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tumlinge og pilte  



 
 

Optakt til Sogneindsamling 2021  

 
Aldersgruppe:  Pusling, tumlinge og pilte 
Inde/ude?:  Kan både være ude og inde, men et stort område 
Antal deltagere: 4-100 
Varighed:  1-2 mødeaftner  
 
Introduktion til lederen  
Dette materiale har til formål at give et godt udgangspunkt for sogneindsamlingen 2021 
med Folkekirkens Nødhjælp og bidrage til børnenes forståelse af, hvorfor og hvordan 
man samler ind. Materialet består af 3 aktiviteter og en andagt. Indledningsvis kan man 
starte med sangen “Kloden ligner en badebold” nr. 30 i March og Lejr og evt. vise 
børnene musikvideoen; https://www.youtube.com/watch?v=ySSfnrp8QWU. I kan starte 
mødet med at læse brevet fra Neelam højt for børnene. Herefter foreslår vi, at man 
deler børnene op i 3 hold, hvor hvert hold laver hver deres aktivitet i omkring 20-
30minutter. Herefter roterer man, så alle 3 hold oplever de 3 aktiviteter. Afslutningsvis 
foreslår vi at I holder andagt samlet med børnene. 
 

Brev fra Neelam  
Hej jeg hedder Neelam og er 7 år gammel og bor i Nepal med min familie. Måske har I 
mødt mig før? Snart skal I alle jer FDFere være en del af sogneindsamlingen. Det 
betyder, at I skal samle en masse penge ind, som hjælper folk, der oplever 
klimaforandringer fx ved oversvømmelser, for meget varme eller forurening. I samler ind 
i området, hvor I bor eller på internettet. I Nepal, hvor jeg bor, kan man virkelig mærke 
at klimaet er blevet anderledes. Nu vil jeg fortælle jer mere om det, og så skal I øve jer i 
at samle ind, så I bliver mestre til d. 14. marts. Held og lykke med det! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Aktivitet 1: Mineleg med Verdensmål 
Aktiviteten har afsæt i materiale fra Folkekirkens Nødhjælp ’TAG DEL I KLIMAET’. 
 
Til lederen 
Formålet med denne leg er at give børnene et indtryk af, hvad der skal til for at ændre 
verden. Her skal børnene forsøge at komme fra vores virkelighed i dag til en verden, 
hvor FN’s Verdensmål er opfyldt. På skift skal de forsøge at finde ruten dertil gennem 
et klassisk minefelt, der er 7 gange 7 firkanter. Forberedelsen til aktiviteten er altså, at 
lave minefeltet med firkanter der er ca. 50 gange 50 centimeter. Dette kan gøres med 
minestrimmel eller snor. 
På ruten er der indlagt nogle forhindringer, som kun lederen kender (se afsnittet 
“Ruten”). Ruten er de hvide felter på kortet, og lederen, skal holde øje med, hvilket felt 
barnet er nået til. Træder han/hun på et sort felt eller et felt med en stjerne, så læser 
lederen teksten op. Der er 10 nummererede bombetekster, som svarer til tallene på de 
sorte felter. Der er 4 nummererede stjernetekster, som svarer til tallene på 
stjernefelterne (se afsnittet “Bombe- og stjernetekster). Træder barnet på et sort felt, 
har han/hun tabt og skal om bag i køen. Efterfølgende er det næste barns tur. Når ruten 
er gennemført, kan I forsøge med en ny rute, hvor start og målfeltet flyttes, her kan I 
bruge rute 2 eller 3 benyttes.  
 
Læs følgende højt for børnene 
Forstil jer en verden, hvor vi har afskaffet fattigdom og stoppet sult. Alle mennesker har 
adgang til rent vand og f.eks. rene toiletter, hvilket er med til at sikre at folk er raske og 
har det godt. Alle børn får en god uddannelse. Piger og drenge overalt kan gøre præcis 
det, som de er gode til, fordi der piger og drenge har samme muligheder. Ved hjælp af 
vindmøller, solceller, seje benzin-fri biler, fabrikker uden sort røg og meget mere har en 
masse mennesker fået arbejde og blevet rigere.  
 
Vi lever i bæredygtige byer og takket være en fælles klimaindsats har vi bremset den 
globale opvarmning. Både livet i havet og livet på land er godt igen, fordi de ting vi laver 
på fabrikker, og de ting vi køber ikke forurener. Sidst men ikke mindst kan alle 
mennesker leve trygt, fordi stærke institutioner sikrer fred og retfærdighed. Alt dette 
har vi opnået, fordi vi arbejder sammen i et stort fællesskab  

Det er resultatet af en opfyldelse af de 17 Verdensmål.  Det kræver fælles vilje og hårdt 
arbejde fra alle verdens borgere at nå derhen. Det bliver som at gennemføre en labyrint 
med massevis af forhindringer. Netop den labyrint skal I nu gennemføre. 

