
Vennskapsfester
med et formål

ALT DU TRENGER Å VITE FOR Å INKLUDERE 

ELEMENTER AV VENNLIGHET, HJELP TIL ANDRE OG 

GIVERGLEDE I DEN NESTE SAMMENKOMSTEN ELLER 

FEIRINGEN FOR BARNET DITT!



Veiledning for 
vennskapsfester med et formål

For å feire den internasjonale vennskapsdagen kan du hjelpe barnet ditt 
med å sette sitt preg på verden gjennom vennskap og hjelp til andre! 
Gjennom vennskapsfester med et formål kan barna på en spennende måte 
for første gang oppleve den gode følelsen ved å gjøre noe godt i 
samfunnet, samtidig som selskapet er like morsomt som ellers.

Den internasjonale vennskapsdagen fokuserer på kraften i og betydningen av vennskap – akkurat som 
figurene i My Little Pony gjør. Visste du at hver av ponniene representerer et harmonielement som 
hjelper barnet med å være en god venn? Pinkie Pie representerer latter, Fluttershy representerer omsorg, 
Applejack representerer ærlighet, Rainbow Dash representerer lojalitet, Rarity representerer sjenerøsitet 
og Twilight Sparkle representerer det magiske ved et vennskap!

Disse elementene er avgjørende for å skape sterke, omsorgsfulle og empatiske unge mennesker som er i 
stand til å gi noe både til sine venner og til lokalsamfunnet. 

Forskning tyder på at empati, omsorg og medfølelse er til stede allerede tidlig i livet, men at barn trenger 
voksnes hjelp for å bli omsorgsfulle og etiske mennesker. Frivillig arbeid er en praktisk, enkel og morsom 
måte å hjelpe barnet til å vise omsorg, giverglede og vennskap på, lære dem hvorfor det er så viktig å 
hjelpe andre og forklare hvordan de kan gjøre en forskjell. Frivillig arbeid vil gagne barnet ditt når det 
vokser opp. Unge mennesker som jobber som frivillige, har vist "større respekt for andre, 
lederegenskaper og en forståelse av samfunnsansvar som kan overføres til voksenlivet".

Bruk denne veiledningen til å gjøre barnets neste fest eller sammenkomst til noe de kan bruke til gjøre en 
forskjell. Alt du behøver å vite for å planlegge og arrangere din fest eller ditt frivillighetsprosjekt finner du 
her. Dette omfatter seks ulike ideer til fester / anbefalinger om samfunnsinnsats med My Little Pony-
tema, som omfatter komplett utstyrsliste og veiledning.

1. http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips
2. http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering2



Når en spesiell anledning nærmer seg, som for 
eksempel barnets fødselsdag eller en 
sammenkomst med venner, er det et veldig bra 
tidspunkt for å snakke med barnet ditt om å 
hjelpe andre.

Der er lurt å lese en bok sammen med barnet ditt for å få 
ham eller henne til å tenke! Noen bøker som oppmuntrer til 
frivillig og samfunnsnyttig arbeid er for eksempel: The 
Quiltmaker’s Gift, The Mitten Tree, Miss Rumphius eller 
Uncle Willie and the Soup Kitchen. Alternativt kan du bruke 
følgende spørsmål til å snakke med barnet ditt om viktigheten 
av det å gi noe tilbake:

• Hvorfor tror du det er viktig å hjelpe andre?
• Hvordan kan det å hjelpe andre gjøre samfunnet vårt til
et bedre sted?

• På hvilke måter ønsker du å hjelpe andre? 

Etter at du har lest en bok eller hatt en samtale, kan du 
snakke med barnet om å gjøre hans/hennes neste feiring 
eller fest til en måte å hjelpe andre på. Forklar at det er 
mange måter barn kan gjøre en forskjell på i 
lokalsamfunnet. Ved å ha en vennskapsfest med et formål 
kan barnet ditt utgjøre en forskjell OG ha det morsomt!

Gjør ditt barns neste fest til
en måte å hjelpe andre på!

