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Fest

Seniorspejdere - Trin for trin
At tage til fest, ikke at tage til fest, at holde fest – fester er en stor del af unge menneskers 
liv, og det er ikke alle fester, der er festlige hele aftenen. Igennem tiden har fest været en del 
af pigespejderes liv, også til spejder.
 
I dette mærke skal seniorspejderne arbejde med det at feste for at blive klogere på dem selv 
og deres patruljekammerater. Seniorspejderne skal dykke ned i de traditioner og overgangs-
ritualer, som de kender fra deres eget liv. Seniorspejderne vil også fremover deltage i fester i 
mange forskellige sammenhænge og det er vigtigt, at de er beredte. 

Trin 1 - Hvad er traditioner?
Hvad er en tradition egentlig? Er traditioner gode eller dårlige, og hvad sker der, hvis man 
ikke holder en tradition i hævd.
Det skal seniorspejderne blive klogere på på dette trin.
 
Aktiviteter
SPEJDERTRADITIONER:
Patruljen skal starte med at snakke om de traditioner, de oplever til spejder. Kan de kom-
me i tanke om traditioner i gruppen/patruljen? Det kan fx være, at I altid spiser pitabrød 
den første aften på sommerlejr, eller at I altid starter spejderåret med et arrangement for 
hele gruppen. Hvad er gruppens ældste tradition? Hvad er gruppens nyeste tradition? Er der 
traditioner, som seniorspejderne kan 
huske, fra da de var mindre, men som 
ikke længere findes i gruppen?
Oplever pigerne, at alle i gruppen 
støtter op om gruppens traditioner?
 
TRADITIONSLØB:
Der er mange traditioner i Danmark, 
som vi alle kender til, men som vi til 
dagligt ikke tænker over, er traditio-
ner. Seniorspejderne skal nu på løb, 
hvor de skal udføre en kort aktivitet 
på hver post. Bagefter skal de gætte 
hvilken tradition posten handler om.

Posterne må 
gerne være placeret tæt 

ved hinanden, så løbet ikke 
tager så lang tid. Hvis po-
sterne skal være døde, så 
skal de skrives om, så der 
ikke står i beskrivelsen 

hvilken højtid posten 
handler om.
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POST INDHOLD
Post 1 Seniorspejderne skal høre eller læse (ud-

drag af) dronningens nytårstale (se bilag 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=fvB-
vqR4D_xI
Kan de gætte, at posten handler om nytår?

Post 2 Seniorspejderne skal blæse bobler med 
sugerør i rød sodavand eller lege ballonleg 
(hvor mange gange kan I holde ballonen i 
luften).
Kan seniorspejderne gætte, at de er til bør-
nefødselsdag?

Post 3 Lad alle i patruljen tage shots. En række på 
5 shots (af vand el.lign) stilles op foran hver 
pige. Nu skal de tages i streg ét af gangen.
Kan seniorspejderne gætte, at de er til 18 
års fødselsdag?

Post 4 Patruljen skal synge sangen i bilag 2
Kan seniorspejderne gætte, at de er til rund 
fødselsdag i familien?

Post 5 Udvælg to seniorspejdere, der skal være 
parret. Alle får udleveret en lille pose med 
ris, det gælder nu om at kaste på parret.
Kan seniorspejderne gætte, at de er til bryl-
lup?

 

DILEMMASPIL:
Det gode ved traditioner er, at de giver os tryghed i at vide, hvordan ting kommer til at ske, 
fx når en spireflok altid starter mødet på samme måde. Men traditioner kan også gøre, at vi 
føler os tvunget til at gøre ting, som vi ikke føler os parat til eller ikke har lyst til, fx når der 
er tradition for at alle piger bliver konfirmeret i kjole og nogle ikke kan lide at have kjole på.
Seniorspejderne skal nu spille et spil, hvor de skal arbejde med traditioner og overveje, hvad 
de selv vil gøre i forskellige situationer.
 
Se bilag 3 for spilleregler og bilag 4 for spørgsmål.
 
Afslutning
Reflekter over det, I har oplevet på trinnet. Er I blevet klogere på traditioner? Er der nogen 
traditioner, man ikke kan bryde? Er det svært at huske sig selv, når man står overfor en tradi-
tion?

Materialer
• Kopper, sugerør, rød sodavand, balloner, snapseglas, vand/saftevand, små poser  
 med ris, bilag 1, 2, 3 og 4.
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Trin 2 – Overgangsriter
Ved seniorspejderne, hvad et overgangsrite er? Rite betyder ritual – kan de huske fra sidste 
trin, hvad en tradition er? Og hvad er en overgang?
 
På dette trin skal seniorspejderne dykke ned i de forskellige ritualer, der er med til at marke-
re menneskers overgang fra én tilstand til en anden. Seniorspejderne skal særligt koncentre-
re sig om den kristne konfirmation og deres tanker i den forbindelse.
 
SANGE:
113 - Hil dig frelser og forsoner 
168 - Dansens herre

Aktiviteter
HVAD ER EN OVERGANGSRITE?
Lad først seniorspejderne blive enige om, hvad de 
forstår ved en overgangsrite.

Lad seniorspejderne lave en brainstorm med 
overgangsriter. Nævn så mange som muligt. De 
kan skrive på et stort fælles stykke papir, hænge 
post-its på væggen, skrive med kridt på jorden 
eller andet.
Når seniorspejderne ikke kan komme i tanke om 
flere overgangsriter, så skal de gruppére dem, de 
har fundet på. Er der nogle temaer? Måske er der 
en gruppe af ting, der hører til skole eller til spej-
der?
 
