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Ingredienser (til 4 pers)
Tofu, nudler og grøntsager
250 g nudler
400 g fast tofu
2 spsk majsmel
Olie til stegning
1 spsk sojasauce
100 g champignon i skiver
1 stor gulerod i skiver
1 rød peberfrugt i skiver
72 g rødkål
90 g sukkerærter

Stir fry-sauce
4 spsk sojasauce
1 spsk mørk sojasauce
1 spsk risvineddike
1 spsk brun farin
½ tsk peber
1-2 tsk sriracha chilisauce

Toppings (kan udelades)
Forårsløg
Sesamfrø

Nuddelret  
Fremgangsmåde  
1 Del tofublokken i to og pres den mellem to viskestykker, 

så den drænes for vand. Lad tofuen stå i 10 min og samle 
sig igen. 

2 Skær grøntsager ud som ingredienslisten foreskriver og 
bland stir fry-saucen i en skål ved siden af.

3 Skær tofuen i tern og læg dem i en stor skål. Tilføj maj-
smel og brug dine hænder til at fordele majsmelen over 
alle tofustykkerne.

4 Kom olie på en pande og steg tofu i ca. 10-15 min (tofuen 
skal blive sprød på alle sider). I det sidste minut af steg-
ningen tilføjes 1 spsk sojasauce til panden, så tofuen får 
smag heraf. Tag tofuen af panden

5 Sæt nudlerne over til kogning.
6 Tilføj olie til panden på ny og steg champignoner og suk-

kerærter i ca. 2-3 min. Tilføj resten af grøntsagerne og 
steg i yderligere 2-3 min. Tilføj lidt olie ved behov.

7 Tilføj nudler, tofu og stir fry-sauce til panden med grønt-
sager og bland det hele godt sammen. Steg i 3-5 min. til 
alt er godt gennemvarmet.

8 Server med hakkede forårsløg og ristede sesamfrø på 
toppen.
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Ingredienser
Majs
Tomater
Agurker
Avocado
Gulerødder
Peberfrugter
Creme fraiche
Salsa
Tortillas eller soft tacos
Frisk koriander

Til svampe- og bønnefyldet  
(til 4 pers)
Olivenolie
1 løg, hakket
225 g champignoner, hakket
¼ tsk salt
2 fed hvidløg, presset
1,5 tsk stødt spidskommen
1,5 tsk chilipulver (kan udelades)
1 dåse sorte bønner
2 spsk vand
2 spsk limesaft

Mexikanske 
 pandekager  
Fremgangsmåde  
1 Snit grøntsagerne og hak koriander. Anret i skåle. I kan tilføje og 

fjerne lige præcis de grøntsager, I ønsker.
2 Anret ligeledes salsa og creme fraiche i skåle.
3 Til svampe- og bønnefyldet: Varm en stor pande. Hak løg og steg 

i olie på panden i ca. 5 min. Tilføj champignoner og steg, indtil 
de er gyldne. Tilføj salt og hvidløg og steg i yderligere et minut. 
Tilføj krydderier og steg i et minut mens under omrøring. Dræn de 
sorte bønner for vand og tilføj til panden sammen med vand og 
limesaft. Steg i yderligere 3-4 minutter, indtil det meste vand er 
kogt af.

4 Varm pandekagerne og server det hele i skåle for sig, så man selv 
kan sammensætte sin pandekage.
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Ingredienser (til 4 pers)
Et bundt persille
2 fed hvidløg
1,5 tsk salt
 1 rød peberfrugt
1 gul peberfrugt
En pose spinat
Olie
250 ml fløde
250 g pasta penne
Tomatpure
1 rødløg
2 dåser hakkede tomater
2 tsk oregano
2 tsk timian
1  squash
1 pose revet ost

Bagt pasta   
Fremgangsmåde  
1 Hak løg og steg, til det er blødt. Tilføj hakkede peberfrugter og 

squash. Tilføj hvidløg, tomatpure (smag til), oregano og timian. 
Steg i et par minutter.

2 Tilføj hakkede tomater fra dåse og fløde. Bring det i kog og tilføj 
pasta og spinatblade.

3 Bland alt godt sammen og hæld det hele i et fad.
4 Kom revet ost på toppen og bag i ovnen i 20-25 min.
5 Hak frisk persille og kom det i en skål ved siden. Kom det på top-

pen, når pastaen er bagt færdig.  
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Ingredienser (til 4 pers)
Til græskardaal
1 løg
2 fed hvidløg
400 g hokkaidogræskar
2 tsk stødt koriander
2 tsk stødt spidskommen
2 tsk garam masala
200 g røde linser
400 g hakkede tomater
6 dl vand
1 tsk grøntsagsbouillonpulver
Sojasauce

Til raita
250 g neutral yoghurt 
Agurk i små stykker (ikke revet)
Salt og peber

Tilbehør
Ris
Mangochutney
Friske koriander

Græskardaal med 
raita og chutney  
Fremgangsmåde  
1 Hak løg og hvidløg. Halvér hokkaidogræskarret, skrab kernerne ud 

og afmål 400 g inkl. skallen. Skær i små mundrette stykker.
2 Svits krydderierne i olie i en stor gryde. Tilsæt løg og hvidløg og 

brun dem med krydderierne. Tilsæt hakkede græskarstykker og 
svits det et par minutter. 

3 Skyl linserne og tilsæt dem sammen med de hakkede tomater, 
vand og bouillonpulver.

4 Kog det hele op og skru herefter ned til middelvarme. Lad det 
simre 20-25 minutter, indtil græskar og linser er kogt færdige. Rør 
i gryden undervejs. Kog risene imens. 

