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PROGRAMHEFTE // SPEIDERLØFTET // TEMA: TRO

TEMA: Tro – i stillhet
Bruke naturen og stillheten for å reflektere om tro.
Bibeltekst, meditasjons-ark, sitteunderlag og skrivesaker.

H VA

IN N H O LD

KOM M ENTAR

ÅP N I N G

Alle får bibelteksten: Mark 9, 2–8,
og en innføring i ordets skole-metoden

Det er en fordel om alle har sin egen
bibel. Se om «Ordets skole» på neste
side. Leder samler inn mobiltelefoner
og klokker, for at meditasjonen ikke
skal bli forstyrret.

VA N D R I N G

Man går sammen opp på et høyt punkt/fjell/
ås e.l.

Bibel eller nytestamente,
eventuelt lapp med bibelteksten.

PÅ T O P P E N

Alle sprer seg slik at ingen ser på hverandre
eller kan snakke med hverandre.

M E D I TA S J O N

Man vil bruke ulik tid til meditasjonen. Avtal et
samlingspunkt hvor alle kan komme når de er
ferdige. Tenn et bål der hvor dere samles. Ha
klart noe varmt å drikke.

Avtal eventuelt en minimumstid/maksimumstid for meditasjonen. Fordi det er
uvant trenger speiderne å få hjelp til
hvor lang tid det tar å finne roen. Leder
blåser i en fløyte, eller ringer i en bjelle
når en viss tid har gått, og til avslutning.

RE F L E KS J O N

Når alle er kommet til bålplassen, samtal med
speiderne: Hva tenker de om teksten og hva
vil teksten fortelle? Har de fått nye tanker,
opplevelser? Hvordan var det å sitte så lenge i
stillhet og ikke kunne følge med på tiden?

Poengter at Gud taler i stillheten, at
troen trenger langsomhet og ro for å
vokse.

FLAGGSANG

AV S L U T N I N G

Alle får mobiler og klokker tilbake.

SP E I D E RB Ø N N
ALT E R N AT I VT
OP P L E GG

Velg et område ved vann eller sjø i stedet for
et fjell. Bytt til bibelteksten: Joh 21, 1–13:
Jesus viser seg for disiplene ved
Tiberiassjøen.
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HVORDAN BRUKE ORDETS SKOLE?
FO R BEREDEL SE

La det bli stille rundt deg og inne i deg.
Sitt eller ligg behagelig. Vær åpen for at Gud taler til deg gjennom dagens bibelord.
LE S ING

Les dagens bibelord langsomt og oppmerksomt. Les gjerne høyt for deg selv og flere ganger.
Noter ting du legger merke til i teksten.Finn et nøkkelord i teksten og lær noe utenat.
IN NL EV EL SE

Sitt godt og la tankene falle til ro.
Lev deg inn i teksten.
Hva ser du?
Hva hører du?
Er det noe i teksten du sanser på annen måte?
Hva er det i teksten som rører ved dine følelser?
Hvem identifiserer du deg med i teksten og hvorfor?
BØNN

Tenk at Jesus sitter ved siden din og lytter til hva du sier.
Snakk med Jesus om det dagens bibelord har minnet deg om.
Be med dine egne ord.Det du setter ord på kan du lettere overgi til Gud.
H A NDLING

Hva vil du gjøre med det denne teksten har vist deg?
Er det et menneske du ønsker å møte på en annen måte?
Er det en vanesak som du vil endre på?
Er det en forsømt oppgave du vil ta tak i?
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TEMA: Tro – en bønnevandring
Gi speiderne en opplevelse av bønn som noe konkret.
Et fat med fruktbiter, noen grankvister bundet opp til et «tre»/grantre, et bladløst tre/stor kvist, utklipte grønne blader
av papir, teip, 5-tegnsbønnen, lys, røkelse, bønnelapper, bål/noe å tenne opp i, lapper med 5-tegnsbønn.

H VA

IN N H O L D

KOM M ENTA R

AK T I V I T E T

Bønnevandring, la speiderne gå alene eller i par.

Se opplegg under

RE F L E KS J O N

I lokalet der vandringen slutter, kan man gjerne ha rolig musikk,
puter på gulvet o.l., slik at man bevarer den rolige stemningen.
Når alle er samlet, ha en samtale om bønn, hva det er, hvorfor vi
alltid synger speiderbønnen, om det er flere måter å be på, om den
enkelte har tanker om bønn.

Man trenger ikke å
ha alle stasjonene.
Husk at bønn er en
samtale med Gud.

FLAGGSANG
ÅP N I N G

AV S L U T N I N G
SP E I D E RB Ø N N
BØNNEVANDRING
S TA SJON 1 – UNDER ET TRE

S TA S JO N 2 – E T FAT M E D O P P S K Å R E T F R U K T

«La meg alltid bo i titt telt, og finne ly under dine vinger!»
Salme 61, 5.

«Smak og kjenn at Herren er god,
salig er den som søker tilflukt hos ham!»
Salme 34, 9.

Å be er å søke tilflukt, hjelp, støtte og beskyttelse.
Jesus sier at han er treet… Han kan du alltid søke
tilflukt hos. Sett deg under treet og les bønnen:
Herre, det er veldig mange rare ord.
Ikke minst i Bibelen.
De står der som store trær.
Selvsagte, men likevel på en måte ubegripelig.
Rettferdighet det er en stor furu.
Jeg kan støtte meg opp mot den
og se rett opp i Himmelen.
Nåde det er et bøketre, veldig og bredt.
Jeg kan stå under det, i sol og vind og regn.
Håp det er en asp. Den står skjelvende og skimrende hvit
i en stille glede.
Kjærlighet trodde jeg først varen eksotisk plante, en palme,
et fikentre eller noe veldig sjeldent noe.
Men så er det jo en gran.
Og jeg vet at det finnes enorme skoger av gran.
Herre, takk for at vi
skal få leve i skogene av dine ord.
			Oskar Stein Bjørlykke

Bønn «bærer frukt».
Å få svar på en bønn gir god smak i hele kroppen!
Sett deg og smak på frukten, kjenn at den er god og søt.

