
Annorlunda Gåva®

-material för arbete i grupper

Inledning:
Annorlunda Gåva är en ekologisk och etisk gåva med vilken man kan glädja en vän och 
samtidigt hjälpa människor i utvecklingsländerna.

Med hjälp av detta material kan du ta upp frågor om människovärdet och hur man kan 
hjälpa sin nästa. Materialet fungerar även som en introduktion till vad Annorlunda Gåva är 
och det kan användas till exempel i olika grupper i församlingen och i skolan.

1. Inledande diskussion och orientering till ämnet
En inledande diskussion som väcker intresse och motivation för temat, kan föras antingen 
i smågrupper eller gemensamt. Tanken är att få deltagarna att fundera kring människovär-
det och hur man kan hjälpa andra och bejaka de begåvningar var och en har.

A. Hälsa på varandra
Be deltagarna att fundera på vad det är som gör var och en av dem unik och be dem be-
rätta om den egenskapen och sig själv. Man kan utgå från till exempel dessa frågor:

• vilken egenskap hos dig själv gläder dig mest?
• har du någon begåvning eller förmåga som också andra kan ha glädje av? 

Ifall någon har svårt att komma på något eller underskattar sig själv, kan man be gruppen 
nämna fina och unika egenskaper hos den personen.
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B. Människan är unik och underbar och livet är en gåva
”Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att 
jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl.”

Så står det psaltaren 139:13–14 (1917 års övers.). Samtala om vilka tankar texten väck-
er. Man kan använda följande frågor till hjälp:

• Vad betyder det att människan är unik och underbar?
• Vari består människovärdet och vem tillhör det? 
• Varför uppskattas en del människor mindre än andra? 
• Vilka är de mänskliga rättigheterna?

Som kristna tänker vi att livet är en gåva. Vi är likt underbara gåvor till varandra. Varje 
människas egenskaper och särart är gåvor som kan delas med andra.

2. Gåvornas betydelse
Jag ger en gåva – improvisationsövning
Stå i cirkel. En deltagare eller ledaren överräcker som pantomim en gåva till den som står 
till vänster. Den som överräcker gåvan  bestämmer med sina rörelser gåvans storlek och 
tyngd men visar inget annat om gåvan. Den som tar emot gåvan tackar för den, öppnar den 
och berättar överraskad för de andra i gruppen vad hen fick i gåva och överräcker sedan i 
sin tur en annan gåva till följande till vänster osv. Om man vill öka på utmaningen lite grann, 
får gåvans givare innan följande tur, snabbt improvisera och berätta varför hen ville över-
räcka just den gåvan. Övningen avslutas när alla fått ta emot en gåva. Fundera sedan på:

 
• Varför och vilka situationer brukar man överräcka gåvor?
• Hurdana gåvor blir man glad över?
• Hurdan är en onödig gåva?
• Hurdana gåvor är det roligt att ge?
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3. Annorlunda Gåva
I den här delen bekantar vi oss närmare med de Annorlunda Gåvorna som gläder dem 
som får gåvan både i Finland och i utvecklingsländerna. Man kan använda powerpoint-bil-
derna, broschyrerna, korten, berättelsen nedan och animationen. Flera berättelser finns i 
bildernas noter.

A. En Annorlunda Gåva sprider glädje i u-länderna – pp-presentation
Presentation visar några exempel hur de Annorlunda Gåvorna hjälper och hur hjälpen når 
fram. I presentationen finns bilder, information, berättelser och tips.

Powerpoint-presentationen finns i Kyrkans Utlandshjälps materialbank 

B. Lär känna gåvorna genom korten och broschyren
Beställ på förhand Annorlunda Gåva-broschyrer och ett urval av korten, t ex 20 st olika. 
Beställningen kan göras per e-post från kundtjanst(at)kua.fi eller per telefon 020 787 1201

Bilda par eller små grupper. Varje grupp får ett kort eller broschyrer och väljer därifrån en 
gåva. Gruppen funderar på:

• I hurdana situationer hjälper gåvan?
• Vilka förändringar kan den åstadkomma?
• Behöver mottagaren även något annat för att kunna utnyttja gåvan?

Paren/smågrupperna berättar sedan för alla vad de kommit fram till.

Läs upp berättelsen om Maryama:

Maryama Abdile Alis familj levde förut i stor fattigdom. ”Vi 
hade nästan inga inkomster eftersom min man inte hade 
något jobb”, berättar Maryama. Vissa dagar fanns det 
ingen mat och familjen hade inga besparingar som buffert 
mot torkan som ofta drabbar Somalia. Men livet blev bätt-
re när Maryama fick 15 getter genom Kyrkans Utlands-
hjälp. En del av dem har redan hunnit få killingar. ” Livet 
förändrades totalt tack vare getterna. Vi får mjölk som vi 
kan använda själva och dessutom sälja. Nu kan jag se till 
att det finns tillräckligt med mat för hela familjen”, utbrister 
Maryama med glädje.

Maryama har dessutom öppnat en liten butik där hon 
säljer husgeråd, läsk och naturligtvis getmjölk. Barnen har 
kunnat börja skolan och det finns till och med lite pengar att 
sätta undan. ”Jag har många drömmar och jag skall bygga 
oss ett hus”, berättar Maryama med tindrande ögon!
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annorlundagava.fi | kyrkansutlandshjalp.fi

 Sedan kan ni se på animationen och fundera på: www.youtube.com/kirkonulkomaanapu

• Till vem av dina vänner, släktingar eller bekanta skulle du kunna tänka dig att ge en 
Annorlunda Gåva? 

• Vilken gåva skulle du välja och varför?

4. Avslutning
Sjung tillsammans en sång eller psalm som passar in i temat och avsluta med Franciskus-
bönen.

Materialet framställdes av Tiina Taavitsainen, Nina Silander, Sini Tyvi och Anne Vääränen. 
Översättning och bearbetning Kaj-Mikael Wredlund.

Annorlunda Gåva® 

ger glädje åt många
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