldri sett en hel serie
• Jeg pleier alltid å dele med de rundt meg når jeg har kjøpt noe godt, f.eks en pose 

med smågodt
• Jeg ønsker meg en opplevelse til jul



AKTIVITETER

VOTE WITH YOUR FEET
Alle reiser seg opp. For hvert dilemma du leser opp går man til den ene siden hvis man 
velger det ene, og andre siden hvis man velger det andre. 

Forslag til dilemmaer:
• Cola eller Pepsi max?
• Pizza eller burger?
• Fotball eller håndball?
• Katt eller hund?
• Spise taco til hvert måltid eller aldri spise taco igjen?
• Ville du helst ha gitt bort alle pengene dine eller gitt bort alle klærne dine?
• Sommer eller vinter?

LAG EN 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)

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-jules-
temning (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 kategorie-
ne. 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.
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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)

Mine kjære, har Gud elsket 
oss slik, da skylder også vi å 

elske hverandre.
(1. Joh. 4,11)

Gud er kjærlighet 
(1. Joh. 4,8)

Bevar ditt hjerte framfor alt 
du bevarer, for livet går ut fra 

det.
(Ordsp. 4, 23)

Og se, jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende.

(Matt. 28,20)