S TA S JO N 3 - U N D E R E T T R E

«... hvert tre i skogen skal rope av fryd!
De skal rope for Herren, Han som kommer!»
Salme 96, 12.
Bønn er å rope til Gud. Han hører alle våre bønner.
Skriv et bønneblad og heng på treet.
Du kan takke for alt som er godt.
Be for noen.
Eller skrive hva du vil. Gud hører alle bønner.
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S TA SJON 4 - I EN BAKKE

S TA S JO N 6 - V E D E N B Å L P L A S S

«Fra min munn steg ropet til Ham, og på min tunge var det lovsang. Hadde jeg hatt urett i sinne, ville Herren ikke ha hørt meg.
Men Gud har sannelig hørt! Han lyttet til mitt bønnerop. Lovet
være Gud som ikke avslo min bønn og ikke tok sin miskunn fra
meg», Salme 66, 17–20.

«En annen engel, som hadde et røkelseskar av gull, kom og stilte
seg ved alteret. Han fikk en stor mengde røkelse som han skulle
legge sammen med alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og fra engelens hånd steg det opp for Guds ansikt en sky av
røkelse sammen med de helliges bønner», Joh åp. 8, 3–4.

•

Bønn kan ropes ut! Bønn kan hviskes, sukkes, gråtes.
Bønn kan være en stum tanke…

Tenk at man kan lukte en bønn! Skriv en bønn på en lapp og
legg den på bålet sammen med litt røkelse! Kjenn på duften,
og se røyken ta med bønnen din opp til Gud!

•

Bønn kan sitte i kroppen. Og særlig når livet går i
bratte bakker.

ELLER:

Be 5-tegnsbønnen. Rop ut bønnene og gjør bevegelsene.
Ta den med deg, og legg den i bibelen din!

Kjenn på lukten av røkelsen. Røkelse er krydder, oljer, bark,
urter. Bønn er krydder, oljer, bark og urter i ditt liv!

•

5 -TE GNSBØNNEN

Løft hendene:
Kjære Gud, du er hos meg.
Fyll meg med ditt lys.
Legg hendene på kryss foran brystet:
Kjære Jesus, du går med meg.
Bevar meg i din fred.

S TA S JO N 7 - V E D I N N G A N G E N T I L
EN KIRKE/KAPELL/SPEIDERLOKALE

«Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i ånden! Våk
og hold ut i bønn for alle de hellige…», Efeserne 6, 18.
Det kan være vanskelig å be lenge. Men å tenne et bønnelys
er en måte å be lenge på. Så lenge lyset brenner, så minner
det om bønnene du ba når du tente det! Så tenn et lys!

Hendene mot hverandre med fingertuppene opp:
Kjære Gud, du ser meg.
Ta i mot mine tanker og stille bønner.
Hendene strakt ut foran deg med håndflatene opp:
Kjære Jesus, du tar mine hender i dine.
Led meg på den gode vei.
Finn noen å holde i hånden:
Gode Hellige Ånd, takk for at jeg ikke er alene.
Hjelp meg å se andre med kjærlighet.

S TA SJON 5 - PÅ EN HØYDE

«På denne tiden gikk han opp i fjellet for å be. Hele natten var han
der i bønn til Gud», Luk 6,12.
Man kan be lenge. I klostrene ber man i minst åtte timer pr
dag! Sett eller legg deg og finn en god stilling. Finn hvilepulsen, pust rolig med magen, lukk øynene og gjenta for deg
selv, mange ganger:
«Pust ut min uro, pust inn Guds fred».

S TA S JO N 8 - V E D E T A LT E R I K I R K E /
KAPELL/SPEIDERLOKALE

«Og alt det dere skal be om i bønnene deres, skal dere få, når dere
ber med tro», Matt 21, 22.
Får du alt du ber om? Kanskje ikke alle ting, men hva med
fred i verden, å slippe sykdom, krig, katastrofer, ondskap…
Får du alt du ber om? Tror du ikke «nok» til å få det?
Bønnens makt er stor, og Gud kan ha overraskende løsninger! Svarene kan ligge langt borte fra hva du har tenkt og beregnet for en løsning. Be i tillit og trygghet om Guds gode
makt, i en verden som har mye vondt i seg. Gud griper inn,
men ikke alltid som du har planlagt og det er heller ikke alltid så lett å forstå. Be om innsikt og perspektiv på tingene.
Kanskje du er svaret på en annens bønner?
Du har gitt oss øyne, så vi kan se.
Du har gitt oss ører, så vi kan høre.
Du har gitt oss nerver, Gud, så vi kan føle, og forstand.
Du har gitt oss hender.
La oss bruke dem.
Du har gitt oss føtter.
La oss gå.
			Oskar Stein Bjørlykke
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TEMA: Tjene - gudstjenesteløype
At speiderne blir kjent med gudstjenesten, med å gjøre den på en annen måte.
Tau, speiderkniv, Bibel/NT pr. patrulje, konvoluttoppgaver, målebånd eller to tau på 30 cm og 1 meter, brød, druer.

H VA

IN N H O L D

KOM M ENTAR

AK T I V I T E T

Gudstjenesten er lagt opp som en stasjonsløype der speiderne går patruljevis.
Speiderne går etter kart med inntegnede
stoppepunkter med konvolutt-oppgaver.

Dette blir en gudstjeneste med bevegelser
og aktive handlinger. Den kan legges opp i
naturen, eller i nærmiljøet rundt speiderlokalet. Vandringen kan også gjøres i større
grupper. Pass på å fordele leseoppgavene
på flere underveis.

RE F L E KS J O N

Når alle patruljene er ferdige, ha en samtale: hvordan var det å gå en gudstjeneste, hva var ulikt fra å sitte i en kirke, hva
likte speiderne, hva ville de hatt annerledes?

Ledere kan gjerne følge litt med patruljene
på avstand og observere hva som skjer.
Da kan de få flere temaer til samtalen i
etterkant.

FLAGGSANG
ÅP N I N G

AV S L U T N I N G
SP E I D E RB Ø N N E N

•

Patruljene får ulike løyper og stoppepunkter. Slik unngår man kø.

•

Patruljefører og assistent kan bytte på å lede stasjonene.

