Semesterplan for Eventyr
Å dra ut på eventr i naturen, nærmiljøet eller kirken er noe av det met pennende for en oppdager. Oløp, ka�ejakter og pennende hitorier
lir rakt tarten på et eventr. For å få emetermerket ventr kal oppdageren ta akvitetmerkene adenPowell og Fr og amme. Man kan
alld dra på eventr men de�e emetermerket er planlagt for å ta på høten.

Eventyr
Måned

Tema

Punkter fra peider鿎�gen

Augut

 har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurraner å tape og vinne, vente på tur og opptre
re�erdig.
Oppstartsmøte
 har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre arn i lek.
lek
har en oppdager erfart å delta i demokrake avgjøreler i okken.
kan en oppdager åtmannknop og knte ine egne kolier.

eptemer

Oppstartsmøte  kjenner en oppdager l navn og uteende på de vanligte fuglene, �kene, ville dr, trelagene og
natursti
lomtene i i� nærområde. Til ammen mint 12 ulike arter.

 kan en oppdager tenne et ål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på ål.
 har en oppdager erfart å lukke et ål ved hjelp av vann eller and.
Oppstartsmøte
eptemer
 har en oppdager erfart å delta i amtaler om riiko kn�et l åltenning, knivruk og lek på i og ved
bål
vann.
 kjenner en oppdager reglene for ruk av åpen ild i kog og mark og levende l innendør.
Oktoer

Fyr og flamme

 kan en oppdager tenne et ål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på ål.
 har en oppdager erfart å lukke et ål ved hjelp av vann eller and. har en oppdager
 erfart å delta i amtaler om riiko kn�et l åltenning, knivruk og lek på i og ved vann.
 kjenner en oppdager reglene for ruk av åpen ild i kog og mark og levende l innendør.

Oktoer

Eventyrskog

 har en oppdager erfart å være på dagtur regelmeig ammen med andre og er godt kjent i mint et
turområde i oppdager okken nærmiljø.

Novemer

Førstehjelp

 kan en oppdager nødnummeret 113, og vet hva man kal i når man ringer de�e nummeret.
 kan en oppdager rene et år og e�e på plater.
 kjenner en oppdager teknikker for å �nne ut om en peron er evitlø, ikre frie lu veier og kan
legge en evitlø peron i tailt ideleie.

Novemer

Mørket og
lyset

 kjenner en oppdager følgende ielhitorier: kapelen (1. Moeok 1.1 – 2, 25)
 kjenner en oppdager reglene for ruk av åpen ild i kog og mark og levende l innendør.

Deemer

Baden Powell

 har en oppdager erfart å delta på mint en cout’ Own.
 kan en oppdager peiderønnen og en kveldønn utenat.
 kan en oppdager peiderlø et og peiderne valgpråk utenat.
 kjenner en oppdager okken eremonier ved møtet tart og lu�. kjenner en oppdager
peiderloven og har delta� i amtale om peiderloven etdning.

Deemer

Globalaksjon

 har en oppdager erfart at arn kan hjelpe arn for ekempel ved å delta i Gloalakjonen.

Aktivitetsmerke: Baden Powell
Lær om peideren hitorie, om peiderønnen og om peiderloven. Lær om peiderlø䦝�et, lag en plakat om peiderhitorien eller delta på feiring
av Tenkedagen, t. Georgdagen eller en cout' own.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

peiderkjennkap

Oligatorik krav:
1. Kjenne l hvem om grunnla peiderevegelen.
2. Kunne peiderønnen og nakke ammen med andre peidere om peiderønnen
etdning.
3. Delta i en dramaering eller en annen akvitet der en av paragrafene i peiderloven
tår i foku.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge 2 av die kravene:
Delta ammen med gruppa i akviteter for å feire Tenkedagen eller t. Georgdagen.
Kjenne l peiderloven og kunne tre paragrafer utenat.
Kunne peiderlø⎛�et og peiderne valgpråk.
Lage en plakat der man trekker ut de vikgte egivenhetene i peiderne hitorie.
Delta på en cout’ Own.

Møteforlag l deꍜ�e akvitetmerke �nner du her.

Akvitetmerket kan kjøpe i peiderukken

Baden Powell

Aktivitetsmerke: Fyr og flamme
Åpen ild om l eller ål kan være koelig, ng og varmende, men farlig om man ikke er forikög. Tenn ål og lag mat. Lær om hva man gjør
derom det egnner å renne.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu liv, peiderkjennkap

Oligatorik krav:
Vite når det er lov l å tenne ål, og hvordan man kan lukke det ved hjelp av vann eller
and.
1. Være med på å tenne et ål med tørr ved.
2. Delta i å lage en enkel middagre� på ål.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge 2 av die kravene:
Øve på hvordan man kal evakuere fra peiderlokalet derom rannalarmen går.
Kunne reglene for ruk av levende l innendør.
Vite hvordan man kal varle derom man oppdager rann.
Kunne ehandle le�ere rannkader.
Kjenne l hvilke tper av klær om renner fortere enn andre.

