
Tenkedagen 2019 
 

World Thinking Day 2019 

Leadership, 110 years of adventure 

 

Her skal vi reise i tid, og alle patruljene skal bygge sin tidsmaskin. 

Vi drar fra post til post og løser oppgaver fra forskjellige tider. 

Der hvor det finnes snø starter vi med et akebrett. Hvis dere ikke har snø 

kan dere lage en jakkebåre om dere ønsker å frakte en person. Dere kan 

selvfølgelig også bare bære tidsmaskinen. 

Utgangspunktet for maskinen er en banankasse og det kan dere kanskje 

be hver patruljefører ta med seg. Det går også an å spørre foreldre om 

dette. Dere kan selvfølgelig også bruke alle andre typer av kasser som 

er tilgjengelige. 

Vi tenker at alt skal kunne gjøres utendørs. Ønsker dere å lage 

tidsmaskinen innendørs står dere selvfølgelig friere til å bruke maling, lim 

farger osv. 

Ute kan dere klare dere med tusj, saks (evnt bare speiderkniv), en 

gammel t-skjorte og noe sisal. Tomme doruller kan være fint og annet 

dere kan finne på. 

La speiderne bruke ca 15 minutter på å lage maskinen. Deretter starter 

spillet. 

Speiderne slår en terning og skal reise til den posten terningen sier. 

Slår de samme siffer som de har slått før må de synge et vers av Lord 

Baden Powell i England satt før de kan slå en gang til. 

Da setter vi i gang. 



Utsyr: 

Det dere synes dere trenger til å bygge tidsmaskinen. 

En terning til hvert lag 

Det kan fint være flere lag på samme post, de kan bare gå litt unna posten når de utfører 

oppgavene. Det kan derfor være lurt å ha flere tekster om Sakkeus, slik at en gruppe kan 

lese gjennom, dele ut roller osv, mens en gruppe klatre opp. 

Utsyr og forberedelse til de forskjellige postene: 

 

Skriv ut postene med 2-sidig trykk. På noen poster er det informasjon på begge sider 

av arket. De blanke sidene er lagt inn slik at dette skal bli riktig. 

 

Post 1 – år 0035 

• Fortellingen om Sakkeus. 

Fortellingen må skrives ut eller markes i en bibel. Husk 2 eksemplarer. 

Fortellingen finner dere her: Lukas 19, 1 - 10 

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Luk+19%2c+1+-

+10&type=and&book2=-1&searchtrans= 

• Posten må være ved et tre, evnt noe annet man kan klatre opp i. Det kan for 

eksempel være en stige inntil en vegg, en gardintrapp, en mur eller en stor stein. 

Post 2 – år 1905 

• Rett og slett ingen ting 

Post 3  

• Rett og slett ingen ting 

Post 4 

• Arket med teksten som skal lese i en konvolutt eller brettet sammen i en pose. 

Du finner teksten på siste side. 

• Du må markere en «hinderløype» som speiderne skal forsere med bind for øynene. 

Det er kun en som kan se og som skal lede de andre. Bruk de mulighetene som 

terrenget gir og marker løypen med spor i snøen, bånd, eller annet. La speiderne krype 

over, under og gjennom. Ta eventuelt med livline, skistaver, kasser eller annet du kan 

trenge. 

Post 5 

• Klipp av et A4 ark slik at det blir kvadratisk. Du trenger ett slikt ark til hver speider. 

Post 6 

• En blyant til hver speider (blyant fungerer best ute i kulden) 

• Et svarark til hver speider, dvs at når dere har skrevet ut hele opplegget i 2 sidig utskrift, 

må dere skrive ut så mange eksemplarer som dere trenger av siste side. 

  

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Luk+19%2c+1+-+10&type=and&book2=-1&searchtrans=
http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Luk+19%2c+1+-+10&type=and&book2=-1&searchtrans=


 

Post 1 

     År 0035  

 

 
Dette er på den tiden Jesus levde. 

Nå skal dere få bli litt kjent med Sakkeus. 