•

Patruljenes løyper kan krysse hverandre ved «prekenen».

•

De liturgiske leddene står på neste side.
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L IT U RG I S K L E D D

IN NHOLD

F O R B E RE DE LS E

Alle speiderne samles, og informeres hva som skal skje. Patruljeførerne er
sin patruljes «liturg», og skal lede alle stasjonene. Patruljemedlemmene er
«medliturger». Ha en samtale med patruljeførerne og forklar dem deres
ansvar og oppmuntre til å gjennomføre stasjonene med ro og verdighet.
Hver patrulje surrer hvert sitt kors. Alle i patruljen skal bære dette i løpet
av gudstjeneste-vandringen.

KL O K K E RI N G IN G

Ring med en klokke i ca ett minutt.
Gjerne en kirkeklokke hvis dere har anledning til det.

IN F O R M A S JO N

Patruljeførerne får utdelt kart med rutebeskrivelse og konvolutter.

KL O K K E RI N G IN G

Klokken ringer tre ganger.

SA N G

Alle synger en felles sang.

NÅ D E T I L S A GN

Troppsleder: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og
Den hellige ånds samfunn være med dere alle. Gå i fred.

AV G A N G

Alle går.

1: S A M L I N GS B Ø N N

En bønn for patruljen, og de enkelte medlemmene.
Alle tar med en stein videre.

2. : S Y N DS BE K JE N N E LS E

En kort refleksjon om ondskap og bekjennelse. Oppreisning og løftesord.
Steinene legges i en haug.

3. : KY RI E

Rollespill over Luk 18, 35–43 – Den blinde mannen ved Jeriko.

4: G L OR I A

Alle synger: Måne og sol.

5: O R D E T

Bibeltekst: Johannes 14,1–7: Jesus er veien, sannheten og livet,
eller en annen egnet tekst.

6: P RE KE N

Prekenen kan holdes av en leder på et samlingspunkt for alle
patruljene, eller patruljene kan ha foreslått veibygging og refleksjon
rundt bibelteksten.

7: C RE DO

Å tro er som å våge å falle! Lære speiderne en enkel trosbekjennelse.

8: F OR B Ø N N

Fadervår med bevegelse.

9: V E L S I G N E L S E O G
SE N DE L S E

Velsignelsen fra 4. mos 6,24–26 leses.
Speiderne går så til sluttpunktet, der de treffer de andre.

DÅ P

Kan plasseres etter «gloria».

NAT T V E R D

Kan plasseres etter «credo».
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KONVOLUTT-OPPGAVER
1 : S AMLINGSBØNN

3: KYRIE

Patruljen står i ring.

PEFF:

La oss be. Kjære Jesus vi ber for ………. patruljen
(patruljens navn). Må du velsigne: (si navnet til alle i
patruljen). Vi ber at du går sammen med oss. Amen

Spill dette dramastykket:

P EFF:

Kyrie betyr å be om hjelp. Vi roper til Gud om at han
skal se oss og hjelpe oss.

Blinde Bartimeus (B B ), Jesus,
resten av patruljen er «folk».
ROLLER:

Før vi går, skal alle finne en stein å bære med seg videre.
Steinen er et symbol på alt som er vondt i verden.

B B (roper): Hjelp, Jesus! Hjelp meg!
FOLK:

2 : S Y NDSBEKJENNE LSE

Det er lett å si: «Hvordan kan Gud være til, når det er
så mye vondt i verden?» Se på lista under og bestem om det
er Gud eller mennesker som har ansvar for:
•
Fattigdom
•
Ran
•
Forurensning
•
Klimaendringer
•
Sult
•
Kreft
•
Trafikkulykker
•
Mobbing
P EFF:

En dag spurte jeg Gud: «Hvordan kan du tillate så mye
ondskap og elendighet i verden, hvorfor gjør du ingenting?»
Da ble det stille, så svarte Gud: «Men jeg HAR gjort noe med
det: jeg har skapt DEG!»

Ti stille med deg, dumme Bartimeus

B B : Er du der, Jesus? Miskunne deg, hjelp meg!

Sa vi ikke at du skulle til stille, slutt og bråk!
Jesus, Davids sønn, vær så snill og hjelp meg!
F O L K : Gå vekk, slipp oss forbi, vi skal se Jesus!
JE S U S : Hvem er det som roper så høyt?
F O L K : Det er bare den skitne, blinde og
bråkete Bartimeus, ikke bry deg om han!
JE S U S : Ta ham hit til meg. Hva vil du jeg
skal gjøre for deg, Bartimeus?
B B : Herre, jeg vil så gjerne se!
JE S U S : Bli seende!
B B : Hurra, hurra, jeg kan se! Jesus,
jeg vil gå sammen med deg!
FOLK:
BB:

P EFF:

Gud, vær meg nådig! Tilgi meg min synd for Jesu
Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte, og gi meg kraft til
nytt liv ved din hellige Ånd.
P EFF:

Alle legger steinene sine i en haug.
Løftesord:
P EFF: Gode Gud, takk for at veien til deg alltid er
åpen i Jesus Kristus. Hjelp oss å leve i din nåde.

4: GLORIA

Alle står i ring.
Syng for Herren, pris hans navn. Forkynn fra dag til
dag hans frelse!
PEFF:

Alle synger sangen Måne og sol, nr 105 i Speidersang.

5: ORDET

Les bibelteksten. Johannes 14, 1–7.
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6 : P REKEN

Vi leste at Jesus sier at han er veien. Det betyr at Jesus
forteller oss hvem Gud er og hva han er. Det betyr at Jesus
gikk foran oss, døde og oppsto for vår skyld. Nå skal alle få
en oppgave:

•

P EFF:

Ved hjelp av ting dere finner rundt dere skal alle lage hvert
deres et «veistykke». Veien skal være 30 cm bred og 1 m lang
og skal henge sammen med de andres. Den kan være rett
eller svingete, og gå hvor dere vil.
Peffen er «veisjef» og måler opp riktig veistørrelse. Når
veien er ferdig skal to stå ved den ene enden med et tau.
Peffen kutter av tauet og «erklærer Jesus- veien for åpnet»!
Så går alle på den etter hverandre, og korsbæreren går først.