5 Bland raita sammen og server i en skål for sig til at komme oven-
på retten sammen med friskhakkede koriander og mangochutney.
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Ingredienser (til 6 pers)
1 løg
1 spsk mexikansk krydderiblanding
1 dåse hvide bønner (haricot)
1 dåse kidneybønner
250 g forkogte linser
1 dåse hakkede tomater
1 fed hvidløg
1 rød chili
1 spsk instant kaffe
1 spsk brun farin
200 ml kogende vand
1 tørret kanelstang (kan erstattes med 
en lille smule stødt kanel)
2 laubærblade
1 tsk salt
3 avocadoer
1 lime
4 store tomater
1 bundt friske koriander

Tilbehør (udover ingredienslisten)
Ris
Creme fraiche
Friske koriander
Limeskiver 

Chili sin carne  
Fremgangsmåde
1 Hak løg og steg i olie i en stor gryde. Tilsæt mexikansk krydderi-

blanding og steg et par minutter. 
2 Tilsæt bønner, linser, hakkede tomater og hvidløg. Rør godt sam-

men. 
3 Skær et snit i chilien og læg den i en kop med kaffen og den bru-

ne farin. Tilføj den kogende vand til koppen. Bland det sammen 
og hæld det hele på panden. 

4 Tilføj kanelstang, laubærblade og salt. Lad det simre i 15-20 min, 
mens tilbehøret forberedes. Rør i gryden undervejs og tilsæt 
vand, hvis den bliver for tør.

5 Guacamole: Mos avocadoerne og bland med en håndfuld frisk-
hakkede koriander, saften fra en halv lime og smag til med salt.

6 Tomatsalsa: Skær tomaterne ud i små tern og bland med en spsk 
olivenolie, saften fra en halv lime og smag til med salt.

7 Server chili sin carne med ris, creme fraiche, hakket friske kori-
ander, limeskiver, guacamole og tomatsalsa.
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Ingredienser
Løg
Gulerødder
Champignoner
Peberfrugter
Auberginer
Squash
Dåsetomat
Mornaysauce
Pastaplader
Revet ost
Oregano

Grøntsagslasagne
Fremgangsmåde 
1 Skær alle grøntsager i mundrette stykker og smid dem i en stor 

gryde. Svits dem, til de er halvmøre. Hvis I ønsker at tilføje eller 
erstatte nogle grøntsager, er det bare at være kreative. Denne 
opskrift har ingen grænser.

2 Bland flåede tomater og mornaysauce (50/50) i gryden, til grønt-
sagerne er dækket, og lad det hele koge op

3 Tilføj oregano, salt og peber og smag til. Tilsæt evt. andre krydde-
rier, I har til rådighed.

4 Form nu lasagnen med skiftevis pastaplader og fyldet. Top af med 
revet ost.

5 Bag i ovnen på 200 grader i ca. 40 min. 
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Ingredienser (til 4 pers)
Olie til stegning
2 stk. løg
4 fed hvidløg
200 g persillerod eller kartofler
250 g gulerødder
3 spsk tomatpure
2 dåser hakkede tomater
1 spsk frisk basilikum, hakket
1 spsk frisk oregano, hakket
1 spsk frisk timian, hakket
5 dl vand (måske mere)
Salt og peber
150 g suppehorn

Vegetarisk 
 Minestronesuppe
Fremgangsmåde
1 Hak løg og hvidløg fint.
2 Kom olie i en gryde og tilsæt løg og hvidløg. Lad det stege lidt.
3 Skær persillerod/kartofler og gulerødder i mindre stykker. Suppen 

skal ikke blendes, så lav dem ikke for store.
4 Tilsæt det til gryden.
5 Tilsæt tomatpure, hakkede tomater, basilikum, oregano, timian og 

vand.
6 Lad det nu koge 30 minutters tid (eller mindre).
7 Når grøntsagerne er møre, tilsættes pasta (suppehorn) og koges i 

suppen. Det kan være, at suppen kræver mere vand, alt efter hvor 
tynd/tyk du vil have den.

8 Smages til med salt og peber. Velbekomme.



Bilag til sommerlejrbeskrivelser  11

Ingredienser
4 dl vand
1 tsk salt
25 g gær
600 g hvedemel

Fladbrød
Ca. 15 stk.

Fremgangsmåde
1 Start med at røre gær ud i det lunkne vand.
2 Tilsæt herefter salt.
3 Tilsæt mel lidt efter lidt, og ælt dejen godt igennem.
4 Sæt dejen til hævning overdækket med et viskestykke et lunt 

sted i 45 min.
5 Del dejen i små boller og rul eller træk dine stykker med dej ud til 

cirkler.
6 Varm en pande op til middelhøj varme. “Bag” dine brød på pan-

den.



Bilag 2  
Fem andagter  

og en gudstjeneste
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Kære ledere. Her er et oplæg til sommerlejrens forkyn-
delse. Det er oplæg til fem andagter og en gudstjeneste. 
Hverken andagterne eller gudstjenesten færdige, de er 
oplæg, som forhåbentlige kan inspire jer til jeres kreds’ 
forkyndelse. 

Dette andagtsmateriale tager udgangspunkt i de 17 
verdensmål, og hvad de kan sige ind i en kristen sam-
menhæng. Andagterne er udviklet af FDFs Trosudvalg til 
sommerlejren om verdensmålene planlagt af GLOBUS, 
men de kan selvfølgelig også bruges i andre sammen-
hænge. God fornøjelse med andagtsarbejdet!

