Te m a : D e l e t i n g

FAM IL IE M IDDAG
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Dele ting
– Den gylne regel

Vi deler ting!

En kort oversikt om opplegget i dette heftet

Andakt

En andakt om Den gylne regel og det å dele

Besøk fra Maki i NMS Gjenbruk
Film om Maki som synes det kan være vanskelig å dele

Besøk fra Maki: Delekort

Oppgavekort med deleutfordringer som barna kan ta med hjem

Aktiviteter

Forslag til lek, hobby og et tegneark
Du finner delekort knyttet til denne ressursen i heftet og på vår
nettside. Skriv ut selv, gjerne på tykt papir. Du kan også bestille ved å
sende adresse og antall til nmsu@nmsu.no. Bestillingstid er cirka to
uker (gratis for lokallag i NMSU, 5 kr per stk + porto for andre)
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Tema for
familiemiddagen
Dette halvåret skal vi igjen få lære om å dele tro, tid,
ting og talent. Tredje tema vi skal ha er å dele ting!
T IL DE N VOK SN E: Vi ønsker denne

gi til gjenbruk.

Jesus lærte vennene sine den gylne

P R A KTIS K O M O PPLE GGE T: Her

gangen å oppmuntre til å dele ting.
regelen – at det en vil at andre skal

finner du en kort andakt med en

gjør mot en selv, det skal en

bildeserie som illustrerer situasjoner

gjøre mot andre. Det er en fin leve-

der det kan være vanskelig å dele. Du

regel, men den kan være vanskelig å

finner også en lek og en hobbyaktivi-

huske på i hverdagen. Med eksempler

tet som understreker andakten. Et

som barna kan kjenne seg igjen i,

tegneark følger med. Du får også med

ønsker vi å sette fokus på det å

en film hvor vår maskot Maki finner

dele. En kan også dele oppmerksom-

ut at å handle på gjenbruksbutikken

het og opplevelser med andre.

lønner seg. Et delekort hører til denne

Vi ønsker å sette fokus på det positive

samlingen. Vi tipser om sangene

med gjenbruk. Vi ønsker å forvalte det

«Lær oss å gå», «Det er gøy, gøy, gøy»

vi har på en god måte, og vi ønsker

(Oslo Soul Children).

at flere skal få glede av det vi har fått.
En måte å gjøre det på, er å gi vekk
noe av det vi har til gjenbruk. Inntekten av salget går til et godt formål, og

L E S D E N GYLNE RE GE L: Matteus
7, 12. Regelen er del av en lengre tale
av Jesus som står i Matteus kap. 5-7.

en forbruker også mindre. Det er bra
for miljøet. Delekortet gir en konkret
utfordring til å rydde, sortere og
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DEN GYLNE REGEL

Alt dere vil
at andre skal
gjøre mot
dere, det skal
også dere gjøre mot dem.
Matt 7,12
Bibel 2011 © Bibelselskapet
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Andakt

D EN G Y L N E RE G EL OG DE T Å DEL E
Maki prøver å leve opp til den gylne regelen,
og synes ikke det er så lett.
DU T REN G ER:

det kjempegøy.

• Powerpoint lastet ned fra
nmsu.no/ressurser

Så kommer Elise. «Jeg kan vel bli

• Skjerm/lerret å vise fortellingen på

med!» roper Elise.

AN DA K T: Her er Maki. Han er ring-

Å nei, akkurat nå når de har det så

halelemur og maskot for NMSU.

moro. Men så kommer Maki til å ten-

Maki er glad i å reise, og han er glad

ke på hjemmeleksa.

i å dele. Når han er i Norge, bor han
på NMS Gjenbruk. I tillegg er han ofte

Maki løfter opp mobilen og tenker

rundt og besøker leirer og slikt.

«hva om det var jeg som hadde spurt
Truls og Elise om å leke». Mobilen

På en leir Maki var på i forrige uke, fikk

fungerer som et speil. Han prøver å

han med seg et bibelvers på mobilen.

si «nei, det passer ikke akkurat nå...»