Læg et stykke rødt og et stykke grønt papir på jor-
den og lad seniorspejderne dele overgangsriterne op 
efter, hvor godt de kan lide de forskellige riter. Det 
er nok de færreste overgangsriter, der er enten helt 
røde eller helt grønne, så pigerne kan lade dem ligge et sted midt i mellem. Hvis pigerne har 
skrevet med kridt på jorden, så kan de tegne cirkler rundt om ordene. Lad cirklen bestå af en 
rød og en grøn del alt efter, hvad de synes om den.
 
KONFIRMATIONEN:
I kristendommen findes der også overgangsriter (måske kom I på dem under brainstormen). 
Inviter en præst og få vedkommende til at fortælle, hvad det er vi fejrer i de kristne over-
gangsriter. Bed præsten om særligt at fokusere på konfirmationen.
 
Hvis præsten har lyst så kan han eller hun være med hele mødet og hjælpe med både brain-
storm og det løb, der kommer efterfølgende.
 

En overgangsrite 
er en religionsvidenskabelig 
ritualmodel, der benyttes ved 
analyse af ritualer knyttet til 
forandringer i social status og 
overgange fra en tilstand til en 
anden. Overgangsriter betegner 
altså de ritualer der bruges ved 

forandringer, kriser eller 
ændringer af menneskers 

eller et objekts 
status. 
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LØB TIL REFLEKTION OVER KONFIRMATIONEN:
Pigerne sendes til posterne 2 og 2 og skal besvare spørgsmålene.
 
POST INDHOLD
Post 1 Vil du gerne konfirmeres? Hvorfor/hvorfor 

ikke?
Er du blevet konfirmeret? Hvorfor/hvorfor 
ikke?

Post 2 Hvordan skal din konfirmation foregå? Hvor-
for har du valgt det sådan?
Hvordan foregik din konfirmation? Hvorfor 
havde du valgt det sådan?
Hvis du ikke er blevet eller skal konfirmeres, 
skal/gjorde du så noget andet, fx nonfir-
mation, stor 15 års fødselsdag eller andet? 
Hvorfor?

Post 3 Hvad er/var det vigtigste for dig i forbindelse 
med din konfirmation? Hvorfor?
Hvis du ikke er blevet eller skal konfirmeres, 
er/var der så noget du savnede ved det, som 
du har hørt andre fortælle om i forbindelse 
med konfirmationen?

Post 4 Er konfirmation en tradition eller et over-
gangsritual for dig/jer? Hvorfor?

OPSAMLING PÅ LØBET:
Patruljen samles og gennemgår alle spørgsmålene. Når spørgsmålene gennemgås, så skal pi-
gerne svare for den, de var på hold med. Altså ”Nanna skal konfirmeres fordi…”, ”Rikke synes, 
at det vigtigste er…”.
På den måde bliver opsamlingen en refleksion for alle, da 
genfortællingen betyder, at man skal fortolke på, hvad 
den anden har sagt ud fra egne erfaringer.
 

Afslutning
Husk at sige tak til præsten for at deltage i mødet.
Har mødet i dag givet jer nye tanker om konfirmationen 
og andre overgangsriter?

Materialer
• Stort papir og post-its eller kridt, rødt og grønt papir  
 eller rødt og grønt kridt.

 

Løbet kan 
bruges til seniorspejderne 
uanset om de skal kon-
firmeres, eller er blevet 
det. Men husk at tilrette 

spørgsmålene alt 
efter pigernes 

alder.
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Trin 3 - Festkultur og selvforsvar
Danskernes festkultur kan være med til at gøre pigerne utrygge, især hvis de oplever, at der er 
gruppepres indblandet. På dette trin skal pigerne diskutere alkoholvaner og arbejde med tek-
nikker til at skabe tryghed for sig selv og hinanden. Når pigerne har en mere afslappet holdning 
til de utrygge elementer i danskernes festkultur, vil det givet gøre det lettere at nyde at gå til 
fest.
 
Aktiviteter
TIP EN 13 OM DANSKERNES ALKOHOLVANER:
Lad seniorspejderne svare på de 13 spørgsmål om danskernes drukvaner. Se bilag 5.
Giv dem derefter de rigtige svar og lad dem svare på spørgsmålene herunder i fællesskab:

• Hvad synes du om mængden af afhængige i DK?
• Hvorfor tror I, at man skal være 16 for at købe øl og vin, men 18 for at købe spiritus?
• Hvad er alkoholvanerne i jeres omgangskreds?
• Når I går til fester med jeres venner, hvordan foregår det så. Hvordan har I det med må  
 den, det foregår på? Er der alkohol, og ville I ønske, at der var mere/mindre alkohol?

 
UTRYGHED:
Når man bliver ældre og selv får lov at tage til byen, cykle hjem fra spejder og tage bussen til 
sport kan man nogle gange føle sig utryg. Lad seniorspejderne dele historier med hinanden ud 
fra følgende spørgsmål:

• Hvornår har I følt jer utrygge?
• Hvordan har I haft det, når I følte jer utrygge?
• Har I oftest været alene eller sammen med andre, når I har følt jer utrygge?
• Hvad har I gjort for at komme ud af den utrygge situation?
• Har I gjort noget for ikke at komme i en lignende situation igen?

 
SELVFORSVAR:
Utryghed kan fx opstå, fordi man vil have svært ved at gøre noget, hvis man pludselig blev 

overfaldet. Det kan derfor hjælpe på utrygheden, hvis man har nogle 
værktøjer til at gøre noget for at komme ud af en ubehagelig situation.
Hold derfor et lille selvforsvarskursus, så alle seniorspejderne har ba-
sisviden om, hvordan man kan gebærde sig, hvis man lander i en utryg 

situation. I kan vælge enten at gøre det selv, eller invitere nogen ind 
udefra.

