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Indledning

Hvordan bruger du materialet?

”Tanketid for de yngste” er KFUM-Spejdernes forkyndelsesmateriale til årets sommerlejre målrettet familiespejdere,
bævere og ulve.

Materialet er bygget op som et ”build-your-own”-koncept
med andagter til tre dage.

Materialet hedder ”Tanketid”, fordi det skal skabe tid, rum
og ro til eftertænksomhed. Tempoet i samfundet er højt, og
kravene til os alle synes at eskalere, men her kan spejderarbejdet være en værdifuld modvægt og netop tilbyde mulighed for at stoppe op og give plads til store tanker.
I ”Tanketid” ligger derfor også at blive ”tanket op” - at få
mulighed for i børnehøjde at beskæftige sig med nogle vigtige livstemaer som ensomhed, uretfærdighed og taknemlighed - eksistentielle problemstillinger, som alle mennesker møder i livet.

Kriterier for materialet
Der er i udarbejdelsen af materialet især lagt vægt på at…
✔	Der er en høj grad af identifikation – hovedpersonen er
et barn i bæver/ulve-alderen.
✔	Det skal kunne afvikles af alle
✔	Det skal kunne afvikles hvor som helst, hvilket også betyder, at der ikke indgår teknik.
✔	Det bibelske indhold er kort, koncentreret og integreret
i teksten – ikke som en parallel bibeltekst.
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Forestil dig en lagkage. Man kan i princippet nøjes med
bunden, men måske bliver oplevelsen lidt tør. Det vil som
regel give en bedre smagsoplevelse, hvis man også vælger
andre ingredienser.
Hver andagt består af nedenstående del-elementer eller ingredienser, om man vil. Bunden - dvs. historien og fadervor
er dog et minimum. Uden det ingen andagt. Men ud over
bunden er det op til den enkelte andagtsansvarlige leder at
”vælge ingredienser” og sammensætte det program, som
man tænker giver bedst mening ud fra det kendskab, man
har til sine bævere og ulve. På den måde skulle der gerne
være noget for enhver smag, og det skulle også gerne være
superlet at gå til ude i grupperne.
Der er ingen kronologi i historierne, så andagterne kan bruges i den rækkefølge, det passer bedst.
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Blomsterpynt
Sang

Frugttopping
Dagens bøn

Hindbærmousse
Eftertanke

Creme

Leg/aktivitet

Forklaring til ”ingredienserne”

1.	Historien: Nanna er den gennemgående person.
Hun har forskellige oplevelser, som sætter tanker i
gang hos hende om temaerne at være bange/ensom,
retfærdighed og taknemmelighed. I hver historie
trækkes tråde til en bibelsk fortælling.
Fadervor
2.	Leg/aktivitet: Legen/aktiviteten giver bæverne og
ulvene mulighed for at gøre noget aktivt, som knytter
sig til og øger forståelsen for dagens tema.
3.	Eftertanke: Det er op til jer ledere ud fra det kendskab, I har til jeres bævere og ulve, at vurdere, om
de kan ”håndtere” og få udbytte af at være stille

Bund

Dagens historie +
Fadervor

sammen. Hvis vejret er til det, kan I evt. bede dem
lægge sig på ryggen i græsset og kigge op på skyerne, mens de er stille. Måske kan de også ligge med
lukkede øjne og lytte til naturens lyde. Det er ikke givet, at alle børn uden videre vil kunne ”være i denne
stilhed”, fordi det er uvant. Stilhed kan ”trænes” og
mange børn vil efterhånden opleve, at det er rart og
afslappende.
4.	Dagens bøn: En bøn som tematisk passer til dagens
historie.
5.	Sang: Der er i materialet foreslået en sang/salme til
hver andagt, men her kan man vælge andre sange/
salmer, som I godt kan lide at synge med lige netop
jeres bævere og ulve.
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Dag 1
Tema: At føle sig bange og udenfor
Det ringede ud til frikvarter. Nanna var i legegruppe med Emma, Anton og Alexander.
Deres lærer Karen havde delt dem ind i legegrupper, og man skulle lege sammen med de
samme børn hvert 12-frikvarter en hel uge. Nanna syntes nogle gange, det var ret nederen. Hvorfor kunne de ikke bare selv få lov til at bestemme, hvem de ville være sammen
med? Hvis hun selv skulle vælge, ville hun ikke vælge Emma. Emma var ret ny i klassen,
og så havde hun lidt taleproblemer. Hun kom tit til at sige ”t” i stedet for ”k”. Det lød altså
ret mærkeligt, når hun ville sige ”kat” og i stedet sagde ”tat”, og deres lærer ”Karen” blev
nogle gange til ”Taren”. Emma var altså bare noget anderledes. Legegruppen fungerede
på den måde, at alle havde hver en dag, hvor man skulle bestemme en leg, på nær om
fredagen, hvor Karen bestemte. I dag var det Antons tur. Nanna syntes ikke, det var så
fedt, når Anton skulle bestemme, for det var tit noget ret vildt noget med våben, hvor
man skulle lege ”Fortnite” og rende rundt og skyde hinanden. Nanna spillede slet ikke
Fortnite, så hun var ikke så god til den leg. Hun havde godt nok hørt drengene snakke om
”skins” og ”guns”, men sådan helt præcist hvad det var, vidste hun faktisk ikke. Heldigvis
foreslog Anton ikke noget med Fortnite i dag, men i stedet, at de skulle spille fodbold i
skolegården. Det var måske heller ikke ligefrem hendes yndlingsaktivitet, men i hvert
fald bedre end skydelege. ”Den, der kommer sidst ud i skolegården, er en rådden banan”,
råbte Anton og spurtede afsted. Alexander satte hurtigt efter, og til sidst kom Emma og
Nanna halsende.
”Jeg er førstevælger”, sagde Anton. ”Jeg tager Nanna, og så kan du få Emma”. ”Okay”,
sagde Alexander. ”Pigerne står på mål”. ”Det tør jeg altså ikke”, sagde Nanna. ”Jeg er
bange for at blive ramt i hovedet af bolden”. ”Tør du ikke? Hvad sker der lige for det? Er
du en kylling”, grinede Anton. ”Kom nu bare, der sker ikke noget”. Nanna trissede ind i
målet. Det var mærkeligt med ham Anton. Han fik det næsten altid, som han ville have
det. Hvorfor var der ikke nogen, der turde sige fra og sige ham imod? Nanna tog mod til
sig: ”Er du måske aldrig bange for noget, Anton?”. ”Mig? - Ha! - Nej ikke en skid”, svarede
Anton, mens han lavede et par smarte finter med bolden. De spillede lidt tid, men pludselig ramte Alexander bolden skævt, og den fløj i en stor bue lige ned i kælderskakten,
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hvor en dør stod åben. Bolden trillede ind i mørket. Kælderen var stor og mørk og fyldt
med underlige lyde. Det var ikke et sted, nogen havde lyst til at komme. Der gik rygter
om, at der var set et spøgelse dernede engang. ”Selvhenter”, skreg Anton. Alexander gik
hen og kiggede ned i kælderskakten og sagde: ”Jeg skal nok gøre det, men jeg venter lige
lidt”. ”Du tør ikke”, hvæsede Anton. ”Hent den nu”. Nanna kunne mærke, hvordan det
begyndte at bruse inde i hende af raseri, og inden hun kunne nå at stoppe sig selv, råbte
hun: ”Hvis du er så modig Anton, hvorfor gør du det så ikke bare selv?”. Spørgsmålet kom
helt bag på Anton. Han sparkede lidt ned i asfalten med skosnuden og vrængede: ”Fordi
jeg ikke gider”. ”Jeg henter bare bolden”. Nanna, Anton og Alexander vendte sig om, og
dér stod Emma og sagde: ”Jeg henter bare bolden”. ”Tør du virkelig det?”, spurgte Nanna.
”Ja. Jeg er ikke bange for mørket. Jeg er vant til at gå tur med min hund i mørke”. Wow,
det var noget af det vildeste, Nanna længe havde hørt. Nanna kunne faktisk kun falde i
søvn, hvis døren ud til stuen stod åben, så der kunne komme lys ind. At gå ud om aftenen
i mørke turde hun da slet ikke.
Emma forsvandt ind i mørket. Der gik et stykke tid, og hun kom ikke ud. Nanna blev
bange. Drengene stod bare og gloede på det mørke dørhul. Tænk, hvis der nu virkelig
var noget om det der spøgelse. Tænk, hvis Emma var faret vild i de mange gange under
skolen. ”Vi er nødt til at gøre noget. Vi må finde en gårdvagt”, sagde Nanna. ”Okay, jeg
hent….”. Mere nåede Alexander ikke at sige, før Emma kom frem i døråbningen. ”Er du
crazy. Den bold var svær at finde. Det var totalt mørkt, og den var trillet helt hen for enden af gangen”, sagde Emma med et grin.
Da de havde fri fra skole stod Nanna og Emma sammen og ventede på bussen. ”Skal
vi sidde sammen?”, spurgte Nanna. ”Det ”tan” vi da godt”, svarede Emma. ”Det var altså mega sejt gjort det der med bolden i dag”, sagde Nanna. ”Er du slet ikke bange for
noget?” Emma sad lidt uden at svare, men så sagde hun: ”Jo, jeg er bange for frikvartererne”. Nanna forstod slet ikke, hvad Emma mente. Nanna havde hørt om folk, som var
bange for højder eller edderkopper, eller mus, eller klovne, eller lukkede rum …. men
frikvarterer? Frikvartererne var da sjove. ”Hvordan bange?”, ville Nanna vide. ”Jeg er bange for at blive valgt sidst, eller slet ikke at blive valgt”, svarede Emma. ”Det er ikke sjovt at
være ensom. Det er en dum følelse”. Nanna kom til at tænke på alle de gange, hun havde
syntes, at legegrupper var latterlige, og alle de gange hun var gået direkte forbi Emmas
bord uden overhovedet at se på hende for at komme over til de andre piger.
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Om aftenen før Nanna skulle sove, fortalte hun sin mor om det med Emma og bolden,
og hvor sej Emma havde været. Hun fortalte også, at Anton havde sagt, at han ikke var
bange for noget, men det passede slet ikke, for han turde ikke gå ned i mørket. ”Jeg tror,
alle mennesker er bange en gang i mellem”, sagde mor. ”Der er dem, der vil indrømme
det, og dem, der ikke vil indrømme det. Det hører med til at være menneske. Men nu er
det din sengetid. Jeg tror, jeg ved, hvilken go’-nathistorie, jeg vil læse for dig i dag”. Mor
læste alt muligt forskelligt for Nanna - sjove historier, tegneserier, eventyr, rim og remser,
og i aften var det en historie fra Bibelen.
”Jesus og hans venner var taget til Jerusalem for at fejre påske. Da Jesus kom til byen,
blev han hyldet som en konge og folk spredte kapper ud på vejen, skar palmegrene af
træerne og viftede med grenene. Nogle dage efter spiste han en god middag med sine
venner, og bagefter tog han ud i en slags have eller park for at bede til Gud. Men en af
vennerne, ham der hed Judas, havde fået nogle meget værdifulde sølvmønter af nogle
mænd, som var imod Jesus. Til gengæld for mønterne skulle Judas fortælle, hvor Jesus
var, så mændene kunne komme og fange ham. Mændene kom og havde soldater med,
som fangede Jesus. Jesus´ allerbedste ven hed Peter. Han fulgte bagefter, uden at nogen
opdagede ham, for han ville se, hvad de gjorde ved Jesus. De slæbte ham hen til et hus,
hvor han skulle afhøres, for de ville have ham til at sige noget, som var ulovligt, så de
kunne dømme ham til døden. Peter var ude foran huset, og han blev genkendt af en, som
sagde: ”Hey du der, du er da en af Jesus´ venner, er du ikke?”. Peter blev bange for, at de
også skulle tage ham til fange, så han sagde: ”Jeg aner ikke, hvad du taler om. Ham Jesus
kender jeg i hvert fald ikke”. To gange mere var der folk, der pegede på Peter og råbte:
”Du var da ven med ham Jesus, var du ikke?”. Hver gang nægtede Peter at kende Jesus,
og den sidste gang sværgede han endda på, at han ikke kendte ham. Bagefter blev Peter
meget ked af, at han havde ladet som om, han ikke kendte Jesus, men han blev jo bare
så bange. Jesus tilgav Peter, så Peter blev fri for at gå rundt med dårlig samvittighed”.
Nanna kunne godt lide historien, selvom den var lidt trist. ”Hvad gør du, når du er bange,
mor?”, ville Nanna vide. ”For det første snakker jeg med nogen om det. Bare det at fortælle til nogen, hvad jeg er bange for, hjælper rigtig meget. Jeg beder også tit fadervor eller
en anden bøn”, svarede mor. ”Jesus sætter aldrig sin telefon på fly, og han har sagt, at
han er med os alle dage indtil verdens ende. Det vil altså også sige, når vi er bange og føler os ensomme og kede af det. På den måde er jeg jo aldrig ensom, selvom jeg kan være
alene”. Det var rart at tænke på, syntes Nanna, og med det i tankerne faldt hun i søvn.
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Fadervor
Fadervor, du som er i himmelen. Helliget blive dit navn,
komme dit rige. Ske din vilje som i himmelen, således
også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad
os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Led os
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget,
magten og æren i evighed. Amen.

