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Programmet herunder er basseret på WAGGGS’ World Thinking Day 2019 materiale. Du kan afholde 

mødet som det er angivet herunder eller tilpasse det, så det passer lige til jer. Det kan du bl.a. gøre 

ved at ændre tid, antal aktiviteter eller sværhedsgraden, så det passer til aldersgruppen. Er du interes-

seret i flere aktiviteter, eller nysgerrig på hvor idéerne kommer fra, kan du se det originale materiale 

her: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/badge/  

 

Har du nogle spørgsmål til materialet eller mødet er du velkommen til at skrive til hp@dbs.dk  

 

God Tænkedag og god fornøjelse! 

 

 

Programpatruljen 

 

 
 

 

 

Tid Aktivitet 

 

 

00:00 – 00:10 Opstart   

Introducer kort tænkedagen. Hvorfor holder vi tænkedag? 

Uddel evt. hjemmelavede biletter til rejsen 

 

00:10 – 00:30 Skab jeres tidsmaskine 

(Dette kan være et møde i sig selv eller udelukkes helt) 

Patruljen skaber deres egen tidsmaskine af genbrugsmateri-

aler. Variér sværhedsgraden alt efter hvilken aldersgruppe 

patruljen er i. Brug eks. papkasser og lig. til flokken men lad 

gruppen bygge en af gammelt træ og lig. For at lave tidsma-

skinen har i altså brug for en del genbrugsmaterialer og evt. 

ting til at lime, klippe, og pynte med. I bestemmer selv 

hvilke materialer og værktøjer spejderne skal have lov at 

bruge til at lave maskinen.   

   

 

00:30 – 00:35 Tidsrejsen  

Hvert stop tager ca. 10 minutter og så er der lagt 5 minutter 

ind til at skifte imellem aktiviteterne. I kan selv vælge 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/badge/
mailto:hp@dbs.dk
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hvordan spejderne skal rejse i tiden. Skal det være ved at 

trække en destination(aktivitet)? Skal de rejse mellem for-

skellige forudbestemte destinationer? Skal de selv vælge 

hvor de vil hen? Skal de holde fast i deres tidsmaskine for at 

få lov til at rejse til næste destination(aktivitet)?  

  

 

00:35 – 00:50 Fortid 

Sandt eller falsk (Bilag 1) 

Patruljen stilles spørgsmål om spejderfortiden. Det gælder 

om at være den patrulje der får flest svar rigtigt. Er der kun 

en patrulje laves konkurrencen internt i patruljen. Det gæl-

der her om at være den spejder, der får flest rigtige svar. 

 

Det kan også laves som et 2 sandheder og en løgn leg. Spej-

derene finder 2 sande fakta om spejderbevægelsen, det kan 

enten være ved selv at researche eller ved hjælp af spørgs-

målsarket. Herudover finder de selv på en falsk påstand om 

spejderbevægelsens historie. Patruljekammeraterne skal 

herefter gætte hvilken, der ikke passer og altså er en løgn. 

 

I kan bagefter snakke om hvor meget i egentligt viste om 

spejderbevægelsens historie.  

 

00:50 – 01:05  Nutid 

Hvem bestemmer? 

1. En fra patruljen forlader lokalet. 

2. Patruljen stiller sig i en cirkel.  

3. Patruljen udpeger en leder. 

4. Denne leder laver en bevægelse/handling. 

5. Resten af patruljen i cirklen kopirer lederen. 

6. Lederen skifter bevægelse og resten af cirklen gør det 

samme. 

7. Lad nu spejderen der forlod lokalet tilbage ind i midten 

af cirklen. 

8. Spejderen skal nu forsøge at gætte hvem der leder pa-

truljens bevægelser.  

9. Gætter spejderen hvem der leder patruljen, vinder spej-

deren.  

10. Gætter spejderen det ikke, vinder lederen. 

 

I kan bagefter snakke om, hvordan det var at være leder. 

Nemt, svært? Hvad kræver det at være en god leder?  

 

01:05 – 01:20  Nutid 

   Den blindes vej 

Denne aktivitet handler om samarbejde og I får brug for je-

res tørkleder eller anden bind for øjnene.  
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1. Lav en kort forhindringsbane. Sæt sværhedsgraden efter 

hvilken aldersgruppe patruljen har. 

2. Sæt spejderne sammen i par. 

3. Giv den ene spejder bind for øjnene. 

4. Den anden spejder skal nu fører den blinde spejder gen-

nem forhindringsbanen. I kan øge sværhedsgraden ved 

kun at lade den hjælpende spejder fører den blinde ved 

brug af ord.  

