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 1.  Hjelp en mor som strever med barne-
vognen over kanter, trapper, snø, eller 
inn i bussen osv.

 2.  Vær en reservebestemor eller 
bestefar for noen som ikke har 
besteforeldre, eller som en storesøster 
eller storebror for noen som ikke har 
søsken.

 3.  Global Youth Day: Inviter med 
venner, og hele menigheten, til å gjøre 
noe spennende og interaktivt på 
stedet du bor, når SABU arrangerer 
Global Youth Day. Dette er en dag da 
adventistungdommer over hele verden 
er ute blant folk for å «be the sermon», 
gjøre noe godt for de menneskene vi 
har rundt oss, og fortelle dem at Jesus 
elsker dem. 

 4.  Hvis du er en del av en gruppe, så 
prøv å involvere alle i samtalen.

 5.  Når du er på reise, kjøp med en gave 
eller suvenir til en nabo eller venn 
som du tror vil sette pris på gaven.

 6.  Del en sunn snack med en 
medarbeider, ved å ta med litt ekstra.

 7.  Gi et kompliment til foreldrene dine, 
og takk dem for alt de gjør for deg. 
Eller gi et kompliment til foreldre med 
barn som oppfører seg godt.

 8.  Kor: Start et kor for nærmiljøet. Det 
kan være et barnekor, voksenkor, 
studentkor eller acappella-gruppe.  
Ha øvelsene i kirken, og la koret 
opptre der. Dette er en glimrende 
måte å få folk i alle aldre i kontakt med 
menigheten på. Man kan legge opp 
til spesielle programmer til jul, påske, 
morsdag osv.

 9.  Ta initiativ til å hilse på en ny 
nabo for å bli litt kjent, og tilby din 
lokalkunnskap.

 10.  Tilby deg å kjøre en nabo eller 
kollega til flyplassen. 

 11.  Hold uteområdene til huset eller 
leiligheten din pene og ryddige, slik 
at du får et godt forhold til dem som 
bor omkring deg.

 12.  Kjøp litt ekstra mat når du er i 
butikken, og del det med noen du vet 
kan trenge det.

100 FORSLAG TIL 
HVORDAN DU KAN VÆRE ENGASJERT

Adventistkirken er i gang med et verdensomspennende, modig initiativ kalt 
«Alle engasjert» (på engelsk «Total Membership Involvement» – TMI).  

Alle som har tilknytning til Adventistkirken, utfordres til å engasjere seg med å gjøre 
Gud kjent ved å bygge broer gjennom ord og gjerninger. «Glem ikke å gjøre godt 

og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud» (Hebr 13,16).
På de følgende sidene finner du noen ideer for hvordan du kan være med å engasjere deg.
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 13.  Inviter venner med ulike talenter 
til å være med å synge/spille/
underholde på menighetens 
julekonsert.

 14.  Tilby din tjeneste hvis menigheten 
trenger noen til å ha bibelstudier med 
interesserte personer. Er du usikker på 
hvordan du gjør det, så spør pastoren 
om du kan bli med ham/henne og lære.

 15. Meld deg som blodgiver.

 16.  Inviter med venner og andre til 
Vinterfestivalen, SABU fotballcup, 
speideren, tenårings-helger, 
gymsalkveld, tenåringslaget, 
ungdomslaget, osv. Du kan eventuelt  
tilby deg å være sjåfør for 
ungdommer som ønsker å være en 
del av slike arrangementer.

 17.  Ring dine foreldre, eller din søster 
eller bror, for å høre hvordan det går. 
Kanskje det passer å ha en bønn i 
telefonen.

 18.  Ønske nye naboer velkommen ved 
f.eks. å gi dem noe hjemmebakt eller 
invitere dem på middag før de har fått 
pakket ut kjøkkenutstyret.

 19.  Lage en velkomstpakke for 
innflyttere til byen/stedet, med 
praktisk informasjon om hvor de finner 
forretninger, gode fritidsområder, 
hjelp til praktiske ting osv., og hvor de 
ønskes velkommen til Adventistkirken. 
Dette kan være spesielt aktuelt for 
innvandrere, som ikke kan språket, 
ikke har lokal forkunnskap, ikke sosialt 
fellesskap, ingen familie, kanskje 
ingen jobb, og er åndelig frustrert pga. 
traumatiske erfaringer fra hjemlandet.

 20.  Tilby deg å lufte hunden eller være 
barnevakt for naboen.

 21.  Opprette og drive en eldreforening i 
nærmiljøet. Det er mye ensomhet og 
frustrasjon blant eldre.

 22.  Opprette interesseforeninger i 
nærmiljøet: Trimklubb, barselsklubb, 
sammenkomster for småbarnsmødre, 
sammenkomster for kreftrammede, 
barnekor, osv.

