
Kort disposisjon til hovedopplegg, Venner 

MÅL: Konfirmantene skal få hjelp til å reflektere over hvorfor vi har behov for 

vennefellesskap, og hvordan en selv kan være en god venn, med Jesus som eksempel.  

INTRO 

- Aktivitet: Hender og føtter. Poeng: Her nytter det ikke å gjennomføre sitt eget 

prosjekt. Vi trenger hverandre. Bibelen om vennskap, hvordan Jesus er et forbilde for 

oss. HOVEDDEL: Film og Bibel 

 

HOVEDDEL, viktige punkter å formidle 

- Bruk Formel1-løp til å snakke om hvor viktig det er å utfylle hverandre, og at alle har 

sin rolle, selv om man ikke alltid oppdager det med en gang. Vis ev. et You Tube-

klipp av et pit-stop. 

- Ved å stå sammen kan vi klare mer. Vis filmklipp fra Flåklypa Grand Prix. 

- Vis Power Point  om mennesker og filmfigurer som klarte mer enn forventet. 

- Alle er forskjellige og kan gjøre noe for andre. 

- Hva med mennesker som har store fysiske eller psykiske handicap? Kan de bidra? 

Gjennom å vise omsorg og ofre seg for andre, utvikler vi vår omsorgsevne, 

tålmodighet, sanne styrke og positive kreativitet. Hvis vi skal få anledning til å gjøre 

dette, må noen andre ha behov for å ta imot omsorg og hjelp fra oss. Derfor er de 

som trenger hjelp, akkurat like viktige som de som gir hjelp. 

- Bibelen: For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. 1Kor.12,14-22 

- Den gylne regel (kan gjerne læres utenat). 

- Hvordan være en venn: filmklipp fra Flåklypa Grand Prix. Solan lar Ludvig ligge 

innerst, på den beste plassen. Jesus som forbilde og læremester: Jesus tilgir Peter.  

 

HOVEDDEL, med oppsummering 

- Tenkeoppgave. 

- I leken så vi at det ofte ikke nytter å gjennomføre prosjekter alene, vi trenger andre. 

- Vi lærte om Formel 1-sport hvor hver enkelt i et pit-stop er like nødvendig. 

- Selv om få hadde forventet noe av Ludvig, viste det seg at han trengtes i fellesskapet. 

- Folk kan vise seg å være viktigere enn du tror, også de med et handicap … 

- Bibelen snakker om kroppen som eksempel på hvordan vi trenger hverandre. 

- Vi er skapt til å være en venn! 

- Jesus viser oss hvordan vi kan være trofaste og ekte venner. 

 