Leg/aktivitet
Hvis I vælger legen/aktiviteten til, kan I med fordel lave
den FØR dagens tekst, så bæverne/ulvene selv mærker
følelsen af at være med i et fællesskab eller uden for et
fællesskab, hvilket denne leg nemlig skal illustrere.
Lederen siger et tal (fx 3) og bæverne/ulvene skal nu
hurtigst muligt finde sammen i grupper på 3. Man er
sammen, når man står i en kreds og holder om hinanden. Hvis antallet af børn ikke går op i 3, vil der blive et
eller flere børn ”til overs”, som står uden for kredsene.
De går ud af legen. Lederen siger nu et nyt tal (fx 4) og
igen skal børnene finde sammen i grupper med det rigtige antal. Når der kun er to tilbage, starter legen forfra.
Der kan efterfølgende tales om, hvordan det føltes, når
der ikke var plads til en i grupperne.
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Eftertanke
”Nu skal vi prøve at være stille i et lille stykke tid. Læg jer
ned på ryggen og slap helt af. I kan lukke øjnene eller I
kan kigge op på himlen. Tænk på, hvad du kan gøre, for
at alle med i fællesskabet her på lejren”

Bøn
Kære Gud.
Tak fordi vi er skabt til at leve i fællesskab med hinanden
og med dig.
Vær med os, når vi føler os ensomme og bange.
Hjælp os med at finde ind i fællesskaber, hvor vi er okay,
som vi er.
Hjælp os til at se, når andre har brug for at blive lukket ind
i vores fællesskab.
Tak fordi alle mennesker er forskellige og har værdi.

