
Haydom-aksjonen i Mandal og Holum menigheter 

Kort opplegg: 

 Konfirmantene selger lodd til inntekt for Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. 

 Vi har en Haydomgudstjeneste som avslutter aksjonen. 

 To konfirmanter vinner tur til Haydom (trekning foregår på Haydomgudstjenesten) 

Forberedelser: 

Gevinster: 

Konfirmantene som vant tur i fjor har ansvar for å handle inn gevinster fra Haydom/Tanzania. 

Vi utfordrer Ungdomsutvalget i menighetene til å samle inn gevinster. 

Kanskje er det noen konfirmantforeldre som har gevinster.  

Jeg pleier også å spørre matbutikken vi bruker, blomsterbutikken etc. 

Søke om tillatelse til å ha lotteri:  

Lotteritilsynet skal ha søknaden i god tid før lotteriet starter. 

Trykke opp loddbøker. 

 Vi har tatt 5 kr loddet, og laget en bok som tar 100 lodd. Det er nok for en del konfirmanter.  

Informasjonsmøte om Haydomaksjonen: 

Dette foregår på en konfirmanttime. De konfirmantene som var på tur i fjor, kommer og forteller om 

det de opplevde. Det kommer også en representant fra Haydoms venner, som forteller litt mer 

utfyllende om sykehuset og prosjektet vi samler inn penger til. Konfirmantene får loddbøkene. 

Varighet: 

Aksjonen varer vanligvis i 5-7 uker. I løpet av denne tiden kan konfirmantene levere tilbake ferdige 

bøker og få nye hvis de vil selge mer. Det er lurt å få konfirmantene til å veksle pengene til sedler før 

de leverer loddbøkene, så det går fort å telle over.  

Avslutning: 

Aksjonen avsluttes med Haydomgudstjeneste. Alle konfirmantene skal komme på denne 

gudstjenesten som foregår en vanlig søndag kl. 11.00. 

 

Hva ønsker vi å oppnå gjennom denne aksjonen? 

Vi ønsker å inspirere ungdom til internasjonalt engasjement og solidaritet, som er viktigere nå enn 

noen gang. Det er viktig for oss at konfirmantene opplever at kristendom ikke bare er teori og ting de 

skal lære, men at det også innebærer et engasjement for andre. Det handler om liv og lære.  

Kristendom er 10 % ord og 90 % handling (Olav Espegren). Det er viktig at ungdom får en opplevelse 

av at de kan være med å utgjøre en forskjell gjennom en slik innsats /sånt bidrag. Det er viktig å lære 

ungdom å bry seg om andre og at de får se at det nytter. Vi ønsker også å støtte det arbeidet som 

drives på Haydom. Vi har samlet inn penger til ambulanser, mor-barn klinikk etc. Dette har stor 

betydning for lokalbefolkningen på Haydom. 

 



Hvorfor samler vi inn penger til Haydom? 

De siste 50 årene har arbeidet på Haydom vært ledet av utsendinger fra Mandal. Flere av arbeiderne, 

og arbeidet generelt har vært oppført på menighetens forbønnsliste. Båndene mellom Haydom 

Lutheran Hospital og Mandal og Holum menigheter er meget sterke. Sykehuset eies av Kirken i 

Tanzania. Dette gjør koblingene mellom våre menigheter og sykehuset enda sterkere. Rundt 

sykehuset har det vokst opp et bærekraftig samfunn med blant annet kirker, skoler, kulturarbeid og 

arbeidsplasser. Dette er også områder vår menighet og lokalbefolkning er engasjert i, og utveksling 

av erfaringer og arbeidere er viktige tiltak for å hjelpe lokalsamfunnet på Haydom videre. Hvert 

besøk til Haydom er en anerkjennelse av det arbeidet som blir gjort der og er, ifølge dem som har 

opplevd en slik tur, en opplevelse for livet. 

Konfirmantene har samlet inn penger til Haydom Lutheran Hospital siden 2003. Det har kommet inn 

ca 100 000 kr hvert år. To heldige konfirmanter får reise til Haydom for å overrekke pengene og 

oppleve det fantastiske arbeidet på nært hold. Organisasjonen Haydoms venner dekker reisen for 

disse to. Ofte har det også vært med foresatte eller andre konfirmanter på turen. Mange har hørt om 

Haydom før vi starter aksjonen, så det er positivt for oss. 

 

Oddveig Flatebø Olsson, undervisningsleder i Mandal og Holum menigheter 

ofo@mandal.kirken.no  

[Mer informasjon om aksjonen i boken: 
Austnaberg, Hans og Kari Storstein Haug: Engasjement og deltakelse: Misjon i trosopplæringens 
ungdomsfase. Akademika forlag, 2012, s. 77-93] 
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