I kan søge efter videoer på youtube. Søg efter “Self defence”.
 

 
GRUPPENS ALKOHOLKULTUR:

Hvordan er reglerne omkring alkohol i jeres gruppe?
Lad seniorspejderne skrive de regler, som de mener, der er i gruppen, 

op på et stykke papir. Lad lederne forklare, hvordan reglerne faktisk er og lad 
seniorspejderne stille spørgsmål til reglerne.
Har gruppen ikke alkoholregler? Så tag en snak med jeres leder om, hvorfor I ikke har 
nogen regler. Måske er det, fordi de aldrig har været nødvendige, eller fordi I har et 
sæt uskrevne regler, som alle kender, men ikke tænker på som regler.

TIP
Brug et ekstra 
møde og tag på 
besøg i en lokal 
kampsportsklub.
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Når I nu er helt klare på, hvilke regler I har i jeres gruppe, skal I besvare spørgsmålene:
• Hvis I helt selv kan bestemme, hvilke alkoholregler vil I gerne have skal gælde i   
 jeres gruppe? 
• Og hvorfor netop dem?

Skriv både jeres regler og jeres begrundelser ned, og sørg for at jeres leder får dem.

HVAD ER GRUPPENS POLITIK OM ALKOHOL - OG HVAD ER 
KORPSETS? 
Korpsets alkoholpolitik kan findes på pigespejder.dk. Skriv dem 
ned, og sammenlign med jeres egne. Hvilke forskelle og lighe-
der er der - snak med jeres leder.
 
Afslutning
Tror I, I vil føle jer mere trygge nu, hvor I har diskuteret alko-
holvaner, lavet selvforsvar og kommet med input til gruppens 

alkoholpolitik?
Hvilke ting kan I gøre for at gøre jer selv og hinanden mere trygge 
i fremtiden?

Materialer
• Papir, skriveredskaber, telefon/pc til at afspille youtube-videoer, bilag 5.

 

Kære leder. 
Måske kan I i 

ledergruppen tage 
seniorspejdernes nye 
regler ind som input og 

bruge det som muligheden 
til at snakke om jeres 

alkoholregler 
i gruppen.



7

Trin 4 – Planlæg en fest
På dette trin skal seniorspejderne planlægge deres finale, som er at holde en jubilæumsfej-
ringsfest for andre på deres egen alder - evt. fra en anden forening i nærheden. 

SANGE:
188 - Livstræet

Aktiviteter
INDLEDENDE OVERVEJELSER:
Som en del af planlægningen skal I gøre jer følgende overvejelser: 

• Hvem og hvor mange vil I invitere og hvorfor netop dem?
• Hvornår og hvordan vil I invitere jeres gæster, og hvornår skal I have svar fra jeres invi  
 terede gæster om de kommer eller ej?
• Hvor og hvornår vil I holde festen? Er I sikre på at lokalet er til rådighed på den dato I   
 vælger at holde festen?  
• Skal der være et tema for festen?
• Skal festen være med spisning? Hvis ja - hvad vil I servere, og hvor kommer maden fra?
• Skal der være mulighed for, at jeres gæster kan tage alkohol med?
• Hvordan er det foreneligt med korpsets alkoholpolitik?
• Hvad vil I i øvrigt servere - chips, snacks, andet?
• Er der andet I skal bruge, som I skal købe eller låne?
• Er der en tidsramme for festen? Hvis ja, hvem “håndhæver” tidsrammen?
• Hvilken form for musik skal spilles til festen?
• Skal der pyntes op, dækkes bord m.v.? Hvis ja, hvem gør så hvad?
• Hvem rydder op efter festen?

BUDGET:
Så godt som alle fester koster noget at holde. Efter at have drøftet ovenstående spørgsmål, 
begynder I også at have et overblik over, hvad jeres fest vil komme til at koste. Det er vigtigt, at 
I drøfter, hvad den økonomiske ramme for jeres fest skal være samt får afklaret, om deltagerne 
selv skal betale, om I selv dækker udgifterne, eller gruppen betaler. 

Herefter skal I lave et udførligt budget, hvor I finder frem til ca. pris på alle udgifter. Hvis grup-
pen betaler, skal budgettet godkendes af trops- eller gruppeleder, før I går videre med jeres 
planlægning og udsender invitationer.

TALER:
Til langt de fester bliver der holdt en form for tale, men formålet med talen kan være meget 
forskellige. Det kan både være traditionelle hyldesttaler, som f.eks. er almindelige ved konfir-
mationsfester. Her er formålet at sige noget godt og pænt om konfirmanden. Det kan også være 
velkomsttaler, hvor værterne får sine gæster til at føle sig velkomne, eller det kan være taler, 
hvor man på sjove måder præsentere sine gæster for hinanden. 

Til jeres fest, skal der også holdes en tale, og det er nu jeres opgave at finde frem til, hvilken 
form for tale, det skal være, hvem der skal holde den, og hvad talen skal indeholde.  

GODE RÅD TIL EN TALE: 
Bliv klar over, hvad formålet med talen er - er det en velkomsttale, en hyldesttale 
eller noget helt andet?
Drøft hvad der er vigtigt at sige i talen, og hvordan det skal siges. Skal det være 
en sjov tale, en sød tale, en oplysende tale med praktiske informationer om, hvad 
der skal ske i løbet af aftenen eller noget helt andet?
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VÆLG HVEM DER SKAL HOLDE TALEN:
Drøft om den person, der skal holde talen, også skal skrive talen. Hvis hun skal det,  så hjælp 
hende med at finde stikord, som hun kan støtte sig til, mens hun  skriver talen. 
Bliv enige om, hvor lang talen skal være.
Drøft om talen skal læses op eller om det, der er skrevet, skal være en slags “støtte papir”. Hvis 
det skrevne er en slags støtte papir, kan det være en god ide f.eks. 

