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5. Prioriteringer og holdninger
Lederpermen

Mål: 
•	 Bli bevisst på egne valg. 
•	 Bli utfordret til å være HEL. 

Side 28
Mer om målsettingen
Her blir vi utfordret til å være hele mennesker. Hvis jeg velger å gå inn i en lederoppgave, forplikter jeg meg 
til å være et forbilde for andre. Jeg er samme menneske når jeg er i kirken på søndag, som jeg er når jeg møter 
vennene etterpå. At jeg er HEL, betyr at jeg tar med meg de gode verdiene ut i livet og er bevisst på at jeg kan 
utgjøre en forskjell der jeg er.
Vi skal ikke bruke millimetermål og vi snakker ikke om synd her. Vi tar bare Jesu ord på alvor og lever etter 
det som står i Rom 15,1-3:
Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på 
det som er godt for vår neste, det som bygger opp. For Kristus tenkte ikke på seg selv.

Samtale: Andres tid
Hva skjer her? Hvilke unnskyldninger hører du? Lag forslag til snakkebobler til tegningen, diskuter og stem 
over de beste. 
Tegningene skal sette på spissen en velkjent situasjon. Jeg er sen, og har all verdens unnskyldninger. 
Her der det mulighet til å la unnskyldningene og argumentene få form av snakkebobler. Forslagene kladdes, 
og de beste replikkene føres inn i boblene.
Måten jeg bruker min egen og andres tid på sier noe om respekt for andres verdi. 
Tips: Illustrasjonene kan også brukes i et rollespill. 
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Når er det ok å….
Dette kan være et alternativ til innledning og aktuelt nok å diskutere. Her kan det nok komme en del 
interessante meninger.

Side 29
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.

Du vil sannsynligvis kjenne deg igjen i minst en av disse setningene. Det er ikke viktig å finne ut av riktig eller 
galt her, men bli bevisst på egne holdninger. Ruten er en forberedelse til Aktivitet case.
Setningene i denne rammen kan være en disposisjon for arbeidet med case. Målet er ikke først og fremst 
å komme fram til et fasitsvar, men å bli bevisst på valgmuligheter og løsninger – som kanskje innebærer 
kompromiss. Arbeidet med situasjonene bør være løsningsorientert, ikke rett/galt-orientert. 
For eksempel
- Å invitere nye medlemmer til en kosekveld behøver ikke å bety at kvelden blir ødelagt. Vi må kanskje gi 
avkall på den interne humoren og åpne opp litt for at de nye skal føle seg velkommen. 
- Å gå på den fuktige klassefesten kan bli et vitnesbyrd hvis du er bevisst på at du har gjort et valg og 
ikke bare driver med strømmen. Dette kan faktisk gi deg kred i gjengen også. Det kan være positivt å ha 
holdninger og våge å stå for dem.
- Å gå på nettet for å skravle med venner og spille nettspill er god avkobling. Men det kan også ta altfor mye 
av din verdifulle tid, og fristelsen til å bli oppslukt av pornosider eller voldsspill kan påvirke deg mer enn du 
liker å tenke på. Drøft sunne holdninger til nettbruk. 
- Forbruk er en arena for prioriteringer. Hvor mye bruker på meg selv, og er det ok? Hva med en verden i nød? 
Er jeg en bevisst forbruker?

Aktivitet: Case
Jesus utfordrer deg til å være HEL. Det kan handle om bruk av tid/penger/ forelskelse/sex/aktiviteter/
oppmerksomhet/omsorg/rus/nettspill
Aktiviteten kan hjelpe deg til å bli bevisst på hvilke valg du har. 
Nå kjører vi case (rollespill) på noen situasjoner du kanskje kjenner igjen. Lag gjerne skreddersydde case. 
Deltakerne skal ikke finne fasitsvaret rett/galt

Case
1. Klubbkvelden er slutt. Temaet var fellesskap. Den faste gjengen avtaler å gå hjem til noen og kose 

seg med film og snacks. Ved døra står noen som var nye i kveld – alene. Hvilke valgmuligheter har du?
2. Gruppemøtet er slutt. Temaet var holdninger til rus. Noen i klassen skal ha fest. Du vet at det blir en 

fuktig fest og at den vil vare lenge. Du har veldig lyst til å gå. Du må velge hvordan du vil huskes etter 
festen. Hvilke valgmuligheter har du?

3. Det nærmer seg helg, og noen venner har bedt deg med på hyttetur. Det blir både gutter og jenter. Av 
erfaring vet du at stemningen kommer til å bli spesiell utover kvelden. Drar du, er sjansen stor for at 
du blir fristet. Hvilke valgmuligheter har du?

4. Fasaden din er det ingenting i veien med, og du virker fin og from. Men når du går på nett om kvelden, 
er det lett å fylle tankene med det som pirrer på pornosidene. Hvilke valg må du gjøre for å leve rent?

5. I kirken i går snakket de om forvalteransvar og givertjeneste. Gruppa hadde vært med og laget 
forbønner for nødlidende og for misjon. I dag er det salg, og dere har avtalt å møtes på kjøpesenteret. 
Hvilke valgmuligheter har du når det gjelder pengene dine?

6. Nærbutikken skal ha vareopptelling, og klubben har fått tilbud om en større pengesum dersom 
medlemmene tar jobben. Alle er bedt om å møte. Men - akkurat den kvelden har du billett til konsert 
med billett til yndlingsbandet. Hva gjør du?
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Aktivitet: Hvor flink er jeg til å SE andre og si noe positivt om dem?
Nå skal vi øve oss på det.

Tenk. Sitt på gulvet i en stor ring. Vær stille. Prøv å ha blikkontakt med alle i tur og orden. Tenk på en 
positiv ting om hver person, noe du virkelig setter pris på og som er sant. Det kan handle om holdninger, 
personlighet eller egenskaper. Ta god tid til denne sekvensen.
Del Nå skal vi dele det vi har tenkt, på følgende måte. Kast en ertepose eller en noe annet mykt som lar 
seg kaste (kosedyr?) fra person til person, bruk navnet og si noe om den du kaster til (eks: Jeg setter pris 
på Stian fordi han alltid dukker opp når han har lovt, eller: Jeg respekterer Elise fordi hun aldri setter ut 
rykter om andre.) NB Alle får posen flere ganger slik at hver person får sjansen til å si noe til alle. 

Min oppgave
Lede aktiviteten og forklare den, sørge for en passende ting å kaste.
Alle evaluerer øvelsen til slutt. Hvordan føltes det å si noe godt om de andre? Var det vanskelig? Hvordan 
føltes det å høre det de andre sa om deg? Her kan de gjerne notere

Side 30
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.

Bibeltekstene tar opp emner som vi arbeidet med på de to foregående sidene. I tillegg til disse fem tekstene 
kan vi gjerne ta med Rom 15,1-3 som vi nevnte i innledningen. Denne teksten oppsummerer hvorfor vi er her 
og hva Jesus vil at vi skal gjøre. Når vi er sammen med Jesus og han får prege oss slik at menneskene rundt 
oss merker forskjell, har helliggjørelsen begynt i oss.