Hva skjedde da han ville treffe Jesus? 

 

Velg en til å være Jesus og en til å være Sakkeus.  

Resten skal være folkemengden. 

 

Les fortellingen, mens dere dramatiserer. 

 

Teksten dere skal finner dere på arket eller i boka. 

 

Da er det bare å sette i gang. 

  



 

 

  



Post 2  

     År 1908 
 

Baden Powell laget patruljesystemet for at speiderne skulle jobbe 

sammen i små grupper. På den måten kan alle bli godt kjent. Alle kan få 

være med og de som er litt eldre kan hjelpe og lede de som er yngre. 

Det er viktig at alle i patruljen er trygge og stoler på hverandre. 

 

Her er en lek hvor dere skal oppleve å stole på hverandre 

• Patruljen står i en sirkel, tett sammen og holder hendene klare. 

• For å stå støtt setter dere føttene med skulderbreddes avstand, 

den ene foten litt foran den andre. 

• En i patruljen står i midten.  

• Denne starter aktiviteten ved å si "klar til fall", de som står rundt 

svarer "klar til mottak".  

Senterperson sier "fallende" og venter på svaret "bare fall". 

• Speideren i sentrum faller, forover, bakover eller til siden og blir 

fanget opp av de andre speiderne som står rundt. 

Dere bytter på slik at alle får prøve på å stå i midten. 

 

 

Det er kjempeviktig at dere ikke tuller og tøyser eller 

forsøker og lure, men at dere som står i ringen virkelig tar 

imot den som faller! 

  



  



Post 3  

     2017 
 

Kusafiri world senter er en av de 5 verdensspeidersentrene vi har. Her 

møtes speidere fra hele verden. Kusafiri world senter er i Afrika, men 

ikke på et bestemt sted. De flytter rundt og finner steder de kan være og 

samle speidere. 

I 2017 hadde de en stor samling på Madagaskar hvor de skulle lære 

lederne å bli bedre ledere med praktiske øvelser. Her skal dere få prøve 

på en av disse øvelsene. 

 

 

 

 

• Still opp i en ring 

• En speider går litt unna og snur ryggen til. 

• De andre velger en person til å lede leken 

• Den som leder leken gjør en bevegelse og alle de andre skal 

herme. Etter ca 15 sekunder gjør lederen en ny bevegelse, for 

eksempel klør seg på nesen, vinker eller hopper. Etter 3 – 4 

bevegelser stopper dere. Dette er bare for at alle skal skjønne 

hvordan leken er. Nå starter selve leken og da får den «utviste» 

speideren komme tilbake.  

Så fortsetter leken ved at lederen gjør en bevegelse som de andre 

skal herme etter, og så igjen en ny bevegelse osv. Poenget med 

leken er at den «utviste» speideren skal prøve å finne ut hvem som 

er leder. 

• Etter 3 forsøk, eller om han/hun gjetter riktig før det, bytter dere. Nå 

kan den som blir utvist bare snu seg bort mens dere ved peking 

velger ny leder og deretter starter leken igjen. 



  



Post 4  

     2019 

 
 
 
 
I 2019 skal WAGGGS, som er jentenes verdensspeiderorganisasjon 
samle opptil 1000 jentespeidere og ledere fra 20 til 30 år. Samlingen 
heter Juliette Low Seminar 2019. 
Tenk deg at du er på Juliette Low Seminar og det er midt på natten. Du 
er blitt satt i en patrulje hvor ingen kan snakke med hverandre siden dere 
ikke snakker samme språk. Dere må jobbe sammen som en gruppe for å 
finne veien til teltplassen deres så raskt som mulig. 
Alle unntatt den yngste i gruppen skal ta bind for øynene sine. 

Knyt skjerfet foran øynene før den yngste i patruljen snur arket og leser 

opp teksten for dere. 

 

 
  



 
Jeg skal lede dere trygt herfra til den 
andre siden. 
 
Jeg har ikke lov til å snakke. 
 