•
•
•

(bøy armene og knytt hendene)
men frels oss fra det onde
(armene strekkes ned med håndflatene fram)
For riket er ditt
(strekk armene ut til siden)
og makten og æren i evighet
(la hendene møtes over hodet)
Amen
(armene krysses foran brystet)

Gjenta bønnen to-tre ganger, så alle får øvd inn bevegelsene.

9: VELSIGNELSE OG SENDELSE
P E F F : Slå opp i 4. mosebok, 6, 24–26.

Alle står i ring med ansiktet inn.
7 : C REDO – JEG TRO R!

Peffen står i midten med Bibelen.
Våge å falle!
La en speider stå med ryggen til alle, speideren skal ha armene krysset over brystet. Resten av patruljen står klar til å
ta i mot. Når speideren er klar sier han/hun: «Jeg faller!» Alle
gjentar: «Fall!» Så faller speideren bakover og alle tar i mot.
Bytt slik at alle får prøvd. Det er svært viktig at ingen tuller.
Å tro er som å våge og falle. Når vi tror på Gud tar vi en
sjanse på at han finnes. Og at han tar i mot oss. Gjenta etter
meg:
Jeg tror på Gud Fader
Jeg tror på Guds Sønn
Jeg tror på Gud den Hellige Ånd. Amen
P EFF:

Kryss høyre arm over venstre og ta hverandre i hendene.
Peffen leser teksten.
Alle løfter hendene og vrir seg ut av ringen uten å slippe tak.
Peffen sier: «Gå i fred og tjen Herren med glede!»
Alle slipper hendene, og patruljen går til oppgitt sted.

Ekstra:
D Å P - N ÆR E N VA N N K I L D E

8 : FORBØNN

Fadervår med bevegelser
•
Vår Far i himmelen
(armene krysses foran brystet)
•
La navnet ditt helliges
(fingrene berører munnen)
•
La riket ditt komme
(strekk hendene over hodet)
•
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen
(tegn en sirkel nedover til armene henger
rett ned ved siden)
•
Gi oss i dag vårt daglige brød
(hold hendene som en skål)
•
og tilgi oss vår skyld
(armene på kryss over brystet, bøy holdet)
•
slik også vi tilgir våre skyldnere
(armene strekkes ned med håndflatene fram)
•
Og la oss ikke komme i fristelse

PEFF:

Leser Matt 28, 18–20 (misjonsbefalingen).

Alle dypper fingrene i vannet og tegner et kors i pannen sin.

N AT T V E R D
PEFF:

Leser 1. kor 10, 16–17

Kristus døde, Kristus sto opp
A L L E : Kristus døde, Kristus sto opp
P E F F : Kristus skal komme igjen
A L L E : Kristus skal komme igjen
P E F F : Guds fred!
PEFF:

Alle tar hverandre i hendene og ønsker hverandre Guds fred!
Alle deler og spiser brød og druer.
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TEMA: Tjene – logg med Jesus
Bevisstgjøre speiderne om at Jesus er med i hverdagen.
Speiderbingo-ark, skrivesaker, loggskjemaer.

H VA

IN N H O LD

KOM M ENTAR

LEK

Speiderbingo.

Se skjema på neste side.
Kopigrunnlaget har to skjemaer per
ark. Selv om speiderne kjenner hverandre er det alltid noe nytt å lære!

AK T I V I T E T

Loggbok/skjema deles ut til alle. La hver patrulje
ta en runde ute, i et gitt tidsrom, for å føre logg.

Se forslag til loggskjema under. Pass
på at de ikke bruker mer tid enn de
skal!

RE F L E KS J O N

Etter at patruljene har samlet seg, gå gjennom
loggene. Snakk om å observere, se rundt seg, at
det å følge med på hva som skjer er viktig.

AN D A KT

2. Kor 9, 1–2: Bytt ut «Akaia» med stedet der dere
bor. Tenk dere at Paulus skriver brev til dere, og
takker for tjenesten dere gjør, og at dere er til inspirasjon til mange!
Logg med Jesus: la alle få et logg-skjema/kort til å
ta med seg hjem, som fylles ut til neste møte. Det
er en måte å bevisstgjøre speiderne at de er i tjeneste for Gud, midt i sin egen hverdag. Å være i
tjeneste kan være å få nye med seg i speideren!

Se forslag til loggskjema under.

Lage patruljepyramide: La hver patrulje bygge en
pyramide av hverandres kropper. Den høyeste/
mest kreative/morsomste/de med best samarbeid
e.l. vinner.

Her er det tydelig at patruljen må
samarbeide og tjene hverandre.
Noen må bære det tyngste lasset,
andre må komme med ideene, noen
må lede byggearbeidet osv.

FLAGGSANG
ÅP N I N G

LEK

Se speiderspillet på s. 4. Plukk ut to
personer og gi dem hvert sitt manus.
Stykket er enkelt, men er et utgangspunkt for en samtale om hvordan
man kan gi andre lyst til å bli
speidere. Sett det inn i et misjonsperspektiv.

AV S L U T N I N G
SP E I D E RB Ø N N

SPEIDERBINGO
Hver speider trenger ett eksemplar av skjemaet på neste side. Alle speiderne skal gå rundt og
få underskrifter fra personer som passer i beskrivelsene. Når arket er fullt, roper speideren
høyt: SPEIDERBINGO! Det gjelder å være først ute. Som en ekstra vanskelighetsgrad kan
man si at man bare kan bruke samme person én-to ganger, alt etter hvor mange dere er.
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SPEIDERBINGO
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SPEIDERBINGO
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LOGGSKJEMA
K L OK K A
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SPEIDERSPILL
R O LLER:

Speider-Siri/Speider-Svein (SS)
Ikke-speider-Kalle/ikke-speider-Kari (IK)

KK og SS kommer fra hver sin kant og møtes.

SS:

Hei, hvor skal du hen?

IK : Jeg skal bare ned på hjørnet og henge med de andre. Blir du med?
SS: Nei, jeg skal på speideren!
IK : Speideren nå igjen - skal du ikke snart slutte?

