Vi er spejderveninder
Spejder:

Formål
Gennem forløbet udforskes venskab, hvad vil det sige at være en god ven - og er
det noget særligt at være en spejderveninde?

Forudsætninger for spejderne
Ingen særlige.

Forudsætninger for lederne
Ingen særlige.

Om trinene
Trin 1
Være en god kammerat.

Trin 2
Venskab.

Trin 3
Spejderveninder.

Trin 4
Fællesskab.

Event
På tur i fællesskab.

X’et
Inviter nogen med på jeres tur, som er udenfor jeres fællesskab. Husk
at forklare ”det hemmelige sprog”.
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Trin 1 – Være en god kammerat
Introduktion
I spejderloven står, at vi skal “være en god kammerat”. Vi vil udforske
lidt, hvad det mon betyder.

Aktiviteter
Venskabsknob: Noget af det, der kendetegner os som spejdere er, at
vi går med tørklæde, og vi binder det med et særligt knob, som vi kalder venskabsknobet. Hvis du endnu ikke kan binde det selv, så er det på
tide! I skal binde knobet og tale om, hvorfor det mon hedder et venskabsknob.
Kender vi hinanden? Mon I kender hinanden til spejder? Det laver vi
en lille test på. I skal på skift have bind for øjnene, og så må I føle på
enten jeres patruljekammeraters næser, hænder, ører, hår, fødder eller
en anden del, og I skal så gætte, hvem det er. Derefter får en anden
bind for øjnene og prøver med en af de andre dele.
Venskabssange: I skal lave et bål og sætte jer med spejdersangbogen.
Der er et afsnit med sange om venskab og et om spejderliv. Spejderne
vælger på skift en af deres yndlings spejdersange. Efter hver sang taler
I om, hvad den siger om venskab - til spejder. I skriver med en stor
tusch/marker et eller flere stikord på et stykke brænde. Brændestykkerne gemmes til senere i forløbet

Afslutning
Saml op på ordene på brændestykkerne i en fælles snak.

Materialeliste
•
•
•
•

Brænde
Store tusser/markere
Tørklæder
Sangbøger

Side 2 af 6

Trin 2 – Venskab
Introduktion
Venskab er også noget, der fylder udenfor spejderverdenen.

Aktiviteter
Venskabs-citater: På nettet findes mange citater om venskab. Print en
række af disse og del dem i start og slutninger. Hæng slutningerne op
omkring spejderhuset. Spejderne får alle startsætningerne og skal nu
finde de tilhørende slutninger.
BFF: Mange bedste veninder, “Best Friend Forever” markerer dette med
at gå med en kæde, hvor hver har en halvdel, som passer sammen til et
hele, fx 2 halvdele af et hjerte. Til spejder er fællesskabet vigtigt, så I
skal designe en figur, som for jer giver mening (fx ud fra jeres patruljenavn, maskot eller lignende) og fremstille den i dele, der kan sættes
sammen til et hele - som fx kan bæres i en kæde eller sættes på uniformen. Materialet er valgfrit men kan fx være krympeplast.

Afslutning
Snak om, hvad venskab betyder for jer, i klassen og i det hele taget.

Materialeliste
•

Materialer til vedhæng

•

Citater om venskab
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Trin 3 – Spejderveninder
Introduktion
Til spejder deler vi oplevelser og interesser, vi er et fællesskab, som
gerne vil invitere andre ind, og hvor vi hjælper hinanden.

Aktiviteter
Teamwork: Spejderne skal binde en række knob 2 og 2, hvor den ene
kun bruger venstre hånd og den anden kun højre.
Hemmeligt sprog: Til spejder har vi et hemmeligt sprog på flere måder.
Et hemmeligt sprog vi bruger er koder. I skal vælge en kode, måske
sammensætte den ud fra flere af de koder I kender, som skal være jeres patruljes kode.
Skriv nogle af stikordene fra jeres brændestykker fra trin 1 med koden
og byt med hinanden for at være sikker på, at I kender og forstår ”jeres” kode.
Men vores sprog er også hemmeligt på en anden måde.
I skal hver især på fem minutter skrive ord ned, som I tror, man ikke
ved, hvad betyder, hvis man ikke er spejder fx pionering, spildevandshul
eller frimurerkode. Sedlerne puttes i en beholder. Der kan være inspiration på vores hjemmeside i den pigespejderordbog, som kan hjælpe nye
frivillige i gang.
Derefter trækker I på skift en seddel og forklarer, hvad det betyder - for
en (I forestiller jer), der ikke ved noget om spejderi i forvejen.
Leg: Leg legen ”Kom ind i kredsen”, hvor en spejder prøver at komme
ind i en lukket kreds.

Afslutning
Tror I det udelukker nogen, at væres sprog er hemmeligt? Kan I selv
huske at have haft svært ved at forstå noget, da I startede til spejder?
Hvordan var det at være udenfor kredsen?

Materialeliste
•

Papir og skriveredskaber

•

Knobreb
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Trin 4 – Fællesskab
Introduktion
Hos de grønne pigespejdere handler det ikke om, hvad individet kan
præstere, men hvad vi kan opnå i fællesskab. I skal derfor på dette trin
løse en opgave, hvor hvert patruljemedlem er ansvarlig for en del (og
evt. må have en hjælper). Hele opgaven skal først introduceres efter patruljen har fordelt rollerne. Det skal sætte fokus på, at alle har forskellige evner, som skal og kan bidrage til fællesskabet.

Aktiviteter
Den samlede aktivitet er at brygge en trylledrik, på en ganske særlig
måde som samlet er beskrevet under ”opgaven”. Hvis antallet af evner
ikke passer til antallet af spejdere, må der naturligvis tilpasses. I kan
også tilføje andre evner og opgaver.
Evne
Natur-kender

Båltænder
Og
Øksesvinger
Idemager

Knobbinder

Opgaven
Der skal samles 10 forskellige urter
til trylledrikken. De skal kunne
navngives, inden de puttes i gryden, ellers har de ingen magisk
evne.
Urterne skal koges over bål. Jo
hurtigere de kan koges, jo stærkere er de.
Der skal konstrueres et stativ, som
en gryde til trylledrikken kan
hænge i
I stativet skal indgå mindst 5 forskellige knob-

Dolkebetvinger

Klatrer

Den gode hukommelse

Materialer

Gryde

Dolk
Og anvendelse af dolk skal være
demonstreret
Den magiske ingrediens (I finder
selv på) skal hentes mindst 2 meter oppe over jorden

Magisk ingrediens

Mens drikken koger skal spejderløfte og lov fremsiges – udenad,
som magisk remse

Afslutning
Synes I alle, I fik nogen af jeres særlige evner i spil? Blev det klart, at vi
kan mere sammen, som pigespejderveninder?

Materialeliste
•

Se postlisten
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Event – På tur i fællesskab
Introduktion
I skal prøve jeres venskab af på en tur.

Aktiviteter
Tag på en tur, hvor I på forhånd har fordelt pligterne. Den enkelte spejder skal have opgaver, man kan og er god til, og noget hvor man kan
lære nyt. Måske også noget man ikke rigtig kan. Det kan være en helt
almindelig weekend- tur med tjanser som madlavning, båltænding, underholdning osv. eller måske noget helt andet?

Afslutning
Bliver I bedre veninder af at kende hinandens styrker og svagheder? –
og af at hjælpe hinanden?

Materialeliste
•

Det I skal bruge på turen
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