 23.  Gymsalkveld: Inviter med venner, 
naboer og andre bekjente i alle 
aldre til gymsalkveld, med lek, 
fotball, innebandy, osv., i en sal 
som menigheten enten leier eller 
i gymsalen på menighetsskolen. 
Midtveis kan man ha en liten 
andakt. Avslutt gjerne kvelden med 
forfriskninger.

 24.  Bibelstudieopplegget 
«Bibelgaveplanen»: Fortsatt et

  utmerket redskap for å studere med
  interesserte.

 25.  Oppfølging av brevskoleelever: 
Brevskolen trenger lokale 
besøkere som kan kontakte elever 
ved fullføringen av kurs med 
brukerundersøkelse og for å gi en 
samleperm ved begynnelsen av 
enkelte kurs. Si ifra til NBI dersom du 
er villig til å være besøker.

 26.  Kolportasje: Gå fra dør til dør for å 
selge bøker eller abonnementer på 
Sunnhetsbladet.

 27.  Stille opp som frivillig til 
å kjøre interesserte og 
medlemmer (både 
unge og eldre) som 
ellers ikke ville 
kunne komme 
i kirken. Å 
gjøre 

LAG EN 
VELKOMSTPAKKE 

FOR INNFLYTTERE 
TIL BYEN/STEDET

100 FORSLAG TIL 
HVORDAN DU KAN VÆRE ENGASJERT
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det mulig for flere medlemmer og andre 
å høre Guds ord forkynt, er en viktig 
form for evangelisering.

 28.  Trofast tiende: Tiendesystemet 
er navet i det evangeliske arbeid. 
For å lønne pastorer og drive 
evangeliseringsaktiviteter trengs  
det trofast tiende.

 29.  Bruke «GLOW»-minihefter i 
hverdagen. De er egnet til å «glemme 
igjen» enkeltvis på bussen, venterom, 
offentlige toaletter, flyplasser, osv. – og 
til å gi som en liten takk for et eller 
annet. (GLOW minihefter kan fås ved 
henvendelse til DNUs ressurssenter)

 30.  «Løp for Jesus» og «løp for ADRA». 
Her er det bare fantasien som setter 
grenser. Finn deg et prosjekt for å 
samle inn penger til f.eks. ADRA mens 
du utfører prosjektet (f.eks. kan folk 
donere penger per km du løper, du kan 
gå Norge på langs for å samle, osv.) 
Eller du kan også dele ut brevskole-
innbydelser, hjelpeaksjonsbladet osv., 
i postkassene på en gå- eller løpetur. 
Mosjoner og misjoner samtidig!

 31.  Stand og/eller program på Bibeldagen. 
Alle norske kirker har en felles helg 
tidlig på året da det er «Bibeldagen». 
Det er en god anledning for å sette 
opp en stand på torget eller ha et 
spesielt program i kirken, der bibelsaken 
markeres. Gamle bibler kan utstilles, 
bibelbrevskolekurs kan tilbys og en 
andakt med egnet tema kan holdes 
(f.eks. om «inspirasjon», «Bibelen 
gjennom tidene», «profetier» osv.).

 32.  Inviter familie, venner, naboer osv. til å 
se en møteserie/en god kristen film/
en interessant tale hjemme hos deg 
(på video/DVD/data). Enkel servering 

og litt samtale om det dere har sett,  
gjør kvelden hyggelig og levende.

 33.  Inviter til filmkveld i Adventistkirken, 
eller hjemme hos noen. Norsk 
Bokforlag selger en rekke filmer på 
DVD med et klart kristelig, moralsk 
budskap. Før filmen kan det være en 
kort innledning til temaet. Etterpå kan 
det eventuelt være en diskusjon basert 
på det de har sett. Til slutt kan man 
servere en forfriskning.

 34.  Bibelpizza med samtaler om troen, 
kristenlivet og Bibelens lære. Hyggelig 
samvær og pizza eller noe annet å 
spise, sørger for en trivelig ramme 
omkring det hele. Inviter gjerne med 
venner!

 35.  Hjelp til med å lede sabbatsskolen/ 
barnesabbatsskolen for en 
aldersgruppe som er yngre enn 
deg selv. Gjør sabbatsskolen til 
et offentlig program som alle kan 
inviteres til. Dette krever imidlertid 
god planlegging og disiplin fra 
menighetens side. Den som leder 
studiet, og de som kommer med 
kommentarer, må hele tiden snakke 
med «besøkende» i tanke. Ikke alle 
menigheter vil være klare til å prøve 
dette, men sabbatsskolen er noe helt 
spesielt i kristen-Norge, med et stort 
potensiale for å vinne mennesker for 
Kristus.