Sang
”Man er som man er” - Nr. 51 i spejdersangbogen ”Imellem venner” (eller en anden god sang/salme, som I kan
lide at synge)
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Dag 2
Tema: Retfærdighed/uretfærdighed
”Det er sygt uretfærdigt!”. Nanna var vred og ked af det. Faktisk så meget at hun var nødt
til at græde over det. Hun løb ind på sit værelse og smækkede døren i efter sig. Nanna
havde en lillesøster på 5 år, som hed Mathilde og en storebror på 13, som hed Malthe. De
måtte altid alt muligt, mens hun - Nanna - aldrig fik lov til noget som helst. Hun havde
verdens dummeste forældre - i hvert fald lige nu. De fattede bare ikke, hvor sindssygt
uretfærdigt, det hele var. Tag nu bare for eksempel i går aftes, hvor Malthe fik lov til at
være længe oppe og se en film sammen med mor og far, mens hun skulle i seng. Når de
fik lommepenge derimod - fik Nanna og Mathilde det samme - så der var det lige pludselig ikke nogen fordel at være stor. De fik hver 20 kr. om ugen. Nanna syntes selv, at hun
lavede helt vildt meget for sin tyver. Hun tømte opvaskemaskinen, gik ud med skraldespanden og pakkede sit eget idrætstøj til skolen. Mathilde skulle kun huske at tage sin
tomme madkasse med ind i køkkenet, når hun kom fra børnehave og hjælpe til med at
smøre sin egen madpakke. Det var bund-uretfærdigt. Det, der lige nu havde gjort hende
så vred, var, at Malte havde fået lov til at tage i Storcenteret med nogle venner, men da
hun havde spurgt sine forældre, havde de sagt nej.
Jo mere Nanna tænkte over det, jo flere ting kunne hun faktisk komme i tanker om, der
var uretfærdigt - det var ikke kun i forhold til hendes søskende, men også i forhold til venner. Det var uretfærdigt, at der var nogle fra hendes klasse, som tit kom på McDonald´s.
Hvis Nanna spurgte sin far, om de ikke snart skulle på McDonald´s, grinede han bare og
sagde: ”Vi elsker dig alt for højt Nanna-mus til at fylde dig med den slags skodmad”. Det
var også enormt uretfærdigt, at de andre fra klassen havde mobiltelefoner. Hun var nok
nærmest den sidste i verden, som ikke havde en mobil. Her var hendes far også bare helt
vildt irriterende og gammeldags. ”Søde Nanna. Hvad vil du dog bruge den til? Hvem skal
du ringe og sms´e til?” Ringe - sms´e? Var hendes far fra stenalderen? Fattede han da
slet ikke, at en telefon var til alt muligt andet sjovt end lige netop at ringe eller sms´e.
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Nanna kunne huske mange forskellige spændende slags legetøj, som havde været moderne, og som alle normale børn havde haft - f.eks. fidget spinners og squishies - men
den slags måtte hun aldrig få for sine forældre. Det var også sindssygt uretfærdigt.
Det bankede på døren. Far stak hovedet ind: ”Må jeg komme ind, Nanna?”. Nanna svarede ikke, men snøftede bare højt og tørrede snot af i ærmet. Far kom hen og satte sig
på sengekanten. ”Jeg kan se, at du er ked af det”, sagde far. ”Og jeg ved godt, at det er
fordi, du synes, der er nogle ting, som er uretfærdige. Det er ikke for at være træls, men
du er faktisk bare nødt til at lære at leve med det”. Inden Nanna kunne nå at protestere,
fortsatte far: ”Jeg ved, du synes, at det er unfair, at du og Mathilde får lige meget i lommepenge. Du har mere, du skal klare end Mathilde, men har du tænkt på, hvor meget tid,
hun faktisk bruger på sine pligter? Du skal før i seng end Malte, men det er fordi vi ved,
at du har brug for mere søvn end ham. Det er også først nu, vi giver Malthe lov til at gå i
Storcenteret med sine venner, og han er altså 13 år. Du får ikke lov, fordi vi gerne vil passe
på dig, og vi synes, det er for stort et ansvar endnu. Uanset hvor uretfærdigt, du synes,
det er, så er det nogle beslutninger, vi tager, fordi vi elsker dig. Men kom nu med ud,
Nanna, så du kan nå at få noget aftensmad, inden du skal til spejder”, sagde far. Nanna
vidste ikke helt, om hun syntes fars forklaring var okay eller ej, men hun ville gerne nå til
spejder, så hun gik med ud til aftensmad.
Til spejder skulle de på et løb. Der var en masse sjove opgaver. Der var det særlige i dag,
at lederne gav nogle af børnene et handicap. Nogle skulle have bind for øjnene, så de
ikke kunne se. Andre skulle gå med høreværn, så de ikke kunne høre. Nogle måtte ikke
tale. Nogle måtte ikke bruge deres hænder, og andre måtte kun bruge det ene ben. Nanna var én af dem, der slet ikke fik noget handicap, så alle opgaverne var ret lette for
hende. Det var fedt. De skulle selvfølgelig hjælpe hinanden, så hele holdet kom igennem
posterne, men der var alligevel nogle, som blev lidt sure og syntes, det var uretfærdigt.
Da løbet var slut, havde de samling. Det sluttede de faktisk altid af med til spejder. De
sang tit en sang. Nanna kunne rigtig godt lide den der ”Natteravn”, og så fortalte Tobias
tit en historie fra Bibelen. ”Nu skal I høre, unger”, startede Tobias. Det var helt med vilje,
at vi lavede den der aktivitet, som nogle syntes var lidt uretfærdig. I dag vil jeg nemlig fortælle jer en historie, som Jesus digtede, der handler om uretfærdighed. Er I klar? Nanna
var i hvert fald. Hun kunne godt lide at høre historierne.
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Og så fortalte Tobias. ”Der var engang en rig mand, som ejede en vingård - altså marker
med vindruer. Han manglede nogle arbejdere til at komme og hjælpe med at plukke druerne, så tidligt om morgenen, gik han ned på torvet. Her fandt han en arbejder, som gerne ville arbejde for ham. De aftalte en løn, og så gik han i gang. Senere på dagen manglede den rige vingårdsejer igen en arbejder, så han gik ned på torvet og fandt endnu en
mand. Sådan gik det flere gange i løbet af dagen. Selv en time før arbejdsdagen skulle
slutte, hentede han en arbejder mere. Da druerne var plukket, skulle de have deres løn.
Den rige mand kaldte alle arbejderne til sig. Ham, der havde arbejdet hele dagen, glædede sig til at få sin løn, og tænkte, at han selvfølgelig ville få flest penge. Han var allerede
begyndt at regne på, hvor meget han ville få i forhold til alle de andre, som jo slet ikke
havde arbejdet så lang tid som ham. Han blev derfor meget overrasket og faktisk også
rigtig vred, da han så, at de alle fik samme løn. Han råbte til vingårdsmanden: ”Hey, hvad
foregår der? Hvorfor får jeg ikke de fleste penge. Jeg har jo arbejdet længst og gået og
svedt hele dagen?”. Vingårdsmanden svarede: ”Du fik præcis hvad vi havde aftalt. Du fik
en god løn. Du skal ikke være misundelig over, at jeg også har været god mod de andre”.
”Hvorfor sagde vingårdsmanden det, Tobias?” ville Nanna vide. ”Jeg kan da godt forstå,
at arbejderen syntes, det var træls”. ”Tjah”, sagde Tobias. ”Jeg er jo ikke ligefrem præst,
men jeg ved, at vingårdsmanden skal forestille at være Gud. Jeg tror, historien skal fortælle os, at Gud slet ikke måler retfærdighed og uretfærdighed på samme måde som vi
mennesker. Måske vil han sige, at vi heller ikke skal bruge så meget energi på hele tiden
at gå op i, hvad der er retfærdigt eller uretfærdigt, for så bliver man bare misundelig og
sur indeni. Jeg tror, historien skal fortælle os, at Gud elsker os alle sammen lige meget,
uanset hvor meget, du tror på Gud, eller om du nogle gange bliver i tvivl om, om han
overhovedet findes. Han elsker os alle lige meget, uanset om du gør mange gode ting,
eller om du også kommer til at gøre dumme ting ind imellem. Guds kærlighed er den
samme for os alle, akkurat ligesom arbejderne i vingården alle fik den samme løn.
Da de kørte hjem fra spejder, sad Nanna helt stille bag i bilen. ”Er du faldet i søvn, Nanna”, spurgte far. ”Næh - jeg tænker”, svarede Nanna. ”På hvad?”, ville far vide. ”Jeg tænker bare på, at jeg vist nok forstår lidt bedre, hvad du mente på værelset i eftermiddag”.
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Fadervor
Fadervor, du som er i himmelen. Helliget blive dit navn,
komme dit rige. Ske din vilje som i himmelen, således
også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad
os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Led os
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget,
magten og æren i evighed. Amen.

Leg/aktivitet
Hvis I vælger legen/aktiviteten til, kan I med fordel lave
den FØR dagens tekst, således at bæverne/ulvene mærker følelsen af uretfærdighed på egen krop, inden de
præsenteres for dagens tema.
”Stafet med handicaps”. Bæverne/ulvene deles ind i
hold, som stiller op i rækker. Alle får tildelt et ”handicap” (blind, døv, stum, uden en eller begge arme, kun
med ét ben mv.) Det skal være forskellige handicaps, der
dyster mod hinanden. Det betyder, at det helst ikke må
være sådan, at den første person i hver række er blind,
person nummer to er døv osv. Dette er for at øge chancen for, at de ikke klarer opgaven lige godt, så legens
pointe omkring uretfærdighed bliver tydelig. 10 meter
fra rækkerne står en tallerken pr. hold. På tallerkenen
ligger chokoladeknapper. Det gælder om, hurtigst muligt at løbe hen til tallerkenen og tage en chokoladeknap
og spise den. (Den blinde må evt. have en ledsager, så
børnene ikke tørner sammen, men skal selv finde chokoladeknappen). Når man har spist sin chokoladeknap
må man løbe tilbage til sit hold, og den næste person
må løbe afsted.

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Bagefter kan man evt. tale med børnene om, hvordan
legen ville kunne gøres mere retfærdighed. (Evt. ved at
børn med ”samme handicap” dyster mod hinanden)

Eftertanke
”Nu skal vi prøve at være stille i et lille stykke tid. Læg jer
ned på ryggen og slap helt af. I kan lukke øjnene, eller
I kan kigge op på himlen. Du kan tænke over en gang,
du følte dig uretfærdigt behandlet. Synes du stadig, det
var uretfærdigt, eller var det måske rimeligt nok? Du kan
også tænke over en gang, hvor du har behandlet en anden uretfærdigt. Hvad kunne du have gjort anderledes?

Bøn
Kære Gud.
Tak fordi du måler retfærdighed og uretfærdighed på din
måde, og ikke på vores måde.
Hjælp os med at komme videre, når vi føler uretfærdighed, så vi ikke bliver sure indeni.
Lad ikke misundelsen tage magten over os.
Hjælp os med ikke at være uretfærdige over for andre.
Tak fordi du elsker os alle lige højt, og tak fordi vi ikke skal
gøre os fortjente til din kærlighed.