Akvitetmerket kan kjøpe i peiderukken

Ressurser
ålreglene
Regler for levende l innendør

Fyr og flamme

Møteforslag: Oppstartsmøte lek
De韕�e er et av de tre førte møtene hver gruppe kal ha for oppdagere og ö�nnere. De to andre møtene om hører öl er ål og naturö.
Gruppene kan elv velge hvilken rekkefølge de gjennomfører møtene i. På de韕�e peidermøte fokuerer vi på gruppen og at arna kal lære kjenne
hverandre og føle eg trgge i gruppen.
Hvem:

Oppdagere (68 år), 韴��nnere (910 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Lek

De tre førte møtene er tre ferdig planlagte opptartmøter om gruppene kan gjennomføre
i tarten av høtemetret hvert år. I ak韴�vitetanken �nne møteforlagene på
opptartmøtene lek, ål og natur韴�. Møtene kan gjennomføre i valgfri rekkefølge.
Til opptartmøtene hører elleve kort om kal dele ut 韴�l peiderne. Fem av dem er
grunnkort om kan dele ut på det førte møtet, uavhengig av hvilke møte om lir
gjennomført. De reterende kortene er lagde pei�kt 韴�l møtene å at peiderne får med
noe hjem om minner dem på hva de har gjort og lært eg på møtet. Hvert møte har to
pei�kke kort om hører 韴�l møtet og om dele ut på avlutningen av peidermøtet.

Alle kortene �nner du her og mer informajon om hele koneptet �nner du her.

Før møtet
Le gjennom alle leker og anger dere kal nge og leke på møtet å at du er ikker på at du
kan dem og kan forklare dem godt nok for peiderne. Kortene om hører 韴�l de韕�e møte har
illutrajoner av �re leker på eg. Hvi du vil kan du e peiderne vie på kortene eller
temme med kortene hvilken lek de vil leke.

Åpning
Ønk alle velkomne på møtet og ta et navneopprop.
Rull ut ៦�agget og ng ៦�aggangen. (ærlig for 韴��nnere.)
Andakt kapelen (1. moeok 1,1 2, 25)
nakke om hva dere kal gjøre i dag.

Navneleker
Navnelek
peiderne tår eller i韕�er i ring.

n tarter med å i navnet i韕� 韴�l den om tår 韴�l ventre for eg. ”Hei, jeg heter Anne hva
heter du?” Hei Anne; jeg heter Per” Per nur eg 韴�l oppdageren på ventre ide: Hei, jeg
heter Per. Hva heter du?” ov 韴�l alle har preentert eg for hverandre.
Vi man gjøre det vankligere tar man med navnene 韴�l alle lik:
Du heter Anne, jeg heter Per, hva heter du? Lederen ør tå helt 韴�l lu韕� og må da huke alle
navnene.

Navnelek med sleiv
Alle i韕�er i en ring. n leiv eller noe annet ende rundt og rundt.
Når lederen roper: «trekk opp», kal den om har leiven da trekke den opp i været og alle
roper navnet han/henne.
Dere韕�er ende leiven rundt igjen og lik forte韕�er leken.

Navnelek med ball
peiderne tår i ring. Lederen kater allen 韴�l en av peiderne. De andre kal da trak rope
navnet 韴�l den om har få韕� allen.
allen kate å 韴�lake 韴�l lederen om trak kater allen 韴�l en annen.
peideren kan elvfølgelig ogå kate allen direkte 韴�l en annen peider, men ved at allen
går via lederen er man ikret at alle kommer 韴�l å få allen i løpet av leken.
Hvi det er vankelig for oppdagerne å fange en all kan lederen gå rundt og peke på eller
på en annen måte markere arna.
Lære åtmannknopp
Det er lurt å ha tau av to forkjellige farger når dere lærer ort knuten. Da er det le韕� å e at
det er den amme enden om ligge øvert hver gang.
Kan peiderne forkjell på høre og ventre er de韕�e ogå en kjekk hukeregel:
"Høre over ventre og ventre over høre".
Hvi dere vil ha forlag 韴�l ak韴�vitetert i forindele med åtmannknop kan dere e her.

Sanger
Boogie Boogie

å tar vi høre armen fram,
å tar vi høre armen ak,
å tar vi høre armen fram
og riter li韕� på den.
Og daner oogie, oogie
og nurrer o i ring,
å er vi her igjen!
Å, oogie, oogie, oogie
å, oogie, oogie, oogie
å, oogie, oogie, oogie,
å er vi her igjen!

Laurantia
Refr.: Lauren韴�a kjære Lauren韴�a, når kal jeg tre韌�e deg nete gang Lauren韴�a?
På mandag kjære Lauren韴�a da kal jeg tre韌�e deg nete gang Lauren韴�a.
Refr.:
På mandag, på 韴�rdag kjære Lauren韴�a da kal jeg tre韌�e deg nete gang Lauren韴�a
På mandag, på 韴�rdag, på ondag ov

Leker
Haien kommer
n peider er hai og tår på et avgrenet område i midten av "havet".
De andre peiderne dele opp i �kelag og tår i hvert i韕� hjørne.
Lederen ier hvilke �ker om kal ut og vømme. Die kal da irkle rundt haien.
Lederen roper plutelig "haien kommer" og da kal haien ta å mange �ker han kan men
�kene rømmer 韴�lake 韴�l i韕� hjørne.

Rødt lys
Det trekke to treker med ca. 10 meter avtand.
n av deltakerne er poli韴� og tår ved den ene treken, de andre tår ved den andre treken.