La oss begynne!
Velg et tema

En VENNSKAPSFEST MED ET FORMÅL bør være en lærerik opplevelse som barnet ditt har glede av! Er barnet 
ditt, som Applejack, lidenskapelig opptatt av miljøet? Er barnet ditt, som Fluttershy, glad i å hjelpe dyr? Det er 

enkelt å lage en fest som er spesielt tilrettelagt for barnet ditt. Uansett hvilken My Little Pony-karakter barnet ditt 
er glad i, eller hva slags interesser hun eller han har, så har vi festen som passer for dem!

Arranger din sammenkomst eller fest
Festene/hjelpeaktivitetene som finnes i denne veiledningen, kan finne sted på mange ulike tidspunkter og ha ulike 

formål. De kan for eksempel brukes til barnets neste fødselsdag, overnattingsparty eller ferie- eller 
helgesammenkomst.

Ta dere tid til å reflektere
Etter at barnet ditt og vennene hans/hennes har gjennomført "hjelpefesten", er det viktig å ta seg tid til å reflektere 
og å be festdeltakerne om å tenke over hvem de har hjulpet, og hvordan de har gjort en forskjell. For å hjelpe deg 

med dette har vi inkludert tre raske refleksjonsaktiviteter på slutten av denne veiledningen.
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Dyrefest
Vis dyr hvor

mye du bryr deg, akkurat
som Fluttershy

Aktivitet
Fluttershy har et stort hjerte og et spesielt lag med dyr. Hun 
kan sjarmere alle mulige dyr, fra små skogsdyr til mektige 
mytiske skapninger! Akkurat som Fluttershy kan barnet ditt 
og vennene hans/hennes hjelpe dyr ved å lage fuglematere 
på sin neste fest.

Forberedelser til festen
Send en invitasjon via post eller e-post til alle gjestene dine, 
og informer dem om at festen vil bli en "fest med et formål". 
I invitasjonen bør du oppmuntre gjestene til å ha på seg klær 
som de ikke bryr seg om at blir skitne. Dekorer huset ditt 
eller festlokalet med ballonger, serpentiner, duker og 
bannere som avspeiler dyretemaet!

Dette trenger du:
• Tørkerull- eller dorullhylse.
• Hyssing.
• Trepinner.
• Peanøttsmør.
• Fuglefrø.

Slik gjør du det:
• Hjelp barnet ditt og gjestene hans/hennes med å lære seg litt 

mer om fugler.
-  Det er omtrent 300 milliarder fugler av nesten 10 000 ulike 

arter som nå bor på jorden.
-  Omtrent 1300 arter rundt om i verden, ca. én av åtte, står 

overfor en betydelig risiko for å bli utryddet i dag.
• Skjær ett hull på hver side av toppen av hylsen, tre en hyssing 

gjennom hullene og knytt sammen på toppen. Slik henger du 
opp fuglemateren! 

•  Skjær deretter noen åpninger i papphylsen. Det er en god idé å 
sette pinnene inn i åpningene før du plasserer peanøttsmøret. 
Pinnene gir fuglene et sted å sitte mens de koser seg med godbiten 
sin.

•  Bruk en skje til å legge et tykt lag peanøttsmør over hele 
papphylsen. Spre det tykt på. Jo mer peanøttsmør du har, desto 
flere frø vil feste seg til hylsen.

• Rull den rundt i frøene, og pass på at du presser litt.
• Etter at barna er ferdige med å lage fuglematerne sine, bør du 

oppmuntre dem til å ta dem med hjem og henge dem ute! 

Ta festen din fra hjelpeaktiviteter til 
avskjed…

Takk gjestene dine for at de hjelper til med å mate fuglene! Pass 
på å reflektere over denne praktiske hjelpeaktiviteten sammen 
med alle gjestene og foreldrene. Velg en aktivitet fra 
refleksjonsdelen på side 10 for å hjelpe gjestene med å tenke over 
hva de har gjort og hvordan dette gjør en forskjell.
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Kortlagingsfest
Vær en lojal venn, 

akkurat som
Rainbow Dash!