Verdensmålsbogen
En række danske organisationer står bag udgivelsen af 
’Verdensmålsbogen’, som har til formål at tale om ver-
densmålenes betydning i en kristen kontekst. I bogen 
findes refleksioner over, hvad Bibelen og kristendommen 
har at sige om de enkelte verdensmål. Dette andagtsma-
teriale er lavet med udgangspunkt i denne bog, så det er 
også oplagt at tage et kig på dette materiale inden for-
beredelsen af andagterne. Bogen kan findes online her: 
https://www.verdensmaalsbogen.dk/

Verdensmålshjul
Hvis I skal holde flere andagter om verdensmålene i 
forlængelse af hinanden (fx på en sommerlejr), så kan I 

med fordel overveje at skabe et grafisk samlingspunkt 
om andagterne, som går igen fra dag til dag. Det kunne 
fx være en verdensmålshjul, som I printer eller tegner i 
et større format og hænger op på en tavle. Så kan I, for 
hver dag der går, rykke en pil (som I fx klipper ud) rundt 
til det mål, som I skal beskæftige jer med den pågæl-
dende dag. På den måde kan børnene følge med i an-
dagterne fra dag til dag og få en fornemmelse af målene 
som en helhed. I kan finde verdensmålshjulet til print 
her:
https://www.verdensmaalene.dk/kommunikationsmateriale

Gode råd til andagten
 : Hold jer til at lave det, I er komfortable med. I be-

høver ikke gøre det vildere, end I selv synes, I kan 
håndtere.

 : Brug flere sanser, så børnene ikke kun skal lytte til 
fortællinger. Andagternes aktiviteter hjælper jer med 
dette.

 : Find nogle gode ritualer at indlede og afslutte andag-
ten med. I kan for eksempel tænde lys, ringe med en 
klokke eller bruge verdensmålshjulet.

 : Tro på jer selv. I kan sagtens holde andagter!

Introduktion til materialet

https://www.verdensmaalsbogen.dk/
https://www.verdensmaalene.dk/kommunikationsmateriale
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Refleksion (del 1): Har du været med på vandretur? 
Måske en tur, hvor I skulle gå med en del vand i tasken? 
Eller en tur i Norge, hvor I kunne få rent vand i fjeldet?

Jeg hader at vandre med 2-3 kg vand i tasken. Men det 
er slet ikke så unormalt. Rigtig mange af verdens men-
nesker har ikke en vandhane og skal selv løfte vandet fra 
vandhullet eller brønden hjem til deres hjem. Men endnu 
værre er det faktisk, at 1 ud af 9 ikke har adgang til rent 
vand. Så efter de har hentet vandet i brønden, så skal 
det også renses, så de ikke bliver syge.

Aktivitet Lav en aktivitet med børnene og de unge, hvor 
I renser vand. Der er mange muligheder, så google jer 
frem til en og lav den, der er tilpasset jeres muligheder.

Refleksion (del 2) Faktisk er det sådan, at hvis vi kunne 
blive enige om det i verden, kunne alle få rent vand. 
Men det kræver ressourcer, og det kræver, at nogen med 
magt synes, det er vigtigt. I tider med tørke findes der 
mange eksempler på at de, som sidder på magten, sikrer 
sig kontrol over vandkilder og knappe ressourcer uden 
at have blik for de fattige og deres behov. Sådan var det 
også i bibelsk tid. Profeterne reagerede på denne uret-
færdighed og forkyndte om en tid, hvor alle, som tørster, 
skulle kunne få vand (Esajas 55,1). Rent vand er Guds 
gode gave til alles bedste; det er uretfærdigt at gøre det 
til en handelsvare, som er forbeholdt nogle få. Vand bur-

de være til os alle. Rent vand hjælper til tørst, til sund-
hed og mod sygdom.

 
Bøn
Jesus Kristus, du som giver os levende vand,
lad os tørste efter retfærdighed og stil vor tørst.
Hjælp os til at give andre mulighed for rent vand.
Lær os at bygge en verden, hvor alle har værdige kår.
Lad os sammen bede Fadervor….

 
Evt. undvigelse for de ældre
1 ud af 3 har ikke adgang til gode sanitetsforhold. For at 
sanitetsforholdene kan betragtes som gode og ordent-
lige, skal toilettet være bygget sådan, at ens hud ikke 
kommer i kontakt med afføring, og at man har mulighed 
for at vaske hænder efter et toiletbesøg. Desuden er det 
vigtigt, at toilettet er afskærmet, og det ikke er farligt at 
komme derind. Mange steder i verden bliver kvinder fx 
udsat for overfald og voldtægt, hvis de går på toilettet 
efter mørkets frembrud. I udviklingslande er der mange, 
som dør på grund af sygdomme knyttet til dårlige sani-
tære forhold. De dør af sygdomme, som kan behandles, 
og som kunne være undgået.

Voldtægt og uønskede seksuelle tilnærmelser er også 
en af årsagerne til, at vi har kønsopdelte toiletter i Dan-
mark.

Verdensmål 6 Rent vand og sanitet
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Forberedelse Forbered aktivitet med delmål og  
bibelhistorier

Refleksion til lederne ”En arbejder er sin løn værd”, 
sagde Jesus, da han sendte disciplene ud i tjeneste 
(Lukas 10,7). Ordene gælder enhver ærlig arbejder, og de 
er sikkert udsprunget af Jesu egen arbejdserfaring som 
tømrer (Markus 6,3). Arbejdslivet har næppe givet Jesus 
udelukkende gode minder, men også erfaringer om hårdt 
slid for en usikker løn på bygherrers nåde. De erfaringer 
kan have givet næring til drømmen om en tid, hvor folk 
bygger huse, som de selv får lov at bo i (Esajas 65,21).

 
Refleksion Det fede ved at arbejde er, at man har noget 
at give sig til. Man laver noget. Og laver både for andre 
skyld, for ens egen skyld. Man kommer ud ad døren. Det 
giver virkelig meget glæde for en selv som menneske. 
Derudover giver arbejde også løn, altså penge, som man 
kan bruge på mad og andre ting, som vi holder af.