Nei! Speideren er kjempegøy! Og i alle fall mye kjekkere enn å henge
i gata og plage folk!
SS:

IK : Ja, DU synes vel det, men hva gjør dere i speideren da? Det er vel bare

kjedelige folk der?
SS: Typisk! Du sier at speideren er teit, også vet du ingenting! Vi lærer masse,

bruker kroppen, har konkurranser, er på leir og sånn.
IK :

Kroppen sa du? Kanskje vi skal se hvem som er sterkest (viser muskler).

Spar deg! Bruk heller musklene dine til noe nyttig! Vi lærer ikke å sloss
i speideren, vi bruker kroppen i lek og klatring og gå på fjellet og sånn.
SS:

Og hva lærer dere ellers, da? Å lage stinkbomber og strikke strømper til
folk i Afrika?
IK :

Haha. Veldig morsomt. Vi lærer for eksempel førstehjelp. Hva gjør
du om du får kjeven ut av ledd?
SS:

IK :

Vet ikke, vet du?

SS: Sånn! (Slår til KK på haka).
IK : HEI! Skal du ha bank, eller?
SS: Nei, jeg bare viser deg hvordan man gjør når jeg skal sette den på plass.
IK :

Lager dere mat også?

SS: Jada, både ute og inne! Den blir stort sett spiselig!
IK : Hmm… jeg lurer på om jeg skal bli speider jeg også…
SS:

Du kan jo bli med nå, så får du prøve!

IK :

… (klør seg i hodet) Ja faktisk, det gjør jeg, si hvem andre som er med …

(de går sammen videre)

Bearbeidet etter «Fram under speiderliljen» av Bjørn Asp.
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TEMA: Hjelpe – uten grenser-tur
At speiderne må hjelpe hverandre for å komme til mål.
Speiderskjerf, krykker, leirvogner, ørepropper.

H VA

IN N H O L D

KOM M ENTAR

ÅP N I N G

Les Titus 3, 13–14.

Paulus var blind i tre dager etter møtet med Jesus
utenfor Damaskus. Paulus og apostlene trengte
mye hjelp på reisene sine. For egen trygghet, mat,
husrom, penger osv.

OP P GAV E

Patruljene går som lag. Hver speider
får en funksjonsnedsettelse.
Patruljene skal gå fra punkt A til B,
det gjelder å komme fortest fram.

Se eksempler under. Turen kan være kort eller
lang, la gjerne speiderne bruke noen hjelpemidler.
Det er ekstra utfordrende å ha turen som en haik
med bagasje.

RE F L E KS J O N

Hvordan gikk turen, hva var vanskelig, hva var enkelt, hvordan gikk samarbeidet, lærte dere noe nytt om å
hjelpe andre, hadde dere lyst til å gi
opp, hvordan var det å trenge hjelp
og motta hjelp?

Gi speiderne noen tanker om «å hjelpe i dybden»:
Det å hjelpe andre kan kreve mye av oss. Hvordan
kan du hente opp krefter til å hjelpe andre når du
selv er sliten og egentlig har nok med deg selv?
Hvordan kan du øve opp kamerat-observasjon, slik
at du hele tiden er oppmerksom på dem du går
sammen med?

AN D A KT

Rom 15, 1–7: Handler om å hjelpe
hverandre, de sterke må bære de
svake. Jesus er forbildet vårt: for
Kristus tenker ikke på seg selv.

FLAGGSANG

AV S L U T N I N G
SP E I D E RB Ø N N

EKSEMPLER PÅ FUNKSJONSNEDSETTELSE
•

Bind foran øynene/øyelapp

•

Øreplugger

•

En arm innenfor jakken

•

Krykker

•

Føttene bundet sammen

•

Munnbind (kan ikke snakke)

•

Store votter på hendene
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TEMA: Hjelpe andre
Finne veien både fysisk og åndelig.
Tau, speiderskjerf, klokke/lommelykt.

H VA

IN N H O L D

KOM M ENTAR

LEK

Blind trening.

Se under. Det er greit å prøve
å gå i blinde før opplegget.

AK T I V I T E T

Alle speiderne i patruljen festes i tau etter hverandre/
holder hverandre i hendene/står i rekke etter hverandre med hendene på skuldrene til personen foran.
Alle er blinde. Så skal de ledes fra punkt A til B ved
hjelp av en speider som går og ringer med en klokke.
De blinde må lytte, og ledes trygt ved å gå etter lyden.
Et annet alternativ er å gå ute i mørket, og følge lysblink fra en lommelykt.

Speiderne må ta i bruk hørsel
eller syn. De må samarbeide og
hjelpe hverandre for å finne fram.
De må ikke miste hverandre på
veien. Hvis speiderne glipper
taket i hverandre, må alle stoppe
og finne hverandre igjen

RE F L E KS J O N

Hvordan var det å ikke kunne se? Hvordan gikk samarbeidet? Var det forskjell på patruljene? Hvorfor?

AN D A KT

Salme 119, 105.
Guds ord kan være lys og lykt. Man bruker kirkeklokke for å kalle inn til gudstjeneste! Klokkene sier: Kom
– kom, kom til gudstjeneste og hør Guds ord! Guds
ord er lys og klang som vil hjelpe oss på rett vei i livet.
Det kan være vanskelig både å gå alene og sammen.
Men Gud hjelper oss på veien.

LEK

Solkongen.

FLAGGSANG
ÅP N I N G

Se under.

AV S L U T N I N G
SP E I D E RB Ø N N
BLIND TRENING

SOLKONGEN

1

• Samle speiderne i en hestesko. La dem gå til et
valgfritt sted. Så skal alle lukke øynene.
• Si at alle skal finne tilbake til plassen sin i hesteskoen.
• Når speiderne tror de er tilbake på plass,
stopper de og åpner øynene.

2

• Gå sammen to og to.
• Den ene tar speiderskjerfet foran øynene.
• Den andre legger høyre armen om skuldrene
til den blinde, og holder i den venstre hånden.
• Så går man sammen en runde. Bytt gjerne.