 36.  «Nå hver husholdning»-kampanje. 
Velg et avgrenset område, og ha som 
mål å nå hver enkelt husstand i 
området med et eller annet 
tilbud. Det kan være et 
brevkurs, bibelgaveplan-
innbydelser, kolportasje 
av en viss bok, 
innbydelse til 

BE OM AT DU MÅ 
BLI OPPMERKSOM PÅ 

ANLEDNINGER I HVERDAGEN 
TIL Å VITNE



5   

en bibelgruppe, invitasjon til matlag-
ningskurs, innbydelse til barnefest osv.

 37.  Spesiell «besøkssabbat». Inviter 
besøkende til en spesiell besøkssabbat 
i din lokale adventistkirke. Det 
kan være naboer til kirken, folk på 
stedet generelt, venner fra skolen, 
brevskoleelever, kontakter fra 
møteserier osv. Tilby et spesielt 
program, ha litt ekstra sang og musikk, 
en lunsj-buffet, en videofremvisning 
med etterfølgende diskusjon el.

 38.  Offentlig møteserie. Metoden er 
fremdeles effektiv, spesielt for å 
hjelpe interesserte frem til dåp. Når 
menigheten har en del kontakter 
fra forskjellige aktiviteter, kan en 
møteserie være en god idé for å gi 
sammenhengen i vår tro/lære, og 
lede møtedeltagerne til en beslutning. 
Offentlige møteserier er også nyttig for 
å grunnfeste medlemmer i det vi tror 
på.

 39.  Besøk på sykehjem og andre 
institusjoner. Hverdagen kan være 
ensformig og kjedelig på en institusjon. 
Tilby å arrangere et program med en 
kort andakt og litt sang og musikk, 
f.eks. av en gruppe barn. Kanskje du 
kjenner noen enslige beboere du kan 
besøke også?

 40.  Send små oppmuntringer. Du kan 
oppmuntre dine venner ved å sende 
en SMS fra din mobiltelefon.  Du kan 
gi dem en oppmuntrende beskjed, en 
innbydelse, en forsikring om at du ber 
for dem, en kjærlighets-hilsen. Du kan 

også sende melding på Messenger, 
en koselig Snap, en e-post, eller 

et alminnelig brev. Bruk de 
små hjelpemidler, det kan 

gjøre en stor forskjell!

 41.  Be om at du må bli oppmerksom 
på anledninger i hverdagen til å 
vitne, f.eks. når du reiser og sitter ved 
siden av noen. Ha alltid noen traktater 
(f.eks. de små GLOW miniheftene som 
passer i alle lommer) som du kan dele 
ved passende anledninger.

 42.  Kristen (motor)sykkelklubb. Slike 
tiltak kan være et middel til å få 
kontakt med mennesker som man 
ellers neppe ville fått kontakt med.

 43.  Bibelutstilling. Kan legges opp slik 
at besøkende går gjennom forskjellige 
avdelinger som tar dem gjennom bibel- 
historien. Utstillingen kan være inter- 
aktiv, slik at de besøkende kan ta del i 
ting underveis, og få med seg noe hjem.

 44.  Barnepakker. Menigheten kan 
besøke foreldre med nyfødte barn 
og gi dem et gratulasjonskort, en 
barnepakke (f.eks. bleier og annet 
nødvendig.), det først hefte i Gracelink 
barnesabbatskole-materialet, sammen 
med informasjon om Adventistkirkens 
tilbud for barna (barnesabbatsskole, 
speider, barneskole osv.)

 45.  Bæreposer med mat. Utdeling av 
bæreposer med litt ekstra julemat til 
familier som er dårlig stilt, sammen 
med et kort der de ønskes god jul, og 
der de inviteres til Adventistkirkens 
programmer og aktiviteter.

 46.  Arbeid for blinde. Besøke blinde 
med et gratis eksemplar av kristen 
litteratur skrevet med blindeskrift, 
eller en lydbok. Eventuelt invitere 
dem til spesielle sammenkomster og 
programmer der man legger opp alt 
slik at det er spesielt meningsfylt for 
blinde.

BE OM AT DU MÅ 
BLI OPPMERKSOM PÅ 

ANLEDNINGER I HVERDAGEN 
TIL Å VITNE
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 47.  Arbeid for døve. Invitere døve 
til spesielle sammenkomster og 
programmer der man legger opp 
alt slik at det er spesielt meningsfylt 
for dem (f.eks. ved at en døvetolk 
«oversetter» alt som skjer).