Men desværre er det sådan, at ikke al arbejde er lige 
fedt. Nogle gang kan man ikke lide sit arbejde, men 
andre gange kan det være arbejdsvilkårene, som ikke 
er rare. I Danmark har vi et problem med mobning på 
arbejdspladser. Forestil jer, hvis I blev mobbet af jeres 
FDF-kammerater, eller hvis jeres FDF-leder mobbede 
jer… (Evt. plenum samtale)

Det ville ikke være fedt! Derfor arbejder man med triv-
sel og tilfredshed på arbejdspladser i Danmark.

Verdensmål 8 arbejder med, at alle lande skal have 
flere anstændige jobs og have en økonomisk vækst. Jobs 
hvor mennesker får en rimmelig løn, hvor det er trygt at 
arbejde, lige meget hvem du er, imens vi omstiller os til 
en mere bæredygtig verden. Det også et vigtigt emne i 
biblen.

Aktivitet Børne og de unge skal koble tre af delmåle-
ne under verdensmål 8 til tre af biblens fortællinger. Alt 
efter hvordan I holder andagter, så lav det til en leg, en 
to-mandsopgave, en samtalegruppe e.l.

 
1 Delmål 8.5: Skab fuld beskæftigelse og anstændigt 

arbejde med lige løn
2 Delmål 8.6: Hjælp unge i arbejde, uddannelse  

og praktik
3 Delmål 8.7: Afskaf moderne slaveri, menneskehandel 

og børnearbejde 

 
På et tidspunkt, efter at Jesus er blevet kendt, kommer 
han til Kapernaum. Her vil alle høre, hvad Jesus har at 
sige, og til sidst var der ikke plads til flere. I byen var 
der en mand, og vi ved ikke så meget om ham, andet 
end at han var lam. Han ville rigtig gerne møde Jesus, 
men kunne ikke komme til pga. de mange mennesker. Så 
hans venner valgte at løfte manden op på husets tag og 
hejse ham ned igennem taget, ned til Jesus. Og sådan 
kom manden, som var lam, og Jesus til at tale sammen. 
(mark 2,1-5)

Hvert år til påskefest tog Jesus og hans forældre til 
Jerusalem. Da Jesus var 12 år, så tog han ikke med hjem 
igen, men blev i Jerusalem i templet. Selvfølgelige blev 
Jesu forældre bange. Men Jesus var i templet, sammen 
med flere andre kloge folk. Her fortalte han, om det han 
vidste. Og alle, der hørte det, undrede sig meget over 
hans indsigt og de svar, han gav. For den 12 årige vidste 
lige så meget, hvis ikke mere, end de andre kloge folk i 
templet. (Luk 2,41-52)

Da Moses bliver voksen, viser Gud sig for ham som en 
brændende tornebusk og giver Moses opgaven: Han skal 
hjælpe sit folk ud af slaveri og hjem til Israel. Moses går 
derfor til Faraoen og beder om, at Israeliterne kan gå, 
men Faraoen nægter. Derfor sender Gud ti plager over 
Egypten, blandt andet pest, mørke og græshopper og 
til sidst død. Der går lang tid, men Moses og hans folk 
kan til sidst drage afsted fra Egypten og er ikke længere 
slaver (2 mos.)

Bøn
Jesus Kristus, som går med os på hverdage og 
 helligdage,
lad os alle deltage med de evner og kræfter, vi har.
Lad os dele arbejde og ansvar mellem os, uden tvang og 
med glæde.
Lad der blive vækst, der hvor det er nødvendigt, og lær os 
at takke og nøjes med det, der er nok.
Lad os sammen bede Fadervor…

Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
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Refleksion til lederne Verdensmålet 9 er skabt for at 
sikre en bæredygtig fremtid for de lande, byer, områder, 
som ikke er blevet set. Vi i Danmark ønsker ligeledes at 
skabe et land, hvor hele landet hænger sammen, og hvor 
vi føler os set. Det kræver et godt og solidt fundament 
for at kunne håbe for noget bedre.

Refleksion Endnu en dag. Endnu flere muligheder. End-
nu flere drømme og endnu flere nederlag. Hver morgen 
når vi vågner er der nye muligheder. Nye drømme. Nye 
ting vi kan håbe på. Men det er ikke altid, at det lykkes 
at komme i mål med vores  drømme. Det er ikke altid, 
det lykkes at få sagt undskyld, at blive kæreste med 
den rigtige. Det er ikke altid, man for det arbejde, man 
drømte om. 

Stil spørgsmålet i plenum eller til egen refleksion 
Overvej om du har drømt om noget, som du ikke fik?

Hver morgen, hver dag, har nye muligheder. Derfor står 
der også et sted i biblen: ”Du sender din ånd, og der 
skabes liv, du gør jorden ny” (Salme 104,30).

Vi mennesker er født til håb og drømme. Til et ønske 
om mere end vi har, men ikke mere end vi fortjener. Vi 
kan skabe mere, når vi er sammen. Vi kan blive løftet 
af hinanden, af Gud, af vores samfund. Og det er lige 
præcis det, verdensmål 9 understøtter. Det ønsker, at vi 
skaber noget sammen. Vi får en ny mulighed hver dag 
ved Guds hjælp. Men at vi også laver systemer og struk-
turer, som hjælper os til at komme videre, når det ikke 
går godt.

Jeg ringer til mine venner, når kæresten slår op. Jeg får 
et kram af mine venner, når jeg har det dårligt. Jeg bliver 

trøstet af en voksen, når de andre mobber. Jeg hjælper 
mine forældre med opvasken, for så er det bare sjovere 
for os alle. Jeg beder en bøn, når mine egne tanker bliver 
for meget.

Hvis vi støtter og hjælper hinanden, ja så vi kan komme 
videre. Og vi skal ikke tage det for givet at have de men-
nesker, de systemer, omkring os. Men mindes dem og 
nyde at vi har dem. Og hjælpe andre med vores støtte.