Passer bra ute i terrenget i mørket.
•
En speider er solkongen.
•
Speideren har lykt og står på et høyt punkt.
•
De andre speiderne skal snike seg usett opp
til solkongen (uten lykt).
•
Alle starter på samme sted.
•
Hvis solkongen lyser på en speider og sier navnet,
må speideren gå tilbake til start og begynne på nytt.
•
Den som klarer å snike seg opp og ta på solkongen
først, vinner og blir ny solkonge.
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TEMA: Leve – være ren i hjertet
Gi speiderne opplevelse av å være selvstendig, samarbeide og trenge Guds hjelp.
Erter, bøtter, kluter, såpe, hvite hansker.

H VA

IN N H O LD

KOM M ENTAR

LEK

Ertesamling.

Se under.
Dette er en litt «askepott-aktig» lek!
Poenget er at det er vanskelig å
plukke opp og finne alle ertene.

AK T I V I T E T

Tegn et hjerte, med like mange «rom» som det
er speidere. Ikke sett navn på «rommene».
Del speiderlokalet opp i tilsvarende mange
«rom», bruk f.eks. kritt og strek opp eller knytt
opp hyssing. Hver speider får en bøtte/bolle
med klut og såpevann. Området skal gjøres rent
på en viss tid. Kontroller tilslutt. Kryss av i hjertet
når sonen er godkjent.

Man kan også dele hjertet og lokalet
opp etter antall patruljer – ikke hver
enkelt speider. Vær gjerne streng i
kontrollen. Hvite hansker er ekstra
strengt.

RE F L E KS J O N

Er det mange som er vant til å vaske? Når er det
skikkelig rent? Hvorfor vasker vi? Er det noe som
er viktig å lære, i så fall hvorfor? Eller er det
andre som skal gjøre rent etter oss? Hvem kan
bestemme hva som er rent nok? Hvordan er det
å ikke få godkjent området sitt?

«Ikke godkjent» er ikke en grei tilbakemelding. Men noen ganger kreves det
mer av oss en «greit nok». Hvordan kan
speiderne finne løsninger, slik at alle
rom blir godkjent? Hvordan opptrer
lederne? Er de dømmende eller
hjelpende? Rettferdige eller partiske?

AN D A KT

1. Tim 1,5–6: Målet for speiderarbeidet er kjærlighet av et rent hjerte. Hvordan får vi et rent
hjerte? Klarer vi selv og gjøre det rent, eller blir
det bare «tomt snakk» om hvor gode eller flinke
vi er? Å be Gud om tilgivelse er å få et rent hjerte,
det er bare han som kan tilgi synder.

Å prøve selv er som å samle opp alle
ertene, eller vaske hele gulvet rent selv.
Du trenger hjelp. Du må be Gud om
hjelp.

LEK

Hjelp – speiderknute!

Se under.

FLAGGSANG
ÅP N I N G

AV S L U T N I N G
SP E I D E RB Ø N N
ERTESAMLING

HJELP – SPEIDERKNUTE

•
•
•
•

•
•
•
•
•

En eske (eller to) med tørre erter spres ut i speiderlokalet.
Patruljene skal samle flest mulig erter på en oppgitt tid.
Tell eller vei opp ertene for å finne vinneren.
En variant er å bruke gule og grønne erter, som skal sorteres,
eller at noen patruljer skal plukke de gule, og noen de grønne.

En speider går litt unna og snur ryggen til.
De andre står i en ring og holder hverandre i hendene.
Så «knyter» de seg sammen, uten å slippe hverandre.
Når de er ferdige roper alle: «Hjelp – speiderknute!»
Så må speiderknute-mesteren knyte opp knuten.
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TEMA: Leve – etter speiderloven
Å bli kjent med speiderloven.
Sportegn, poster, postkort, saks, replikk-kort.

H VA

IN N H O LD

KOM M ENTAR

LEK

GOSP- leken.

GOSP: GOde SpeiderOrd. Se under.

AK T I V I T E T

Sporløp om speiderloven. Bruk fiske-symbolet
med: ICTHYS - Jesus Kristus Guds Sønn og
Frelser, som tegn inne i mellom vanlige sportegn.

Se under.
Postene har speiderloven som tema.

RE F L E KS J O N

Er det vanskelig å leve etter speiderloven? Hvis
det var slik at hvis du ikke kunne bevise at du
kunne leve etter speiderloven, måtte du slutte å
være speider, hva da? Hvem kan bestemme det?
Hvor grove brudd må til?

Se Baden Powell-sitat under! Hva
mener speiderne om utsagnet?

AN D A KT

Matt 22, 36-40: «Det doble kjærlighetsbudet.»
Jesus tok et oppgjør med loven/den gamle pakt.
Han vet at vi ikke klarer å holde den, og i forsøket
er det lett å miste perspektivet: Vi holder loven for
egen del, ikke fordi vi vil gjøre godt for andre.
Jesus fokuserer på det viktigste. Kjærligheten til
Gud, til medmennesket og til oss selv.

«Det er nåde for alt» - er viktig å få
fram. ICHTYS var de første kristnes
merke: Et sportegn og kodespråk som
gjorde det trygt å vite om hverandre.

LEK

Gruppeklem.

Alle klemmer hverandre i en stor haug.

FLAGGSANG
ÅP N I N G

AV S L U T N I N G
SP E I D E RB Ø N N
GOSP-LEKEN

SITAT

•
•
•
•

«Skulle en speider gjøre brudd på sin ære ved å si en løgn eller
ved ikke å utføre en ordre punktlig, når den er gitt ham i tillit
til hans æresord, kan han fratas sitt speidermerke og aldri mer
bære det. Han kan også pålegges å slutte som speider».

Alle står i ring med armene om skuldrene til hverandre.
Leder sier noe positivt til speideren til høyre for seg.
Speideren sier noe positivt til speideren til høyre for seg.
Gå runden rundt.

Lord Baden-Powell

SPORLØP:
•
•
•
•
•

Legg ut sportegn.
En fisk tegnes på lapper, på steiner, på bakken osv.
Piler av steiner, kvister, kongler el. viser retningen.
Knute på strå: Viser retningen.
To pinner i kryss: Ikke denne veien.

