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Hvorfor bruke Kompis som  
undervisningsressurs og  
motivator for misjon og  
samfunnsengasjement i  
ditt lokallag? 
Kompis er Actas internasjonale arbeid. Konseptet har i overkant av 15 år vært  
etablert som en fastgivertjeneste for unge, men vi ønsker også å være et konsept  
til læring og inspirasjon for ungdommene i lokallagene våre. Acta ønsker at Kom-
pis skal være et verktøy for å lære unge å engasjere seg, å gi, lære om verdensbil-
det, misjon og om global rettferdighet. Misjonspakka er ment som en ressursbank 
og motivator for lokallagene. Vi håper dere vil benytte dere av den og bruke den til 
å engasjere ungdom i ord og handling. Vi tror det ligger stor verdi i å la unge  
engasjere seg, feks. Gjennom aksjoner der de selv ser hva de kan få til for andre.  
Vi håper dere vil se verdien av å bruke forslagene i dette materialet til å engasjere 
dere for Kompis og de gode prosjektene vi støtter i India og Bangladesh. 

KOMPIS–
ressurshefte
Ungdom for ungdom



Forslag til undervisningstekst   

Følger vedlagt pp.presentasjon. 
Trykk her for å laste ned eller se nettside.

Når vi løfter blikket
Actas visjon er «grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og 
ærer Jesus Kristus». Det er fine ord med mange muligheter! Som kristne er vi  
både kalt til å dele evangeliet om Jesus, og å gi videre av det vi selv har fått. Derfor 
er en av målsettingene i Kompis å løfte blikket – utover de fysiske landegrensene. 
Jesus gikk til de aller fattigste i samfunnet, og det ønsker vi at dagens ungdom 
også skal få være med på! Å være et misjonerende fellesskap handler ikke kun om 
å forkynne på ungdomsklubben eller på leir. Det handler også om å gjøre noe i 
praksis. Her har Kompis noe å bidra med. For i Kompis viser vi nestekjærlighet for 
ungdommer på andre siden av jorda. Ungdommer vi ikke nødvendigvis møter  
ansikt til ansikt, men som vi ser som vår neste i ord og handling ved å gi litt av 
vårt.

Introfilm. Klikk her for film eller se nettside.

http://www.blikompis.no/wp-content/uploads/2018/11/Kompis-Misjonspakka..pptx
http://www.blikompis.no/wp-content/uploads/2018/11/Kompis-Misjonspakka..pptx
https://www.youtube.com/watch?v=CGTE_ZSYnys


Om Kompis
Kompis har prosjekter i India og Bangladesh. Begge land preges av enorme for-
skjeller mellom fattige og rike, og mange unge mangler gode utdanningstilbud der 
de bor. Korrupsjon, menneskehandel og tvangsarbeid er utbredt, og preger særlig 
ungdommer fra etniske minoritetsgrupper. I India og Bangladesh er det fortsatt 
mange unge som ikke kan lese og skrive og gode arbeidsmuligheter for unge uten 
utdanning er få. Dette ønsker Kompis å gjøre noe med. 

Utdanning 
er en byggestein for andre utviklingsmål. For individet og samfunnet. Det gir  
unge ressursene de trenger for å påvirke og skape endring i sitt eget samfunn. 
Utdanning er også avgjørende for å få til fattigdomsreduksjon og bedring av blant 
annet helse og levestandard. I tillegg forebygger utdanning blant annet barne- 
arbeid, barneekteskap og rekrutering til kriminelle miljøer. Utdanning er også en 
viktig nøkkel til mindre ulikhet, både sosial og økonomisk. I Kompis ønsker vi å 
gjøre noe med akkurat det, sånn at forskjellene i samfunnet ikke blir så store  
mellom de som har alt – og de som ikke har noe. Derfor går pengene i Kompis til 
skolegang: vi støtter en skole i India og en skole i Bangladesh.