Aktivitet
Når en venn er syk eller har behov for hjelp, er Rainbow 
Dash alltid den første som stiller opp. Barnet og vennene 
hans/hennes kan glede barn som er på sykehuset ved å 
sende dem oppmuntrende kort.

Forberedelser til festen
Send en invitasjon via post eller e-post til alle gjestene dine, 
og informer dem om at festen vil bli en "fest med et formål". 
Før festen kan du ringe barneavdelingen på det nærmeste 
sykehuset og spørre dem om de vil ta i mot kortene. Lær litt 
om sykehuset og barna som får behandling der, slik at du kan 
dele dette med barnet ditt og vennene hans/hennes.

Dette trenger du:
• Blanke kort og konvolutter (eller papir du kan klippe 
eller brette for å lage et kort)
• Dekorasjonsmaterialer: tusjer, blyanter, stempler og 
stempelputer, klistremerker 

Slik gjør du det:
• Fortell barnet ditt og vennene hans/hennes at de skal lage 

kort til barn som er syke.
• Hjelp barnet ditt med å lære litt mer om barn som er syke 

og hvordan dette vil hjelpe dem:
-  Når barn er syke, og spesielt hvis de har det vondt, så føler 

de seg ofte redde eller er bekymret.
-  Ved å sende kort til barn som er innlagt på sykehuset kan 

man få dem til å føle seg mindre isolerte og ensomme.

•  Fortell barnet ditt og vennene hans/hennes at de skal lage 
kort til barn som er syke. Fortell litt om sykehuset som 
kortene deres vil bli gitt til.

•  Få barna til å dekorere kortet/kortene
•  Foreslå at de skriver oppmuntrende meldinger, som for 

eksempel:
- Fortsett å være sterk.
- DU er fantastisk.
- Glem aldri hvor fantastisk DU er.
- Du er best.
- Jeg håper du får en kjempefin dag i dag.
- Du skinner som solen.
- Du inspirerer meg.
- Vær modig.
- Jeg har tro på DEG.

• Samle inn kortene dere skal gi. 

Ta festen din fra hjelpeaktiviteter til 
avskjed…

Takk gjestene for at de hjelper til med å lyse opp hverdagen 
til syke barn! Pass på å reflektere over denne praktiske 
hjelpeaktiviteten sammen med alle gjestene og foreldrene. 
Velg en aktivitet fra refleksjonsdelen på side 10 for å hjelpe 
gjestene med å tenke over hva de har gjort og hvordan det vil 
gjøre en forskjell.
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Hagefest
Vær en venn av

miljøet, akkurat som
Applejack

Aktivitet
Applejack elsker å være utendørs og å ta vare på 
bondegården på Sweet Apple Acres. Hun er en ærlig og 
pålitelig ponni og bryr seg om vennene sine, familien sin og 
miljøet! Barnet ditt og vennene hans/hennes kan hjelpe 
miljøet ved å plante sine egne planter som kan deles med de 
man er glad i eller de som trenger det. Dette er en perfekt 
aktivitet for barn som liker å være ute!

Forberedelser til festen
Send en invitasjon via post eller e-post til alle gjestene dine, 
og informer dem om at festen vil bli en "fest med et formål". 
I invitasjonen bør du oppmuntre gjestene til å ha på seg klær 
som de ikke bryr seg om at blir skitne. Dekorer huset ditt 
eller festlokalet med ballonger, serpentiner, duker og 
bannere som avspeiler miljøtemaet! Sett opp et bord med 
alle materialene barna trenger for å plante urtene sine.

Dette trenger du:
• Små leirpotter.
• Små planter.
• Pottejord.
• Verktøy for ansiktsmaling.

Slik gjør du det: 
• Hjelp barnet ditt og gjestene hans/hennes med å lære 

seg litt mer om miljøet:
-  Hver dag blir minst én plante- eller dyreart utryddet.
- Trær og planter er lungene til planeten vår. De 

puster inn karbondioksid og puster ut oksygen. 