•

•
•

Pinner i firkant med pil: Post i denne retningen
(det kan stå et tall inne i firkanten som forteller
hvor mange skritt det er til posten).
Heng en blomst i et furutre eller lignende (en
kontrast viser retningen).
Pass på at speiderne kjenner sportegnene før de går!
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SPORLØYPE - POSTER
P O S T 1: OM Å VÆRE ÅPEN

P O S T 4 : O M Å H JE L P E

I Matt 4, 18-22 står det om Simon, Andreas, Jakob og
Johannes. De var på jobb, de holdt på med å rengjøre og
reparere fiskegarna sine. Jakob og Johannes jobbet for
faren sin til og med. Så kommer det en mann til dem, og
han sier «følg meg!» Og selv om de sikkert visste hvem
han var, så bare sluttet de med alt og fulgte etter! De må
nok ha vært åpne! Samtidig tok de en kjempesjanse!
Til neste post skal dere være helt stille. Den yngste skal
lede patruljen, og skal kun si to ord: «Følg meg!»

En i patruljen faller og brekker høyre fot - like under kneet!
Bruk det dere har på dere og rundt dere til spjelking og mest
mulig skånsom transport til neste post.
POST 5: OM FRED OG UFRED

Spill rollespillet. Hvordan kan dere løse en slik krangling?
Hvordan skal patruljen være sammen om alt? Er det viktigst
å vinne? Hva skal Peffen gjøre? Hvordan kan patruljen ha
godt samhold? Hvordan kan alle gjøre sin beste innsats?
R O L L E R : Speider 1, speider 2, speider 3.

P O S T 2: OM Å TA ANSVAR

Tenk dere at dere er i fare, og må komme dere usett fram i
terrenget. Da må alle være helt stille, lage minst mulig lyd og
krype lavest mulig. Dere må unngå å bli oppdaget! Husk å ta
ansvar for hverandre, slik at dere ikke mister noen og alle
kommer trygt frem. Samtidig må dere finne sportegnene
slik at dere finner fram til neste post. Gjør det.
P O S T 3: OM Å GJØRE DET UM ULI GE M ULI G

Ta et postkort fra plastmappen. Hele patruljen skal gå
igjennom postkortet! Er det noen som mener at det er
vanskelig og helt umulig? Speidere tenker alltid på å
løse problemer!
Gjør slik:
•
Ta saksen eller bruk kniv.
•
Brett kortet på langs og klipp i bretten
nesten ut til hver kant.
•
Brett kortet tilbake og klipp fra bretten
og nesten ut til kanten.
•
Snu og klipp et snitt fra kanten og nesten ut til bretten.
•
Gjenta dette med ca. 0,5 cm mellomrom.
•
Åpne kortet forsiktig.
•
Dere har nå en sikk-sakk-sirkel.
•
Så kan hele patruljen gå forsiktig gjennom kortet.
•
Det umulige er altså mulig!
•
Ta med kortet, slik at patruljen bak dere
kan løse oppgaven selv!

Er det langt igjen nå?
S P 2 : Alltid MÅ du klage!
S P 3 : Ja, vi er så lei av det! Nå gidder vi ikke å gå her
bak med deg mer!
S P 1 : Jeg spurte jo bare om det er langt igjen!
S P 3 : Det sa du for ti minutter siden også!
S P 2 : Og du har sikkert sagt det 100 ganger før!
S P 1 : Jammen dere går alltid så fort!
S P 2 : Det gjør vi ikke, det er du som alltid er treig!
S P 3 : Du sinker hele patruljen. Og vi taper alltid i
konkurranser på grunn av deg!
S P 1 : Det er ikke sant! Jeg kunne svaret på alle
dyrespørsmålene!
S P 2 : Og hva så? Vi kommer alltid sist i mål uansett!
S P 3 : Ja, hele patruljen er sure på deg, peffen også! Dette er
siste dagen din i Elgpatruljen! Kom, så stikker vi til de andre
og sier i fra!
S P 2 : Nå kan du finne veien selv, eller finne noen dyr du kan
si navnet på!
S P 1 : Vent, det er dere som har kartet! Jeg kan ikke veien!
S P 3 : Synd for deg, vi stikker!
SP 1:

P O S T 6 : O M Å VÆR E P O S I T I V

Lord Baden-Powell skrev i sin første speiderlov:
«En speider smiler og plystrer under alle vanskeligheter».
Nå skal dere teste om dere klarer det: Ta av dere sokker og
sko, og gå barbent til neste post. Samtidig skal dere plystre
og fortelle hverandre vitser. Hvis noen begynner å klage,
så stopp og stå rundt speideren og plystre og le til han/hun
begynner å le!

BRETT OG KLIPP NESTEN TIL KANTEN
KLIPP
KLIPP
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P O S T 7: OM Å KJENN E NATUREN

Hvor godt kjenner dere naturen? Her må dere kanskje gjette.
Naturen har nemlig mye rart på lur!
SPØRSMÅL

1

X

2

Hvorfor kan man snike seg inn på en hval bakfra?

Fordi hvaler ikke
kan høre

Fordi hval -ørene
ikke kan beveges

Fordi hvaler er
trege i oppfattelsen

Hvilket dyr har fingeravtrykk
som er svært likt menneskets?

Koalabjørn

Orangutang

Gorilla

Hvilken side sover grisen på?

På magen

På høyre side

På venstre side

Hvor mange timer i døgnet sover elefanten?

11 timer

5 timer

2 timer

Hvilken fugl kan fly baklengs?

Falk

Lerke

Kolibri

Kutunga er så lang at kua kan slikke seg i:

Øynene

Nesa

Ørene

Hvilket dyr er flodhesten i slekt med?

Grisen

Dovendyret

Mus

Hvor mange sett med øyelokk har kamelen?

1

2

3

Hvilke dyr beveger beina på samme side når de går?

Katt

Kamel

Giraff

Hvor mange pigger har et gjennomsnittlig piggsvin?

10 000 pigger

30 000 pigger

50 000 pigger

FASIT: x, 1, x, 2, 2, x, 1, 2, alle, x
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TEMA: Leve – rollespilltur
Trene felleskap, tåle ulikheter.
Lapper med roller, skjerf, dorullbriller, solbriller, vitsebok, kart, dyrebok.