I India 
støtter kompis en yrkesskole. Majoriteten av arbeidere i India arbeider uformelt. 
Uformelt arbeid er arbeid uten arbeidskontrakt og sikkerhet som faller utenfor  
formelle systemer. Mange i denne gruppen ikke har fullført ungdomsskolen og får 
derfor ikke delta i den yrkesfaglige utdanningen myndighetene tilbyr. Mulighetene 
for å hente seg inn igjen på skolebenken dersom man faller ut av skolesystemet  
er derfor få. At denne gruppen ikke får tilstrekkelig yrkesrelevant utdanning eller 
arbeidstrening er et problem for både disse individene og det indiske samfunnet 
som helhet. På tross av å være et land med sterk befolkningsvekst og med mange 
unge i arbeidsaktiv alder, er det i dag et stort underskudd på praktisk kompetanse 
på enkelte ferdigheter blant arbeidere i India. Dette er grunnen til at Kompis velger 
å støtte yrkesskolen Lahanti Institute of Multiple Skills. På yrkesskolen får minori-
tetsungdom som ellers ikke ville hatt et slikt utdanningstilbud bruke og utvikle sine 
nådegaver. De lærer praktiske ferdigheter de selv finner spennende, og som er 
viktig for samfunnet i India i dag. Elevene kan blant annet lære ferdigheter innen IT, 
forretningsutvikling og håndverk. Ikke minst får de muligheter utenfor steinknuse-
verket der familien kanskje har arbeidet i generasjoner. 

I Bangladesh 
støtter Kompis en videregående skole for minoritetsungdom. Disse ungdommene 
mangler gode nok utdanningstilbud der de bor eller sliter med å betale kostnadene 
knyttet til utdanning. På Martin Luther College gis det et viktig utdanningstilbud  
til disse ungdommene. Ungdommene som har lavest økonomisk mulighet får  
stipend som dekker skolepenger og utgifter knyttet til skolegang. De som kommer 
langveis fra får også muligheten til å bo på internat i Dakha. 



Møt Joseph. 
Se filmen der Joseph forteller sin historie og hva det har betydd for  
han å gå på MLC. Klikk her for film eller se nettside.

Hvorfor er det fattigdom? 
Klikk her for film eller se nettside.

Hvorfor er det fattigdom? (Refleksjon til film)
Det er 193 land i verden. Norge er et av de rikeste, mens Bangladesh, og noen  
deler av India, er blant de fattigste. Videoen dere så viser noen viktige baken- 
forliggende grunner for hvorfor fattigdom og ulikhet er så stor i land som India og 
Bangladesh. Den viser at land som Norge ikke står uten ansvar i å bekjempe  
urettferdigheten som finnes i dagens verdensbilde. I tillegg til det ansvaret Jesus 
gir oss, om å elske vår neste, har land som Norge også et historisk ansvar for å 
bidra til at alle ungdommer, uansett nasjonalitet, har tilgang til utdanning. Det å 
hjelpe handler ikke om sympati, men om solidaritet. Fordi alle mennesker har rett 
på og fortjener et rettferdig utgangspunkt og muligheten til å utvikle sitt poten- 
siale. 
 
Nestekjærlighet
Da Jesus steg opp til himmelen og ikke lenger kunne vise oss sitt eksempel som 
menneske i ord og handling, tok han plass hos oss i den hellige ånd, så han kunne 
være med oss hele tiden. Den hellige ånd er hos alle mennesker, i hele verden,  
fordi gud ønsker å være tilstede i alle menneskers liv. Jesus lærer oss å elske vår 
neste, den neste vi møter på. I dette sier Jesus at nestekjærligheten gjelder alle 
våre medmennesker, også de utenfor våre landegrenser. Ved å være Kompis ser vi 
også mennesker fra andre deler av verden. Den hellige ånd er like mye tilstede 
overalt, fordi mennesker har samme verdi, potensiale og nådegaver overalt. Ved å 
være kompis bidrar du til at unge mennesker på deres alder får brukt sitt potensia-
le, sine nådegaver. 
 
Grunnen til at Kompis eksisterer er en av de grunnleggende verdiene i vår tro, det 
viktigste Jesus lærte oss: nestekjærlighet. Nestekjærlighet handler om å vise  
omsorg til de som trenger det, uavhengig av etnisitet, bakgrunn, religion, kjønn, 
egenskaper og prestasjoner. Det handler om å gi av seg selv og sitt eget uten å 
kreve noe tilbake. Det handler om å bry seg og om å se mennesker som de er.  
 