Dere må følge etter meg i en rekke. 
 
Når vi kommer til et hinder vil jeg dytte 
forsiktig på kroppen deres sånn at dere 
skal skjønne hva dere må gjøre. 
 
Dere må da forsøke å gi etter når jeg 
dytter slik at dere kan komme over, under, 
gjennom eller rundt hinderet.  
 

  



Post 5 

     År: All fremtid 
 

 

 

 

Pax Lodge er et av de 5 verdensspeidersentrene vi har.  

Pax Lodge betyr "fred" og maskotten er en due som er et verdenskjent 

symbol for fred. Duen heter Olave og er kalt opp etter kona til Baden 

Powell. 

Speiderne vil gjerne gjøre jorden til et bedre sted. Vi kan begynne i det 

små og tenke på fred hjemme, blant venner og på skolen. 

Brett en due av papir så har du en liten ting som kan hjelpe deg til å 

huske på det. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brett arket dobbelt - brett spissen over halvveis mot høyre – brett den ene delen tilbake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brett dobbelt fra øverst til nederst -  brett den nederste spissen et stykke opp igjen -  

snu, og gjør det samme på den andre siden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duen er nesten klar – bare fold inn litt i den ene enden til nebb. 

Du kan også bøye vingespissene litt bakover. 

  



 

Post 6 

     År 2030 
Jentespeiderarbeidet begynte med jenter som hadde sett på 

guttespeiderne. For 110 år siden besøkte en gruppe jenter en 

guttespeidersamling på Crystal Palace i London. De spurte Lord Baden-

Powell om ikke også jentene kunne få bli med. Dette var starten på det 

som nå er WAGGGS, en organisasjon med 10 millioner medlemmer i 

150 land. I år vil tenkedagen handle om å bli bedre ledere. 

I 2030 er dere ca 20 år. Hva med dere da? 

Ta et ark hver og svar på spørsmålene på arket – husk å legge 

blyantene tilbake. 

 

Når alle har svart stiller dere opp på rekke, peffen eller den eldste i 

gruppen skal lede en «Få opp varmen» lek. Hvis han/hun ikke kan noen 

lek som gjør at dere fort blir varme så gjør dere slik: 

Peffene sier: 

• Hopp så høyt dere kan 10 ganger 

• Bøy dere ned å ta i bakken 10 ganger 

• Hink vekselsvis på det ene og det andre benet 10 ganger på hvert 

ben. 

• Strekk armene helt ut til siden og slå dem sammen foran kroppen 

samtidig som dere krøller fingrene. 

• Hopp sånn at alle snur seg mot høyre, deretter bakover så videre 

rundt og til slutt helt frem. 

Det spiller ingen rolle hvordan dere gjør dette, peffen bestemmer 

hvordan det skal gjøres, dette er bare ideer,  

 

   



  



Spørsmål til post 6: 

Tror du at du fortsatt er med i speidern?     Ja/nei 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….. 

Hva har du opplevd som speider frem til da som du vil huske best? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Hvis du er med er du sikker blitt speiderleder. 

På tenkedagen i skal lederne tenke på hvordan en god leder skal være. 

Hva tenker du?  

Hvor viktig er det at speiderleder er sånn eller kan dette? 

Sett ring rundt det du synes er riktig. 

 

 

Rettferdig Viktig Sånn passe Ikke viktig 

Streng Viktig Sånn passe Ikke viktig 

Snill Viktig Sånn passe Ikke viktig 

Lage morsomme møter Viktig Sånn passe Ikke viktig 

Lage mange turer Viktig Sånn passe Ikke viktig 

Flink i kart og kompass Viktig Sånn passe Ikke viktig 

God i førstehjelp Viktig Sånn passe Ikke viktig 

Gøyal Viktig Sånn passe Ikke viktig 

Kunne mange leker Viktig Sånn passe Ikke viktig 

Rik Viktig Sånn passe Ikke viktig 

Passe mest på dem som trenger det mest Viktig Sånn passe Ikke viktig 

 