 48.  Pensjonist-sammenkomster. 
Spesielle sosiale sammenkomster 
og programmer, med aktiviteter som 
f.eks. brettspill, helseundervisning, 
matlagningsdemonstrasjoner, 
legebesøk, litteratur osv.

 49.  Besøke eldre, ensomme, 
innvandrere osv. med en blomst 
eller småkaker før jul. Det er ikke 
truende og kan bryte is og etablere 
tillitsforhold.

 50.  Lag middag til en nabo, kollega, venn 
eller et menighetsmedlem som er 
syk og har vanskelig for å få i seg et 
skikkelig måltid, eller om den som er 
syk, pleier å lage mat til familien, men 
ikke er i stand til det pga. sykdom.

 51.  Måk snø, vask bilen, klipp plenen 
eller hjelp til i hagen hos eldre, syke 
eller travle personer som har vanskelig 
for å få gjort det selv.

 52.  Arranger et vegetarisk, alkoholfritt 
julebord, og inviter venner og naboer. 
Det kan til og med bekjentgjøres i 
lokalavisen. Mange er lei av fråtsing 
og flatfyll, og vil sette pris på et slikt 
alternativ.

 53.  Gi et kompliment og en takk til en 
serviceperson som gjorde en god jobb, 
eller som var vennlig og grei å ha med 
å gjøre.

 54.  I stedet for å sladre om noen, finn på 
noe pent å si om personen.

 55.  Gi mat eller klær til en hjemløs eller 
en tigger.

 56.  Takk vaskehjelpen eller vakt-
mesteren på jobben/skolen for 
innsatsen de gjør.

 57.  Tilby deg å ta klesvasken for en venn 
eller kollega som akkurat har fått barn.

 58.  Tilby deg å hjelpe en blind, handi-
kappet eller syk person med f.eks. å 
handle, gå tur, eller bare være der, så 
familien kan få gjort noen ærender, eller 
du kan hjelpe dem med noe annet som 
kan være utfordrende for dem.

 59.  Når du er på reise og ser noen som 
strever med bagasje og barn, tilby 
deg å hjelpe.

 60. Åpne døren for noen og smil til dem.

 61.  Tilby en nabo uten bil å få sitte på 
med deg når du skal handle.

 62.  Hjelp en eldre person med å bære 
handleposene.

 63.  Skriv et hyggelig kort, brev eller en 
e-post til en person som har betydd 
mye for deg.

 64.  Slipp inn foran deg en bilist som 
blinker, eller la en person bak deg i 
handlekøen komme foran deg hvis de 
har få varer eller hvis du har god tid. 
Gjør det med et smil.

 65.  Smil til folk. Det er kanskje den 
oppmuntringen de trenger akkurat da.

 66.  Hvis du ser en i kirken som sitter eller 
står alene, gå bort, hils og slå av en 
prat.
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 67.  Husk fødselsdagen til en venn, nabo 
eller kollega, og gratuler dem med et 
smil.

 68.  Når en venn eller kollega har opplevd 
dødsfall i nær familie, tilby deg å være 
til hjelp, eller kanskje det kan passe å 
be med dem.

 69.  Tilby setet ditt på bussen, T-banen 
eller toget når det er fullt og en eldre, 
handikappet, gravid eller småbarns-
forelder ikke har noe sted å sitte.

 70.  Tilby deg å holde øye med huset, 
tømme postkassen eller vanne 
blomstene når naboen reiser bort.

 71.  Vær med når det er dugnader i 
nabokretsen, borettslaget, barne-
hagen, kirken osv.

 72.  Del ut varm drikke og bibelvers 
til forbipasserende i gågata eller 
på holdeplassen en tidlig morgen, 
sammen med u-laget, speiderne, 
bibelgruppa eller andre.

 73.  Flytte til et sted eller en del av byen 
der menigheten trenger å styrkes. 
Ha som formål å gjøre en forskjell i 
lokalmiljøet, få venner, marker deg 
som en kristen, hyggelig nabo.

 74.   Nattevåk på nyttårsaften: «Natt med
   Gud», da man har åndelig fellesskap, 

nattverd med fottvetning (symbol på 
å vaske vekk syndene fra det gamle 
året), bibelske spørsmål, bønnestund, 
musikk, mat/drikke, osv.

