
Mål
At øge konfirmandernes bevidsthed om, at vi lever i en verden fuld af forskelle og uligheder – og at give dem lyst og mod 
til at gøre en forskel 
 
Varighed
2 x 45 min

Forløb: en dobbeltlektion i 4 blokke 
A. Indblik og refleksion – 10 min 
B. Forskel eller ulighed – 15 min
C. Pligt og ansvar – 30 min
D. TAG DEL - Gør en verden til forskel 35 min

A: Indblik og refleksion (10 min)
5 min 
Indledning til dagens tema (før eller undervejs i indledningen får hver anden et stykke slik/et æble)

TAG DEL handler om, hvordan vi lever meget forskelligt her på jorden. Heldigvis er vi ikke alle sammen skabt ens, det ville 
være meget trist. Derfor er nogle forskelle gode. Men vi har også vidt forskellige betingelser for at leve vores liv, og nogle 
mennesker lever på en måde, vi ikke ville ønske for os selv og hinanden.

Er det noget vi kan gøre noget ved? Har vi pligt til gøre noget ved det, fordi vi som mennesker har ansvar for hinanden og 
skal hjælpe dem, der lider nød? Det bliver vi inspireret til at tage stilling til, når vi får forskelle og ulighed tæt på – og når vi 
hører, hvordan Jesus stiller sig til det.

5 min
Refleksion/samtale to og to– mens filmvisningen gøres klar:
Forstil jer et øjeblik, at I var blevet født i et lille land i Afrika. Hvordan ville jeres liv så se ud lige nu?

B: Forskel og ulighed (15 min)
8 min - Film 1 vises 

7 min - Opgave løses to og to
List først alle de forskelle mellem en dansk hverdag og et liv i Malawi, som I netop har set.
Diskussion: Hvad er forskelle, og hvad er ulighed?
Evt. fælles opsummering 

Du kan gøre en verden til forskel

Inspiration til konfirmationsforberedelse
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C: Pligt og ansvar (30 min)
5 min - Film 2 vises 

10 min - Samtale
Hvilke pligter har I selv?
Hvem har I ansvar for?
Har I ansvar for verdens fattigste og dem, vi har set på filmen i Malawi? Uddyb.

5 min - Vælg og genfortæl en af de foreslåede bibeltekster  

10 min - Arbejd med teksten i plenum 
Hvordan handler bibelfortællingen om ansvar og det at dele?  
Hvad er pointen i teksten?
Slut af med uddeling af æble/slik til alle.

eventuel pause

D: TAG DEL – Gør en verden til forskel (35 min)
15 min leg - Overskudsleg
Overskudslegen er en fællesleg, man kan lege før man skal med til sogneindsamlingen. 
Legen går ud på, at man på tid skal indsamle et overskud, men spørgsmålet er så, hvad der menes med ordet overskud? 
Overskuddet kan være nogle genstande, som bidragerne i legen er blinde for, og skal have hjælp til at give videre. Men det 
kan også være det overskud af energi, deltagerne i legen har, når de på tid skal indsamle så mange genstande, de kan. Alt 
i alt er overskudslegen en leg, der kan få deltagerne til at tabe pusten og få smil på læben. 

5 min - Film 3 vises 

15 min - TAG DEL: Sogneindsamling
Hvad vil du gøre i dit liv? 
Hvad vil i gøre fællesskab?
Sogneindsamling 12. marts – Sæt gerne et fælles mål.

Lav konkrete aftaler om at mødes og følges ad. Giver det dobbelt kryds at gå i kirke og tage del i Sogneindsamling? Og giver 
det dobbelt kryds, når forældre deltager? 

Arbejdsmetode
Gennem en blanding af indblik i form af tre små film fra Malawi, individuel og fælles refleksion samt en leg er forløbet 
tilrettelagt sådan, at konfirmanderne kan bevæge sig fra ”godt det ikke er mig” (fokus på sig selv som individ) over ”det 
kunne ligeså godt være mig” (erkendelse af at være en del af et globalt fællesskab) til ”vi kan sammen gøre en forskel” 
(erfaring med at handle). Dermed lægger forløbet op til at tage del i Sogneindsamlingen - og være med til at gøre en verden 
til forskel.

Tekster og salmer 
● Enkens skærv: Luk. 21,1-4 – fokus på at dele
● Bespisningsunderet: Joh. 6, 1-15 – der er nok til alle, og endda overskud
● Fodvaskningen: Joh. 13, 1-17 – ansvar for hinanden 
● Verdensdommen: Matt. 25, 31-41 – ansvar for dem, der har behov

Du satte dig selv i de nederstes sted: DDS 260

Se hvilket menneske: DDS 68

Forberedelse
Medbring evt. æbler eller andet til en begyndelse. 
Sørg for mulighed for at afspille DVD eller streame filmene på forhånd.
Print evt. fakta-ark Danmark - Malawi.
Print ”Det vil jeg gøre-liste”.

Materialer: www.nødhjælp.dk/tag-del
DVD’en TAG DEL – Du kan gøre en verden til forskel er udsendt til alle præster februar 2017. 

Filmene ligger også på www.nødhjælp.dk/tag-del, hvor der også findes oplæg til leg (som tegnefilm), fakta-ark m.m. og 
andre oplysninger
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