Tro kan også hjælpe os. For tro giver grundlag for håb 
og troen på en fremtid med bedre vilkår for retfærdig-
hed og fred. Innovation er det samme som fornyelse. Alt, 
hvad Gud har skabt, bærer kraft til fornyelse og forvand-
ling. Den kraft har vi del i som Guds medarbejdere; en-
hver af os er kaldet til indre fornyelse (Romerbrevet 12,2) 
både til vores eget liv og til det samfund, vi har hjemme 
i.

Aktivitet Ambulanceleg, som er et system, som hjælper 
os, når vi er syge.

Bøn
Gode Hellige Ånd, inspirer os,
og lad os bruge vore evner og idéer
til fælles bedste.
Hjælp os at bygge broer og samfund, lægge planer og 
veje,
så vi kan mødes, være sammen, og hjælpe hinanden med 
din hjælp. 
Og lad os sammen bede fadervor…

Verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur
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Refleksion til lederne Jorden er mangfoldig og farverig. 
Der findes mange arter, et sted mellem to millioner til 
tusind milliarder. Det, som er sikkert, er, at mennesker 
deler denne planet med et virvar af dyr og planter. Den 
biologiske mangfoldighed og økosystemerne på Jorden er 
afgørende for vores liv. Vi har brug for kredsløbene, som 
giver os ilt, så vi kan ånde, og rent vand, som vi kan drik-
ke. Og vi må høste af Jordens ressourcer for at få mad.

 
Refleksion (del 1) Jeg tænker tit over, hvor rig jeg er. Nej, 
jeg har ikke mange penge, en kæmpe bil eller et slot. 
Men jeg har FDF. Jeg er en del af et fællesskab, hvor vi 
lærer at være sammen, både som mennesker, men også 
sammen med naturen, hvor vi lærer at bruge de ressour-
cer, der findes der. Når vi fx er på shelter- og telttur, og 
lærer at begå os uden at have brænde med, at vi kan gå i 
skoven, at vi kan bruge brændenælder som krydderurter 
osv. 

I FDF har jeg lært at begå mig i livet. Jeg har lært at 
bede om hjælp hos andre mennesker, jeg har lært, at 
der i andre lande ikke er uanede mængder af vand, mad 
og tøj. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at lære 
hinanden at passe på vores jord, som den er i dag. 

Bibeltekst Oplæsning eller genfortælling af Lignelsen 
om ukrudtet i hveden og om sennepsfrøet (Matt 13,24-
32)

Refleksion (del 2) Det mindste frø bliver jo til en kæmpe 
træ i lignelsen, ligesom os. Vi vokser op med alt, hvad vi 
får med, og bliver lige så store som et træ. I dette træ 
kan vores gode minder være, vores gode gerninger, og 

alt hvad der er godt. Alt hvad vi vil have med den dag, vil 
guds engle hjælpe os med, så at vi kan skelne godt fra 
skidt. 

Vi har brug for de ressourcer, der skal til for at vokse, 
og vi skal huske at samle på de gode, det er dem, der får 
os til at gro, hvor de dårlige får os til blive kvalt af det 
ukrudt, som fjenden sår i os. 

Bøn 
Kære Gud 
Vi takker dig for, at vi bor i Danmark
Vi takker dig for, at vi har vores FDF
Vi takker dig for, at vi har vores venner
Vi takker dig for mad, tøj og tag over hovedet
Lad os sammen bede Fadervor…

Verdensmål 15 Livet på land
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Refleksion (del 1) Fremtiden er åben. Ingen kan vide, 
hvordan verden vil se ud i år 2030. Men én ting er sik-
kert: alt, hvad der er skabt af mennesker, kan forandres 
af mennesker. Samfundet defineres ikke af naturlove, 
det formes af de mennesker, som tager del i det. Ver-
denshistorien er blevet til gennem de valg, som men-
nesker på Jorden før os har truffet. Og på samme måde 
bliver fremtiden formet af de valg, vi tager i dag. 

Efter sidste år, 2020, hvor vi virkelig har mærket, hvad 
en pandemi kan gøre ved verden og ved os som menne-
sker, er det vigtigt, at vi finder sammen igen. Vi skal som 
mennesker igen til at finde tilbage til en hverdag, hvor 
det er ok at kramme, og det er ok at snakke med andre 
mennesker, som vi ikke kender. Fællesskab og livsånd er 
vigtig i denne tid, og den måde, vi tackler det på, giver vi 
videre til de næste generationer.  

I Harry Potter og Flammernes Pokal holder Dumbledore 
en tale. I denne tale siger han: ”Formålet med turnerin-
gen i magisk trekamp har været at fremme og udvikle 
forståelse mellem magikere på tværs af landegrænser. I 
lyset af hvad der er sket - Lord Voldemorts tilbageven-
den- er sådanne bånd vigtigere end nogensinde. Vi er 
kun så stærke, som vi er forenede, så svage, som vi er 
splittede.” 

Vi skal stå sammen nu. Lidt ligesom de skulle i Har-
ry Potter. Det skal vi både for at komme tilbage til den 
levemåde, vi kendte før corona, og for at vi kan opfylde 
de 17 verdensmål. Men hver ting har sin tid, og nu er det 
tid til håbet.

Bibeltekst Læs præ 3,1-8

Refleksion (del 2) Hver ting har sin tid. Og tiden er nu 
her til håb. Et håb om at vi sammen og ved fælles hjælp 
kommer tilbage til det, som var engang eller til noget, 
som er bedre. Hvor vi sammen får den verden, vi gerne 
vil have - med en masse kram og venner fra alle dele af 
verden. 