 

Materialeliste 
• Minestrimmel eller snor til at lave et minefelt 

 
 



 
 

Ruten 

 
 
Bombefelter  
1. Vi er ikke gode nok til at reducere kødforbruget, så der bliver udledt for meget 
CO2.  Verden bevæger sig i den gale retning. Gør en indsats ved at indføre kødfrie-
dage derhjemme og ved at skifte lammekød og oksekød ud med kylling og svinekød. 
Gå tilbage til start og prøv igen.  

2. Der er stadig millioner af børn, der ikke kommer i skole, og som vokser op 
i fattigdom. Det må vi kunne gøre bedre? Start forfra. 

3. Der er stadig en milliard mennesker, som lever under fattigdomsgrænsen på 12 kr. om 
dagen. Til sogneindsamlingen samler vi ind til verdens fattigste, som lider allerhårdest 
under klimaforandringerne. Gå tilbage til start og prøv på ny.  

4. Der er stadig ikke ligestilling mellem kønnene i verdens fattigste lande. Mænd og 
kvinders fulde potentiale udnyttes ikke. Start forfra.  

5. Millioner af mennesker lever fortsat under kæmpe trussel for 
klimaforandringerne, der skaber perioder med tørke og oversvømmelse til stor fare for 
familiers sikkerhed. Vi skal have hold på klimaforandringerne. Gå tilbage til start og prøv 
igen.  

6. Millioner af børn er alvorligt syge, men familien har ikke råd til at give 
dem lægehjælp. Folkekirkens Nødhjælp kommer mennesker til udsætning 
med kassevogne med lægehjælp og med mobile proteseværksteder. Start forfra.  

7. I mange landsbyer har de ikke adgang til rent vand og hygiejneforhold. Det går udover 
familiers sundhed og trivsel. Folkekirkens Nødhjælp har i samarbejde med Grundfos 
etableret solcelledrevne vandpumper i landsbyer i Malawi og Zimbabwe, der skal sikre 
adgang til rent drikkevand og en bedre høst. Start forfra.  

8. Der er fortsat stor ulighed i verden. Gå tilbage til start og prøv på ny.  



 
 

9. Millioner af børn er fortsat nødt til at arbejde, for at familien kan få mad på 
bordet.  Om bag i køen.  

10. Folk udleder fortsat for meget CO2 på transportmidler som bil og fly. Vi skal 
have vendt udviklingen! Tag cyklen, og brug offentlig transport på længere strækninger. 
Start forfra.  

Stjernefelter 
★ 1 Vi er nu en tredjedel af vejen, og alle børn har adgang til næringsrig kost. Hurra! 
Fortsæt med at støtte udviklingen.  

★ 2 Vi er halvvejs til en bedre fremtid, og der er ikke flere mennesker i verden, som 
sulter.  Sådan!  Fortsæt dit gode arbejde med at hjælpe verdens fattigste og mennesker 
i nød.  

★ 3 Vi er der snart. Næsten alle bilejere har skiftet til elektriske biler, så det bliver 
meget nemmere at nå i mål. Jubi!   

★ Mål Tillykke! Takket være jeres store indsats og gode samarbejde, har I sammen 
fundet vejen til en bedre verden, hvor FN’s 17 Verdensmål er opfyldt. 

 

Aktivitet 2: Monsunen kommer   
Læs følgende højt for børnene 
Mange steder i verden er klimaet anderledes end i Danmark. Man har perioder med 
meget tørke og perioder med rigtigt meget regn flere uger i træk. Det hedder 
monsunen. Klimaforandringerne er med til at gøre tørken endnu hårdere og monsunen 
endnu voldsommere. Derfor er det vigtigt at have stærke huse, det kan modstå de store 
vandmængder. I skal nu bygge et stærkt hus af disse ting (se materialeliste), som kan 
modstå monsunen.  
 
Til lederen 
Når huset er bygget færdigt eller der ikke er mere tid, kommer monsunen - I skal hælde 
en spand vand over huset eller flytte huset ind under bruseren. Her skal I se om huset 
og evt. LEGO-mændene kan holde til de store mængder vand.  
 