H VA

IN N H O LD

KOM M ENTAR

LEK

Fellesbæring: Hver patrulje får en boks, lokk,
pinne el. Så skal patruljen bære gjenstanden fra
A til B på kortest mulig tid. Alle må ta på gjenstanden hele tiden, ellers må de gå tilbake til
start. Patruljen som kommer først til B vinner.

En bli-kjent-lek for å løse opp før
rollespillet. Løypa kan gjerne gå i
et terreng som utfordrer!

RO L L E S P I L LTU R

Alle får en lapp med en rolle + eventuelt en
rekvisitt. De skal ikke vise lappen til hverandre.
Gå en tur fra A til B, hvor alle spiller rollene sine.
Når dere kommer fram, tenn et bål og lag gjerne
litt mat på bålet, alle spiller rollene sine fortsatt.

Leder kan gjerne plassere folk i
roller som han/hun tror speiderne
kan gjøre noe ut av. Dess mer innlevelse, dess morsommere tur!

RE F L E KS J O N

Når dere sitter rundt bålet, kan alle avsløre
rollen sin. Snakk om hvordan turen gikk, hva
var morsomt og hva var irriterende. Hvordan
taklet speiderne hverandre? Kan man trene på
fellesskap? Våget den enkelte å spille ut rollen
sin? Hvordan ville det ha vært om alle spilte
den samme rollen?

Hvor flinke er patruljene til å
inkludere nye speidere? Hvordan
takler de folk som oppfører seg
annerledes enn dem de kjenner?

AN D A KT

1. Kor 12, 4 –11: Om de ulike nådegavene.
Paulus skriver at det er ulike gaver til ulike folk.
Det betyr at alle forskjeller gjør er fellesskap
rikere, selv om det er utfordrende. For om
gavene er ulike er Ånden den samme!

FLAGGSANG
ÅP N I N G

AV S L U T N I N G
SP E I D E RB Ø N N E N

ROLLELISTE
•

Du er periodevis blind (lapp eller bind for øynene).

•

Du snakker og forstår bare engelsk.

•

Du mangler sidesyn ved hjelp av dorull-briller: skjær en dorull i to,
fest en kort tråd til å ha over nesen og to tau til å knytte rundt hodet.

•

Du synes det er veldig morsomt å gå baklengs.
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•

Du forteller alle om ekstremturene du har vært på i det siste, og at
denne turen er skikkelig pinglete.

•

Du er svaksynt (bruk mørke solbriller).

•

Du snubler og faller og får VELDIG vondt i foten, må ha hjelp
på resten av turen. Du bestemmer selv når du får vondt.

•

Du er sur/muggen/negativ/klager hele tiden.

•

Du har hjemlengsel/er engstelig/vil helst snu, for det er
skummelt på nye steder.

•

Du er i veldig godt humør og synes at det er et utrolig fint vær,
dessuten finnes det ikke noe finere natur enn akkurat der dere
går til enhver tid.

•

Du vil heller gå på MC-Donalds og spise hamburger, enn ut i
naturen. Og du liker ikke mat laget på bål.

•

Du lager høylytte krangler med hvem som helst om alt mulig.

•

Du forteller om noe fælt som har skjedd der som dere går, fortell
gjerne mange ganger, eller fra flere av stedene dere passerer.

•

Du snakker stadig baklengs, og synes at det er veldig morsomt.

•

Du har mistet en arm: en arm innenfor jakka.

•

Du snakker bare et «tullespråk», som ingen forstår.

•

Du er døv/hørselshemmet og hører ingenting.

•

Du spiller lite barn som trenger mye hjelp. Begynn gjerne å
grine, eller legg deg ned og nekt å gå mer før du får snop.

•

Du er stadig sulten og vil ha ofte spisepauser.

•

Du er veldig forståelsesfull og overdrevent omsorgsfull
voksen/og snakker til alle som en førskolelærer.

•

Du teller stadig skritt høyt, bruke gjerne skritteller
på mobilen hvis du har.

•

Du mener du er hovedleder og vil at alle skal gå etter deg.

•

Du er en kondisrotte som vil være først og mase på at alle
må gå fortere, pauser er for pyser!

•

Du vil holde noen i hånden hele tiden.

•

Du synger høyt og har stadig musikk på mobilen.

•

Du tror du vet veien og vil alltid gå en annen vei enn alle andre.
Bruk et kart som er over et helt annet sted.

•

Du er en dyrevenn som ser dyr overalt og forteller om det,
gjerne løver og giraffer også. Bruk dyrebok.

•

Du forteller stadig vitser/gåter.
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NOEN SMÅFORSLAG
H VA

IN N H O L D

KOM M ENTAR

TRO

Paulus skrev brev for å spre evangeliet. Vi kan bruke
e-post og Facebook. Bibelen er «Guds Facebook».
Utfordre speiderne til å fortelle både om sin tro og
speider-opplevelser på sosiale medier.

Samtale med speiderne for å bevisstgjøre troen og at troen kan tas med ut
i hverdagen!

TRO

Bønnen er troens Guds-kontakt. I Gamle testamentet
brukte man røkelse som et synlig tegn på bønn. Alle
skriver lapper med bønner, en person står øverst på
en fjellskrent/høy stein el. Der skal det tennes et bål/
en kjele med ild. Lappene sendes opp med hjelp av
tau, fiskesnøre el. Så skal de brennes opp og alle ser
røyken som stiger opp.

Reflekter sammen om tro på at bønn
virker, at nå ser dere røken stige opp, som
hver gang du ber. Hva er bønnesvar?

HJ E L P E

Jesus trakk seg tilbake i vanskelige situasjoner for å
be. Hvordan kan patruljen/lederfellesskapet også
være et bønnefellesskap?

Avslutt hvert speidermøte med en kort
bønn hvor alle nevnes med navn. For eksempel: Alle skriver navnet på en trekule,
disse tres inn på en snor. Leder ber for
hver enkelt ved hjelp av kulekransen.

HJ E L P E

Hvem trenger hjelp i deres nærmiljø?
Kan speidertroppen bidra til å gjøre en god forskjell?

Hva med å fjernadoptere et barn, eller få
en vennskaps-tropp fra et annet land?

Joh åp. 8, 3–4.
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