Sang
”Han har den hele vide verden” - Nr. 35 i spejdersangbogen (”Imellem venner”) – eller en anden god sang, som I
kan lide at synge i gruppen.
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Dag 3
Tema: Taknemlighed/glæde
”Farmor, hvordan holdt man fødselsdag, da du var barn?”. Nanna og farmor var i fuld
gang med at bage en kagemand hjemme i farmors køkken. Det skulle være en kagemand
af vandbakkelse, for det elskede Nanna. Det var Nannas fødselsdag i morgen, og hun
glædede sig helt vildt. Der duftede dejligt af kage i hele huset, og Nanna glædede sig
til, at kagemanden kom ud af ovnen, for når den var kølet af, måtte hun hjælpe med at
komme glasur på og pynte den med slik. Der skulle være masser af slik på, og selvfølgelig også lys og flag. De skulle også have boller, lagkage og flødeboller. Det havde Nanna
bestemt. ”På mange måder lignede det, den måde vi fejrer fødselsdag i dag, og på andre
måder var det anderledes”, svarede farmor. ”Hvordan?”, ville Nanna vide. ”Jo – altså –
der blev sunget fødselsdagssang for mig, og det gør vi jo også for dig, når du har fødselsdag, men vi blev ikke fejret i skolen. Jeg tror slet ikke, min lærer vidste, hvornår børnene
havde fødselsdag. ”Er det rigtigt, farmor?”. Nanna kiggede på farmor for at være sikker
på, at hun ikke lavede fis, men hun så ud til at mene det. I Nannas skole kom man både
op i fødselsdagsstolen, der blev sunget, råbt hurra, der blev sat flag på ens bord, og man
delte som regel et eller andet lækkert ud til sin klasse. ”Jeg fik skam også en gave eller
måske to, hvis jeg var rigtig heldig”, forsatte farmor. ”IKKE MERE??!!”. Nanna kom næsten
til at råbe. Det var da fuldstændig crazy, og hun så for sig lille farmor sidde i en gammel
slidt sofa og græde, fordi hun kun havde fået to små fødselsdagsgaver. ”Blev du så ikke
helt vildt sur og ked af det?”. Farmor lo, så hele hendes krop rystede ”Ked af det? Nej da.
Jeg blev da glad for at få en gave. Du må huske på, at vi var jo ikke vant til andet. Måske
blev vi faktisk mere glad for den ene gave, end du gør for alle de ti gaver, du får”, sagde
farmor. ”Tolv”, rettede Nanna. ”Sidste år til fødselsdag fik jeg tolv gaver”. ”Ja – præcis
– det er det, jeg mener”, sagde farmor. Nanna kunne faktisk godt huske, hvordan hun
havde åbnet pakkerne én for én og lagt dem over på bordet, lige så snart de var åbnet.
Hun nåede ikke sådan rigtigt at se, hvad det egentlig var, for hun havde vældig travlt med
at åbne den næste. Nogle af tingene var hun blevet glad for, men noget var hurtigt blevet
kedeligt, og andet var gået i stykker efter et par dage.
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”Hvis jeg skal være lidt fræk, så tænker jeg nogle gange på, at mange børn tror, det er en
bestillings-seddel og ikke en ønske-seddel, de skriver til fødselsdag og for den sags skyld
også til jul”, sagde farmor. ”Tænk sig, jeg hørte engang om en pige”, fortsatte farmor,
”som blev vred og stampede i jorden over, at der var en ting på ønskesedlen, hun ikke fik,
i stedet for at glæde sig over alle de ting, hun faktisk fik”. Nanna blev lidt varm i kinderne,
for hun vidste udmærket godt, at det var hende, farmor tænkte på. ”Det var altså til min
fødselsdag sidste år, farmor. Det gør jeg ikke mere”. Farmor lagde viskestykket fra sig og
gav Nanna et stort knus. ”Det ved jeg godt Nanna, og det er også helt okay. Det er jo heller ikke kun jer børns skyld, at det er blevet sådan. Nogle voksne tror, at børn tager skade
af ikke at have præcis de samme ting, som deres kammerater. Nogle forældre er enormt
bange for at deres børn skal være anderledes, og de tror, at de svigter deres børn, hvis
børnene ikke har den nyeste mobil eller det sejeste mærketøj”. Nanna syntes, det var
dejligt at få et rigtigt farmor-kram, og hun stod bare og nød duften af farmor. ”Det, jeg vil
frem til, Nanna, er bare, at det er godt at øve sig i at være taknemlig. Hvis man kan finde
ud af at være glad og taknemlig over mange ting og måske også nogle gange de små ting,
så har man tit mulighed for at være glad. Og det er godt for os mennesker at være glade”.
”Jeg blev altså også glad for det badebassin, jeg fik sidste år”, sagde Nanna. ”Det ved jeg
godt, Nanna, men nogle gange er det godt at huske på, at der er meget andet, som kan
gøre os glade, end lige netop ting. Der er tusind ting, som er vigtigere end ting”. ”Tusind
ting, som er vigtigere end ting?”. Nanna gentog ordene, men var ærlig talt forvirret. ”Jeg
forstår ikke, hvad du mener, farmor”. ”Hør her, Nanna”, fortsatte farmor. ”Hvor sjovt ville
det være at have det dér badebassin, hvis du ikke havde nogen venner, du kunne invitere
til at komme og bade. Venner er ikke en ting. Hvor sjovt ville det være at have bassinet
stående i haven, hvis det aldrig blev godt vejr til at bade? Godt vejr er heller ikke en ting.
Hvor sjovt ville det være at have et badebassin, hvis du ikke var sund og rask nok til at
bade. At være sund og rask er heller ikke noget, man bare kan gå hen i en butik og købe.
Og tænk, hvis du ikke havde vand i vandhanen, men skulle gå flere kilometer for at hente
vand til at få fyldt bassinet op? Der er så meget at være taknemmelig for, og der sker
så meget godt for os hver eneste dag, men vi glemmer nogle gange at få øje på det”…
”Hmmm”. Nu forstod Nanna lidt bedre, hvad farmor mente.
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Der var stille lidt, så sagde farmor pludselig: ”Jeg var i kirke i søndags. Der fortalte præsten en historie om at være taknemlig. Jesus havde engang gjort ti spedalske mennesker
raske. Spedalskhed er en sygdom, som stadig findes i verden, men bare ikke længere i
Danmark. Det er sygdom som gør, at man mister fingre, arme og tæer, fordi de nærmest
rådner væk. Da Jesus levede, kunne man ikke gøre noget ved det, og da det var en meget
smitsom sygdom, måtte de spedalske ikke leve sammen med andre mennesker. De måtte gå og ringe med en klokke og advare andre om, at de var spedalske, så folk kunne nå
at komme væk. De boede i jordhuler uden for byen, hvor de sådan set bare kunne vente
på at dø af sygdommen. Derfor må det have været helt vildt fantastisk at møde Jesus,
for han var nemlig ikke bange for dem. De ti spedalske råbte: ”Herre, vil du ikke nok gøre
os raske”. Jesus fik ondt af dem, og så gjorde han dem raske. De skyndte sig afsted for
at vise folk, at de var blevet raske, men ud af de ti spedalske, var der kun én, som kom
tilbage og sagde tak til Jesus. Kun én eneste viste taknemlighed”
”Det kunne de da godt have gjort”, sagde Nanna, da farmor var færdig med sin fortælling.
”Ja – nemlig. Og på samme måde kan vi jo også godt vise taknemlighed over alt det, som
er godt i vores liv”
Æggeuret bippede og kagemanden skulle ud af ovnen. Nu skulle der pyntes kage, og fra
i morgen ville Nanna gøre mere ved det med at være taknemmelig. Eller hvorfor egentlig
ikke bare starte i dag? Hun slog armene om farmor, gav hende et ordentligt knus og sagde: ”Tak, fordi du vil hjælpe mig med at bage, farmor”.
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Fadervor
Fadervor, du som er i himmelen. Helliget blive dit navn,
komme dit rige. Ske din vilje som i himmelen, således
også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad
os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Led os
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget,
magten og æren i evighed. Amen.

Leg/aktivitet
Legen hedder ”Byd ind på skift”, fordi man skal skiftes til
at sige noget. Man er sammen to og to eller tre og tre. På
skift siger man noget, som kan gøre en rigtig glad, eller
som man kan være taknemlig over. Den samme ting må
ikke nævnes flere gange. Legen kører i mindst 3 minutter – eller indtil lederen synes, den har varet længe nok.
Hvor mange ting kom holdet i tanker om i alt?

Eftertanke/Stilhed
”Nu skal vi prøve at være stille i et lille stykke tid. Læg jer
ned på ryggen og slap helt af. I kan lukke øjnene eller I
kan kigge op på himlen. Tænk på de to vigtigste ting, du
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har at være taknemmelige for” (Hvis det er for abstrakt,
kan de også tænke på to ting, der kan gøre dem rigtig
glade)

Bøn
Kære Gud
Tak, fordi der er fred i Danmark
Tak, fordi der er nogen, som elsker mig
Tak, fordi jeg kan få mad hver dag
Tak, fordi jeg er rask og kan komme til lægen, hvis jeg bliver syg
Tak, fordi jeg kan være sammen med mine venner til spejder og i skolen
Tak, fordi jeg har et sted at bo
Gud - Vil du hjælpe mig med at få øje på alt det, jeg har at
være glad for.

Tanketid for de store
Juniorer og tropspejdere

Sang
”Tak, Gud – for denne lyse morgen” Nr. 85 i spejdersangbogen (”Imellem venner”) – eller en anden god sang,
som I kan lide at synge.
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Indledning

Hvordan bruger du materialet?

”Tanketid for de store” er KFUM-Spejdernes forkyndelsesmateriale til årets sommerlejre - målrettet juniorer
og tropspejdere.

Materialet er bygget op som et ”build-your-own”-koncept med andagter til seks dage.

Materialet hedder ”Tanketid”, fordi det skal skabe tid,
rum og ro til eftertænksomhed. Tempoet i samfundet
er højt, og kravene til os alle synes at eskalere, men her
kan spejderarbejdet være en værdifuld modvægt og
netop tilbyde mulighed for at stoppe op og give plads til
fordybelse og store tanker.
I ”Tanketid” ligger derfor også at blive ”tanket op” - at få
en mulighed for at beskæftige sig med vigtige livstemaer
som tilgivelse, forsoning, ensomhed, angst, tro, lykke,
fristelse og andre eksistentielle problemstillinger, som
alle mennesker møder i livet.