Når poli韴�kontaelen tår med rggen 韴�l, er det grønt l. Da kan fotgjengerne forøke å
nærme eg poli韴�kontaelen. Når poli韴�kontaelen nur eg, er det rødt l. Da må
fotgjengerne tå helt 韴�lle. Derom poli韴�kontaelen er noen om eveger eg, må de gå
韴�lake 韴�l utgangpunktet. Poenget er å komme eg helt frem 韴�l poli韴�kontaelen ute å gå
på "rødt l".
Den om klarer det, lir n poli韴�kontael.

15 gjelder (Tyttebærleken)
Hver gang velge en peron 韴�l å telle.
Peronen om tår/teller lukker ønene. Alle de andre må holde på den om kal telle, i en
om holder i den om kal telle, eller i den igjen.
Den om teller roper «T韕�eær» og egnner å å telle høt, akleng fra 15 韴�l 0. Nå kal
de andre deltakerne gjemme eg.
Den om har tellet har lov 韴�l å gå to kri韕�. Dere韕�er kal den forøke å e de andre
deltakerne. Alle om lir e韕� av den om tår er ute.
På n韕� rope det «T韕�eær» og den om tår teller høt, denne gangen fra 14 韴�l 0. De om
har gjemt eg kal da løpe ort 韴�l den om tår, ta på hun/han og dere韕�er løpe å gjemme
eg.
lik forte韕�er leken 韴�l alle lir e韕� og er ute. Den om le e韕� it tår nete gang.

Katt og mus
arna dele inn i par. Alle parene unnta韕� et 韴�ller eg i en tor ring eller hulter 韴�l ulter på
et område. Parene kal tå ak hverandre eller ved iden av hverandre. Paret om ikke kal
tå i ringen er ka韕� og mu. Ka韕�en jager muen. lir muen ta韕�, lir muen ka韕� og ka韕�en
mu. Muen lir fri når den 韴�ller eg vak eller ved iden av et par. Da lir den 韕�erte i
paret n mu og må ៦�kte ka韕�en og �nne eg et n韕� par å 韴�lle eg ved.
peiderhilen
Lær arna peiderhilen. De韕�e kan du lee om her.

Avslutning
Dere kan gjerne repetere ៦�aggangen før ៦�agget rulle inn.
Rull inn ៦�agget men dere tår re韕�.
ng peiderønnen og dele ut kortene om hører 韴�l de韕�e møte. Fortell peiderne om hva
dere kal gjøre på nete møte amt hvor og når nete møte er.
Speiderbønn
okmål

okmål
Kjære Far i høe himmel,
hør mi韕� hjerte 韴�lle ønn:
Hvor jeg er i verden vrimmel,
la meg ferde om din ønn.
La meg leve deg 韴�l ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk 韴�l n韕�e være.
Lde peiderloven ord
Nnork
Kjære Far i høge himmel,
hør mi 韴�lle hjarteøn:
kvar eg enn i verda vankar,
lat meg li om onen Din.
lat meg leva deg 韴�l æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk 韴�l hjelp få vera,
og o lda lova vår.

Speiderhilsen
arna får øve eg på å ta �ngrene rik韴�g og ha dem klare med armen ned lang iden:
Lederen gjør peiderhilen og ier "Vær eredt"
arna tar hånden opp 韴�l pannen og varer: "All韴�d eredt".

Takk for i dag.

Kortene om hører 韴�l de韕�e møtet

Ressurser
Tre førte møtene
Møteforlag: Opptartmøte natur韴�
Møteforlag: Opptartmøte ål
Ak韴�vitetkort
revmal Velkommen om peider
Forundpreentajon for foreldremøte

3983 k
49 k
1739 k

Møteforslag: Oppstartsmøte bål
De韕�e er et av de tre førte møtene hver gruppe kal ha for oppdagere og ö�nnere. De to andre møtene om hører öl er Opptartmøte lek og
Opptartmøte natur. Gruppene kan elv velge hvilken rekkefølge de gjennomfører møtene i.
Hvem:

Oppdagere (68 år), 韴��nnere (910 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Lek, Frilu韖�liv, peiderkjennkap

De tre førte møtene er tre ferdig planlagte opptartmøter om gruppene kan gjennomføre
i tarten av høtemetret hvert år. I ak韴�vitetanken �nne møteforlagene på
opptartmøtene lek, ål og natur韴�. Møtene kan gjennomføre i valgfri rekkefølge.
Til opptartmøtene hører elleve kort om kal dele ut 韴�l peiderne. Fem av dem er
grunnkort om kan dele ut på det førte møtet, uavhengig av hvilke møte om lir
gjennomført. De reterende kortene er lagde pei�kt 韴�l møtene å at peiderne får med
noe hjem om minner dem på hva de har gjort og lært eg på møtet. Hvert møte har to
pei�kke kort om hører 韴�l møtet og om dele ut på avlutningen av peidermøtet.

Alle kortene �nner du her og mer informajon om hele koneptet �nner du her.

Innen møtet
Kjøp ved
Kjøp ingrediener 韴�l pinnerød eller jokladeananer
kriv ut reglene for ålpla.

Åpning
Hile alle velkomne på møtet og ta et navneopprop.
Andakt: Velignelen (4. moeok 6, 2227)

Brannvett
kriv ut dokumentet med regler for ålpla. nakke om hva det er vik韴�g å tenke på når
dere tenner ål og hva man får og ikke får gjøre.

