Hvad samler vi ind til?
Konfirmand Aktion er med til at hjælpe det kristne mindretal på Zanzibar og skabe fred mellem
kristne og muslimske naboer. Det sker gennem bl.a. en syskole og en diplomuddannelse, hvor kristne
og muslimer mødes, uddanner sig sammen og lærer at se hinanden i medmenneskets lys.
Få idéer til, hvordan dit konfirmandhold kan gå i aktion til fordel for Konfirmand Aktions
indsamlingsprojekt.
Arranger Konfirmand Cup
Konfirmandholdet stiller som fodboldhold og finder et andet hold at dyste mod – fx konfirmandernes
søskende/forældre, kirkens gamle konfirmander, konfirmandholdet fra nabosognet, præsterne i
provstiet, politimænd fra den nærmeste politistation, lokalområdets SOSU-hjælpere. Find selv jeres
hold. Indhent derefter sponsorater, fx fra firmaer/virksomheder i sognet eller fra jeres familie, naboer,
venner. For hvert mål I scorer, sponsorerer de et bestemt beløb – aftal beløbsstørrelsen på forhånd.
Der kan evt. aftales sponsorbonus, hvis jeres konfirmandhold vinder fodboldkampen. Lad
sponsoraterne gå til Konfirmand Aktions indsamlingsprojekt. Fodboldkampen kan fx spilles en
søndag eftermiddag efter gudstjeneste, evt. på kirkens grund, hvis der er plads, og ellers et andet sted i
lokalområdet. Tag gerne et billede, som I kan dele på Konfirmand Aktions Instagram (tilføj
#konfirmandaktion og #seopseverden)
Invitér evt. en journalist fra lokalavisen til at komme og tage billeder, interviewe et par konfirmander
og bagefter skrive en artikel om, hvorfor I holder Konfirmand Cup. På den måde kan alle lokalavisens
læsere få at høre om jeres sognekirke som en del af den globale kirke.
Giv en konfirmationskollekt
Ved konfirmationen kan I hjælpe med til, at arbejdet på Zanzibar kan fortsætte, og vise familie og
venner, at jeres lokale kirke er en del af den globale kirke. Det kan I gøre ved at samle ind ved
konfirmationsgudstjenesten og give kollekten til Konfirmand Aktions indsamlingsprojekt på Zanzibar.
Inviter til Zanzibar Aften
Arrangér Zanzibar Aften med program og fællesspisning i sognehuset. I kan invitere familier og
menighed - og I kan dele invitationen med grupper i sognet, som ikke normalt kommer i kirke. Lad
det koste et mindre beløb at spise med, fx 30 kr. pr. pers. Det svarer til ca. 10.000 Tanzanianske
Shilling (Zanzibars møntenhed)*. Hvis kirken vil betale for maden, kan alle bidrag, der kommer ind, gå
til indsamlingsprojektet. Find opskrift på ”Zanzibar Kylling” eller ”Spice cake fra Zanzibar” i
Konfirmand Aktions undervisningsmateriale. (* 1 DKK = ca. 350 TSH).
Stå for en gudstjeneste
Samarbejd med præsten om at lave en gudstjeneste under overskriften ”SE OP”. Find en bibeltekst og
nogle sange, der passer til temaet (eller brug de forslag, der er givet i Konfirmand Aktions
undervisningsmateriale). Skriv jeres egne bønner og hjælp præsten med, hvad prædiken skal handle
om. Under gudstjenesten kan I også kort fortælle menigheden, hvad I har arbejdet med i Konfirmand
Aktion og videregive indtryk fra mødet med den Globale Fortæller fra Zanzibar. Den søndag kan I lade
kollekten gå til Konfirmand Aktions indsamlingsprojekt.

Gør en indsats i lokalsamfundet
Gå sammen med en-to venner og gør noget godt for jeres lokalområde:
• Saml skrald op, der ligger og flyder, og smid det ud i skraldespanden. Det vil være en glæde for
alle, at skraldet er væk, og samtidigt kunne inspirere andre til at rydde op efter sig af hensyn til
fællesskabet.
• Besøg en ældre på plejehjemmet, som føler sig ensom, og som kunne blive oplivet af at tale
med et ungt menneske. Spørg først plejehjemspersonalet, hvem det vil være godt at besøge.
• Aflever dit aflagte tøj til Danmission Genbrug – overskuddet derfra går bl.a. til projektet på
Zanzibar. Hvis du vil, kan du endda donere din konfirmationskjole til Danmission Genbrug
(altså når du selv har brugt kjolen, og hvis du må for dine forældre), og så kan en anden få
glæde af den.
• Saml flasker, aflever dem i en flaskeautomat og giv pengene til Konfirmand Aktions
indsamlingsprojekt.
Hop i Aktionsmaskinen
Find Aktionsmaskinen på www.konf.dk. Når du indtaster dine personlige præferencer i maskinen, får
du en aktion retur, som er skræddersyet til dig. Det er sjovt, det er anderledes, det er udfordrende.
Prøv det af!
Fortæl det videre på Instagram
Del meget gerne på de sociale medier, hvad I laver i Konfirmand Aktion– fx når I er på mønster-jagt,
er ”en næstekærlig aktivist”, udfører aktioner trukket i Aktionsmaskinen, tager en selfie på
konfirmationssøndagen (se også Konfirmand Aktions undervisningsvejledning). På den måde kan
endnu flere følge med og blive inspireret til at SE OP. Tilføj #konfirmandaktion og #seopseverden

Find på jeres egen aktionsidé
Find selv på mange flere måder, I kan gå i aktion på. Kun fantasien sætter grænser
: 472486
: KA til 1245 og giv 100 kr.
: 4190 – 6000398, mærket KA