Kriterier for materialet
Der er i udarbejdelsen af materialet især lagt vægt på
at…
✔	Der er en høj grad af identifikation – det handler om
unge fortalt i et ungt sprog med aktuelle problemstillinger.
✔	Det skal kunne afvikles af alle.
✔	Det skal kunne afvikles hvor som helst, hvilket også
betyder, at der ikke indgår teknik.
✔	Det bibelske indhold er kort, koncentreret og integreret i teksten – ikke som en parallel bibeltekst.
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Forestil dig en lagkage. Man kan i princippet nøjes med
bunden, men måske bliver oplevelsen lidt tør. Det vil
som regel give en bedre smagsoplevelse, hvis man også
vælger andre ingredienser.
Hver andagt består af nedenstående del-elementer eller ingredienser, om man vil. Bunden og fadervor er dog
et minimum. Uden det ingen andagt. Men ud over bunden er det op til den enkelte andagtsansvarlige leder at
”vælge ingredienser” og sammensætte det program,
som man tænker giver bedst mening ud fra det kendskab, man har til sin egen trop og de spejdere, man har
med.
På den måde skulle der gerne være noget for enhver
smag, og det skulle også gerne være super let at gå til
ude i grupperne.
Historierne bygger oven på hinanden og skal derfor læses i den rækkefølge, de står i materialet.

25

TANKETID FOR DE STORE

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Flødeskum
Perlerne
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Blomsterpynt
Sang

Skematisk oversigt over temaer, aktiviteter og perler

Karameltopping
Dagens bøn

Hindbærmousse
Eftertanke

Tema

Creme
Aktivitet

Forklaring til ”ingredienserne”

1. Historien: Skiftende hovedpersoner/synsvinkler.
	Personer og problemstillinger som spejderne vil kunne identificere sig med. Tråde trækkes tilbage til bibelsk fortælling
Fadervor
2. Aktivitet: Aktiviteten er spejdernes mulighed for at
forholde sig aktivt til dagens tema og tage stilling til,
hvad de selv mener.
3. Eftertanke: Eftertanke betyder, at der er tid til at
være stille og reflektere. Der er noget stærkt og fællesskabs-skabende i også at kunne være stille sammen. Den første dag er det måske kun ganske kort
tid, og nogle børn vil måske føle det lidt uvant og
akavet og derfor have svært ved at være i stilheden.
Efterhånden, som dagene går, bliver det ofte muligt
at forlænge tiden for stilheden, og mange vil opleve
det som afslappende og rart. Under dagens eftertanke siger lederen noget, som er ”tankestarter” – fx be-
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Bund

Aktivitet

Dagens perle

Dag 1

Tilgivelse/forsoning

Quiz og byt i patruljer

Rød

Dag 2

Fristelse

Samtale

Sort

Dag 3

Ensomhed

Hvad synes du? Forhold dig til udsagn

Unik Hver spejder har sin særlige perle

Dag 4

Tro/tvivl

Walk and talk

Natur

Dag 5

Retfærdighed/uretfærdighed

Stafet

”Gudsperle” - større end de andre

Dag 6

Lykke/taknemlighed

Byd ind på skift

Blå

Dagens historie + Fadervor

der spejderne tænke på noget der gør én taknemmelig, de vigtigste ting for at være lykkelig, gode grunde
til at tilgive osv.
4. Perlerne: Hver spejder får udleveret en elastiksnor
eller lædersnor, hvorpå der hver dag sættes en ny
perle, som symboliserer dagens tema. Man kan også
vælge, at alle perlerne er på snoren fra lejrens start.
Perlesnoren kan hænges på uniformen eller bruges
som armbånd. Under dagens ”eftertanke” tages snoren i hånden, og mens man rører ved perlerne, tænker man på det, som er aktuelt den pågældende dag.
(Se punkt 3)
5. Dagens bøn: En bøn, som tematisk passer til dagens
historie.
6. Sang: Der er i materialet foreslået en sang eller salme til hver andagt, men her kan med fordel skifte ud
med andre sange og salmer, som I godt kan lide at
synge i jeres gruppe.
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Dag 1
Tema: Tilgivelse/forsoning
Anne smed sin cykel foran huset, låste fordøren op, gik ind i og smækkede døren i af alle
kræfter. Hun lod tasken dumpe ned på gulvet. Det gav et drøn, da hendes vandflaske
blev knust mod klinkerne. Vandet dannede en stor pyt rundt om tasken. Hun lod det hele
ligge, trampede ind gennem køkkenet og ind på sit værelse med fodtøj på, selvom hun
udmærket godt vidste, at det var imod husets regler. Hendes mor ville blive mega tosset,
hvis hun opdagede det, men Anne var ligeglad. Skide ligeglad. Lige nu kunne hun kun
tænke på det, der var sket i skolen i dag. Det havde været en rigtig lortedag. Hun smed
sig på sengen og pressede sit ansigt ned mod puden.
Hun ville aldrig stole på nogen igen. Det var en hemmelighed, at hun var vild med Frederik. Hun havde sendt Lotte en snap og fortalt hende det, men hun havde sagt til Lotte, at
det var en hemmelighed, som hun ikke måtte fortælle til nogen, og lige pludselig vidste
hele klassen det åbenbart.
I det store frikvarter sad hun, Lotte og Rebecca på bænken i skolegården, da Sebastian
og Victor kom forbi. Eller det vil sige – de gik ikke bare forbi. De stoppede op lige foran
Anne, og Sebastian nærmest råbte: ”Hva´ så - Anne. Der er nogen, der siger, at du er vild
med Frederik?”. Han råbte det så højt, at Anne var helt sikker på, at de nærmeste 50 børn
måtte have hørt det. Hun blev varm i kinderne og svarede skingert: ”Gu´ er jeg da ej, din
idiot”. Rebecca havde vendt sig mod Anne med store øjne og var begyndt at fnise. Lotte
så ikke så overrasket ud, men hun var jo også den eneste, der vidste det i forvejen.
Anne fór op fra bænken. Stillede sig foran Lotte og hvæsede: ”Hvad har du gang i? Jeg
sagde jo, det var en hemmelighed – din.. din.. din klamme ko”. Annes stemme knækkede,
og hun rystede af vrede. ”Anne – jeg har ikke sladret. Det lover jeg”, sagde Lotte med tårer
i øjnene. ”Som om….!!!”, skreg Anne, snurrede rundt på hælen og løb tværs over skolegården. ”Det var ikke mig” – Anne kunne høre Lottes stemme som et ekko, da hun rev sin
cykel ud af cykelstativet og cyklede hjemad.
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Da Anne havde ligget på sengen et stykke tid, begyndte hun at trække vejret lidt langsommere, men der var stadig tusind tanker, der fór rundt i hendes hoved. Hun havde lyst
til at hævne sig på Lotte. Det var bare så pinligt og akavet, det med Frederik, og hun var
såret over ikke at kunne stole på Lotte. Det brændte inde i hende og tårerne pressede sig
hele tiden på. Hun havde lyst til at gøre et eller andet rigtig grimt mod Lotte, så Lotte selv
kunne mærke, hvordan Anne havde det.
Anne kom til at tænke på, at de engang i en historietime havde lært om ”blodhævn”. Det
var vist tilbage i Middelalderen, hvor man havde ret og pligt til at hævne drab med drab.
Hvis nogen havde slået en person ihjel fra ens familie, så skulle man hævne det ved at slå
en person ihjel fra hans familie. Så hævnede de sig på ens familie igen, og man hævnede
sig på deres familie, og sådan kunne det fortsætte, indtil familierne nærmest var helt uddøde. Det var nu lidt skræmmende at tænke på. Hun behøvede jo så heller ikke ligefrem
slå Lotte ihjel. Mindre kunne vel gøre det. Måske kunne hun smadre hendes mobil eller
sætte sig på hendes computer. Deres historielærer havde fortalt, at efterhånden som kristendommen vandt mere og mere frem, gik man over til forlig eller forsoning – altså at
man prøvede at ordne problemerne og finde en løsning frem for at slå hinanden ihjel.
Kristendommen talte ligefrem om tilgivelse. Sidst Emma havde været i kirke, havde hun
hørt præsten fortælle, at en af Jesu disciple – ham der hed Peter - engang havde spurgt
Jesus om, hvor mange gange man skulle tilgive. Peter havde foreslået 7 gange. Det syntes Emma lød af meget. Til hendes store overraskelse, fortalte præsten, at Jesus havde
svaret 7 gange 77 gange. Emma var ikke specielt hård til hovedregning, men hun kunne
i hvert fald regne ud af det var en hel del gange. Jesus havde også sagt, at man ikke
skulle gengælde ondt med ondt. Hvis man blev slået på den ene kind, skulle man vende
den anden kind til. Det var meget muligt, at verden ville blive et bedre sted at være, hvis
alle kunne leve efter den regel, men lige nu var det helt umuligt at forestille sig, at hun
og Lotte skulle kunne blive gode venner igen. Anne havde i hvert fald ikke tænkt sig at
tilgive Lotte sådan bare uden videre. Lotte måtte pænt komme og sige undskyld, og det
skulle være en stor undskyldning. Anne syntes kun det var rimeligt, hvis Lotte gik rundt
og havde rigtig dårlig samvittighed.
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Anne blev revet ud af sin tankestrøm ved at mobilen vibrerede i lommen. Hun tog den
frem. Det var en snap fra Sebastian. Hvad i alverden ville han? ”Hej Anne. Prank!! Det var
bare for sjov. Victor og mig nakkede Lottes mobil i går, da hun havde ladet den ligge på
bordet i klassen. Vi kendte hendes kode og så den snap, du sendte til hende om Frederik”
Det var som at blive ramt i maven af verdens hårdeste læderfodbold. Hun hev efter vejret. Pludselig blev det hele vendt på hovedet. Hun havde kaldt Lotte for en ”klam ko”, og
så havde Lotte i virkeligheden hele tiden være uskyldig. Lotte måtte være helt vildt vred
og ked af det. For et øjeblik siden havde Anne tænkt, at det med tilgivelse og forsoning
var umuligt og latterligt, og kun noget man hørte om i kirken, men nu kunne hun pludselig mærke, hvor meget hun selv havde brug for at blive tilgivet. Hun mærkede, hvor
meget hun mere end noget andet ønskede at sætte en streg over det, der var sket, og få
lov til at starte forfra.
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Fadervor
Fadervor, du som er i himmelen. Helliget blive dit navn,
komme dit rige. Ske din vilje som i himmelen, således
også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad
os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Led os
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget,
magten og æren i evighed. Amen.