Tenne bål

Hvi dere er i nærheten av kog dere kan hente ut ved fra å er det ៦�o韕� å involvere alle
peiderne i ankingen av opptenningved.
På det ene oranje kortet er det tegnet inn en tnn kvit og en tkk kvit. Det er ogå
illutrert en "doelneve".
e halvparten av gruppen om å amle tnne kviter og halvparten av gruppen li韕� tjukkere
kviter. Hver peider kan prøve å amle en doelneve med ved. 韕�er at alle har hjulpet 韴�l
med å amle materiell 韴�l ålet tenner lederen ålet.

Mat
Pinnerød
Du trenger:
2 kopper mel
1 t akepulver
Li韕� alt
Vann
land ingredienene og pe med vann eller melk 韴�l du får en pae fat deig. Den kal ikke
være kliete. Rull deigen 韴�l en pøle og tvinn den rundt en pinne. Jo tnnere pøla er, jo
jevnere tekt lir pinnerødet. nu pinnen over glørne lik at rødet lir jevnt tekt.

jokladeanan
kjær et ni韕� på lang av en ukrelt anan og 韴�kk inn iter av jokolade. kallet pree
over. Pakke den inn i folie og legg re韕� i glørne. tek i ca. 10 min 韴�l jokoladen har meltet.
pie med kje.

Sang og lek
Her er ekempler på anger og leker dere kan nge og leke i løpet av møtet.
Boogie Boogie
å tar vi høre armen fram,
å tar vi høre armen ak,
å tar vi høre armen fram
og riter li韕� på den.
Og daner oogie, oogie
og nurrer o i ring,
å er vi her igjen!
Å, oogie, oogie, oogie
å, oogie, oogie, oogie
å, oogie, oogie, oogie,
å er vi her igjen!
Laurentia

Refr.: Lauren韴�a kjære Lauren韴�a, når kal jeg tre韌�e deg nete gang Lauren韴�a?
På mandag kjære Lauren韴�a da kal jeg tre韌�e deg nete gang Lauren韴�a.
Refr.:
På mandag, på 韴�rdag kjære Lauren韴�a da kal jeg tre韌�e deg nete gang Lauren韴�a
På mandag, på 韴�rdag, på ondag ov

Haien kommer
n peider er hai og tår på et avgrenet område i midten av "havet".
De andre peiderne dele opp i �kelag og tår i hvert i韕� hjørne.
Lederen ier hvilke �ker om kal ut og vømme. Die kal da irkle rundt haien.
Lederen roper plutelig "haien kommer" og da kal haien ta å mange �ker han kan men
�kene rømmer 韴�lake 韴�l i韕� hjørne.

Rødt lys
Det trekke to treker med ca. 10 meter avtand.
n av deltakerne er poli韴� og tår ved den ene treken, de andre tår ved den andre treken.
Når poli韴�kontaelen tår med rggen 韴�l, er det grønt l. Da kan fotgjengerne forøke å
nærme eg poli韴�kontaelen. Når poli韴�kontaelen nur eg, er det rødt l. Da må
fotgjengerne tå helt 韴�lle. Derom poli韴�kontaelen er noen om eveger eg, må de gå
韴�lake 韴�l utgangpunktet. Poenget er å komme eg helt frem 韴�l poli韴�kontaelen ute å gå
på "rødt l".
Den om klarer det, lir n poli韴�kontael.

Avslutning
ng peiderønnen og dele ut kortene om hører 韴�l de韕�e møte. Fortell peiderne om hva
dere kal gjøre på nete møte amt hvor og når nete møte er.

Speiderbønnen

okmål
Kjære Far i høe himmel,
hør mi韕� hjerte 韴�lle ønn:
Hvor jeg er i verden vrimmel,
la meg ferde om din ønn.
La meg leve deg 韴�l ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk 韴�l n韕�e være.
Lde peiderloven ord

Nnork

Kjære Far i høge himmel,
hør mi 韴�lle hjarteøn:
kvar eg enn verda vankar,
lat meg li om onen Din.
lat meg leva deg 韴�l æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk 韴�l hjelp få vera,
og o lda lova vår.

Kortene om hører 韴�l de韕�e møtet

Ressurser
Tre førte møtene
Møteforlag: Opptartmøte natur韴�
Møteforlag: Opptartmøte lek
Ak韴�vitetkort
revmal Velkommen om peider
Forundpreentajon for foreldremøte
Regler for ålpla

3983 k
49 k
1739 k
49 k

Møteforslag: Oppstartsmøte natursti
De韕�e er et av de tre førte møtene hver gruppe kal ha for oppdagere og ö�nnere. De to andre møtene om hører öl er lek og ål. Gruppene kan
elv velge hvilken rekkefølge de gjennomfører møtene i. På de韕�e møte får peiderne delta på et kort eventr. De får øve på amareid og lære mer
om naturen.
Hvem:

Oppdagere (68 år), 韴��nnere (910 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu韖�liv, peiderkjennkap

De tre førte møtene er tre ferdig planlagte opptartmøter om gruppene kan gjennomføre
i tarten av høtemetret hvert år. I ak韴�vitetanken �nne møteforlagene på
opptartmøtene lek, ål og natur韴�. Møtene kan gjennomføre i valgfri rekkefølge.
Til opptartmøtene hører elleve kort om kal dele ut 韴�l peiderne. Fem av dem er
grunnkort om kan dele ut på det førte møtet, uavhengig av hvilke møte om lir
gjennomført. De reterende kortene er laget pei�kt 韴�l møtene lik at peiderne får med
noe hjem om minner dem på hva de har gjort og lært eg på møtet. Hvert møte har to
pei�kke kort om hører 韴�l møtet og om dele ut på avlutningen av peidermøtet.