• at fremhæve de vigtige ord
• at sætte talen op i en slags punktformer, der er nemme at overskue
• at inddele talen i mindre afsnit
• at bruge en større skrift, der er nem at læse 

Måske har I selv nogle gode ideer?? 
Det kan være en god ide, at den person, der skal holde talen, får øvet sig nogle gange inden 
festen bl.a. i at tale langsomt og se op med jævne mellemrum. Det kan både være foran et spejl 
eller foran resten af planlægningsgruppen. 

Afslutning
Hvordan vil I sikre jer, at I får styr på alle små detaljer før jeres fest, herunder hvem der gør 
hvad?
Hvad kan I gøre for, at alle føler sig trygge til jeres fest?
Hvad vil I gøre, hvis nogle bliver uvenner eller dårlige til jeres fest? Vil det være en fordel, at I 
nemt kan få fat på nogle voksne, når i holder jeres fest? Hvis ja, hvem skulle det så være?

Materialer
• Masser af papir og skriveredskaber.
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Finale – Seniorspejdernes fest
Afhold jeres fest.
Husk at tage billeder undervejs.

Afslutning
Efter jeres fest skal I diskutere følgende:

• Gik det som I forventede?
• Har I overholdt jeres budget?
• Følte I jer trygge undervejs? Gjorde jeres gæster?
• Hvordan var det at afholde en fest for andre på jeres egen alder?

 
X’et fås ved at få bragt en historie om det i de lokale medier (avis, website etc.)
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Fest – Seniorspejder  
 

Bilag 1 

 

 

Så er det nytårsaften - igen! 

Det er som om, at det går hurtigere og hurtigere, når man kommer op i årene. Som barn var det 

anderledes: Det varede en evighed, fra man stod op juleaftensmorgen og til man endelig kunne 

samles omkring juletræet. Dagene imellem jul og nytår var der forslag i, men nytårsaften slæbte 

tiden sig igen af sted, før man kunne lytte til rådhusklokkerne og hele byen eksploderede i 

raketter og guldregn. 

Det er nok blandt andet forventningens glæde, som gør denne tid på året så særlig: Glæden over 

at kunne være sammen, glæden ved at se frem til et nyt år med nyt håb og fornyede kræfter. Dog, 

året der er gået, kan også have budt på tunge stunder - ikke alt er glæde for os alle. 

Mennesker er forskellige og Danmark har brug for forskellige mennesker med hver deres evner og 

talenter, deres måde at virke på. 

Den ene er talknuser, den anden forstår sig på teknik. Én er god til at få kunder i butikken, eller 

kan få en forretning op at stå. Nogle har det talent at kunne lære fra sig, mens andre har en evne 

til at drage omsorg for børnene og de ældre eller de syge. Andre vil helst fordybe sig i bøgerne og 

se verden åbne sig derfra. Nogle er så dygtige med deres hænder, at man næsten ikke forstår, 

hvordan det går til. 

Det ene er ikke finere eller bedre end det andet, vi har brug for det hele og for os alle. 

Hver og én gør vi, hvad vi kan. Danskerne har ved fælles kraft rystet den økonomiske krise af sig, 

der er livlig aktivitet rundt om i landet. 

Når det går fremad, har vi brug for alle kræfter, ja, for flere end vi selv har. Op gennem historien 

har vi hentet dygtige hænder og kloge hoveder fra andre lande. Mange mennesker er kommet til 

Danmark for at arbejde her, dem har vi tidligere haft brug for, og det har vi stadig! Det kan være 

medarbejdere i landbruget, på hoteller og restauranter eller højtspecialiserede forskere, hvis viden 

der er behov for. 

Det er ikke alene et spørgsmål om at mangle hænder. Vi har også brug for ideer og inspiration 

udefra, for at kunne bevare den fine position, som Danmark har på så mange områder, ligesom vi 

selv formår at inspirere andre ude i verden. 

Danmarks gode omdømme skyldes både vore traditioner og den fornyelse, som er kommet til for 

hvert slægtled. Vi lader os ikke løbe over ende; vi vil være tro mod os selv, som vi altid har været 

det her i Danmark. 

Meget har forandret sig, siden jeg og mine jævnaldrende var børn eller unge mennesker. Men 

grundtonen har stadig rod i en kultur og en levevis, der er groet frem her i vort land. 

Den er et udtryk for, hvem vi er, og for det, som er vigtigt for os, som land, og som danskere. 



BILAG 
JUBILÆUMSMÆRKER 

 2 

Måske glemmer vi indimellem at spørge os selv, hvad der er vigtigst i 

livet. 

I dagligdagen går mange af de vågne timer med arbejde og pligter. Men 

hvad betyder mest for os, når det kommer til stykket? 

Det gør de mennesker, der står os nær. Og for de allerfleste er det vores familie. 

En familie er ikke nødvendigvis det samme i dag som for en generation siden. Jeg tror, der er 

kommet en erkendelse af, at ikke alle familier er far-og-mor-og-børn. Der er i dag større 

variation, men også større frisind og tolerance. 

Er der flere muligheder, er der også flere valg. Det er som udgangspunkt et fremskridt. Men vi kan 

også snuble over de mange muligheder. 