Leg/aktivitet
Quiz og byt - patruljevis
Quiz og byt vil sige, at nedenstående spørgsmål skrives
på små papirlapper (kun èt spørgsmål pr. papirlap) og
deles ud til patruljens medlemmer. Man går rundt mellem hinanden, stiller sig overfor hinanden to og to, og
stiller hinanden det spørgsmål, som står på sedlen. Når
begge har svaret på makkerens spørgsmål, bytter man
spørgsmål/seddel og går videre rundt og finder en ny
makker, som man stiller sit nye spørgsmål til.
– Hvad synes du, Anne skal gøre?
– Hvornår har du sidst tilgivet nogen?
– Hvordan føles det at tilgive?
– Hvordan føles det at blive tilgivet?
– Kan alt tilgives af os?
– Er det vigtigt at tilgive?
– Hvordan føles det at bære nag?
– Hvordan føles det at være uvenner med nogen?
– Hvornår er du sidst blevet tilgivet?
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Hvis I har tilvalgt perlerne
Dagens perle er den røde perle. Den røde farve er symbol på hjerte og tilgivelse. Nu vil vi være stille sammen
lidt tid. Mens du rører ved perlen, tænker du på en gang,
hvor du er blevet tilgivet, eller en gang hvor en anden
har tilgivet dig. Tænk på, hvordan det føltes.

Hvis I har fravalgt perlerne
Vi vil nu være stille sammen lidt. Tænk på en gang, hvor
du er blevet tilgivet, eller en gang hvor en anden har tilgivet dig. Tænk på, hvordan det føltes.

Bøn
Kære Gud.
Tak at du tilgiver os – og altid giver os en ny chance.
Nogle gange sårer vi andre.
Nogle gange sårer andre os.
Lær os at tilgive andre og tage imod andres tilgivelse.
For tilgivelse giver os mulighed for at starte på en frisk
og få en ny begyndelse

Sang
”Solen begynder at gløde” Nr. 82 i spejdersangbogen
(”Imellem venner”) – eller en anden god sang, som I kan
lide at synge i gruppen.
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Dag 2
Tema: Fristelse
Inden teksten læses – se da under ”Aktivitet”.
Slap af – hvor havde Sebastian fået en ordentlig sviner både af Anne og Lotte over det
med telefonen og Frederik. Så var det vel heller ikke værre? Lotte kunne måske også bare
have ladet være med at vise sin kode til Victor. Okay! – Sebastian havde drillet Anne med,
at hun var vild med Frederik, men helt ærligt.. – han havde jo sagt, at det bare var for sjov.
Tøser blev nu også nogle gange bare enormt sure og pirrelige over ingenting.
Sebastian var på vej hen til Victor på sit waveboard. Sammen med to andre drenge fra
klassen skulle de holde LAN-party og game hele aftenen – bare de fire. Det skulle nok
blive grineren. De skulle spille Fortnite. Sebastian drømte om at blive professionel gamer
og ende på et hold som Astralis og tjene kassen. Tænk at tjene penge – mange penge ved at spille computerspil. Det måtte være det fedeste… ever.
Da han nåede hen til Victors hus, mødte han Victors forældre i indkørslen. De lignede
en million begge to. Hans far var i jakkesæt, og hans mor i en rød kjole og sko med høje
hæle. ”Hej Sebastian, godt at se dig. Det er længe siden”, sagde Victors far og gav Sebastian et dunk i ryggen. ”Tak i lige måde”, sagde Sebastian. ”Vi er på vej over til nogle venner,
men I er jo så store nu. I kan sagtens være alene hjemme”, sagde Victors mor. ”Vi stoler
jo på jer, og Victor har styr på, hvad I må og ikke må”. Victors forældre satte sig ind i deres
BMW, bakkede ud af carporten og var væk.
Victor var enebarn og boede i et ret lækkert hus. Hos Victor var alting perfekt Hans far
havde et godt job som arkitekt i en større virksomhed, og hans mor var tandlæge. De
manglede ikke noget. Det gjorde Victor heller ikke. Han havde altid de nyeste ting inden
for telefoner, iPads, computere, cykler, mærketøj og den slags. Han anede ikke, hvad han
skulle ønske sig, sidst han havde fødselsdag, så det endte med, at hans forældre havde
givet ham nogle vildt dyre billetter til en fodboldkamp. Det havde været okay, havde
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Victor sagt. Sebastian tænkte tit på, hvor fedt det måtte være at være Victor. Ingen irriterende søskende, som han skulle dele alting med. Sebastian skulle spare sammen af sine
fødselsdagspenge i hundrede år for at få en ny mobil. Victor fik den bare.
Sebastian gik hen til fordøren og ringede på. Dørklokken gav ikke bare en almindelig
ding-dong lyd, men begyndte at spille et eller andet stykke klassisk musik. ”Kom bare
ind. Der er åben”. Det var Victors stemme, han kunne høre inde fra huset.
Sebastian tog sine sko af og gik op på loftet ad den snoede trappe til Victors værelse.
Midt i værelset stod et stort bord, og rundt om bordet var placeret fire rigtige gamerstole
med høj ryg og armlæn. På bordet foran hver stol stod fire gigastore computerskærme,
og ved siden af lå de nyeste trådløse Razer gaming headsets. Det her var virkelig fedt
og godt nok noget andet end det latterlige gamle lort, han selv havde derhjemme. ”Hej
Sebastian. Nice, at du kunne komme. Tobias og Malthe kommer lidt senere. Bare vælg en
plads”, sagde Victor og slog ud med armen i retning af de ledige stole.
Tobias og Malthe var tvillinger. De lignede virkelig meget hinanden, men med årene havde Sebastian lært at kende forskel på dem. Der var noget ved deres øjne, som var en smule forskelligt. Lige for tiden var de heller ikke klippet helt ens, så det gjorde det lettere at
kende forskel.
På gulvet stod en kasse med ekstra headsets. ”Du har da headsets nok hva´, Victor”,
sagde Sebastian. ”Det er min far. Han købte lige lidt ekstra. Han siger, at man aldrig skal
gå ned på udstyr”, grinede Victor.
Tobias og Malthe kom, og de gik i gang med at game. Det var vildt fedt at game, når udstyret var så nice. Victor var klart den bedste, men det var jo ikke så sært, for han spillede
mange timer hver dag. Sebastians egne forældre var sygt gammeldags. De havde indført
skærmtid, fordi hans mor havde hørt, at det var usundt for børn og unge at bruge så meget tid ved en skærm hver dag. Det var ret umuligt at overholde. Lige så svært som det
var for hans forældre ikke at tale i telefon, når de kørte bil eller aldrig at køre for stærkt.
Da de blev sultne, bestilte de pizza, og der var masser af is i fryseren til dessert. Totalt
fråd. De andre drenge skulle overnatte hos Victor, men Sebastian ville blive hentet kl.
02.00, fordi de skulle til fødselsdag den næste dag. Først havde hans far sagt til midnat,
men Sebastian havde fået sig forhandlet til et par timer mere.
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Da klokken nærmere sig 02.00, var der fuldt gang i spillet. Alle sad dybt opslugte ved
deres skærme. Sebastian kiggede på kassen med headsets. De var godt nok fede. Mon
Victor eller for den sags skyld Victors far overhovedet anede, hvor mange der var i kassen? De havde alligevel røven fuld af penge, så de ville garanteret ikke mangle det, hvis
han lånte et par med hjem.
Sebastian var virkelig fristet. Han kom til at tænke på en historie, han havde hørt engang
om Jesus, der fristes i ørkenen. Jesus havde ikke fået noget at spise i lang tid, og Satan
kom hen til Jesus og fristede ham ved at sige, at hvis Jesus virkelig var Guds søn, kunne
han da bare lave sten om til brød. Satan tilbød også Jesus hele verden, hvis han ville
tilbede ham i stedet for Gud, men Jesus sagde nej tak. Han kunne også huske historien
om Adam og Eva. Eva var blevet fristet af slangen til at spise af Kundskabens Træ, selvom
Gud havde sagt, at de ikke måtte. Sebastian forstod faktisk ikke, hvorfor hun ikke kunne
modstå fristelsen til at spise den der frugt. Det var jo bare et skide æble. Det her var noget
HELT andet. Tænk sig at eje et spritnyt Razer gaming headset. Han forestillede sig de der
tegnefilm, hvor der sad en engel på den ene skulder og en djævel på den anden. Englen
hviskede: ”Det er ikke dit headset. Du har ikke ret til at tage det.” Djævlen hvæsede: ”Det
er da lige meget. Punkt 1: Victor er rig. Punkt 2: De finder aldrig ud af det. Punkt 3: Hvis
de finder ud af det, så finder du bare på en forklaring”.
Sebastians hånd var på vej ned i kassen, helt stille og ubemærket. Lige inden hånden
nåede kassen, hviskede englen i hans øre: ”Han er din ven. Er det okay over for en ven?”.
Sebastian tøvede et øjeblik, men tog så alligevel et headset og dumpede det forsigtigt
ned i sin rygsæk.
Sebastians mobil gav et ”ding” – det var hans far, der skrev nede fra bilen, om han snart
kom ud. Sebastian skyndte sig at tage sin rygsæk, sagde ”hej” til de andre og løb ned ad
trappen. I entreen hang et stort spejl, og han så på sig selv i spejlet. Han fangede sit eget
blik. Det gav et sæt i Sebastian, for han syntes pludselig ikke, han kunne kende sig selv.
Der var noget forandret i hans øjne. I det øjeblik kom han til at tænke på et udtryk, hans
mor tit brugte: ”Man skal kunne holde ud af se sig selv i spejlet”. Det betød vist noget i
retningen af, at man skal kunne leve med de ting, man har gjort. Et øjeblik efter åbnede
Sebastian døren og løb ud til sin far. I entreen på hylden over knagerækken med jakker
lå et sprit nyt Razer gamer headset.
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Fadervor
Fadervor, du som er i himmelen. Helliget blive dit navn,
komme dit rige. Ske din vilje som i himmelen, således
også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad
os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Led os
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget,
magten og æren i evighed. Amen.