Alle kortene �nner du her og mer informajon om hele koneptet �nner du her.

Før møtet
kriv ut potene for natur韴�en.
e韕� ut en løpe med peidertegn og poter i nærområdet.
peiderne har få韕� ilde av peidertegnene på det ene grønne kortet. Tegnene etr:
n pil  Gå i denne retningen
t kr  Ikke gå her
n �rkant med tener inni og en pil  Gå å mange kri韕� i denne reningen enten for å
�nne nete tegn eller en ekjed.
irkel med tein i  Gå hjem.
Tegnene kan lage av pinner og teiner lik de er tegnet på kortet eller de kan lage av alt
man �nner i naturen.

Åpning
Ønk alle velkomne på møtet og ta et navneopprop.
Andakt: Herren er vår Gud (5. moeok 6,49)
nakke om hva dere kal gjøre i dag.

Lek
Rødt lys
Det trekke to treker med ca. 10 meter avtand.
n av deltakerne er poli韴� og tår ved den ene treken, de andre tår ved den andre treken.
Når poli韴�kontaelen tår med rggen 韴�l, er det grønt l. Da kan fotgjengerne forøke å
nærme eg poli韴�kontaelen. Når poli韴�kontaelen nur eg, er det rødt l. Da må
fotgjengerne tå helt 韴�lle. Derom poli韴�kontaelen er noen om eveger eg, må de gå
韴�lake 韴�l utgangpunktet. Poenget er å komme eg helt frem 韴�l poli韴�kontaelen uten å gå
på "rødt l".
Den om klarer det, lir n poli韴�kontael.

15 gjelder (Tyttebærleken)
Det velge en peron 韴�l å telle.
Peronen om tår/teller lukker ønene. Alle de andre må holde på den om kal telle, eller i
en om holder i den om kal telle.
Den om teller roper «T韕�eær» og egnner å å telle høt, akleng fra 15 韴�l 0. Nå kal
de andre deltakerne gjemme eg.
Den om har tellet har lov 韴�l å gå to kri韕�. Dere韕�er kal den forøke å e de andre
deltakerne. Alle om lir e韕� av den om tår er ute.
På n韕� rope det «T韕�eær» og den om tår teller høt, denne gangen fra 14 韴�l 0. De om
har gjemt eg kal da løpe ort 韴�l den om tår, ta på hun/han og dere韕�er løpe å gjemme
eg.
lik forte韕�er leken 韴�l alle lir e韕� og er ute. Den om le e韕� it tår nete gang.

Speidertegn
Vie de forkjellige peidertegnene. Forklare hva det etr og hvordan de ruke.

Natursti
Gjennomfør natur韴�en. Hvi gruppen er tor kan du dele inn den i mindre grupper.

Avslutning
ng peiderønnen og dele ut kortene om hører 韴�l de韕�e møte. Fortell peiderne om hva
dere kal gjøre på nete møte amt hvor og når nete møte er.

Speiderbønnen
okmål
Kjære Far i høe himmel,
hør mi韕� hjerte 韴�lle ønn:
Hvor jeg er i verden vrimmel,
la meg ferde om din ønn.
La meg leve deg 韴�l ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk 韴�l n韕�e være.
Lde peiderloven ord

Nnork

Kjære Far i høge himmel,
hør mi 韴�lle hjarteøn:
kvar eg enn verda vankar,
lat meg li om onen Din.
lat meg leva deg 韴�l æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk 韴�l hjelp få vera,

og o lda lova vår.

Kortene om hører 韴�l de韕�e møtet

Ressurser
Tre førte møtene
Møteforlag: Opptartmøte lek
Møteforlag: Opptartmøte ål
Ak韴�vitetkort
revmal Velkommen om peider

3983 k
49 k

Forundpreentajon for foreldremøte

1739 k

Natur韴�

1673 k

Møteforslag: Bål
Møteforlaget er lagd for emetermerket Klivåt, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu liv

Punkter fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kan en oppdager tenne et ål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på ål.
Kjenner en oppdager reglene for ruk av åpen ild i kog og mark og levende l
innendør.
Har en oppdager erfart å lukke et ål ved hjelp av vann eller and
Har en oppdager erfart å delta i amtaler om riiko kn�et l åltenning.

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: Tenne ål og lære om ikkerhet rundt ål og åltenning.
Lee: Luk 8, 16.
Uttr: NT/iel

Aktivitet 1
Fortelle om reglene for ruk av åpen ild i kog og mark, fortelle om riiko kn�et l
åltenning. Vie hvorfor det er vikg med okgen ved å tenne et lite tearinl og e�e et
gjennomikg gla over. nakke om hva om kjer.
Hva kal man pae på når man kal tenne ål for at det kal være ikkert? Gå ammen og
�nn teiner l å legge rundt ålet. Alle er ogå ammen om å �nne ved l ålet, tnne
kviter og li� tkkere kviter, og gjerne never om er o� l opptenning. Huk at kviter og
ved må være tørre. Lær dem forkjell på kviter/ved om ikke er tørre pga regn og det om
ikke er tørt fordi det er ferkt. De førte kan renne når de tørker på ålet, men de ferke
kan ikke. La arna være med å pikke ier om kan ruke l opptenningen.
Uttr: Ltump, kniv, frökker, avipapir

Aktivitet 2
n leder vier hvordan man tenner ål. tart med li� ved på unnen. Legg på ammenkrøllet
avipapir og never, lage en pramide rundt de�e med tnne pinner, å li� tkkere pinner.
Tenne på nede li� inn i ålet. Når det tar fr, må man mate ålet forikg lik at det ikke
lukner. �er hvert legger man på tkkere ved.
arna får ruke avipapir, never og kviter de har amlet. (Ta med noe tørr opptenningved
hvi arna ikke �nner nok elv.) arna gger opp hvert i� ål og får tenne på.
Det kan være lurt å ruke tore frkker l oppdagere.
Når arna har få� fr og få� ålet l å renne en tund, kan man amle die l et eller
noen ål.