Han har bestemt seg for å prøve å

til seg selv for å kjenne hvordan det

leve etter den gylne regel en hel uke.

føles å få et sånt svar... Det føles ikke
godt! Han vil ikke at andre skal si nei

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot

til ham, da skal han kanskje ikke si nei

dere, det skal også dere gjøre mot

til andre heller..?

dem». Dette skal gå bra, tenkte Maki.
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot
I TURNHALLEN: På mandag leker

Maki med Truls i turnhallen. De har
6

dere, det skal også dere gjøre mot
dem»

«Bli med oss og lek, Elise!», sier Maki.
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot
MED FAVORITTMATPAKKA: På tirsdag er Maki innom skolen. Han har

dere, det skal også dere gjøre mot
dem»

smurt matpakke med makrell i tomat.
Det beste han vet! Men Lise har glemt

«Selvsagt kan jeg dele!», sier Maki

matpakke... Kan jeg smake litt av deg?
spør Lise.

PÅ VEI TIL BASAR: Maki har fått med
seg 200 kroner til å ta lodd for på

Maki løfter opp mobilen og tenker

basar.

«hva om det var jeg som var sulten»...
Mobilen fungerer som et speil. Han

På vei til basaren kommer han forbi

prøver å si «nei, jeg har egentlig ikke

en plakat med «Godterisalg. Alle

så veldig mye med meg......» til seg selv

godter halv pris!» Maki vet at pengene

for å kjenne hvordan det føles å få et

på basaren skal gå til rent vann i Laos.

sånt svar... Det føles ikke godt! Han vil

Maki løfter opp mobilen og tenker

ikke at andre skal si nei til ham, da

«hva om det var jeg som ikke hadde

skal han kanskje ikke si nei til andre

rent vann» ... Mobilen fungerer som

heller..?

et speil. Han prøver å si «Jeg hadde
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egentlig tenkt å være med på å samle
inn penger til dere, men så var det

Alle kan være enige i den gylne regel.

halv pris på godteri. Og jeg hadde

Men det er ikke så lett å gjøre mot

veldig lyst på godteri».

andre som du vil at de skal gjøre mot
deg... Og spesielt ikke når det kommer

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot

til det å dele ting – for det er så lett

dere, det skal også dere gjøre mot

å bli glad i ting. Vi kan ikke springe

dem»

rundt med et speil for å sette oss inn
i hvordan andre har det. Men det kan

«NÅ SKAL JEG TA LODD!» sier Maki

være et lurt tips å tenke på det med
speilet. Og så kan det være lurt å

Maki er på basaren. Han har kjøpt

be Jesus om hjelp til å dele ting.

lodd for 200 kroner.
GLEMT PENGER: Synne og Lisa kom-

B Ø NN: Takk for at du har lært oss å
gjøre mot andre det vi ønsker at de

mer på basaren. De har ikke med seg

skal gjøre mot oss. Hjelp oss å dele

penger.

det vi har med andre! Amen.

Maki har veldig lyst til å vinne en fotball... Men Maki løfter opp mobilen og
tenker «Har du glemt penger? Synd
for deg.»
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot
dere, det skal også dere gjøre mot
dem»
«Har dere glemt penger? Vi kan jo
bare dele på mine lodd!», sier Maki.
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Besøk fra Maki
med film

DU T REN G ER: PC, skjerm/ stort
lerret, og høytalere.

pedyrt med sparkesykkel... Jeg må
spare litt til...
Kommer hjem til NMS Gjenbruk.

SLIK G J ØR DU: Introduser filmen

– Maki! Vi fikk akkurat inn en sparke-

med å si «vi har fått besøk av Maki,

sykkel vi tenkte å selge til 250 kroner.

en ringhalelemur som er maskot for

Er du interessert?

NMSU. Han elsker å reise, og han el-

– WOW! Ja! Du kan jo nesten ikke se at

sker å dele! I dag har Maki vært

den er brukt engang!

på gjenbruksbutikken i byen. La oss

Maki kjøper sykkelen.

høre hva han vil fortelle!»

–Det må jeg si. Den fine sparkesykke-

Når filmen er ferdig kan dere se på

len. Og fremdeles har jeg 150 kroner

delekortet og snakke om utfordringen

til overs!»

som står der.

Maki får en idé og suser av gårde i
voldsom fart på sparkesykkelen.

MAKIF I LM: – Hei! Maki her! Nå har

– Jeg skal ha lodd for alle pengene!

jeg snart bursdag og jeg har ønsket

– Så bra! Lodd for 150 kroner. Det er

meg penger til sparkesykkel. I dag skal

akkurat nok til å kjøpe to fotballer til

jeg av gårde til byen for å finne meg

barna på dagsenteret. Nå blir de glad,

en sparkesykkel for 400 kroner.

de elsker nemlig å leke!

