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Fotball krysser grenser  
(konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 
  

Ønsker du en ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjon der konfirmanter kan bidra til den fattige delen 

av verden? Her har du et ferdig opplegg for hvordan en konfirmantgruppe kan bruke aktiviteter i 

forbindelse med fotball til å samle inn penger til misjonsalliansens ”Fotball krysser grenser”.  

Historikk: Startet 2002. Et samarbeid mellom Misjonsalliansen og Ålgård/Gjesdal menigheter. 

Målsetting: Skape bevissthet blant konfirmanter om skjevfordelingen i verden, og samle inn penger 

til fotballarbeid blant slumbarn i Bolivia. 

Alle konfirmantene våre er inndelt i interessegrupper der ”Fotball krysser grenser” er ett av 

alternativene. Dette informeres det om på møte med konfirmanter og foresatte i mars. Deretter 

melder konfirmantene seg på via nett og velger hvilken gruppe de ønsker å følge.(Utenom gruppene 

følger alle vanlig undervisning som er hver fjortende dag) 

Arbeidsmetoder: 

1-Se film fra arbeidet i Bolivia (finnes på  denne linken): 

http://www.youtube.com/watch?v=TfkmW91BkWo    For flere filmer søk på ordene ”Fotball krysser 

grenser” på Youtube. 

For mer informasjon om Misjonsalliansens arbeid med fotball: Klikk på denne linken: 

http://www.misjonsalliansen.no/dette-gjoer-vi/fotball-krysser-grenser 

 

2-Boliviakveld. 

I starten av hvert semester er det en Boliviakveld for konfirmanter og foresatte der vi serverer 

boliviansk mat og forteller om landet og prosjektet. De siste årene har Tore Thomassen vært gjest for 

å fortelle om sitt engasjement for Bolivia. Dette gjør han i form av ord og sang. (Misjonsalliansen har 

en avtale med ham om slike oppdrag, slik at de betaler han.) Boliviakvelden er den muligheten vi har 

for å nå foresatte med informasjon om prosjektet. Derfor var det veldig beklagelig at vi måtte avlyse i 

siste liten i år pga sykdom. På Boliviakvelden er det utlodning som gir ca 3000 kroner). Et evt besøk 

av Tore Thomassen må avklares med Misjonsalliansen først. 

 

3.Innsamlingstiltak: Varierer fra år til år, men et par er faste:                                                                        

A. Skyte straffer i pausen i en hjemmekamp for Ålgård:  

Konfirmantene får i oppgave å skaffe sponsorer som gir en viss sum pr mål som gruppen som helhet 

scorer. Det er selvsagt også en mulighet for å sette et tak på hvor mye en vil betale. Dette året ble 

det lagd 68 mål og hvis alle betaler inn lovet sum, skal det bli ca 65000 kroner. I mål er det en fordel 

http://www.youtube.com/watch?v=TfkmW91BkWo
http://www.misjonsalliansen.no/dette-gjoer-vi/fotball-krysser-grenser
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hvis en kan få en keeper fra fotball klubben, da det på den måten blir en reell konkurranse. Det blir 

gjerne en juniorkeeper som gjør en god innsats for å redde skuddene fra de gode guttene og jentene 

og slipper inn målene fra de som aldri har rørt en ball før. Slik blir det ikke bare en pro forma 

konkurranse der alle bare kan trille ballene i mål. For å ta et eksempel lovet en bedrift x antall kroner 

dette året pr mål men maks kr 7500. Ut fra antall mål sendte jeg en regning på kr 5500. Vi ”mistet” 

altså 2000 kroner men det ville vært feil å sende regning på maksimumsbeløpet uansett. Da ville 

straffesparkkonkurransen blitt helt meningsløs.(Vedlegg 1:lapp til mulige sponsorer” og vedlegg 2: 

giro sponsor”.) 

B. Fotballturnering: 

 Med konfirmantenes hjelp har vi arrangert fotballturnering til inntekt for prosjektet. 