Ta festen din fra hjelpeaktiviteter til 
avskjed…

Takk gjestene dine for at de er venner av miljøet. Sørg for å 
reflektere over denne praktiske hjelpeaktiviteten sammen 
med alle gjestene og foreldrene. Velg en aktivitet fra 
refleksjonsdelen på side 10 for å hjelpe gjestene med å 
tenke over hva de har gjort, og hvordan dette vil gjøre en 
forskjell.
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• Få barna til å bruke ansiktsmaling til å dekorere leirpottene.
• Så snart all dekoreringen er fullført, kan en voksen hjelpe 

barna med å helle jord i pottene sine.
• La gjestene få velge hva slags urter eller blomster de vil 

plante.
• Få gjestene til å plante urtene i leirpottene sine, og å gjøre 

dem klare til å bli gitt bort.
• Finn om mulig et sykehjem, et hjelpesenter eller en annen 

organisasjon som hjelper eldre, familier eller barn, og gi 
plantene til dem. Dersom det ikke finnes noen slike 
organisasjoner i nærheten av deg, kan du simpelthen gi 
barna hver sin plante slik at de har et minne om hvor viktig 
det er å være en venn av miljøet. 



Vennskapsfest

Spre magien ved et 
vennskap, akkurat 

som Twilight Sparkle!

Aktivitet
Twilight Sparkle elsker å lære mer enn noen andre i Equestria. 
Hun leser masse og er en flink elev og en naturlig leder som 
hele tiden gjør skolearbeid og lærer om magien ved vennskap. 
Hjelp barnet ditt og vennene hans/hennes til å tenke over 
viktigheten av vennskap og omsorg, og hvordan de kan dele 
dette med andre.

Forberedelser til festen
Send en invitasjon via post eller e-post til alle gjestene dine, og 
informer dem om at festen vil bli en "fest med et formål". 
Dekorer huset ditt eller festlokalet med ballonger, serpentiner, 
duker og bannere som avspeiler vennskapstemaet! Sett opp et 
bord med alle materialene barna behøver for å lage små 
vennskapslykter.

Dette trenger du:
• Barnematglass
• Farget silkepapir
• Saks og lim
• Ståltråd og perler
• Telys 

Slik gjør du det: 
• Hjelp barnet ditt og gjestene med å lære litt om kraften i 

et vennskap:
- Å ha venner kan gjøre deg sunnere og lykkeligere!
- Venner kan hjelpe deg med å få, og beholde, gode 

vaner.
• Klipp silkepapir i små deler/figurer.
• Lim små deler av silkepapir på utsiden av glasset. 

• Plasser silkepapiret slik at glasset ser ut som det er laget 
av farget glass. La limet tørke helt.
• Vikle ståltråden løst rundt halsen på glasset. Vikle en 
ståltråd opp og over glasset for å lage et håndtak. Vent 
med å feste en av endene, og tre perler på tråden.
• Lag et håndtak av ståltråden og perlene, og fest det 
godt rundt halsen av glasset.
• Sett et telys ned i hvert glass (minilykt).
• Spør barnet ditt og vennene hans/hennes hvem de har 
lyst til å gi lyktene til. De kan for eksempel velge å gi dem 
til et lokalt aldershjem. 

Ta festen din fra hjelpeaktiviteter til 
avskjed…

Takk gjestene dine for at de deler magien i vennskap og 
omsorg med andre! Sørg for å reflektere over denne 
praktiske hjelpeaktiviteten sammen med alle gjestene og 
foreldrene. Velg en aktivitet fra refleksjonsdelen på side 10 
for å hjelpe gjestene med å tenke over hva de har gjort, og 
hvordan dette vil gjøre en forskjell.
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Matfest

Hjelp til med å gjøre 
andre barn glade, 

akkurat som Pinkie Pie!

Aktivitet
Den mest tøysete ponnien av dem alle, Pinkie Pie, er alltid 
ivrig etter å få sine venner til å smile. Uansett om det er ved 
å bake, arrangere en fest eller fortelle en vits, så vil Pinkie Pie 
gjøre alt hun kan for å sørge for at vennene hennes er glade 
(og mette!). Noen barn har ikke engang nok mat å spise. 
Barnet ditt og vennene hans/hennes kan hjelpe til med å 
dekorere poser, ta disse med hjem, fylle dem med mat og gi 
dem bort!