Og det er ikke så vanskelig, det er bare litt som skal til for at mange flere  
mennesker skal få det litt bedre. Du kan starte her om du vil. Hvis du fanger opp  
at noen av vennene dine, eller noen du aldri har snakket med, har det kjipt: gå og 
snakk med den personen! Eller gi en klem bare fordi, eller en high five hvis du  
foretrekker det. Du kan også bli en del av Kompisgjengen og gi litt av ditt, slik at 
ungdommer i India og Bangladesh kan få flere muligheter.

https://www.youtube.com/watch?v=pOZPwN_af4A
https://www.youtube.com/watch?v=9_DfzWkGH7k


Kahoot
Kjør i gang kompisquiz etter undervisning og del ut premie til 
den som husker mest! Klikk her eller se nettside.

Hvorfor bli Kompis? Fordi vi ser at det nytter!
• Vi ser at det nytter å gi ungdommer skolegang, sånn at de kan 
 slippe å arbeide under skadelige arbeidsforhold til dårlig lønn.
• Vi ser at det nytter å gi ungdommer skolegang, slik at de får   
 flere valgmuligheter når de blir voksne.
• Vi ser at det nytter å gi ungdommer skolegang, sånn at enda   
 flere kan få lære å lese og skrive.
• Vi ser at det nytter å gi ungdommer skolegang, sånn at jenter   
 ikke giftes bort når de er altfor unge.
• Vi ser at det nytter å gi ungdommer skolegang, sånn at de ikke  
 havner i kriminelle miljøer.
• Vi ser at det nytter å gi ungdommer skolegang, for da kan de få  
 selvtillit og verdighet som enkeltmennesker!

Kompis: Av ungdom for ungdom
Kompis er en givertjeneste for unge. Ungdom som 
bidrar til at andre unge får utdanningen de har 
rett på. Det er ganske unikt, og veldig kult. Dere 
gir litt av deres for at noen andre skal få litt 
mer, selv på studentbudsjett. Det er stas å se 
hva ungdom kan få til, hvor engasjerte dere 
er og hva urettferdighet vekker i mange av 
dere. Jeg vil oppfordre dere til å gi en liten 
slant til kompis i måneden eller lage en  
aksjon sammen i lokallaget, jeg tror det vil 
oppleves som et meningsfullt bidrag blant alt 
det unødvendige vi ellers bruker penger på. Og 
ikke minst er det gøy! Ta en titt under og se hva 
som kunne passet å gjennomføre i ditt lokallag eller 
på leir.  Som Kompis-lag kan dere bety noe for ungdom-
mer på andre siden av kloden. Hvis du/dere er interessert i å 
være med å gi penger til Kompis kan dere ta kontakt med Kompis-ansvarlig i  
Acta eller gå inn på blikompis.no. 

Om ikke dette klarte å overbevise deg helt, så kanskje de her klarer det? 

https://play.kahoot.it/#/k/7f337e65-8535-4383-b44f-ecb68b833f67


Ungdommer om eget forbruk og Kompis. Klikk her eller se nettside.  

Tips til innsamlingsaktiviteter
Lyst på en morsom aktivitet med mening? Samle inn til Kompis og skap en minne-
verdig samling med ditt lokallag!

Indisk marked
På Indisk marked gjør man en møtesal eller et uteområde om til en markedsplass 
med salgsboder, Indisk musikk og spennende måter å gi penger til Kompis på. Del 
ungdommene inn i grupper og la dem planlegge en «aktivitet», tjeneste, produkt 
eller noe annet de har lyst til å selge sammen. Når de ikke står i sin bod går de 
rundt til de andres boder og handler med de indiske rupiene som de veksler til seg 
(for norske kroner) i en egen «bank». 

Eksempler på aktiviteter: 
Vaffelsalg, skjønnhetssalong, svampekast,  
ansiktsmaling, massasje,  tippekonkurranse eller andre ting. En artig 
vri er å selge «poke», som vil si at man betaler penger for å få noen til 
å gå å prikke noen på skulderen helt til den som blir prikket kjøper 
seg fri igjen. Her setter kun fantasien grenser. 