Leg/aktivitet
Fra starten af andagten står en kasse/spand med et klæde/tæppe hen over. Spejderne får (før dagens historie
læses) at vide, at der er noget hemmeligt i kassen, og at
de ikke må kigge i kassen. (Nogle mærker sandsynligvis,
hvordan de kan være fristet til at gå op og kigge i kassen,
men ingen må naturligvis gøre det). For at booste nysgerrigheden yderligere, kan man evt. starte med at lade
dem gætte, hvad der er i kassen.
Efter dagens historie tales med spejderne om flg.
–	Hvor mange følte sig fristede til at gå op og kigge i
kassen?
–	Hvad tror I, der er i kassen?
–	Hvornår kan det være helt okay at give efter for en
fristelse?
–	Hvornår er det ikke okay?

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Hvis I har tilvalgt perlerne
Start gerne med at repetere, hvad perlen i går var symbol
på. I dag handler det om den sorte perle. Den sorte som
symbol på den samvittighed, som vi kan rammes af, når vi
fristes til at gøre noget, som gør andre ondt. Nu vil vi være
stille sammen lidt tid. Mens du rører ved dagens perle,
tænker du på, hvornår det er godt at kunne sige nej til en
fristelse, og hvornår det er rart at give efter for en fristelse.

Hvis I har fravalgt perlerne
Vi vil nu være stille sammen lidt. Tænk på, hvornår det er
godt at kunne sige nej til en fristelse, og hvornår det er
rart at give efter for en fristelse.

Bøn
Kære Gud
Du kender os, som vi er.
Du kender vores svagheder
og ved hvor let, vi fristes.
Og dog giver du os lov til at tro,
at du holder af os.
Når vi får lyst til at gøre noget, der ikke er rigtigt,
hold os da i hånden – så vi ikke giver efter for fristelser,
som gør andre eller os selv ondt.

Det afsløres, at kassen faktisk er helt og aldeles tom,
men at den kun har stået der for at pirre spejdernes nysgerrighed og fristelse
Sang
”Menneske på din egen magt” - Nr. 38 i spejdersangbogen (”Imellem venner”) – eller en anden god sang, som I
kan lide at synge i gruppen.
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Dag 3
Tema: Ensomhed
Victor, Tobias og Malthe havde gamet til klokken tre om natten. Så gad de ikke mere og
havde lagt sig til at sove midt mellem pizzabakker og tomme coladåser. Victor faldt hurtigt i søvn, men drømte en mega uhyggelig drøm. Han drømte, at han stod ved bredden
af en brusende flod. Ude i floden sad hans forældre i en lille båd. Strømmen i floden fik
båden til at drive længere og længere væk. Han råbte efter sine forældre og rakte ud efter
dem, men de kunne ikke høre ham for de brusende vandmasser. De sad og snakkede
i mobiltelefoner og havde åbenbart slet ikke opdaget, at de var i fare. Båden blev ført
længere og længere væk for pludselig at forsvinde ned i et stort vandfald. Victor vågnede
med et sæt. Hans hjerte hamrede. Han hørte BMW´en køre ind i carporten, hørte nøglen
i døren og forældrenes skramlen i entreen. Så faldt han i søvn igen. Det var op på formiddagen, før drengene vågnede. Tobias og Malthe skulle tidligt hjem, så lige efter at de var
stået op, smuttede de.
Victor tænkte på nattens drøm. Det havde virkelig været uhyggeligt, og han fik kuldegysninger bare ved tanken. Han ville egentlig gerne tale med sine forældre om det, men de
var ikke rigtig snakke-typerne. De var altid trætte pga. deres arbejde. Hans mor sagde
tit: ”Det er simpelthen bare SÅ dejligt, at du klarer så mange ting selv Victor, og at du er
blevet så stor, at du kan være alene hjemme”.
Victor følte sig overhovedet ikke spor stor. Faktisk hadede han at være alene hjemme, så hver
gang hans forældre skulle til noget, sørgede han for at arrangere noget med nogle fra klassen.
Men han kunne ikke få sig selv til at sige det til sine forældre. De ville bare blive bekymrede
eller måske skuffede. Skuffede ville nok være det værste. De havde så høje forventninger til
ham. De ville så gerne have, at han klarede sig godt i skolen. ”Med det gode hoved, du har,
kan du blive hvad som helst”, havde hans far sagt. Nej – han kunne ikke fortælle om drømmen til sine forældre. Han kunne heller ikke fortælle om drømmen til Sebastian, Tobias eller
Malthe - for ikke at snakke om det med, at han var bange for at være alene hjemme. Hvad

38

39

TANKETID FOR DE STORE

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

ville de andre ikke tænke om ham? Sikkert at han var jordens største pattebarn, en total loser.

inderst inde godt vidste. Han følte sig nogle gange som en total ”loner”.

Der var faktisk kun ét sted, hvor han kunne slappe af og være helt sig selv. Ét sted, hvor
der ikke var nogen krav eller forventninger, og det var hos mormor. ”Jeg cykler en tur ud
til mormor”, sagde Victor lidt senere til sine forældre. ”Okay, men du skal komme hjem til
spisetid”, havde hans mor svaret. Mormor boede alene i et lille rækkehus med en have til.
Mormor elskede den have, og selvom den var lille, havde hun både staudebed, bærbuske
og en lille køkkenhave. Morfar var død, inden Victor blev født, så ham havde han kun set
på billeder.

”Jeg kan faktisk ikke forstå det, mormor, for jeg kender jo både Sebastian, Tobias og
Malthe. Hvordan kan jeg så være ensom”. ”At kende nogen, er ikke det samme som at
have venner”, sagde mormor. ”Du kan kende 1000 uden at have en eneste ven.” ”Venner
er dem, man tør åbne sig overfor. Det er dem, man tør vise sine fejl. Over for dem behøver
man ikke at have en facade. De må gerne vide, at man nogle gange er bange og ked af
det. En ven vil nemlig aldrig bruge det imod dig, for han ved, at sådan har han det også
selv en gang imellem” .

Lige så snart Victor åbnede døren, kunne han dufte trygheden. Duften af mormor og
hjemmebagt roulade. Mormor var i haven. Hun var ved at plukke hindbær. Hun havde
altid hjemmelavet marmelade og hindbærroulade på lager.