Forberedelser til festen
Send en invitasjon via post eller e-post til alle gjestene dine, 
og informer dem om at festen vil bli en "fest med et formål". 
Si at det vil være fint hvis gjestene kan ta med seg matvarer 
med lang holdbarhetstid som kan gis bort. Dekorer huset 
ditt eller festlokalet med ballonger, serpentiner, duker og 
bannere som avspeiler festtemaet som er så typisk for Pinkie 
Pie! Sett opp et bord med alle materialene barna behøver 
for å lage posene sine. Før festen kan du finne en lokal 
organisasjon, for eksempel et matutdelingssted eller et 
suppekjøkken, som tar imot små matgaver.

Dette trenger du:

Slik gjør du det: 
•  Be gjestene dine stable alle matvarene som skal gis 

bort, på ett sted.
• Del noen faktaopplysninger om sult med barnet 

ditt og vennene hans/hennes. 

-
-

 Én av ni personer på jorden har for lite mat.
Over 300 millioner barn legger seg sultne hver 
eneste kveld.

•  Fortell barnet ditt og vennene hans/hennes at de kan 
gjøre en forskjell, og at de kan hjelpe sultne barn ved å 
gi bort mat.

• Hjelp barnet ditt og gjestene med å dekorere posene.
• Etter at de er ferdige med å dekorere posene, kan du 

be barna fylle dem med maten de tok med seg til 
festen.

• Fortell gjestene hvem du vil gi maten til, og hvem de 
vil hjelpe med denne maten. 

Ta festen din fra hjelpeaktiviteter til 
avskjed…

Takk gjestene dine for at de hjelper de som er sultne. Sørg 
for å reflektere over denne praktiske hjelpeaktiviteten 
sammen med alle gjestene og foreldrene. Velg en aktivitet 
fra refleksjonsdelen på side 14 for å hjelpe gjestene med å 
tenke over hva de har gjort, og hvordan det vil gjøre en 
forskjell.
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• Dekorasjonsmaterialer, som for eksempel 
penner, tusjer, klistremerker, glitter osv.

•  Minst én papirpose til hvert av barna 



Innsamlingsfest

Vær en sjenerøs venn, 
akkurat som Rarity!

Aktivitet
Rarity har en sjenerøs natur og et hjerte av gull. Utstyrt 
med Raritys sjenerøse natur kan barnet ditt og vennene 
hans/hennes arrangere en idrettskonkurranse i nabolaget 
for å samle inn penger til hjemløse barn.

Forberedelser til festen
Send en invitasjon via post eller e-post til alle gjestene 
dine, og informer dem om at festen vil bli en "fest med et 
formål". Fortell gjestene at festen vil foregå utendørs, og at 
den involverer sport! Selv om festen vil være utendørs, 
bør du vurdere å ta med dekorasjoner, ballonger og/eller 
godteri for å gjøre det hele litt mer feststemt.

Dette trenger du:

Slik gjør du det:  
•  Hjelp barnet ditt og gjestene med å lære litt om andre barn 

som ikke har noe hjem:
-  Det er anslagsvis 100 millioner barn som lever på gata rundt 

om i verden i dag.
-  Familier utgjør nesten 40 % av alle hjemløse.

• Inviter nok barn til å ha minst 7 på hvert lag, altså 14 barn.
•  Bestem, sammen med barnet ditt og vennene hans/hennes, 

hvilken veldedig organisasjon som vil få overskuddet fra 
kampen .

•  Finn et sted hvor kickball-kampen kan avholdes. Du kan f.eks. 
ha den i skolens gymsal, på et lokalt idrettsanlegg eller 
treningssenter eller på et utendørsanlegg.  

•  Spør stedet hvor kampen skal arrangeres om de 
har en ball du kan bruke under arrangementet.

• Hvis du må kjøpe en kickball, bør du be lokale 
sportsbutikker om noen donasjoner. Jo mer du får 
donert, desto mer penger vil gå direkte til den 
veldedige organisasjonen.

