
 

Danske Baptisters Spejderkorps | Korpskontoret |  

Wagnersvej 33 | 2450 København SV | +45 98 16 62 50 | dbs@dbs.dk 

 

Tænkedag 2020 - Livstråde 
Overskriften for dette års tænkedag er Livstråde, som skal symbolisere de tråde der binder 

mennesker sammen. Temaet lægger vægt på diversitet, retfærdighed og inklusion og fo-

kusere på at vi alle er en del af et stort fælleskab verden over. Skaberne af materialet er 

World Association og Girl Guides & Girls Scouts (WAGGGS), der står bag materialet. 

WAGGGS er en organisation for mere end 10 millioner piger og kvinder verden over. 

Mødet herunder er vurderet til at tage ca. halvanden time. Ønsker I at det varer kortere 

eller længere kan man finde flere aktiviteter her:  

https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/WAGGGS_WTD2020_EN-WEB.pdf 

Mødet er delt op i tre forskellige aktiviteter, der hver især dækker et af de tre temaer. Når 

spejderne har gennemført en af de tre aktiviteter, får de et stykke snor. Når de har været 

igennem alle tre aktiviteter, kan de flette et armbånd.  

I skal bruge: 

- En bøtte  

- Et garnnøgle 

- 4 forskellige tråde pr. spejder, i forskellige farver til arm-

bånd. 

- Bold 

- Tegneredskaber 

- Genbrugsmaterialer 

 

 

Vi håber I får et godt møde! Har i ris eller ros, er i velkomne til at skrive til hp@dbs.dk  

De Bedste Hilsner 

Program Patruljen 

 

PROGRAM 

00:00 – 00:10 Opstart og introduktion af emnet.  

Præsenter spejderne for Tænkedagen. Hvis spejderne aldrig 

har hørt om tænkedagen, kan det være en god idé at fortælle 

om at spejderne er en del af et fællesskab med spejdere over 

hele verden. Og at vi på tænkedag tænker på os selv og alle de 

spejdere der er i dette store fællesskab.  

Aktiviteterne kan laves i én stor gruppe eller foretages i min-

dre patruljer. Spejderne bliver nu bedt om at sætte sig/stå i en 

cirkel. Herefter introduceres ”Boksen”, heri lægges en tråd pr. 

spejder.    

https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/WAGGGS_WTD2020_EN-WEB.pdf
mailto:hp@dbs.dk
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00:10 – 00:25 Jeg er for sej! 

Lederen starter musik (eller klapper) og spejderne begynder 

at række boksen rundt mellem dem i cirklen. Lederen stiller 

sig nu med ryggen til og stopper for tilfældigt for musikken. 

Den spejder, der holder boksen, trækker en tråd, og fortæller 

en ting spejderen synes er sejt/fedt ved sig selv.  

Samtale: 

- Havde de mange ting til fælles? 

- Havde de ikke så meget til fælles?  

- Var det svært at finde på noget?  

- Hvordan var det at høre andre finde på noget?  

 

00:25 – 00:45 Diversitet/Forskellighed 

Spejderne stiller sig foran lederen. Lederen læser nu forskel-

lige sætninger op spejderen kan enten stille sig i et Ja/Nej eller 

Neutralt felt, alt efter om de genkender sig selv i sætningen.  

Eksempler: 

- Snakker mere end 1 sprog 

- Har en søskende 

- har forældre fra et andet land end DK. 

- Har grint denne uge 

- Går til en anden fritidsaktivitet end spejder 

- Forældre har været spejdere 

- Har en religion 

 

Samtale: 

Hvilke forskelle/ligheder havde I? Tror i det gør en forskel for, 

hvordan i ser verden? Tror i forskellige oplevelser i livet, giver 

forskellige holdninger/perspektiver? 

00:45 – 01:00 Inklusion 

Spejderne står i en cirkel. En spejder starter med en rulle garn. 

Spejderen siger en ting om sig selv. Hvis de andre kan nikke 

genkendende rækker de hånden op. Spejderen kaster nu garn-

nøglet til en af de andre spejdere. Men holder selv fast i enden. 

Den spejder der modtager nøglet siger et statement om sig 

selv, og spillet forsætter indtil alle spejderne er ”inkluderet”.  

Samtale:  

Har i lært noget nyt om nogen af de andre? Har i noget til 

fælles, med nogen i ikke regnede med? Hvad tror i snoren kan 
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symbolisere i virkeligheden? Vi er alle bundet sammen og 

har meget mere tilfælles end vi måske lige tænkte. 

01:00 – 01:20 Retfærdighed 

Denne leg er egentligt et lille løb, og kan skaleres alt efter tid 

og antallet af spejdere. 

Spejderne inddeles i mindst to hold. Hvert hold gives forskel-

lige handicap; binde holdets ben sammen, binde holdets hæn-

der sammen, et stumt hold, et blindt hold, et venstrehåndet 

hold m.v. Dette kan gøres med spejdernes tørklæder. Spej-

derne bliver nu sendt rundt på forskellige poster hvor de skal 

lave forskellige aktiviteter. F.eks:  

- Skihop 

- Tegne en sol 

- Lave en menneskepyramide 

- Kaste en bold i en spand fra en give afstand 

- Bygge det største tårn af genbrugsmaterialer, naturmateri-

aler el. lig 

 

Samtale: 

Ift. regler og materialer får alle spejdere det samme (”er lige”). 

Men betyder det, at de alle havde lige vilkår? Var det en ret-

færdigkonkurrence? Hvad kan vi gøre for at hjælpe dem, der 

har det sværere end os? Hvad gør samfundet for at ligestille 

os alle? Kan i se nogle eksempler i jeres hverdag, hvor i får 

stillet lige muligheder, men ikke har samme vilkår?  

01:20 – 01:30 Farvel og tak for i dag 

Spejderen skal nu binde de snore de har fået sammen til et 

armbånd. Dette skal symbolisere at vi alle indgår i et fælles-

skab, på trods af forskelligheder.  

Herefter udleveres årets tænkedagsmærke. 