I en moderne familie er der et hav af gøremål. Jeg kan godt undre mig over, hvordan tiden slår til, 

når lillebror skal følges til svømning, og storesøster skal hentes hos en legekammerat, inden mor 

eller far skal på kursus. Hvordan når de dog det hele? 

Vores hverdag er fuld af krav, der skal mødes, og valg, der skal træffes. 

Det kan være, som om alle døre står åbne. Men ét menneske kan jo ikke gå ind ad dem alle 

sammen på én gang. 

Jeg tror ikke, at man kan overkomme at interessere sig for alting. 

Jeg vil her i aften komme med min lille opfordring til, at vi sommetider gør noget andet end det, vi 

plejer. Noget, der ligger uden for dagligdagens praktiske gøremål. 

Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt, noget der ikke er behov for, noget unyttigt! 

Det vil ikke være det samme for alle. Nogle vil helst gå en tur i skoven eller langs stranden. Andre 

foretrækker at lytte til musik eller at se en tv-serie. Selv vil jeg helst have noget mellem hænderne, 

- et sytøj, en skitseblok; noget med farver. 

Jeg tror, det er vigtigt med oplevelser, der taler til vores sanser, noget, der befrugter vores fantasi, 

som nærer tanken, og som kan gøre vores verden større. 

Det er slet ikke så unyttigt endda. 

Ethvert lands særpræg er et spejl af dets natur. Det danske rige består af tre lande: Danmark, 

Færøerne og Grønland, hver med sin egen profil, men samtidig et fællesskab. 

Til sommer besøger Kronprinsparret og deres børn Færøerne. Jeg ved, at Kronprinsen og 

Kronprinsessen glæder sig til gensynet med den betagende natur, det rige kulturliv og den store 

gæstfrihed. Mig glæder det, at mine børnebørn nu også skal få de oplevelser, som har betydet så 

meget for mig. 

På Færøerne går det godt i disse år, virkelysten er stor, og befolkningen vokser. Det kan vi alle 

glæde os over. 

Jeg sender mine varmeste nytårsønsker til alle på Færøerne. 

I Grønland gør den voldsomme natur et dybt indtryk på alle, der besøger landet. 

"Hvor frydefuldt at høre isens klage 

når den begynder at knække 

det strålende panser begynder at sprække de første forårsdage!" 

Sådan skriver min mand i sit digt "Ode til Grønland". Han har, som jeg, været betaget af Grønland 

og af den grønlandske natur siden sit første møde for nu mange år siden. Men den grønlandske 

natur kan være nådesløs, den rummer også ødelæggende kræfter. 
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I sommer ramte en naturkatastrofe de to bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit. 

Familier mistede deres kære, og mange fik selve deres livsgrundlag revet 

væk. Det var en svær tid, hvor fællesskabet viste sin betydning og hvor alle 

stod sammen om at hjælpe. 

I aften sender jeg mine dybfølte tanker til alle dem, der er blevet ramt. Jeg ønsker alle i 

Grønland et godt nytår. 

I mange situationer er der brug for, at vi hjælper hinanden. I aften har de fleste danskere fri. Men 

der er også en del, som er på arbejde, fordi de tager sig af andre. På hospitaler, på plejehjem og 

på institutioner er personale på vagt alle døgnets timer og alle årets dage. Sådan er det også i 

aften. 

Brandfolk, beredskab, politi og soldater holder sig også klar til at rykke ud. For dem er nytårsaften 

ikke forskellig fra alle andre aftener. 

Til alle sender jeg min varme nytårshilsen. 

Også i år opholder danske soldater, politifolk og specialister sig langt hjemmefra, hvor de bidrager 

til at skabe sikkerhed og stabilitet, dér, hvor de er udsendt. 

Kronprinsessen har fortalt mig om sit besøg hos soldaterne i Mali, hvor de hjælper med at 

beskytte civilbefolkningen, ligesom Prins Joachim kunne fortælle om vore soldaters indsats i Irak. 

Vi vil også i det nye år fortsætte indsatsen i Irak og Afghanistan, ligesom Forsvaret vil deltage i en 

forstærket indsats i Østersø-regionen. 

Jeg ønsker godt nytår til alle, der, fra poster ude i verden, passer på alle os herhjemme. 

I aften tænker jeg også på de danskere, som opholder sig ude omkring i verden, og på de mange, 

som har rod i Danmark. Deres trofasthed mod deres gamle land berører mig, hver gang jeg 

oplever det. Jeg bringer dem alle mine varmeste nytårshilsener. 

Min nytårshilsen går også til det danske mindretal i Sydslesvig. Her er den danske ånd stadig en 

levende del af hverdagen. 

At danskheden har rum til at blomstre syd for grænsen, ser jeg som et udtryk for venskab, respekt 

og godt naboskab mellem danskere og tyskere, ligesom jeg glæder mig over de mange foreninger 

og institutioner, der er med til at knytte stærke bånd hen over grænsen. 

Et godt nytår ønsker jeg for alle danske syd for grænsen. 

Til sidst vil jeg sammen med hele min familie sige en varm tak til alle for det gamle år. 

Det er en glæde for både Kronprinsparret, Prins Joachim, Prinsesse Marie og deres børn, at så 

mange følger levende med og deltager i alt, hvad der sker i de unge generationer. 

På nogle måder har det ikke været noget nemt år for mig og min familie - så meget mere har det 

rørt os, at man fra så mange sider har omfattet Prins Henrik med sympati og forståelse. Det er vi 

taknemmelige for. Det gør hverdagen lettere for os alle sammen. 

Livet går op og ned. Det vigtigste er, at vi har mennesker, som står os nær. 

Derfor går min nytårshilsen her i aften til alle, der har haft svære stunder i det gamle år og til hver 

og en, som må sidde alene. 