5. Tag tid på hvor lang tid det tager for alle i patruljen at 

komme igennem banen. Dette er patruljens samlede tid. 

Er der kun en patrulje er det parret, der tilsammen gen-

nemfører banen hurtigst, der vinder.  

 

Efter I er færdige, kan I snakke om, hvordan det var hhv. at 

blive ledt og at lede. Hvordan gjorde en god leder? Hvordan 

var det at lade sig fører af en anden? Hvordan kommunike-

rer man bedst? m.m.   

 

01:20 – 01:35  Fremtid 

   Fremtidens spejder 

Hvordan ser en spejder ud i fremtiden? Måske 2119? eller 

2419? Det er helt op til jer. Til denne opgave skal i bruge 

farver og papir. Spejderne skal nu hjælpes ad med at tegne 

fremtidens spejder. Det kan gøres på to forskellige måder.  

 

I kan enten have et stort papir hvor patruljen fælles hjælpes 

om at tegne fremtidens spejder. Hvad holder spejderen i 

hånden? hvordan ser tøjet ud? Hvad laver spejderen?  

 

Den anden måde er ved at give hver spejder et stykke papir, 

de tegner nu hovedet på fremtidens spejder, herefter folder 

de papiret så hovedet ikke længere kan ses og giver det til 

den kammerat der sidder til venstre. Nu tegner de en torso 

på fremtidens spejder. Folder igen og sender endnu engang 

til venstre. Sådan fortsættes det til hele fremtidens spejder 

er tegnet.  

 

Når i er færdige med at tegne kan I eksempelvis snakke om, 

hvordan de tror det er at være spejder om 50, 100, 200, …, 

år. Hvad har ændret sig? Hvad er det samme? Arbejder vi 

stadigvæk ud fra de samme værdier? Findes spejder overho-

vedet i fremtiden?  

 

01:35 – 01:50  Fremtid 

   Hvilken fremtidsverden ønsker vi at leve i? 

Kender spejderne til verdensmålene?  
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Spejderne kender verdensmålene:  

Du skal bruge nogle print af verdensmålsoversigten.  

Spejderene skal til at starte med hver især uden at snakke 

sammen vælge de 3 verdensmål, som de syntes er vigtigst. 

Herefter skal de præsentere for hinanden hvilke de har valgt, 

og derefter sammen vælge de 3 som de fælles kan blive 

enige om de synes er vigtigst. Er man én patrulje præsentere 

de nu disse 3 for deres fører. Er der flere patruljer venter 

man til slut og alle patruljer fremlægger hvilke, de ha valgt, 

for hindanden.  

 

Snak med patruljen om hvorfor de har valgt som de har? 

Hvorfor er lige deres mål de vigtigste? Hvad kan de andre 

mål? Hvad kan de selv gøre for at være med til at opfylde 

målene så vi får den verden vi ønsker i fremtiden? Hvilken 

fremtidsverden ønsker spejderne overhovedet?  

  

Spejderne kender ikke verdensmålene: 

Du skal bruge nogle print af verdensmålsoversigten og me-

get gerne de specifikke mål føreren udvælger.  

Kender spejderene ikke til verdensmålene, udvælger førerne 

et eller flere verdensmål og præsentere for spejderne. Præ-

senter også verdensmålene, hvis det er nødvendigt. Herefter 

skal spejderne nu snakke om, hvad de tænker man kan gøre 

for at løse dette mål og hvad de måske kan være med til at 

gøre. De vælger hver især tre ting de tænker der kan gøres 

for at opnå målet og præsentere det for hinanden. Herefter 

kan i evt. forsætte som gjort i ’Spejderne kender til verdens-

målene’.  

 

I kan bagefter snakke om, om verdensmålene overhovedet 

er vigtige? Hvordan det ville være, hvis der var nogen af 

målene som vi tager for givet, er opfyldte i Danmark, men 

lige pludselig ikke var det? Eks. fattigdomsgrænsen, mad og 

rent vand, adgang til lægehjælp osv.  

 

Er i mere interesseret i Verdensmålene kan i se mere på 

https://www.verdensmaalene.dk/. Hente inspiration til akti-

viteter kun om verdensmålene på https://issuu.com/spej-

derne/docs/spejdernes_dag_onlinemagasin_enkelt eller 

give jer i kast med online platformen 

http://www.thegoals.org.  