På vei inn møter Maki noen som spør

– Gøy!

om han vil kjøpe lodd til inntekt for

Maki vinner hjelmen.

dagsenteret for barn fra slummen i

– Gjenbruk, altså! Det er så genialt at

Bangkok.

det er nesten ikke til å tro!

– Æh... Oi, det er jo skikkelig viktig. Og
barna trenger hjelp. Men jeg må rekke
bussen til byen (og så må jeg ha råd til
sparkesykkelen...)
Maki fyker i vei i voldsom fart. Kommer slukøret tilbake: – Det er jo kjem10

Besøk fra Maki
Delekort

Dette delekortet kan flettes inn i andakten,
eller du kan bruke
det etter Besøk fra
Maki – Film. Før
samlingen kan
du gjemme
kortene under
en pute e.l., så
finner barna
kortene når
du ber dem
om det. Vi vil
gjerne at barna tar det med
hjem og henger
det opp et sted
slik at de husker på
innholdet i andakten
i hverdagen sin.
VI DE L ER F RA N M S GJ E NB R UK:

"Nådehjemmet" for enslige mødre

NMS Gjenbruk er en kjede av brukt-

og et dagsenter for barn i slummen

butikker. De selger brukte møbler og

i Thailand, den kristne arabiske TV

gjenstander som de mottar kostnads-

kanalen "SAT7" som har sendinger i

fritt. Gjenbruksbutikkene drives av

Midtøsten, og støtte til ungdomsle-

rundt 2000 frivillige medarbeidere.

dere i menigheter i England. På

Overskuddet fra driften går til NMS

nettsiden til nms.no kan dere finne

sitt arbeid.

nærmeste NMS gjenbruksbutikk, eller
søk opp en annen gjenbruksbutikk

Eksempler på prosjekter som blir

om dere ikke har NMS gjenbruk i

støttet av NMS gjenbruk er

nærheten.
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NYNORSK OG BOKMÅL: Delekortet finnes både på nynorsk og bokmål både på våre nettsider og
som trykt versjon du kan bestille fra NMSU. Info om bestilling finner du i heftets første side.
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Aktivitetssider
KIM S L E K
DU T REN G ER: Ting som er vanskelige å dele, et teppe.

bor. For mange kan det være en slimboks eller en dusk til å henge på
sekken), en fotball osv.

SLIK G J ØR DU: I denne versjonen

av Kims lek må du gjerne legge ting
under teppet som er vanskelige å

SA M TA L E: Etter at dere har hatt

leken, kan dere snakke om at det er

dele. Leken kan brukes som en intro-

veldig lett å bli opphengt i ting. Vi

duksjon til andakten.

skal få lov til å eie ting og å være glad

Det kan være IPad, en hundrelapp, en

for tingene vi har, men tingene må

brus-flaske, en liten in-ting (det kan

ikke bli viktigere for oss enn Gud eller

variere alt etter hva som er in der du

andre mennesker.

D E N G Y L D N E R EG EL PÅ V EG G EN
DU T REN G ER: Hobbyutstyr (se forslag i "Slik gjør du"-teksten.

hva som helst som det er festet
en magnet til.
Den gylne regel kan også skrives på

SLIK G J ØR DU: Den gylne regel er

en t-skjorte eller på en bilderamme.

noe mange kan være positive til å ha

Den kan også – i samsvar med andak-

hengende framme på veggen. Den

ten – skrives på et speil. Ikea har speil

gylne regel kan både skrives på fint

ned i 15 kroner per stk.

papir og rammes inn, den kan printes
ut, limes på et vakkert papir, et stykke
drivved, en figur av nabbiperler eller

14

P O E NG: Huske på Den gylne regel.

FA RGE L E GG I N G
DU TR E NGE R : Fargeleggingsark fra
ressursene og noe å fargelegge med.
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IN N H O LD:

Karen Kilane i samarbeid med NMSU
Bibeltekstene er fra Bibel 2011. Trykt med tillatelse
Sjekk også ut flere av våre ressurser og arrangementer for barn og ungdom på våre
nettsider – nmsu.no. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hva du synes fungerte bra og hva
vi kan gjøre bedre til neste gang på mail nmsu@nmsu.no På forhånd tusen takk!