• Snakk med barnet ditt om hvordan hun eller han 
har lyst til å samle inn penger til arrangementet. (Et 
forslag kan være å ta 100 kr per deltaker, men du 
kan velge et lavere eller høyere beløp, eller finne 
på andre måter å samle inn penger på.)

• Finn en voksen som kan hjelpe til ved å være 
dommer i kampen, eller bytt på å være dommer. 

• På arrangementsdagen samler du inn penger fra 
deltakerne og har det morsomt med å spille 
kickball.

• Gi pengene du har samlet inn, til den veldedige 
organisasjonen du har valgt.  

Ta festen din fra hjelpeaktiviteter til 
avskjed…

Takk gjestene dine for at de hjelper de hjemløse! Sørg 
for å reflektere over denne praktiske hjelpeaktiviteten 
sammen med alle gjestene og foreldrene. Velg en 
aktivitet fra refleksjonsdelen på side 10 for å hjelpe 
gjestene med å tenke over hva de har gjort, og hvordan 
dette gjør en forskjell.
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• Et utendørsanlegg, som f.eks. en fotballbane eller et 
friidrettsanlegg.

•  En kickball 



Refleksjonsaktiviteter

Refleksjonsaktiviteter er bra for å hjelpe barnet ditt og gjestene med å 
tenke over det de har gjort, og hvordan dette vil gjøre en forskjell. 

Velg blant aktivitetene nedenfor for å sette i gang!

Ballkasting:
Få gruppen til å sitte eller stå i en sirkel vendt mot hverandre. En person vil ha en ball som han/
hun kaster eller ruller til en annen person i sirkelen. Hver person får muligheten til å fullføre et 

utsagn om prosjektet. Personen som har ballen, sier frem utsagnet, og sier så navnet til den 
personen hun eller han kaster ballen videre til. Neste person fullfører utsagnet på sin måte, og slik 

fortsetter det. Når ballen har vært hos alle én gang, starter en ny runde der et nytt utsagn skal 
fullføres.

PRØV DISSE:

• "Dette prosjektet gjorde meg glad fordi…"
• "Jeg visste ikke at jeg var flink til å…"
• "Neste gang vi stiller opp, så har jeg lyst til å hjelpe…" 

Tryllestav
I denne aktiviteten brukes ideen om en tryllestav til å hjelpe barn med å snakke om og reflektere 

over sin erfaring som frivillig. Del gjestene inn i små grupper på 5, og få hver av gruppene til å sitte i 
en sirkel. Fortell alle sammen at du nettopp har funnet en tryllestav som gjør at du kan oppfylle 

ønsker, og still så følgende spørsmål: "Hvis du kunne oppfylle ett ønske fra én person, hvem ville 
du gitt det til, og hva tror du han eller hun ville ønsket seg?" og "Hvordan tror du det vi gjorde i 
dag, fikk dem til å føle seg, og hvordan tror du dette kan likne på det å oppfylle noens ønske?"

Tegning
Del barna inn i små grupper på 5–7 personer. Få alle til å bytte på å tegne noe fra sin erfaring som 

frivillig, og hva de syntes om det. Mens en person tegner, kan du få alle de andre til å gjette hva 
bildet representerer. Etter at et bilde er ferdigtegnet, bør tegneren snakke om bildet og hva det 

betyr i forhold til prosjektet.
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HVEM ER GENERATIONON?
generationOn er ungdomsorganisasjonen til Points of Light. Den utløser kraften hos 

barn og tenåringer slik at de kan sette sitt preg på verden. generationOn inspirerer og 
mobiliserer årlig hundretusener av barn og tenåringer og gir dem verktøyene de 
trenger til å gjennomføre tiltak som omfatter hjelpearbeid, læring gjennom frivillig 
arbeid og ungt lederskap. De tilbyr også verktøy og ressurser til barn, tenåringer, 
familier, ungdomsarbeidere og lærere slik at de kan hjelpe barna med å forandre 

verden og seg selv gjennom å hjelpe andre.

Du finner mer informasjon på www.generationon.org




