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TID: 30 – 60 minutter 

DETTE TRENGER DU: Sted å vise 
film med lyd  

MÅL: I denne samlingen ønsker vi 
å skape refleksjoner hos barn om 
å dele. Vi velger å trekke frem en 
fortelling fra Etiopia. Vi ønsker å løfte 
frem denne historien, fordi det å gi 
og å dele er tema i trosopplæringen, 
og perspektivet blir ofte at barn i 
Norge skal dele med fattige barn 
andre steder. En sentral del av 
trosopplæringen er å løfte frem 
det globale kristne fellesskapet vi 
er en del av. Ved å fortelle om barn 
og kirker andre steder i verden, blir 
barn og unge en del av dette globale 
fellesskapet, og læring og fellesskap 
går på tvers av geografiske grenser. 
Eksempelhistorien handler om 
en venneflokk i Etiopia som deler, 
og dette er enkelt å overføre til 

KVELDSSAMLING 

venneflokker i Norge. Barna i filmen 
er reelle og de var naboene til NMS-
misjonæren Marit Breen (som er 
fortellerstemmen) da Marit bodde i 
Etiopia. Å spise på den måten barna 
gjør er vanlig mange steder i Afrika. 
Fra et norsk perspektiv kan dette 
ses på som udelt positivt, da det 
utfordrer vår individualistiske kultur. 
Likevel er en slik skikk ikke bare 
positiv, da systemet kan utnyttes. 
I denne fortellingen er ikke målet 
vårt å gå inn i og diskutere en slik 
kulturell skikk. Men vi ønsker å skape 
en utvidet forståelse av begrepet å 
dele, slik at ikke deling blir redusert 
til å gi penger til noen langt borte.  

OPPLEGG: 
• Start samlingen med en sang 

(For eksempel N 13 26 Solbarn, 
jordbarn)

• Vis filmen. 
• Reflekter rundt spørsmålene: 
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• Barna vi hørte om i filmen deler 
alt. Hva er forskjellen på å gi, ta 
imot og dele?  
• Målet med dette spørsmålet 

er at barna reflekterer over 
forskjellen i disse ordene. 
Mange mennesker liker ikke å 
ta imot, men trives best med 
å dele eller å gi. Motsatt kan 
en delekultur utnyttes. Der-
som noen aldri deler noe, blir 
det ikke deling, men at en kun 
mottar.  

• Hva er lettest for deg: å dele, gi 
eller ta imot?  

• Husker du at noen har delt noe 
med deg som gjorde deg glad?  

• Er det noe som er vanskeligere å 
dele enn andre ting?  

• Hva tenker du å være lys våken 
for de som trenger det mer hand-
ler om?  
• Her er det ingen fasitsvar. 

Eksempler kan være: 
• Lys våken for å inkludere i ven-

negjengen  
• Lys våken for å dele med 

andre 
• Lys våken for å gi penger til 

veldedig formål  
• Lys våken for at noen ganger 

er det vi som må ta imot hjelp 

VELSIGNELSE
Bokmål: 
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og 
være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi 
deg fred.
Alle: Amen. 

Nynorsk:
Herren velsigne deg og vare deg.
Herren late sitt andlet lysa over deg 
og vere deg nådig.
Herren lyfte sitt åsyn på deg og gje 
deg fred.
Alle: Amen