Aktivitet 3
Men ålet renner, kan man pikke pølepinner før man griller pøler, pinnerød eller
annet. Lær arna at man kal vente l man får glør lik at maten lir tekt og ikke are vidd
over ammer.
Uttr: Kniv, pøler, pinnerøddeig

Lek
Tampen renner: n leder har gjemt en ng om oppdagerne kal �nne. De får vite om det
lir varmere eller kaldere e�erom de nærmer eg eller erner eg fra tedet ngen er
gjemt. Når de neten har funnet ngen ier lederen tampen renner å lir det varmere og
varmere renner!
n oppdager kan gjemme en ng for de andre og lede leken e�erpå.

Avslutning
Oppummering
Avlutning med peiderønnen.

Møteforslag: Eventyrskog
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu韖�liv

Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

Har en oppdager erfart å være på dagtur regelmeig ammen
med andre og er godt kjent i mint et turområde i
oppdager៦�okken nærmiljø.

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop,
Tema for møtet: ventrkog
Lee fra: ekiel kap.31, 118.
nakk om hva vi menneker gjør med kogen.
Hva kan vi gjøre for å klare å evare den?
Hva er pennende med å gå i kogen?

Ak韴�vitet 1
Det �nne mange evarte eventrkoger. Hvi dere har en i nærheten anefale det at
møtet lir lagt 韴�l de韕�e tedet. Da vil dere få me pennende ut av den lille turen.
Hvi dere ikke har det kan man lage en ut av fantaien. Kankje oppdager dere en n
eventrkog.
Målet med turen er å trigge fantaien, og kape undring over det naturen kan gi o. e om
man klarer å kjenne igjen noen av de 韴�ngen om de�nere ved en eventrkog.
Uerørt og naturlig: kog om har få韕� telle eg elv gjennom lengre 韴�d og om
ekriver livløpet; 韴�lpaning 韴�l jordmonn, vann, lforhold og naturkre韖�er.
Fantaieggende og pennende: Variajon, 韴�llhet og naturlighet åpner for undring og
aoiajoner.
韴�lle: Fravær av lik tø om omgir o 韴�l daglig, opplevele av naturen egne lder;
fuglekvi韕�er, ekkeikkel, vinden uing i trekronene, våre egne hjertelag.
Trolk: Dunkelhet, uorden, veltede trær, naturkre韖�ene virkning og 韴�den tann.
Variert og kontra韗�lt: 韴�en vi går på, kogrommene om vekler i tørrele og form,
terrenget og vegetajonen u韗�orming.
Vannmiljø: Virkning på landkap og vegetajon, lder fra urklende mr og klukkende
ekk, foeru, kodde og frotrøk over 韴�lle vannpeil.
Minner om 韴�dligere 韴�der virkomhet:" Hutu韖�er, voller, røer, gjerder og gjengrodde
veifar, vahjul og kverner om vitner om 韴�dligere 韴�der lit, opp�nnomhet, nøomhet
og utn韕�ele av lokale reurer.
Romdanneler: Med rom fortå et ærpreget ted i kogen om har tdelig avgrenede
«vegger, gulv og tak».
Utr: Kamera, et ark öl hver peider med ekrivele av hva om kjennetegner en eventrkog.

Aktivitet 2
Ta ilder av de 韴�ngene peiderne �nner og lag en plakat, fremvining eller noe annet
moromt på nete peidermøte.

Ønker man å gjøre noe mer ut av det kan man male et ilde fra turen og kole det opp mot

Ønker man å gjøre noe mer ut av det kan man male et ilde fra turen og kole det opp mot
e韕� av eventrene 韴�l Ajørnen og Moe.

Lek
I en kog er det ៦�o韕� å leke gjemel. li enige om et egrenet område man kan gjemme eg
på.

Avslutning
Oppummering av møtet
peiderønnen

Møteforslag: Førstehjelp
I løpet av de韕�e møte ta akövitetmerket Førtehjelp. Møteforlaget er lagd for emetermerket Klivåt, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Førtehjelp

Punkter fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kan en oppdager rene et år og e韕�e på plater
Kan en oppdager nødnummeret 113 og vet hva man kal i når man ringer de韕�e
nummeret.
Kjenner en oppdager teknikker for å �nne ut om en peron er evitlø, ikre frie
lu韖�veier og kan legge en peron i tailt idele.
Har en oppdager erfart å delta i amtaler om riiko kn韕�et 韴�l åltenning, knivruk og
lek på is og ved vann.

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop.
Tema: Førtehjelp ved vann.
Lee ”Netekjærlighet”  59 i Ak韴�ve arnlevende forknnele.