Materialeliste 
• Blomsterpinde, ispinde, LEGO eller hvad I lige har i kredshuset eller kan anskaffe 

af genbrugsmaterialer til at bygge et hus. 
• Limpistol, elastikker eller andet til at holde tingene sammen 
• evt. en plade at bygge huset på, så det kan flyttes ind under bruseren.  
• evt. LEGO-mænd til at sætte ved huset, som måske også bliver skyllet væk 

 



 
 

Aktivitet 3: Indsamlingsløb  
Når man samler ind til sogneindsamlingen, så bruger man en indsamlingsbøsse eller et 
mobilepay-nummer. Man møder mange forskellige mennesker, når man samler ind - 
både unge, gamle og børn. Mange vil gerne give nogle penge, og nogle få siger nej tak. 
Nu skal I øve jer I at samle ind. I skal lave en stjerneløb, hvor I hver især har en kop som 
indsamlingsbøsse, og løbe ud til forskellige poster, hvor I møder en person, som I skal 
samle ind hos. Ligesom et stjerneløb. Posterne befinder sig i kredshuset, skoven, 
fodboldbanen eller hvor I nu er.  
 
Ved posten ser I et billede af personen, og I skal nu bestemme jer for, hvordan I vil 
spørge. Skal du være meget sød, virkelig formel eller lidt skrap? Løb tilbage til din leder 
og vis, hvordan du vil spørge personen. Lederen giver dig nogle penge i din “bøsse”.  
 
Der er 10 poster i alt, som opsættes i et større område. 
 
Idé til replikker ved indsamling 
FDFer: Goddag vi kommer fra FDF og samler ind for Folkekirkens Nødhjælp, som i går til 
folk, der er ramt af Klimaforandringerne. Kunne du tænke dig at give et bidrag? 
Person: Hej med jer! Ja, 2 sekunder jeg henter lige min pung / Tager I mobilepay? 
FDFer: Ja, nummeret er XXXXX 
Person: Okay, vær så god!  
FDFer: Tusinde tak! Ha’ en god dag!  
 
Hvis personen siger nej, så svarer man bare: Det er helt okay. Du må have en god dag! 
 

Materialeliste 
• Kopper som indsamlingsbøsser 
• “Penge” Eks. mælkelåg, matadorpenge, papirlapper el.lign. 
• Udprintet poster x10 
• Udprintet oversigt med poster til lederen  

 

Andagt om Verdensmål 13: Klimaindsats  
Til andagten skal børnene arbejde med Verdensmål nr. 13 om klimaindsats. Andagten 
tager udgangspunkt i FDFs andagtsmateriale til Verdensmålsbogen, som er udgivet i 
samarbejde med Folkekirken og FDFs Trosudvalg. Find resten af andagterne på 
www.fdf.dk/globus. 
 
Introduktion  
Introduktionen er tænkt som en dialog mellem to ledere.  
 
Leder 1 



 
 

Kender du det, når det er sommer og solen bare bager? Det er så dejligt med badeture, 
is og bålaftener. Varmen har næsten svedet græsset helt brunt, og det giver den der 
særlige duft. Mmm… jeg elsker sommer!  
 
Leder 2  
Ahh ja! Det er dejligt om sommeren, men min far er landmand og han får altid to dybe 
rynker i panden, når solen skinner lidt for længe. Det er nemlig sådan, at ligesom de 
svedne græsplæner, så brænder solen også al hans korn af, og det betyder at han ikke 
kan sælge noget af det.  
 
Leder 1 
Det kan jeg godt se, men altså det er jo endnu slemmere, når det bare regner og regner. 
Så må hans marker jo også svømme helt væk? I vinters regnede det SÅ meget at nogle 
sommerhuse var helt oversvømmet og nogle steder også veje og cykelstier. Godt jeg 
havde mine gummistøvler og regnjakke.  
 
Leder 2 
Ja, og faktisk kan det være endnu værre end oversvømmede cykelstier. I Nepal 
svømmer hele landsbyer væk nogle steder, fordi det regner meget mere end nogensinde 
før. Faktisk støtter FDF en gruppe kvinder fra en landsby, der for 6 år siden blev ramt af 
en kæmpe oversvømmelse. Alle indbyggerne var nødt til at søge tilflugt i en skov, hvor 
de lavede små hytter af grene til at bo i. Nu er de gået sammen i en klub, hvor de bl.a. 
har købt geder og dyrker sukkerrør. I klubben får det selvtillid, fordi de er en del af et 
fællesskab. Når man er en del af et fællesskab, bliver man mere modig, og nu kan de 
snakke med dem, der bestemmer i Nepal. De drømmer om, at bygge deres landsby op 
et nyt sted, så det er trygt for dem og deres familier.  
 