Jeg ønsker, at det nye år må bringe håb og glæde til alle. 

GUD BEVARE DANMARK 
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Fest – Seniorspejder 
 

Bilag 2 

 

Tillykke til Inge 

Mel: Jeg ved en lærkerede... 

 

 

 

1. 

Jeg ved et særligt menneske 

i gode venners lag 

og det er kvikke Inge 

for hun har fødselsdag 

 

2. 

Du har et muntert ansigt 

med øjne klare blå 

humøret er energisk 

det kan man stole på 

 

3. 

Du har det godt i Danmark 

der føler du dig fri 

du rejser helst på gå-ben 

og vandet kan du li' 

 

4. 

Du træffes tit på Facebook 

ved op-på-dagen-tid 

og taler man om venner 

så er der altid bid 

 

5. 

Du hvirvler rundt på landet 

og vækker mange smil 

du tøffer rundt omkring 

som en god og praktisk bil 

 

6. 

Dit stjernetegn er Tyren 

du nyder livet fuldt 

med sang og mad og drikke 

du har en vældig sult 

 

7. 

Dengang da du var lille 

du var så sød og fin 

og siden har du åbnet 

dig som et smykkeskrin 

 

8. 

Nu er du blevet større 

og går din egen vej 

tillykke kvikke Inge 

vi støtter op om dig 

 

9. 

Til slut vi stiller op 

med et fyldt og hævet glas 

og ønsker kvikke Inge 

en fremtid veltilpas 

 

10. 

Vi håber kvikke Inge 

du længe tøffe vil 

et liv med fryd og venner 

og altid vandet til 
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Fest - Seniorspejder 

 

Bilag 3 

 

Dilemmaspil 

 

Materialer: 

Dilemmakort (bilag 4), udprintet og klippet ud 

En skål 

Et sæt svarbrikker (bilag 6) pr. person, 

Knapper, bankobrikker, jetoner eller lign., 20 stk. pr. person 

 

Opsætning: 

Skålen stilles midt på bordet. Hver deltager får et sæt svarbrikker samt 10 jetoner. 

Derudover skal der anbringes 10 jetoner i skålen pr. person. 

Dilemmakortene lægges i en bunke med bagsiden opad, hvor alle kan nå dem. 

 

Spillet: 

Den ældste deltager starter, og trækker det første kort. 

Læs hele teksten højt for de andre, både spørgsmål og svarmuligheder. Læg herefter kortet på 

bordet så alle kan se det. 

Overvej spørgsmålet, og vælg det svar, som du er mest enig i. Vælg din svarbrik uden at de øvrige 

deltagere ser det. 

De øvrige deltagere skal nu forsøge at vurdere eller gætte på, hvad du har svaret på spørgsmålet. 

Hver spiller vælger sin svarbrik med det tal, de mener stemmer overens med dit valg. 

Svarbrikkerne lægges på bordet med tallet nedad. 

De andre deltagere skal nu satse på, hvor sikre de er på deres svar. Hver deltager skal satse enten 

en eller to jetoner som lægges ved siden af deres svarbrik. 

Når alle har gjort deres indsats, skal du afsløre hvad du valgte at svare, ved at vende din svarbrik. 

Herefter skal du fortælle hvorfor du har valgt at svare som du gjorde. Når du er færdige med at 

fortælle vender de øvrige spiller også deres svarbrikker. Herefter fordeles jetoner, som beskrevet 

nedenfor. Når jetonerne er fordelt går turen videre. 
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Fordeling af jetoner: 

Du får selv en jeton fra puljen for hver af de øvrige deltagere der har svaret 

rigtigt. 

Deltagere som gætter dit svar får fordoblet deres indsats. 

Deltager der ikke gætter svaret taber deres indsats til puljen. 

 

Skulle det ske, at du mister alle dine jetoner undervejs i spillet kan du ikke længere satse eller 

gætte på de øvrige deltageres svar. Du må derfor vente til det bliver din tur igen og håbe du vinder 

nogle jetoner. 

 

Spillet er slut når der ikke er flere jetoner i skålen. Den der har flest jetoner vinder spillet. Hvis 

bunken løber tør for kort, så bland de brugte kort og start bunken forfra. 
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Fest - Seniorspejder 

 

Bilag 4 

 

Dilemmaer til dilemmaspil 

På de følgende sider findes dilemmaerne til dilemmaspillet. Print et sæt og klip hvert enkelt 

dilemmakort ud inden spillet starter. 

 

 

Hvad laver du klokken 18 nytårsaften? 

1. Laver mad, vi skal jo have noget at 

spise 

2. Fyrer krudt af på gaden 

3. Ser dronningens nytårstale og 

drikker champagne 

Din yngre bror og jeg har fødselsdag med 

en uges mellemrum. Jeres mor foreslår, at I 

slår den sammen og holder en stor fest for 

begge jeres klasser. Hvad svarer du? 

1. Aldrig i livet, jeg skal ikke holde fest 

med de små møgunger 

2. Tja, men så skal der være noget 

separat for store og små 

3. Det kan vi godt. Så skal vi også kun 

rydde op efter en fest. 
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Din lillebror har fødselsdag og skal holde 

festen i svømmehallen. Din far har spurgt 

om ikke du vil være sød at tage med og 

hjælpe pigerne med at få klædt om på vej 

ind i svømmehallen, og når du nu alligevel 

var der, så kunne du jo også hjælpe med at 

lege med alle gæsterne. Hvad synes du? 

1. Det kan jeg da godt. Så bliver far 

glad, og jeg får trods alt lov at 

komme en tur i svømmehallen. 