Aktivitet 1
Høre om noen har kruet eg eller ku韕�et eg når de har adet eller eller. Fortelle og vie
om hvordan man rener et år.
Oppdagerne trener på å rene år på hverandre. Kan tegne år med rød tuj (vannløelig)
eller ketchup, evt med li韕� jord ilandet.
nakke om riiko ved lek på i og ved vann.
Uttr: Rød tuj om kan vake av el. ketcup og jord, tupfere öl rening, plater.

Aktivitet 2
Varling:
Hvor kal man ringe når noen er kadet og trenger amulane, hjelp? 113
Hva kal man i: HVM man er, HVA om har kjedd, HVOR man er
Oppdagerne øver ammen to og to med hva de kal i.
Hvordan �nne ut om en peron er evitlø? Hvordan ikre frie lu韖�veier og hvordan legge
en peron i tailt ideleie. Leder vier ført og forklarer, å trener arna på hverandre.

Lek
Amulanetafe韕�
Lederne har laget en åre 韴�l hvert lag. Jakkeåre: Man trenger to tokker og 3 jakker pr
åre. rmene vrenge inn i jakkene, glidelå eller knapper lukke igjen. tokkene tre inn i
ermene om ligger inni jakkene og den ”kadede” legge på åren. To, tre eller �re 韴�l å ære.
Laget ringer 113 og en leder tar imot ekjed. Når ekjeden er rik韴�g, legge en oppdager
fra laget på åren og de andre ærer den ”kadede” 韴�l kehuet. Der 韕�er de den
kadede og en n ”kadet” ære 韴�lake.

Avsluting
Oppummering av dagen tema.
peiderønnen

Møteforslag: Mørket og lyset
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Krea韴�v, Tro

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kjenner en oppdager følgende ielhitorier: kapelen (1. Moeok 1.1 – 2, 25)

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Mørket og Let
Lee fra: 1 Mo kap.1, Gud kaper verden
Uttr: iel

Aktivitet 1
Til åpningen i韕�er man i ring i mørket (enten inne eller ute).
Lederen leer kapelen.
韕�er at lederen er ferdig med å lee får alle peiderne utdelt et tl om man kal tenne og
lage 韴�l et felle hjerte.
Når man i韕�er i ringen kal man nakke om der å være mørkeredd og hva men føler er
forkjell på dag og na韕�. Hvorfor tror man at Gud kapte let og mørket?
Har du vært li韕� mørkeredd noen gang? Det tror jeg alle menneker er av og 韴�l. åde arn
og vokne. ærlig hvi de er helt alene, og kankje på et helt n韕� ted. Når du ligger inne i
et telt eller en h韕�e, og du kankje ikke har gjort det å mange ganger før, da er det ektra
godt å vite at du ikke er alene. At du har noen gode venner i nærheten. Ingen av o hadde
ha韕� det noe ærlig hggelig hvi vi hadde vært helt alene her nå.
Du har ikkert hørt mange ganger at Jeu vil være venn med alle, og at han vil være
ammen med o etandig. åde når vi er ៦�ere ammen, og når vi er helt alene.
Jeu er med vennene ine etandig. Jeu er med o ogå, hver enete dag. Og na韕�.
åde når det er lt og mørkt, og vi kankje føler o alene. Jeu er med o uane韕�, elv
om vi ikke kan e han. Ja, kankje er det 韴�l og med le韕�ere å huke på Jeu når det er
ganke mørkt, iden vi ikke kan e ham når det er lt likevel?
Uttr: Frökker, tl öl hver peider

Aktivitet 2
I forkant av møte har alle få韕� ekjed om at man kal ha med eg et tomt gla
(arnematgla, ltetøgla, eller annet).
For at man kal huke på at man all韴�d kan e let eller tenke på det i mørket kal man male
et gla 韴�l å pu韕�e tl i.
Del opp i grupper og fordel maling på ordene.
P: huk å velge den malingen med kortet teke韴�d. vt print ut må lapper med hvordan
det kal gjøre lik at arna kan teke de hjemme ho foreldrene.
Uttr: Glamaling i kirken farger(gull, lilla, grønn, grå, hvit, lå), malepenler

Lek
Lek lindeukk eller morder i mørket.

Avslutning
Oppummering av møtet
peiderønnen

Ressurser
Her kan du kjøpe forkjellige tper maling

Møteforslag: Baden-Powell
I løpet av de�e møte ta akövitetmerket adenPowell.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

peiderkjennkap

Punkter fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kan en oppdager peiderønnen og en kveldønn utenat.
Kjenner en oppdager følgende ielhitorier: Herren er vår Gud (5. Moeok 6,49)
Kan en oppdager peiderlø et og peiderne valgpråk utenat.
Kjenner en oppdager peiderloven og delta� i amtale om peiderloven etdning.
Har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/eller t. Georgdagen.