   

 

01: 50 – 02:05  Fortid  
   Patruljesystemet 

https://www.verdensmaalene.dk/
https://issuu.com/spejderne/docs/spejdernes_dag_onlinemagasin_enkelt
https://issuu.com/spejderne/docs/spejdernes_dag_onlinemagasin_enkelt
http://www.thegoals.org/
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Baden Powell opfandt patruljesystemet for at opfordre spej-

dere til at samarbejde i mindre hold. Dette er en øvelse, der 

søger at styrke patruljens tillid til hinanden.  

 

Lad patruljen stå tæt sammen i en cirkel med hænderne i 

skulderhøjde med håndfladerne ind mod cirklen. En af pa-

truljemedlemmerne stiller sig i midten. Spejderen i midten 

lader sig nu helt spændt i kroppen falde frem/tilbage/til si-

den. Inden spejderen falder, siger spejderen ”klar?” og pa-

truljen svare ”klar!” Herefter lader spejderen i midten sig 

falde mellem patruljekammeraten, der roligt lader spejderen 

i midten ”falde” rundt i cirklen. Er det for nemt for patruljen 

kan de tage evt. tage et skridt eller to tilbage. Hvis der er tid 

så lad det gå på omgang så alle spejdere, der har lyst, får lov 

at prøve at være i midten.  

 

Efter øvelsen kan man snakke om hvordan det var at lade 

sig falde? Havde spejderen tiltro til patruljen? Hvorfor, 

hvorfor ikke? Hvordan var det, at skulle være dem der greb? 

Hvorfor er det vigtigt for en god patrulje at kunne stole på 

hinanden?  

 

02:05 – 02:15 Afslutning 

Rejsen er slut og spejderne er landet tilbage i 2019. Mødet 

rundes af og hvis i har afholdt rejsen som en konkurrence 

annonceres vinderen. 

 

Fortids Quiz 
 

Hvilket år blev spejderbevægelsen grundlagt?   

Det første spejderarbejde opstod i 1907. I 1920 grundlages den internationale spejderbevægelse.  

 

Hvilket år grundlages pigespejderbevægelsen? 

De første pigespejdertroppe opstod i 1920 men først i 1928 blev pigespejdernes verdensforbund 

grundlagt 

 

Hvem grundlage spejderbevægelsen?  

Lord Robert Baden Powell startede spejderbevægelsen i 1907. Hans kone Olave Baden Powell blev 

senere leder for pigespejderne.  

 

Hvad er Tænkedagen?  

Tænkedagen bliver afholdt hvert år på d. 22. februar som var både Lord Baden Powells og Olave  

Baden Powells fødselsdag. Derfor kom mange spejdere med gaver, men parret bad i stedet spejderne  

om at indsamle pengene, så de kunne gå til et godt formål. Tænkedagen er derfor en dag hvor man  

kan tænke på spejderbevægelsen, spejder venner fra nær og fjern, og hvordan andre spejdere har det.  

 

Hvad står WAGGGS for?  

World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Verdensorganisationen for piger, der har ca. 10  
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mio. medlemmer i 150 forskellige lande.   

 

Hvad står WOSM for?  

World Organisation of the Scout Movement og er i dag åbent for både mandlige og kvindelige med-

lemmer og har mere end 40 millioner medlemmer i over 200 forskellige lande verden over.  

 

Hvor mange Verdens spejdercentre har WAGGGS? 

WAGGGS har 5 verdensspejdercentre: 

  

1. Kusafiri – Afrika 

2. Pax Lodge – England, London 

3. Sangam – Indien, nær Mumbai 

4. Our Chalet – Schweiz 

5. Our Cabana – Mexico, nær Mexico City 

 

 

Hvad heder spejdercentret i Schweiz, der samarbejder med WOSM?  

Kandersteg International Socut Center 

 

Hvornår blev den første Verdens Jamboree afholdt og hvad er en verdens jamboree?  

En Jamborée er en stor spejderlejer med international deltagelse og betyder ”freddelig kappestrid 

mellem mange stammer”. Den første Verdens Jamborée blev afholdt i England i 1920. Verdens Jam-

boreen bliver afholdt hvert 4. år og skifter fra land til land. 

 

Hvad er de 3 pligter(duty) Baden Powell lage til grund for spejderarbejdet?  

1. Pligt over for Gud – Spejderens forhold til de spirituelle værdier. Troen på noget større end 

menneskeligheden selv.   

 

2. Pligt over for andre – Spejderens forhold og ansvar overfor det samfund, spejderen er en del 

af; venner, familie, lokalsamfund, land, verden osv. Herunder spejderens respekt for andre og 

naturen.  

 

3. Pligt over for sig selv – Spejderens ansvar over for sig selv. Selv at udvikle sit potentiale til 

fulde, ud fra spejderens egne evner.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