Noen år har vi invitert 1-9 klasse, mens andre år bare 1-4 klasse. Dette avhenger av hvilke dager og 

tider vi får i idrettshallen til dette. Konfirmantenes oppgaver på denne turneringen er følgende: 

-Lagledere, dommere, stå i kiosken, selge lodd, dele ut premier. Det er en selvfølge at det er en 

foreldrekomite som er med som ansvarlige. I år kom det inn i underkant av 15000 kroner. (Vedlegg 

3:forslag til lagnavn og kampoppsett.Vedlegg 4: Konfirmantoppgaver på turnering) 

C. «Ikke fotball»-relaterte tiltak. 

Noen år har konfirmantene vært pakkehjelpere på den lokale Rema butikken før jul. For det har vi 

fått ca 5000 kroner. 

Ett år solgte de dopapir (ikke til foreldrenes glede og blir ikke gjentatt). 

 

4. Foresattes engasjement. 

Hvert år reiser noen konfirmanter og foresatte til Bolivia for egen regning for å se på resultatene av 

prosjektet.(Fotballbaner og fotballskoler). Disse foresatte forsøker jeg hvert år å rekruttere til en 

komite for å drifte bla fotball turneringen. Det er ikke like vellykket hvert år. 

De årene komiteen fungerer, begynner de sine egne tiltak med å få arbeidsplassen til å gi penger i 

stedet for å sende julekort til kunder. Noen fyller runde år og sier til gjestene at de ikke ønsker gaver, 

men heller en gave til Fotball krysser grenser. 

 

5. Engasjere lokalt næringsliv. 

Her er foreldregruppen de viktigste. Mange bedrifter setter hvert år av en viss sum som de bruker på 

ideelt arbeid de ansatte og deres barn er engasjert i. Etter hvert som Fotball krysser grenser har blitt 

et kjent tiltak på Ålgård har det kommet store og små summer på den måten. Til fotballturneringen 

har vi fått effekter til premier, vi har fått vannflasker fra IVAR. Det gir virkelig frukter hvis noen fra 

næringslivet blir med på Boliviaturen. Da får de et engasjement som varer, som for eksempel den 

lokale Rema-butikken som sponser oss hvert år. 
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At foreldre og næringsliv stiller opp, har kanskje ikke så mye med konfirmantene å gjøre, men 

konfirmantene synes jo det er stas at det blir et bra innsamlingsresultat. Det betyr nok en del for 

deres engasjement at de ser at foreldrene er aktive. 

 

MISJON ELLER BISTAND: 

Misjonsalliansen forandret for noen år siden begrepet misjonær til å bli utsending. Det betyr ikke at 

de ikke er misjonærer, men snarere at de sprenger begrepet litt. En kan vel si at dette 

konfirmantprosjektet ikke er et klassisk misjonsprosjekt, noen vil kanskje si at det tenderer til mer 

vanlig utviklingshjelp. Dette er veldig fattige områder med stor nød. For å kunne gå inn med 

troverdighet som misjonsorganisasjon, er det nødvendig å ta dette på alvor. Han som startet hele 

prosjektet, sa at hele hensikten med å starte prosjektet var å holde barna borte fra gata og borte fra 

hjemmet. På gata blir de narkomane, og i mange hjem blir de misbrukt. Ingen tror at det vil komme 

en proff fotballspiller herifra, til det er barna for underernærte. Men fotballen kan være med på å gi 

de holdninger og en stolthet over sitt eget liv. Bare det å ta lagbilde i nye drakter er noe de husker. 

 

HVA MÅ EN TENKE PÅ I STARTEN? 

-Første året kan gå trått. Hos oss fikk vi nesten ingen påmeldte første året. Det rettet seg da en ildsjel 

ringte rundt til aktuelle konfirmanter i fotballmiljøet. 

-Ta gjerne kontakt med den lokale fotballklubben for et samarbeid. Kanskje kan dette være et 

engasjement de kan stille seg bak og låne ut navnet sitt til. Det er ikke tvil om at det virker positivt 

overfor sponsorer at vi kan si at dette er i samarbeid med Ålgård fotballklubb. 

-Grunnen til at dette har slått så godt an i lokalmiljøet på Ålgård, er nok at det er et diakonalt tiltak. 

Hadde det vært et rent ordinært misjonstiltak hadde det nok vært vanskeligere å få innpass blant 

annet i fotballklubben.  
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VEDLEGG 1: LAPP TIL MULIGE SPONSORER. 

VIL DU VÆRE SPONSOR FOR FOTBALL KRYSSER GRENSER? 