Bøn
Kære Gud.
Tak fordi du er der, når vi har brug for dig, 
tak fordi du vil hjælpe os videre efter denne corona 
tak fordi vi er sammen i FDF 
tak fordi du er her sammen med os. 
Lad os sammen bede Fadervor

Verdensmål 17 Partnerskab for handling
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Vi håber, at I har lyst til at holde gudstjeneste på lejren. 
I kan invitere en præst til lejren (måske har præsten lyst 
til at lave en gudstjeneste bare for jer), I kan selv tage 
ind til en kirkeeller bare selv afholde den på lejren. Her 
et muligt oplæg til en gudstjeneste om verdensmål.

Tekster Gammel Testamentelige tekst: De 10 bud; Ny 
Testamentelige tekst: Bjergprædiken

Refleksion Vi har brugt love og regler til at forme vores 
liv ud fra. Med verdensmålene bruger vi mål i stedet for 
forbud. 

De 10 bud sætter forbud for et ønske om et bedre liv 
for israelitterne. Jesus radikaliserer næstekærligheds-
buddet i sin Bjergprædiken. Måske er det igen et bud. 
Det er i hvert fald et ønske om en bedre verden her på 
jorden, som sætter os frie, idet vi elsker vores næste 
som os selv. Der bliver med de 10 bud og Bjergprædi-
ken givet os retningslinjer for, hvordan vi skal leve vores 
(kristne) liv.  Hvilket er umuligt at opfylde. Men måske 
kan man sige, at verdensmålene er et forsøg fra menne-
skeheden om at ”opnå” de 10 bud og Bjergprædiken. Det 
bliver konkrete mål for en bedre verden for os selv og i 
den grad også for vores næste.

Forskellighed er det, som får os i mål
Med verdensmålene er der sat en kurs - en bedre ver-
den - men et hav af forskellige veje. Med 17 mål og 169 
delmål er der nok at tage fat på. Der er ingen rangerin-

ger af verdensmålene (ligesom de 10 bud). Der er ikke ét 
mål, som er vigtigere end de andre. Måske det er vigtigt 
at forstå, at vi kun kommer i mål med en bedre verden, 
hvis vi er forskellige, hvis vi lader forskellige verdensmål 
motivere os. At vi i fællesskabet kan opfylde de 17 ver-
densmål, men at vi ikke selv kan.

 
Mulige aktiviteter til under gudstjenesten
Fordel tydelige markeringer med verdensmålene + noget 
sand, hvor der kan sættes lys i. Giv alle FDFerne et lys, 
som de kan placere i sandet og tænde ved det ver-
densmål, de synes er vigtigst. Lyset symboliserer håbet 
om, at målet opnås. Formentligt vil der være god spred-
ning mellem målene som symbol på forskelligheden i 
jeres kreds. Hvis der er mulighed, kan I tale om, hvorfor 
de synes, deres valg er vigtigst.

Lad FDFerne hjemmefra have forberedt bønner om 
verdensmålene.

Lad FDFerne hjemmefra have forberedt et midlertidigt 
alterbilleder, som forbinder verdensmålene og kirken/
biblen.

Gudstjenesten
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Stop sult
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Tip en 13’er
Hvor mange liter vand skal der til for at producere et kilo…

1 X 2
Ost 2000L 5000L 8200L

Banan 860L 340L 1420L

Kartofler 1670L 250L 570L

Agurk 420L 610L 240L

Kylling 3900L 6900L 2100L

Æbler og pærer 1900L 540L 700L

Oksekød 15500L 13200L 10700L

Mango 1600L 2800L 300L

Ris 3900L 1280L 2600L

Tomater 130L 180L 310L

Chokolade 1900L 13000L 24000L

Svinekød 13200L 2060L 4800L

Kål 370L 200L 560L
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Sundhed og trivsel
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Eksempel på bankoplade
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Vaccinebrikker
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Anstændige jobs  
og økonomisk vækst
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Gruppebeskrivelse
Jeres gruppe består af velstående personer med en lang 
uddannelse og med en høj indtægt. I har
adgang til mange ressourcer, men til få “råstoffer”.

Det skal I
De næste 60 minutter gælder det for jer om at skabe 
mest muligt værdi ved at producere flest
mulige industrivarer i form af papirsymboler (se værdi-
skema nedfor og papirsymboler vedlagt).

I skal starte med at udnævne én handelsperson (skal 
have sort armbind på). Denne person må som den 
eneste tage kontakt med de andre handelsmænd eller 
direkte med de andre grupper.

Handelspersonen er den eneste, der må forlade grup-
pens placering. Papirsymboler må kun laves ved hjælp af 
sakse, passer osv. – de må altså ikke rives ud!

Ved handel fastsætter I selv handelspriserne på alle 
tingene. Man kan købe, sælge eller leje papir og redska-
ber. Ved leje udfærdiges en lejekontrakt over hvad, hvem 
og hvor længe – husk at begge parter skal skrive under. 
Lejekontrakten afleveres i banken.

I banken er der mulighed for at aflevere værdi løben-
de samt at købe visse materialer. Alt værdi afleveres til 
banken efter 60 minutter. Værdier kan ikke forhandles 
med banken.

Jeres materialer fra start
 : 2 sakse
 : 2 linealer
 : 1 vinkel
 : 1 passer
 : 1 limstift
 : 3 blyanter
 : 1 ark hvidt A4-papir
 : 15 stk. 20-USD-sedler

Ulige handel – Regelark for gruppe 1

Materiale Værdi Materiale Værdi
Saks 45 USD Farvet A4-papir (helt ark) 75 USD

Lineal 15 USD Hvid ligesidet trekant 5 USD

Vinkel 15 USD Hvid retvinklet trekant 10 USD

Passer 45 USD Hvid firkant med farvet mindre firkant 120 USD

Limstift 45 USD Cirkel i hvidt papir 40 USD

Blyant 7 USD Hvid trekant i farvet cirkel i hvid cirkel 220 USD

Hvid A4-papir (helt ark) 15 USD
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Gruppebeskrivelse
Jeres gruppe består af velstående personer med en lang 
uddannelse og med en høj indtægt. I har adgang til man-
ge ressourcer, men få “råstoffer”.