 75.  Bønnevandringer i nabolaget. Når du 
beveger deg rundt på arbeidsplassen 
kan du be for dem du passerer.

 76.  Invitere venner til Adventistkirken 
når du skal ta dåp, og lag en 
kjempefest! Man kan også gjøre det 
når noe annet stort og spennende 
skjer.

 77.  Starte en barne-klubb for nabobarn i 
hjemmet ditt.

 78.  Menigheten kan arrangere 
weekender for fellesskap og 
åndelig fornying, f.eks. på en hytte.

 79.  Fengselsmisjon. Du kan besøke 
enkeltinnsatte og gi bibelstudier til 
dem som ønsker det, eller en gruppe 
i menigheten (u-laget, koret osv.) kan 
ha programmer i fengselet, med sang, 
musikk, vitnesbyrd m.m.

 80.  Invitere kolleger, medstudenter eller 
folk i nabolaget til en gruppe som kan 
møtes etter skoletid/arbeidstid for 
fellesskap, bønn osv. Dette kan f. eks. 
være som en bibelgruppe hjemme 
hos deg. Da kan dere f.eks. bruke 
brevskolekurs som utgangspunkt.  
NBI støtter gruppestudier.

 81.  Sette opp en bønneboks i butikken, 
på arbeidsplassen, i kirken e.l. (etter 
tillatelse).

 82.    Ha et hjørne i sabbatsskole- eller 
gudstjeneste-programmet for å dele 
nye erfaringer fra den siste uken.

 83.  Engasjer barn og 
tenåringer i menigheten 
i møteledelse, sang, 
teknikk, opptredener, 
kollektopptak, 
å ønske TILBY DEG Å 

HJELPE EN BLIND, 
HANDIKAPPET  

ELLER SYK PERSON 
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velkommen ved døren, tale osv. Når 
barna har noe å gjøre, føler de seg 
hjemme i menigheten, og veien er 
kortere for at de blir medlemmer.

 84.  Oppmuntre noen som har mistet 
en kjær, og tilby din hjelp når de har 
praktiske behov.

 85.  Gi bort pent, brukt tøy til noen som 
deler ut tøy til trengende. Eller organiser 
et lager med pent, brukt tøy i kirken, 
der innvandrere og andre trengende 
kan komme og få gode klær.

 86.  Når det er noe du virkelig ikke kan få  
til selv, så be en nabo eller arbeids-
kollega om hjelp.

 87.  Slå av en prat med noen på skolen 
eller på jobben som du aldri har 
snakket med før.

 88.  Uttrykk din takknemlighet til en 
person som har gjort noe pent/
hyggelig for deg. Gi blomster til noen 
du mener fortjener det.

 89.  Vær med og arranger et vegetarisk 
matlagningskurs, en språkskole, 
speiderlag, gymsalkveld e.l.

 90.  Besøk noen på sykehuset, og be
  gjerne med vedkommende.

 91.  Tilby ungdommen og studentene i 
menigheten å ha en ungdomskveld 
hjemme hos deg, eller bare inviter 
dem på middag.

 92.  Tilby høytlesning for blinde eller 
svaksynte.

 93.  Hjelp noen med leksene eller en 
utfordring på jobben, hvis du kan 
noe de ikke kan. Det er lettere når 
man gjør noe sammen.

 94.  Arranger disippelskole for de som 
går i kirken, for å undervise i troslære 
og vitnemetoder. Praktiske aktiviteter 
kan også være en del av planen.

 95.  Arranger kirkemoro eller en 
morsom utflukt for barna i 
menigheten og deres venner.

 96.  Få med menigheten på en 
søppelplukkingsdag i nærmiljøet. 
Eller hvis du ser noe søppel i nabo-
laget, så plukk det opp og kast det i 
kildesorteringen. 

 97.  Har du praktiske ferdigheter (bil- 
mekanikk, hjemmefiksing, tøyre-
parasjoner, matlagning osv.), så hjelp 
noen som kan ha behov for slike 
tjenester, med noe som de ikke kan 
gjøre selv.

 98.  «Chill i parken»: Sabbats etter-
middager kan en gruppe møtes i 
parken om sommeren for å synge, 
leke og spise, og en andakt kan være 
en del av programmet. Mange kan 
engasjeres i aktivitetene, og dette 
passer perfekt for alle barn fra 0 til 100.

 99.  Spør deg selv om det du har tenkt 
å si om andre, helt sikkert er sant, 
oppbyggelig og nødvendig å dele. 
Hvis ikke, så bør du ikke si noe.

 100.  Finn selv på noe hyggelig, godt, 
oppmuntrende, hjelpende, kjærlig å 
gjøre. Bare fantasien setter grenser.