Leder 1 
Det kender jeg godt! Når jeg er sammen med mine venner til FDF, så er jeg meget mere 
modig og vi kan gøre alt muligt bare vi gør det sammen.  
 
Leder 2 
Ja, det er faktisk ret vildt, hvad vi kan gøre sammen. Èt af verdensmålene handler lige 
præcis om at være fælles om at gøre en indsats, når klimaet - altså fx vejret - forandrer 
sig på en dårlig måde. Når landmænd ikke får regn nok, og når cykelstier I Danmark eller 
landsbyer i Nepal bliver oversvømmet. Sammen kan vi bedst ændre klimaet, selvom det 
er svært og tager lang tid.  
 
Bibelsk refleksion  
Der var engang for længe siden en kæmpe oversvømmelse i verden. Det er så lang tid 
siden, at ingen helt husker hvornår eller er sikre på hvordan det præcis foregik. Men 
historien er spændende og den ender godt. Nu skal I høre historien om verdens største 
oversvømmelse.  
 



 
 

Genfortæl eller læs fortællingen om Noas ark og regnbuen (1 Mosebog 9,11-17).  
 
Aktivitetsidé 
Du kan evt. lave følgende aktivitet med børnene.  
Ligesom Gud gav os en regnbue som tegn på, at han passer på os, så kan vi lave en 
regnbue med vores hænder, som tegn på, at vi passer på hinanden.  
 
Lav en masse aftryk af alle børn og lederes hænder med maling i mange farver på enten 
et stort stykke papir eller en masse papir tapet sammen. Form aftrykkene så det ligner 
en stor regnbue.  
 
Sang  
Nr. 43 i March og Lejr: ”Lys og liv”  
Nr. 88 i March og Lejr: ”Himmelbuens Herre” 
 
Bøn  
Kære Gud,  
Tak fordi du satte regnbuen på himlen, så vi ved, at du passer på os.  
Hjælp os med at passe på hinanden ved at passe på jorden.  
Tak fordi det fællesskab, som jeg er en del af her i FDF. 
Vil du hjælpe andre ude i verden med at blive en del af et fællesskab som vores, så de 
også får mod til at gøre en forskel. 
Tak for jorden, som er mit hjem med alle skove, strande og byer.  
Vil du hjælpe mig med at pleje og passe den ligesom du passer på os.  
Amen  
 

 

 

 
 
 



 
 

Bilag 1 
Lederoversigt til indsamlingsløb  
Post 1: Ægteparret  
Snak med børnene om, hvordan man taler til ældre og evt. ældre, som har dårlig 
hørelse.  

 
 
Post 2: Den dovne unge mand  
Snak med børnene om, hvad man gør hvis en meget træt eller doven person åbner 
døren, som ikke vil give nogle penge. 

 
 
Post 3: Den søde gamle mand  
Snak med børnene om, hvordan man gør, hvis man ældre mand åbner døren og måske 
giver et stykke slik til FDFerne.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Post 4: Børnefamilien 
Snak med børnene om, hvordan man gør, når en hel familie åbner døren og det er total 
kaotisk.  

 
 
Post 5: Den lille dreng   
Snak med børnene om, hvad man gør, hvis et lille barn åbner døren. Man spørger efter 
barnets forældre. 

 
 
Post 6: Mobiltelefon 
Snak med børnene om, hvordan man samler ind via telefonen. Man kan overføre penge 
på mobilepay-nummer: 114400 eller lav jeres egen personlige indsamling på 
indsamling.noedhjaelp.dk  

 
 
Post 7: Dronning Margrethe  
Snak med børnene om, hvad man gør hvis man møder en berømt person eller hvad de 
ville gøre, hvis de mødte selveste Dronningen.  

 



 
 

 
Post 8: Den farlige hund  
Snak med børnene om, hvordan man gør, hvis der er en hund enten sød eller lidt 
uhyggelig.  

 
 
Post 9: Den sure gamle dame  
Snak med børnene om, hvad man gør, hvis en ældre sur kvinde åbner, som er 
overhovedet ikke gider at give penge, og siger en masse trælse ting.  

 
 
Post 10: En computer  
Snak med børnene om, hvordan man kan støtte via computeren på. www.noedhjaelp.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilag 2 
Poster til indsamlingsløb  
Post 1 

 
 
Post 2 

 
 
 



 
 

Post 3 

 
 
Post 4 

 
 
 
 



 
 

Post 5  

 
 
Post 6 

 
 
 
 
 



 
 

Post 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Post 8 

 
 
Post 9  

 
 
 
 
 
 



 
 

Post 10 

 
 
 
 