Det skal I
De næste 60 minutter gælder det for jer om at skabe 
mest muligt værdi ved at producere flest mulige indu-
strivarer i form af papirsymboler (se værdiskema nedfor 
og papirsymboler vedlagt).

I skal starte med at udnævne én handelsperson (skal 
have sort armbind på). Denne person må som den 
eneste tage kontakt med de andre handelsmænd eller 
direkte med de andre grupper. Handelspersonen er den 
eneste, der må forlade gruppens placering.

Papirsymboler må kun laves ved hjælp af sakse, passer 
osv. – de må altså ikke rives ud!

Ved handel fastsætter I selv handelspriserne på alle 
tingene. Man kan købe, sælge eller leje papir og redska-
ber. Ved leje udfærdiges en lejekontrakt over hvad, hvem 
og hvor længe – husk at begge parter skal skrive under. 
Lejekontrakten afleveres i banken.

I banken er der mulighed for at aflevere værdi løben-
de samt at købe visse materialer. Alt værdi afleveres til 
banken efter 60 minutter. Værdier kan ikke forhandles 
med banken.

Jeres materialer fra start
 : 1 saks
 : 2 blyanter
 : 5 ark hvidt A4-papir
 : 7 stk 20 USD-sedler

Ulige handel – Regelark for gruppe 2

Materiale Værdi Materiale Værdi
Saks 45 USD Farvet A4-papir (helt ark) 75 USD

Lineal 15 USD Hvid ligesidet trekant 5 USD

Vinkel 15 USD Hvid retvinklet trekant 10 USD

Passer 45 USD Hvid firkant med farvet mindre firkant 120 USD

Limstift 45 USD Cirkel i hvidt papir 40 USD

Blyant 7 USD Hvid trekant i farvet papir 220 USD

Hvid A4-papir (helt ark) 15 USD
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Gruppebeskrivelse
Jeres gruppe består af velstående personer med en lang 
uddannelse og med en høj indtægt. I har adgang til man-
ge ressourcer, men få “råstoffer”.

Det skal I
De næste 60 minutter gælder det for jer om at skabe 
mest muligt værdi ved at producere flest mulige indu-
strivarer i form af papirsymboler (se værdiskema nedfor 
og papirsymboler vedlagt).

I skal starte med at udnævne én handelsperson (skal 
have sort armbind på). Denne person må som den 
eneste tage kontakt med de andre handelsmænd eller 
direkte med de andre grupper.

Handelspersonen er den eneste, der må forlade grup-
pens placering. Papirsymboler må kun laves ved hjælp af 
sakse, passer osv. – de må altså ikke rives ud!

Ved handel fastsætter I selv handelspriserne på alle 
tingene. Man kan købe, sælge eller leje papir og redska-
ber. Ved leje udfærdiges en lejekontrakt over hvad, hvem 
og hvor længe – husk at begge parter skal skrive under. 
Lejekontrakten afleveres i banken.

I banken er der mulighed for at aflevere værdi løben-
de samt at købe visse materialer. Alt værdi afleveres til 
banken efter 60 minutter. Værdier kan ikke forhandles 
med banken.

Jeres materialer fra start
 : 1 blyant
 : 10 ark hvidt A4-papir
 : 5 stk. 20-USD-sedler

Ulige handel – Regelark for gruppe 3

Materiale Værdi Materiale Værdi
Saks 45 USD Farvet A4-papir (helt ark) 75 USD

Lineal 15 USD Hvid ligesidet trekant 5 USD

Vinkel 15 USD Hvid retvinklet trekant 10 USD

Passer 45 USD Hvid firkant med farvet mindre firkant 120 USD

Limstift 45 USD Cirkel i hvidt papir 40 USD

Blyant 7 USD Hvid trekant i farvet papir 220 USD

Hvid A4-papir (helt ark) 15 USD
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Papirsymboler (Industrivarer)

Hvid ligesidet trekant, 
værdi 5 USD.

Hvid cirkel, værdi 40 USD.

 Hvid firkant med farvet mindre firkant, 
værdi 120 USD.  

Hvid retvinklet trekant, 
værdi 10 USD.

Hvid trekant i farvet cirkel i hvid cirkel, 
værdi: 220 USD.
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Ulige handel - pengesedler

20 USD 20 USD 20 USD

20 USD 20 USD 20 USD

20 USD 20 USD 20 USD

20 USD 20 USD 20 USD

20 USD 20 USD 20 USD

20 USD 20 USD 20 USD

20 USD 20 USD 20 USD

20 USD 20 USD 20 USD
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Klimaindsats
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Bilag 7  
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Fred, retfærdighed og 
 stærke institutioner
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Specielle Kina-regler
I er alle magtfulde politikere fra det 
kommunistiske parti i Kina.

Beslutninger træffes af den poli-
tiske inderkreds i Beijing, og I skal 
derfor selv fastlægge hvordan. Simpelt 
flertal? Den, der kan tage flest arm-
bøjninger, bestemmer? Eller noget helt 
andet – det er op til jer. Men det vil 
nok være en god ide at skrive reglerne 
ned… hvis der nu var en eller flere af 
jer, som brød dem. Hvem som helst, 
der kommer ind til gamemaster for at 
lave en handling eller forhandling, vil 
automatisk blive godkendt, så hold øje 
med hinanden. 