Åpning
Navneopprop, tema for møtet, lee ieltekten: Herren er vår Gud (5. Mo 6,49)
Uttr: iel

Aktivitet 1
Fortelle om Roert aden –Powell og hvordan peiderevegelen le l. Kan gjerne gjøre
om en Powerpoint preentajon eller vie ilder. Hvi man har noen gamle peiderng,
gammel peiderdrakt, gammelt turuttr, kan de�e ta med.
Lage en liten leirpla med ål pla ala leiren på rown ea Iland. amlingpunktet lir
rundt ålet.(et l, en primu eller lignende)
nge Lord adenPowell i ngland a� (peiderang nr. 155
Uttr: peiderhåndoka, ilder av P, ödlig peiding, gamle peideröng, uniformer eller lignende
og angok/ angark

Aktivitet 2
peiderloven lee og man �nner en paragraf i loven peiderne dramaerer. r man mange,
dele gruppen opp og hver gruppe dramaerer en peiderlovparagraf.
Øver eg li� og vier dramaerer for de andre.
Uttr: peiderloven

Aktivitet 3
Lære 3 paragrafer utenat i peiderloven eller øve på peiderlø et og valgpråket
Lage en plakat med egivenheter fra peiderne hitorie
n leder har kokt vann på ålet eller primuen, evt ta� med varmt vann og alle får en kopp
kakao eller olærtodd
Uttr: Plakat, lim, tuj, evt. ilder. Kjele, kakao, a , evt kopper

Lek
Kim lek. De�e er en lek P rukte me.
810 forkjellige ng legge på akken, med et teppe over. peiderne tår rundt. Teppet ta
ort, peiderne er på ngene 1 min, teppet legge over gjentandene og peiderne kal
prøve å huke et mulig ng.
Hverandrekim: oppdagerne tår i ring og er på hverandre. De nur eg lik at de ikke er
hverandre og kal i hvem om er på møtet.
Oppdagerne er på hverandre. n oppdager ta ut og de om er igjen kal ekrive den om
er ta� ut.
Lukte Kim: Forkjellige ng om lukter, krdder, urter, frukt ol ha i oker/ gla. Man kal
ikke kunne e hva om er inni glaet/ oken. Man kal lukte eg l hva det er.
make kim: Oppdagerne har ind for ønene. Og kal make på forkjellige ng og �nne ut
hva det er.
Føle kim: Noen ojekter ligger i en eke, gjerne med en åpning eller iden. Man kker en
hånd inn åpningen og kjenner på det om ligger i eken og kal i hva man tror det er.
Uttr: 810 forkjellige öng, teppe

Avslutning
amling rundt ”Leirålet”
peiderønnen lee og man nakker om hva peiderønnen etr
vt utdeling av merket
Avlutning med peiderønnen om nge

Møteforslag: Etisk Handel
De韕�e møtet kan ruke i forindele med Gloalakjonen, amt merkene Fa韴�gdom og top Povert
Hvem:

Oppdagere (68 år), 韴��nnere (910 år), Vandrere (1116 år), Rovere (1725 år)

Varighet:

Lang (90180 min)

mner:

Tro, amfunn

Åpning: åpningeremoni, opprop.
Tema for møtet; 韴�k Handel.
Aktivitet: Hvor er klærne dine laget?
Ta frem et verdenkart. La peiderne peke ut forkjellige teder på kartet. Hvor er Norge?
Hvor er vi? r det noen om vet hvor Mount veret ligger? Hvor Pave Fran kommer fra? Hvor
kom Jeu fra? (ulike kjente peroner eller teder)
pør om noen vet hvor klærne dere kommer fra.
e peiderne underøke merkelappene på klærne 韴�l hverandre. Finn dere韕�er ut hvor det er
på kartet.
r det noen teder om mange av klærne kommer fra? Hvorfor lir våre klær laget akkurat der?
Derom dere har mulighet, er det ektra virkningfullt om dere tegner en prikk på kartet på
tedene dere �nner.

Uttr: Verdenkart, tuj
Samtale:
Vi frem faitrademerket.
r det noen om kjenner igjen de韕�e merket? Hva vil det i at noe er fairtrade?
2,6 milliarder menneker lever for mindre enn 2 dollar (16 kroner) om dagen. Hva får
man kjøpt for 16 kroner?
Hvorfor er det ånn at mange er å fa韑�ge? (Her er det mange riköge var. For ekempel
klimaendringer, lav pri på råvarer, mangel på demokraö, krig, utn韴�ng av fa韴�ge
areidere/ure韺�erdig lønn mm)
Hva kan vi gjøre for å ekjempe fa韑�gdom? (Igjen er det mange riköge var. For ekempel
handle fra uökker om etaler areiderne ine kikkelig, kjøpe fairtrademerkede varer, delta
i Gloalakjonen mm)

Uttr: n utkri韖� av fairtrademerket, eller emalaje med faitrademerket på.
Utflukt:
Dra på næru韴�kken. Hvi dere er mange kan peiderne dele opp i to eller ៦�ere grupper,
der noen får anvar for å prøve å �nne faitrademerkede varer, og den andre får ekjed om
å �nne ut hva man får for 16 kroner. De kan ogå få 16 kroner med ekjed om å handle
mat nok for en hel dag, å næringrik og me韕�ende om mulig.
Kankje kan den førte gruppa kjøpe med eg faitrademerket jokolade eller ananer om
dere kan koe dere med e韕�erpå, men dere deler hva dere fant ut?

Uttr; kriveaker, evnt penger.
Andakt:
For oppdagere og 韴��nnere, ruk andakten "top Povert" (Luk 4,1418a) fra
ak韴�vitetanken.

ak韴�vitetanken.
For vandrere og rovere, ruk andakten "韴�k handel" (Ma韕� 20,113) fra ak韴�vitetanken.
Lek:
"La den vandre" en lek fra ri Lanka (�nner du i ak韴�vitetanken)
Avslutning:
amling
oppummering av møtet
informer om gloalakjonen/del ut informajon om gloalakjonen
peiderønn
peiderhilen.

