
I denne dele-bingoen har Maki pønsket ut 16 forskjellige dele- 
aktiviteter du kan gjøre alene eller sammen med andre. Å dele kan 
være både gøy og meningsfullt. I Bibelen leser vi at Gud inviterer 
oss til å ta imot det Han gir, og dele det vi har. 

Hvis du har lyst på en premie har Maki tenkt at du kan spørre 
foreldre eller besteforeldre om de vil sponse deg. Forslag: 1 ispinne 
per rad, og en gave til NMS – Det norske misjonsselskap ved fullt 
bingobrett :) 

Hvordan delta med sponsing?
Vipps til nmsu 547458 og velg Dele-bingo for bidrag til NMS sin 
globale koronadugnad. 
Skriv navn og adresse til barna under Leveringsinformasjon i Vipps 
innen 14. august 2020 og du får en hilsen fra Maki i posten.

Gjennom dele-bingoen blir du med på en global dugnad i korona-
krisen for å gi informasjon om smittevern, rent vann og såpe. NMS 
samarbeider med kirker over hele verden som bidrar på ulike måter 
i lokalsamfunn som ikke er like godt rustet til denne krisen. I tillegg 
vil noen av pengene bli brukt til å støtte andre prosjekter i NMS.
 

Makis

Maki- hilsen

DELE-

BINGO

Les mer og se filmene  
i delebingoen her:  

nmsu.no/delebingo

Maki er en ringhalelemur fra Madagaskar og 
NMSU sin maskot. Han elsker å oppmuntre 
små og store til å dele tro, tid, ting og talent.  
Er du klar for en utfordring i sommer?

Når vi deler tro blir 
andre kjent med 
Jesus.

Når vi deler tid  
bygger vi fellesskap. 

Når vi deler ting 
skaper vi en mer 
rettferdig verden. 

Når vi deler talent 
betyr vi en forskjell 
for andre.



Se en episode av 
DELE-VLOGGEN. 

Valgfri: Lag smoothie 
og inviter en venn  
til å se sammen  

med deg.

Be  
bordbønnen  «Herre din jord»  før maten. 

Tenn et lys for 
noen du bryr 

deg om.

Ring eller besøk 

besteforeldrene 

dine.

Inviter noen på kake. 

Kanskje banankake 
fra Madagaskar?  
Se instruksjoner  
i DELE-vloggen 

Ha en  
skjermfri  

dag/periode. 

Vær sammen 

med et søsken 

eller en venn. 

Lær bort et 
triks eller 

noe du kan. 

Se Youtuberen Trine 
Weydahl møte Feno 

som lærer bort  
tegnspråk.

Tenk etter: Hva  
kan du lære bort  

til andre?

Lær deg sangen  
Del det du har!  
Klarer du Dele- 
dansen også? 

Valgfri: Film deg selv 
danse og send inn til 

DELE-VLOGGEN. 

Gi minst 3 leker du ikke 
trenger til NMS Gjenbruk.  

Overskuddet fra salget 
gir flere mulighet til å få 

utdanning, helsehjelp og å 
få høre om Jesus.

Pant flasker  
og gi pengene  

til NMS. 

VIPPS 547458

Lag en kreativ 
middag av  
matrester.

Løp for  
Koronadugnaden. 

Oppfordre familie og 
venner til å sponse 
deg. Kanskje du vil 

gjøre det litt morsomt 
også – kle deg ut!

Finn noe i naturen du 

kan dele med noen. 

Spør en voksen du  
kjenner: Hva er favoritt-

bibelfortellingen din? 
Hvorfor liker du den?

Ta NMSU- 
kahooten

Makis dele-bingo