I har udviklet 5G, og dette kunne 
sætte Kina på supermagt-posten, hvis 
det bliver brugt rigtig. I kan lave for-
handlinger med de andre spillere for at 
give dem 5G. Dette vil give det andet 
land en gratis økonomi. Hvad det land 
ikke ved er, at I kan bruge 5G til at 
spionere og foretage andre handlinger 
i deres land, hvis de accepterer jeres 
5G. Hvis I aktiverer denne mulighed, 
får I to sikkerhedspoint eller ét øko-
nomipoint og lettere mulighed for at 
lave noget aggressivt mod det land, I 
aktiverer 5G i. 

Kina  
I er Kina. Som Asien er ved at vækste økonomisk og får mere udvik-
lede samfund, ser I muligheden for nye allierede både økonomisk og 
politisk. I har derfor påbegyndt samarbejdet med Nepal og forsøger 
at trække landet i en mere kommunistisk retning. 

Kina starter med 
 : Sikkerhed 3
 : Økonomi 5

Mål
 : Økonomi på minimum 5
 : Sikkerhed på minimum 5
 : Få en handelsaftale med EU
 : Udnyt mulighederne med 5G
 : Få en samarbejdsaftale med Nepal
 : Undgå krig med Indien
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Specielle Nepal-regler
Inden spillet går i gang, tildeler game-
masteren jer en rolle; enten som rege-
ringsmedlem eller minoritet. Minorite-
ter har gennem kvoter sikret pladser i 
parlamentet. 

Regeringsmedlemmerne vælger di-
rekte herefter en præsident for landet 
iblandt dem. Præsidenten er herefter 
forhandler med gamemaster og andre 
lande.

Folk fra minoriteter (fx folk fra lavere 
kaster) kan pga. demokratiet altid 
starte oprør og vælte præsidenten, 
hvis de er utilfredse. Denne ret for-
svinder selvfølgelig, hvis I vælger at gå 
væk fra demokrati som styreform.

Nepal  
I er Nepal. Nepal har været demokratisk siden 1990, dog har det 
demokratiske styre i årevis været ustabilt. Presset fra Kina vokser, 
og I skal kæmpe for jeres demokratiske rettigheder, men også for et 
land i udvikling. I skal finde ud af, hvad der er den bedste vej at gå 
for jeres land. 

I begynder spillet med
 : Sikkerhed 2
 : Økonomi 2

Mål
 : Sikkerhed på minimum 4
 : Økonomi på minimum 4
 : Få den bedst mulige allierede til at skabe økonomisk vækst
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Specielle EU-regler
I er alle repræsentanter fra forskellige 
EU-medlemslande.

 Alle forhandlinger og handlinger skal 
der derfor stemmes om, og der skal 
være minimum 51 % stemmer for, før 
I som EU-holdet kan forhandle eller 
handle. I vælger en eller flere repræ-
sentanter til at være i kontakt med 
gamemasteren og andre lande. Vær 
opmærksom på, at der er et tidspres, 
og alle repræsentanter skal være til 
stede under afstemning – ellers er der 
risiko for at miste stabilitet. 

Hvis man vil tilbyde EU-medlemskab 
eller andre former for unikke aftaler 
med Unionen til nogle, skal man være 
opmærksom på, at det tager to runder 
at gøre, og det kræver, at alle stemmer 
i EU er for. Vær opmærksom på, at det 
kan have positive og negative konse-
kvenser for økonomien og sikkerheden 
at gøre dette.

EU
I er EU. Kina forsøger at trække resten af Asien i en mere kommuni-
stisk retning. EU er splittede og mere tilbageholdende. I har brug for, 
at Asien fortsætter den gode udvikling både politisk og økonomisk. 
I har også brug for at håndtere presset fra Kina, hjælpe Nepal til øko-
nomisk vækst og håndtere Indiens produktion af våben. Der er ikke 
enkle løsninger.

I begynder spillet med
 : Sikkerhed 7
 : Økonomi 8

Mål
 : Sikkerhed minimum 6
 : Økonomi minimum 6
 : Lav aftale med Indien om at stoppe produktionen  

af atomkraft i Indien
 : Sikre det liberale demokrati
 : Sætte en stopper for Kinas diktatur
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Specielle Indien-regler
Som en af de største og mest folkerige 
nationer i Sydøstasien føler I et stort 
ansvar for at trække hele regionen i en 
bedre og mere demokratisk retning. 
Derfor er det et stort tab og nederlag 
for jer, hvis det kinesiske styre lykkes 
med at få jeres naboland Nepal til at 
gå i en mere kommunistisk retning.

Indien
I er Indien. I er verdens største demokrati. Det socialdemokratiske 
kongresparti har regeret størstedelen af tiden siden selvstændighe-
den. I er den tredje største økonomi i Asien, og I er en af de hurtigst 
voksende økonomier i verdenen. Dette skyldes både produktions-
teknologien og udenlandske investeringer. Derudover har I en stor 
atomkraftindustri, der producerer våben og rumskibe.

I begynder spillet med
 : Sikkerhed 5
 : Økonomi 7

Mål
 : Sikkerhed minimum 5
 : Økonomi minimum 5
 : Sikre demokrati i Nepal
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Specielle  
Storbritannien-regler
Efter Brexit står I som nation på egne 
fødder. I kan derfor handle, som I 
ønsker. 

Storbritannien
I har fået den særlige rolle at være Storbritannien. I er netop trådt 
ud af EU, og I er derfor frie til at indgå nye alliancer. 

I begynder spillet med
 : Sikkerhed 5
 : Økonomi 7

Mål
Med Brexit er I blevet uafhængige af EU, og det står jer frit for at op-
søge ny allierede og at indgå samarbejder med andre nationer. Måske 
allierer I jer tættere med Kina, Nepal eller Indien, eller måske prøver 
I at skabe nye aftaler og forbindelser med EU, selvom I ikke længere 
er medlemsland. I har frie tøjler – valget er op til jer! 
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