De konfirmantene som har valgt tjenesteoppgaven ”Fotball krysser grenser”, samler inn penger til å 

bygge fotballbaner i El Alto i Bolivia. Dette gjøres i samarbeid med Misjonsalliansen. Gjennom idrett 

søker en å gi slumbarna en bedre hverdag. Aktiviteten er med på å holde de borte fra kriminalitet og 

rus. Konfirmantene skal avholde straffespark-konkurranse på Ålgård stadion 06 oktober. 

Før disse konkurransene skal de skaffe sponsorer som gir penger pr. mål utfra totalt antall mål alle 

scorer. 

VIL DU VÆRE SPONSOR? 

 

 

 

 

Forplikter meg til å betale kr…………pr totalt antall mål, men ikke mere enn totalt kr………. 

(Som en pekepinn ble det et år skåret rundt 60 mål.) 

Det blir sendt ut giroer i etterkant for betaling. 

Klipp……………………………………………………………………………………….. 

Jeg:……………………………………………………………….(Fullt navn) Adresse:………………………………………………………………Postnummer og 

sted:…………………………………………………Konfirmantens navn;………………………………………………………….. 
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VEDLEGG 2:Tekst til giro som sendes ut til sponsorer i etterkant av straffesparkkonkurransen. 

 

Jeg har fått beskjed om at du ville være sponsor for et prosjekt konfirmantene på Ålgård har, 

som kalles Fotball krysser grenser. Pengene går til å bygge fotballbaner i slummen i Bolivia. 

Konfirmantene hadde straffesparkkonkurranse i pausen i en Ålgård-kamp. Du skrev at du vil 

betale kr 5 pr mål, men ikke mer enn…………… Det ble scoret 55 mål. Ut fra det du angav at du 

ville gi pr mål, har vi regnet ut at du skal betale kr…………….. 

              Hjertelig takk for hjelpen. Hvis du ønsker å betale mer enn den angitte summen, er det                                                     

             selvsagt  anledning til det. Pengene kommer godt med i Bolivia. 

             Vær vennlig å merk innbetalingen  FKG (Fotball krysser grenser) og gjerne også konfirmantens    

            navn. 

             

Hvis du vil lese mer om prosjektet, går du inn på www.misjonsalliansen.no og videre inn på 

linken som heter «Fotball krysser grenser».  

 

Betalingsfrist  
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VEDLEGG 3: KAMPOPPSETT FOTBALLTURNERING HØST 2012. 

Klokken Nye hall venstre Nye hall 
venstre 

Klokken Nye hall høyre Nye hall 
høyre 

1245-
REGISTRERIN
G   

Inngang nye 
Gjesdal hall 

  1245-
Registrerin
g 

  

1 og 2 klasse 
pulje 

  3 og 4 
klasse 
pulje 

  

1310 West Ham Fulham 1310 Reading Stoke 

1320 Everton Blackbur
n 

1320 Wimbledon Leicester 

1330 Derby Leeds 1330 PAUSE  

1340 Wigan West 
Ham 

1340 Reading Wimbledo
n 

1350 Everton Fulham 1350 Leicester Stoke 

1400 Blackburn Derby 1400 PAUSE  

1410 Leeds Wigan 1410 Reading Leicester 

1420 West Ham Everton 1420 Stoke Wimbledo
n 

1430 Fulham Blackbur
n 

1430 PREMIEUTDELIN
G 

 

1440 Derby Leeds 1450 SLUTT  

1450 Wigan  West 
Ham 

   

1500 PREMIEUTDELIN
G 

    

1510 SLUTT     
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Leif Nyborg, kateket i Gjesdal 
leif.Nyborg@gjesdal.kommune.no  
 

  VEDLEGG 4: 

OPPGAVEFORDELING 

KONFIRMANTER: 

 KJØKKEN 

  KJØKKEN 

  LAGLEDER-Blackburn 

  LAGLEDER-Derby 

  LAGLEDER-Everton 

  LAGLEDER-Fulham 

  LAGLEDER-Leicester 

  LAGLEDERlLeeds 

  LAGLEDER-Reading 

  LAGLEDER-Stoke 

  LAGLEDER-West Ham 

  LAGLEDER-Wigan 

  LAGLEDER-Wimbledon 

  LODD 

  LODD 

  LODD 

  PREMIEBORD 

  PREMIEBORD 

  PREMIEBORD 

  REGISTRERE/SEKRETARIAT KAMP 

mailto:leif.Nyborg@gjesdal.kommune.no