2. Nej tak! Jeg skal overhovedet ikke 

ses sammen med den flok møgunger 

min lillebror går i klasse med. 

3. Det tør jeg ikke. Hvad nu hvis der 

sker noget i omklædningsrummet, 

mens der ikke er nogen voksne. 

Du fylder 18 år og bliver traditionen tro 

bedt om at drikke 18 shots på din 

fødselsdag. Hvad gør du? 

1. Jeg gør det da selvfølgeligt 

2. Jeg vil gerne tage 18 shots, men det 

skal ikke være alkohol. 

3. Nej tak. Den tradition går jeg ikke 

ind for. 

Din veninde har inviteret til fødselsdag en 

fredag hvor der også er spejdertur. Du vil 

gerne begge dele, hvad gør du? 

1. Tager på spejdertur, jeg er jo 

tilmeldt 

2. Kommer lørdag på spejdeturen, så 

jeg kan nå begge dele 

3. Melder fra til spejderturen for at tage 

til fødselsdag 

Du er til rund fødselsdag i familien og din 

pinlige onkel holder tale. Under talen beder 

han dig om at rejse dig og fremvise en dans 

du altid dansede som lille, for at 

underbygge hans fortælling. Hvad gør du? 

1. Jeg forsøger at gemme mig i min 

stol og måske glide stille ned under 

bordet. 

2. Jeg rejser mig straks op og udføre 

dansen så alle kan se den. 

3. Jeg kender min onkel så godt at jeg 

har forladt salen inden han gik i 

gang med talen. 



BILAG 
JUBILÆUMSMÆRKER 

 3 

Din tante skal giftes og spørger om du vil 

være brudepige sammen med dine kusiner 

på 3 år og 5 år. Hvad svarer du? 

1. Nej tak. Det er mega pinligt. 

2. Det klare jeg, jeg vil gerne være med 

til at gøre din dag god. 

3. At jeg gerne vil, men jeg vil gerne 

have hjælp til at holde styr på mine 

små kusiner. 

Du er inviteret med på spejderlejr i 

Australien, men det er hen over julen. Det 

bliver en oplevelse for livet, men hvad 

vælger du? 

1. Jeg skal da til Australien, sådan en 

mulighed får jeg kun en gang 

2. Ingen diskussion, julen skal holdes i 

familiens skød 

3. Jeg er meget i tvivl og når det ikke 

til tilmeldingensfristen. Jeg ægrer 

mig da jeg vinker til de andre i 

lufthavnen 

Hvad spiser du juleaften? 

1. And eller flæskesteg, brun sovs, 

rødkål og ris al amande til dessert 

2. Pizza og måske en bananasplit til 

dessert 

3. Jeg har fundet en ny opskrift på 

pikant flæskesteg der lyder vildt 

god! 

Du er inviteret til din kusines søns 

barnedåb. Hvad vælger du af tøj? 

1. Mine bedste jeans og en hvid tshirt 

2. En fiks sort kjole, selvom jeg godt 

ved at det er nogo med sort i kirken 

3. En flot rød gallakjole 
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Du skal ud og købe tøj til din konfirmation. 

Hvad vælger du? 

1. En hvid kjole, selvfølgelig. 

2. Et par slidte jeans og en t-shirt 

3. En storblomstret sommerkjole 

Skal du konfirmeres? 

1. Nej, det er ikke noget jeg tror på 

2. Helt sikkert, jeg skal op og bekende 

min kristne tro 

3. Ja, for ellers får jeg ingen fest 

Dine ældre kusiner syntes, at du skal drikke 

der fuld til din konfirmation. Hvad svarer 

du? 

1. Ja, hvis mor og far siger at jeg må 

2. Jeg tør ikke sige nej, så jeg lader 

som om jeg ikke kan lide det jeg får 

3. Nej, det gider jeg ikke 

Til sidste skoledag har nogle af dine 

klassekammerater fundet på at I skal kaste 

med frosne karameller, fordi det er sjovt 

når de små bliver kede af det. Hvad gør du? 

1. Fortæller dem at de er tossede, og 

truer med at fortælle en lærer det 

hvis de gør det 

2. Siger ok, men tager i hemmelig 

ingen frosne karameller med 

3. Køber 2 kilo karameller og smider 

dem i fryseren med det samme, så 

de med sikkerhed er stenhårde 
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Du skal vælge hvad du vil efter 9’ende 

klasse. Din veninde vælger 

frisøruddannelsen, og spørger om ikke også 

du skal starte der, for så kan I følges på 

uddannelsen. Hvad svarer du? 

1. Jeg har set på alle mulighederne, og 

frisør har været en barnedrøm. Jeg 

elsker at sætte og klippe hår, så ja 

da! 

2. Jeg er ikke sikker på hvad jeg skal 

efter 9’ende klasse, men jeg skal i 

hvert fald ikke vælge efter hvor mine 

venner skal hen. 

3. Jeg har egentlig tænkt mig at starte 

på tømreruddannelsen, så vi 

kommer til at gå på den samme 

skole, hvilket da også er hyggeligt. 

Din kæreste ryger til en fest, og spørger om 

du ikke har lyst til at prøve. Hvad gør du? 

1. Siger nej ellers tak, den uvane må 

du have for dig selv 

2. Sådan en kæreste har jeg ikke, 

rygning er så frastødende 

3. Siger ja tak, så han ikke tror at jeg 

er fej, og rygning slår vel ingen 

ihjel. 

Du er til fest på skolen uden alkohol. Nogle 

af de andre fra klassen har gemt alkohol 

ude i en busk og spørger om ikke også du 

vil have noget af det. Hvad svarer du? 