 
Praktisk info: 
• Selg 50 rupies for 10kr • Selg 500 rupies for 100 kr
• Selg 100 rupies for 20kr • Selg 1000 rupies for 200 kr

Utenfor en gymsal/samlingssal sitter noen og selger rupies til inntekt  
for kompis. Rupiene brukes på markedet til å kjøpe de ulike tingene  
ungdommene selger til hverandre. Pengene kan enten vippses til Kompis 
eller overføres i sin helhet til Kompis sitt kontonummer. 

Ring oss for mer informasjon om dette. Indisk marked er fast innslag og en slager 
på KonfCamp Etne hvert år!

https://www.youtube.com/watch?v=t9xKSQMw_8M


Misjonsløp
Et misjonsløp kan bidra til å skape stort engasjement for en sak i gruppa, i  
lokalmiljøet eller på leiren. Litt innsats i god tid før løpet gir ofte stor uttelling! Be 
venner, besteforeldre, tanter, onkler, naboer og bekjente om å sponse deg enten 
per runde eller med et fast beløp. Jo flere runder du løper, jo mer penger blir det til 
Kompis! Er du ikke så glad i å løpe, men føler deg mer som en kreativ sjel? Vel, gå 
sammen med noen i gruppa og finn på noe kreativt. Kanskje kan dere kle dere ut 
og binde føttene sammen? Sier dere dette til de som sponser dere vil de nok  
sponse mer per runde.

Praktisk info:
• Lag en aksjon for løpet på bidra.normisjon.no/kompis
• Be alle løperene lage sin egen ”profil”. Her kan man legge inn navn,  
 bilde og egen tekst.  
• Løperene kan enkelt dele sin profil på sosiale medier, samle 
 sponsorer og se hvor mye de selv har samlet inn. Oversikten viser  
 også enkelt hva hele laget til sammen har samlet inn – dette er ofte  
 motiverende for løperne! 
• Hver gang deltakerne har løpt en runde og passerer mål får de en  
 strek på startnummeret sitt. Etter løpet telles antall streker og  
 sponsorbeløp beregnes.  
• Hver løper er selv ansvarlig for å kreve inn avtalt beløp fra 
 sponsorene sine. Løperen sender ut hvor mange runder han/hun  
 løp og hvor mye sponsor skal sette over på profilen. Sponsorer kan 
 enkelt sette over faste beløp på profilen i forkant av løpet hvis 
 de heller ønsker det.

 

Noen tips til gjennomføring: 
• Inviter menighetens ungdomsgrupper (gjerne også konfirmanter)  
 til å bli med på arrangementet. Be også en som jobber i kirka om  
 å invitere menighetens døpte i alderen 15–18. Kanskje kan dere  
 også invitere andre lokale lag, foreninger og grupper til å delta?
• Lag Start og Mål-banner sammen med deltakerne, og vær 
 kreative på andre ting dere kan ha på løpsdagen. 
• Lag/skaff startnummer. 
• Del ut priser for flest runder, raskeste runde, beste kostyme og   
 mest penger samlet inn. Dette er en stor motivator til å bli med og  
 skaper litt ekstra stemning etter løpet!



Basar
Kanskje minner ordet basar deg om den kvelden du ble med mormor på bede- 
huset og var skuffet over å vinne fruktkurv og ikke tårnet med sjokoladeplater? 
Basar er en god gammel slager fra bedehustradisjonen, men kan være både mor-
somt og givende for ungdom også! Har du noen gaver som ikke passet liggende 
fra jul? Eller kanskje noen rare godsaker fra loftet? Fortvil ikke! Her kan en basar 
gjøre under for både skapplass og de gode prosjektene til Kompis! 

Denne aktiviteten er lett å gjennomføre, men krever en del forberedelser. Her er det 
viktig at fokuset ikke ligger på kvaliteten på gevinstene, fokuser heller på vinner- 
glede og morsomme premier!

Et bra tips er å lage god stemning, kanskje med et band eller musikk på anlegget 
underveis. Ha trekning og lodd ut premier – det finnes mange morsomme og  
billige premier på bruktbutikker rundt omkring!

