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Mål: 
• Bli bevisst på egne valg. 

• Bli utfordret til å være H
EL. 

Andres  tid
Hva skjer her? 
Hvilke unnskyldninger hører du? 
Lag forslag til snakkebobler til tegningen, 
diskuter og stem over de beste. 

snakk om:
Når er det ok 
• å komme for sent til en avtale?
• å gå først fra dugnaden?
• å unngå en person du ikke liker

Min  oppgave:
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        Aktivitet:  Case
    Vær  hel!  Velg  bevisst!
Vi gjør mange valg hver dag. Som leder er du utfordret av Jesus selv 
til å være et forbilde og være HEL i det du sier og det du gjør. 
Mange valg gjør vi uten å tenke. Aktiviteten i dag kan hjelpe deg til å 
bli bevisst på hvilke valg du faktisk har. Stopp opp og spør  WWJD?  
– What Would Jesus DO?

Case er et rollespill om en tenkt situasjon som kan få ulike 
utfall, alt etter hva du velger. 
Case 1: handler om å inkludere nye
Case 2: handler om holdninger til fest og rus
Case 3: handler om fristelser og sex
Case 4: handler om nettbruk og porno
Case 5: handler om forbruk og penger
Case 6: handler om solidaritet 

 Hvor flink er jeg til å SE og si noe    
     positivt til andre?    
                 Tenk. Del.
                 Slik opplevde jeg øvelsen:

Min  oppgave:

Hva styrer dine valg?Jeg har lyst, derfor gjør jeg det. Jeg har ikke lyst, derfor gjør jeg det ikke. Jeg har ikke lyst, men gjør det fordi jeg må.Jeg har ikke lyst, men jeg gjør det fordi jeg synes jeg må.Jeg velger å gjøre det uansett om jeg har lyst eller ikke.
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Bibelarbeid.
1. Rom 14,13-15 Om å ta hensyn til andre
2. 1 Kor, 10,23-24 Om å ikke misbruke frihet 
3. Luk 6,31-36 Om å gjøre godt mot folk jeg ikke liker 
4. Fil 4,8-9 Om å velge det gode 
5. 1 Mos 17,1 Om å være hel. 

   Knagger:
I bibeltekstene finner du gode leveregler for deg som kristen. Prøv 
om du kan finne inn til kjernen i hvert av disse bibelavsnittene, 
og overføre dem på ditt eget liv og din egen hverdag. Bla gjerne 
tilbake til situasjoner dere snakket om på forrige side.
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