1. Ja tak. 

2. Nej tak. Jeg har ikke lyst til at drikke. 

3. Altså hvis ikke det var fordi vi ikke 

må, så ville jeg gerne. 
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Fest - Seniorspejder 

 

Bilag 5 
 

Tip en 13’er om alkohol 

På de første sider finder du Tip en 13'er med de rigtige svar markeret med fed skrift. Efterfølgende 

findes Tip en 13'er i printvenlig udgave. 

 
 

1 x 2 

1. Er det skadeligt at drikke alkohol, når man 

er ung? 

Ja Måske Nej 

2. Alkohol sættes i forbindelse med… Max 20 

forskellige 

sygdomme 

40-50 

forskellige 

sygdomme 

Mere end 60 

forskellige 

sygdomme 

3. Hvor mange voksne i danmark har et 

storforbrug af alkohol? (Dvs. over 21 

genstande om ugen for mænd og over 14 

genstande om ugen for kvinder) 

Ca. 560.000 

voksne 

Ca. 860.000 

voksne 

Ca. 1.160.000 

voksne 

4. Hvor gammel skal man være, før man må 

købe øl i butikkerne? 

14 år 16 år 18 år 

5. Hvor mange danskere dør årlig som følge 

af et højt alkoholforbrug? 

Ca. 1.000 Ca. 2.000 Ca. 3.000 

6. Alkohol øger risikoen for at udvilke 

forskellige kræftformer. Hvilke? 

Bl.a. kræft i 

lever og bryst 

Bl.a. kræft i 

nyrer og 

urinveje 

Bl.a. kræft i 

blod og lymfe 

7. Hvor mange genstande bør unge under 16 

år, ifølge Sundhedsstyrelsen, maksimalt 

drikke om ugen? 

Ingen 

genstande 

Max. 5 

genstande om 

ugen 

Max. 10 

genstande om 

ugen 
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8. Hvor mange personer i Danmark rammes 

årligt af kræft som følge af for højt 

alkoholforbrug? 

Ca. 450 

personer 

Ca. 1200 

personer 

Ca. 1800 

personer 

9. Hvor mange af de 15-16-årige danske 

unge har drukket sig fulde i løbet af den 

seneste måned? 

37 % 59 % 73 % 

10. Hvor mange danskere er afhængige af 

alkohol? 

Ca. 40.000 Ca. 100.000 Ca. 140.000 

11. Hvilket land har Europarekord i fuldskab 

blandt unge? 

Finland Danmark Tyskland 

12. Hvor mange genstande anbefaler 

Sundhedsstyrelsen, at voksne maksimalt 

drikker på en aften? 

Max. 3 

genstande 

Max. 4 

genstande 

Max. 7 

genstande 

13. Hvor stor en procentdel af danske unge 

går ind for, at aldergrænsen for salg af al 

alkohol til unge hæves til 18 år? 

24 % af de 

unge 

44 % af de 

unge 

64 % af de 

unge 

  



BILAG 
JUBILÆUMSMÆRKER 

 3 

 

 

Tip en 13’er om alkohol 

 

1 x 2 

1. Er det skadeligt at drikke alkohol, når man 

er ung? 

Ja Måske Nej 

2. Alkohol sættes i forbindelse med… Max 20 

forskellige 

sygdomme 

40-50 

forskellige 

sygdomme 

Mere end 60 

forskellige 

sygdomme 

3. Hvor mange voksne i danmark har et 

storforbrug af alkohol? (Dvs. over 21 

genstande om ugen for mænd og over 14 

genstande om ugen for kvinder) 

Ca. 560.000 

voksne 

Ca. 860.000 

voksne 

Ca. 1.160.000 

voksne 

4. Hvor gammel skal man være, før man må 

købe øl i butikkerne? 

14 år 16 år 18 år 

5. Hvor mange danskere dør årligt som følge 

af et højt alkoholforbrug? 

Ca. 1.000 Ca. 2.000 Ca. 3.000 

6. Alkohol øger risikoen for at udvikle 

forskellige kræftformer. Hvilke? 

Bl.a. kræft i 

lever og bryst 

Bl.a. kræft i 

nyrer og 

urinveje 

Bl.a. kræft i 

blod og lymfe 

7. Hvor mange genstande bør unge under 16 

år, ifølge Sundhedsstyrelsen, maksimalt 

drikke om ugen? 

Ingen 

genstande 

Max. 5 

genstande om 

ugen 

Max. 10 

genstande om 

ugen 

8. Hvor mange personer i Danmark rammes 

årligt af kræft som følge af for højt 

alkoholforbrug? 

Ca. 450 

personer 

Ca. 1200 

personer 

Ca. 1800 

personer 

9. Hvor mange af de 15-16-årige danske 

unge har drukket sig fulde i løbet af den 

seneste måned? 

37 % 59 % 73 % 

10. Hvor mange danskere er afhængige af 

alkohol? 

Ca. 40.000 Ca. 100.000 Ca. 140.000 
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11. Hvilket land har Europarekord i fuldskab 

blandt unge? 

Finland Danmark Tyskland 

12. Hvor mange genstande anbefaler 

Sundhedsstyrelsen, at voksne maksimalt 

drikker på en aften? 

Max. 3 

genstande 

Max. 4 

genstande 

Max. 7 

genstande 

13. Hvor stor en procentdel af danske unge 

går ind for, at aldersgrænsen for salg af al 

alkohol til unge hæves til 18 år? 

24 % af de 

unge 

44 % af de 

unge 

64 % af de 

unge 
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Fest - Seniorspejder 

 

Bilag 6 

 

 

Svarbrikker til dilemmaspil. Print 1 sæt pr deltager. 

 

 