Du trenger:
• Årer eller lodd
• Gevinster
• En person til å selge og trekke årer/lodd
• En person til å presentere og dele ut gevinster

Kompis-kino
Lag kino på ungdomsklubben og ta inngangspenger til inntekt for Kompis.  
Kanskje kan du vise et av filmforslagene fra ressurshefte og ha kompisfilmene 
som kinoreklame? Selg popcorn og godteri til de i salen.

Kollekt
Kollekt er godt kjent for de fleste. Vipps er kanskje aller letteste måte å gi kollekt til 
Kompis, be giverne merke betalingen med kollekt og lokallag/menighet og søk opp 
137620. Dersom du også ønsker et alternativ for kort er et godt tips å få tak i en 
Bluetooth-basert kortleser med navnet iZettle (www.izettle.com). De aller fleste 
har oftere kort enn kontanter. Dette er et bra og billigere alternativ enn en vanlig 
kortterminal.

Loppemarked
Engasjer lokalmiljøet til å levere fra seg alt de har for mye av og som de ikke  
lenger trenger. Sett priser på tingene og selg det til inntekt for Kompis! Kanskje 
vafler og kaffe trekker flere folk?



Amerikansk auksjon
Her kan du finne morsomme ting å auksjonere på! Personen som leder auksjonen 
bestemmer sluttsummen på gevinstene mens deltakerne byr.

Eksempel: 
En brus skal auksjoneres bort. En deltaker roper 10 kroner og legger 
da i 10 kroner i «potten»/bøtta. En annen deltaker har også lyst på 
brusen og roper «15 kroner!» og leggerda 5 kroner i «potten». Slik 
fortsetter leken til sluttsummen er nådd.

Her gjelder det å være taktisk og impulsiv samtidig! Fyr løs med gøye 
gevinster og god stemning underveis! 

Kreative tjenester
Skal ungdomslaget på leir og ønsker en gjennomgående morsom og hyggelig  
aktivitetsrekke? Eller dere lyst på en julekalender som kan bety noe for andre?  
Selg kreative tjenester for hverandre til inntekt for Kompis! 

Eksempel: 
Kjenner du noen som kunne trengt en skikkelig julevask på rommet?  
Kanskje kan noen betale deg for å lage pepperkaker til dem? Eller kan  
en venn gi en slant til Kompis i bytte mot at du ”poker” noen for dem?  
Her setter kun kreativiteten grenser for hvilke kreative tjenester du kan 
gjøre for andre, og for Kompis. 

Praktisk info: 
Få den du gjør tjeneste for til å vippse kompis avtalt beløp, og hvem  
vet, kanskje inspirerer dere noen til å gjøre det samme? Lag en felles  
innsamling på bidra.normisjon.no/kompis og se hva de andre har funnet 
på, hvor langt dere har igjen til målet og del med venner og bekjente. 

Kiosksalg
Om du har en kiosk i lokallaget eller på leir kan alle inntektene som kommer inn i 
løpet av en kveld gå til Kompis – enkelt og greit!



Betalingsinformasjon - Kompis

• Vipps nummer: 137620
• Kontonummer: 1503.02.13537
• Du kan også starte din egen innsamling til Kompis på birda. 
 normisjon. no/kompis

Pengene dere samler inn til Kompis overføres direkte til Normisjons  
konto. NB: Husk å merke betalingen med KOMPIS, med nummeret 
200001, og med navnet på ditt lokallag/din leir.

Annet
Filmforslag
Lion. Klikk her for trailer.
Slumdog Millionaire. Klikk her for trailer. 

Andaktsmusikk
Martyren – Trygve Skaug
En stemme for de stemmeløse – Sigvart Dagsland
Størst av alt – Marthe Wang

Lenker til skjemaer, maler og  
fysiske resurser
Rupies til Indisk marked

https://www.youtube.com/watch?v=9DbLKvpjFQk
https://www.youtube.com/watch?v=kuSTr48P9mc
https://www.blikompis.no/innlegg/maler-og-skjemaer-til-innsamlingsaktiviteter/




Vær en Kompis for andre som trenger det!  
Du kan gjøre en forskjell!

Kompis er en fastgivertjeneste for unge og studenter. Som Kompis støtter du Normisjon  
og Actas internasjonale arbeid, og du velger selv hvor mye du vil gi i måneden. 

www.acta.no  |  www.blikompis.no 