”Hvordan får man en rigtig ven, mormor?”, spurgte Victor. ”Tjah..”, sagde mormor. ”Du
må turde give noget af dig selv. Ikke kun vise den perfekte Victor med de gode karakterer
og det flotte tøj, men vise hvem du er inde bag ved – faktisk præcis det du gør lige nu over
for mig”. ”Det er mærkeligt, at I unge tror, at man skal være perfekt for at nogle kan lide
én. Det er noget frygteligt vrøvl”, fortsatte mormor.

”Hej mormor”, sagde Victor. ”Hej med dig, Victor. Nej hvor hyggeligt med et besøg. Vil du
hjælpe med hindbærrene? Victor tog en lille spand, som stod på græsset og begyndte at
plukke bær. De talte lidt om vejret, som havde været godt længe, om mormors græsplæne, som var ved at blive invaderet af gåsebiller og om rabarberne, som var særligt store
i år. Hjemme hos Victor havde de ingen have. Det var for besværligt og tidskrævende,
syntes hans mor og far. Hjemme var der fliser og grus, for det var nemt at holde.
”Mormor, jeg havde et mareridt i nat”, sagde Victor pludselig. ”Nå da. Har du lyst til at fortælle mig om det?”. Og så fortalte Victor mormor i detaljer om floden, båden, forældrene
og det brusende vandfald.
Da Victor var færdig med at fortælle, var mormor stille lidt, men så sagde hun: ”Jeg tror,
du føler dig ensom, og er bange for at blive forladt, Victor”. ”ENSOM”, ordet rungede i
hans hoved. ”Ensom”. Det var da bare det værste, hun kunne sige. Det var ligesom fuldt
ud accepteret at have diagnoser, være ordblind og talblind, have en anden religion – alt
muligt andet, men ensom – det var vel nok det største tabu blandt unge. Alle gik jo op
i, hvor mange følgere de havde på instagram, eller hvor mange likes man kunne få. Alle
postede billeder af, hvor fedt de havde det, og hvor meget de hang ud med vennerne,
og derfor var det forfærdeligt, at mormor havde set lige igennem ham og sagt det, han
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”Føler du dig nogle gange ensom, mormor”, spurgte Victor. ”Det tror jeg alle mennesker
gør ind imellem”, svarede mormor. ”Jeg følte mig meget ensom, lige da morfar døde,
men ikke så meget mere”. Hvad gør du, når du føler dig ensom?” ville Victor vide. ”Nogle
gange tænker jeg på alle jer, som jeg holder af, og andre gange be´r jeg en bøn. ”En
bøn?” – Victor syntes det lød noget gammeldags. ”Ja”, sagde mormor. ”For mig hjælper
det at bede til Gud, ligesom Jesus også gjorde. Du ved, Victor, når vi fejrer påske, er der
en dag, vi kalder Skærtorsdag”, fortsatte mormor. ”Skærtorsdag skete der det, at Jesus
spiste det sidste måltid med sine venner. Bagefter gik han ud i Getsemane Have, fordi
han gerne ville bede til Gud. Jesus sagde til sine venner, at de skulle vente, holde sig vågne og be’, mens han selv ville gå lidt længere ind i haven. Jesus vidste godt, at han skulle
dø, og han var bange. Han bad til Gud om at få lov til at slippe for at dø. Da Jesus kom
tilbage til sine venner, var de alle faldet i søvn. Da må Jesus have følt sig meget ensom”.
Det havde Victor aldrig tænkt over. ”Når jeg beder Fadervor, føler jeg mig altid mindre
ensom”, sluttede mormor af.
Hun lagde sine hænder på Victors skuldre og kiggede ham lige ind i øjnene: ”Det dur
ikke, at du tror, din mor og far ikke gider at høre om det, der gør dig bange og ked af det.
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Det kan godt være, de nogle gange har travlt, men det vigtigste for dem i hele verden
er stadigvæk dig. Du SKAL snakke med dem. Det er det, man har en familie til, for ellers
bliver du ensom i din egen familie. Jeg synes, du skal få talt med din mor og far om, at I
skal gøre flere ting sammen. I skal nemlig have et familiefællesskab og ikke bare være et
bofællesskab, hvor alle kommer og går, som det passer dem. Det dur heller ikke, at du
tror, du skal være perfekt, eller at du skal leve op til, hvad alle andre kan. Du er dig, Victor.
Du har værdi, for den du er, og ikke for det du gør”.
Da Victor cyklede hjemad, tænkte han meget over det, mormor havde sagt. Hjemme hos
Sebastian virkede der så rart. Sebastians forældre havde mere tid, og Sebastian havde
tre søskende. Mon Sebastian også kunne være ensom med sådan en stor familie? Han
ville snakke med ham om det en dag. Han skulle bare lige finde ud af hvornår.

TANKETID FOR DE STORE

Fadervor
Fadervor, du som er i Himlen. Helliget blive dit navn.
Komme dit rige. Ske din vilje som i Himmelen således
også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad
os vor skyld som også vi forlader vores skyldnere. Led os
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget,
magten og æren i evighed. Amen.

Leg/aktivitet
Patruljen sætter sig i en rundkreds rundt om en stak
kort, som ligger med tekstsiden nedad. På hvert kort er
skrevet de nedenstående udsagn. En person trækker et
kort og læser udsagnet. Alle i patruljen skal nu individuelt forholde sig til udsagnet. Hvis man er enig, bliver
man siddende. Hvis man er uenig rejser man sig op. For
hvert udsagn skal en eller to spejdere begrunde, hvorfor
man har valgt enten af sidde eller stå.
(Man kan også vælge at køre aktiviteten hele troppen
sammen)
–	Victors mormor har ret, når hun siger, at man kan
kende 1000, uden at have en eneste ven
–	På de sociale medier handler det om at ”være perfekt”
–	Hvis man er ensom, er det ens egen skyld
–	Ensomhed er et stort problem blandt unge
–	Det er pinligt at føle sig ensom
–	Det er vigtigt at have nogle at betro sig til
–	Det er vigtigt at være en del af et fællesskab
–	Familien er det vigtigste fællesskab, man er med i
–	Mennesker er ensomme, fordi de er egoistiske og
tænker mest på sig selv
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Hvis I har tilvalgt perlerne
Start gerne med at repetere betydningen af de foregående dages perler.
I dag får du en perle som er unik. Ingen anden på lejren
har samme perle. Den unikke perle er symbol på, at vi
alle er forskellige. Der findes kun én af dig i hele verden,
og du er god nok, som du er, ligesom mormor sagde til
Victor. Nu vil vi være stille sammen lidt tid. Mens du rører
ved dagens perle, tænker du på en ting, som du kan gøre
for at gøre et andet menneske mindre ensomt.

Hvis I har fravalgt perlerne
Vi vil være stille sammen lidt. Tænk på en ting, som du
kan gøre for at gøre et andet menneske mindre ensomt.

Bøn
Kære Gud.
Tak fordi vi er skabt til at leve i fællesskab med hinanden
og med dig.
Vær med os, når vi føler os ensomme og forladte.
Hjælp os med at finde ind i fællesskaber, hvor vi er accepterede for det menneske, vi er.
Hjælp os til at se og forstå, at alle mennesker er forskellige, og at alle har værdi.

Sang
”Livstræet” - Nr. 53 i spejdersangbogen (”Imellem venner”) – eller en anden god sang, som I kan lide at synge
i gruppen.
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Dag 4
Tema: Tro og tvivl
Tobias gik til konfirmationsforberedelse. Hans præst hed Karen og var ret sød og frisk.
Hun var god til at forstå de unge, og Tobias glædede sig faktisk til om onsdagen, når han
skulle hen til Karen. Ikke at han kunne finde på at indrømme det over for nogen som helst
- og da slet ikke Sebastian, Victor og de andre drenge, men det behøvede han jo heller
ikke. Han havde været meget i tvivl, om han skulle konfirmeres eller ej, men han havde
alligevel besluttet sig for at blive det. Han syntes, det var ret crazy, det der med at skulle
finde ud af, om man troede på Gud eller ej. Det var simpelthen bare så enormt abstrakt.
Det havde han sagt til Karen en dag, hvor han var den sidste tilbage i konfirmandstuen.
”Det kan jeg virkelig godt forstå, Tobias”, havde Karen sagt. ”I din alder vidste jeg virkelig
heller ikke, hvad jeg skulle tro om det hele, og hvis du spørger mig, synes jeg ikke, man
skal lægge det ansvar på jeres skuldre. Hvordan skulle man kunne stå til regnskab for sin
tro, når man er 13-14 år gammel? Selv jeg - som er præst og burde tro fireogtyve-syv - kan
da blive i tvivl engang imellem. Jeg ser sådan på det, Tobias, at dåben og derfor også
konfirmationen er en gave. En kæmpe stor gave fra Gud. Her bliver det nemlig sagt, at
vi er elskede. Forestil dig, at du får en stor gave til din fødselsdag, så siger du nok heller
ikke nej-tak til den, bare fordi du ikke lige ved på forhånd, hvad der er indeni, gør du vel?”
Nej - det måtte Tobias jo nok sige - det ville da være for dumt. ”Når det gælder Guds gave,
forstår du måske heller ikke helt, hvad der er i den, men du kan godt sige ja-tak alligevel
og så åbne den hen ad vejen”. Karen fortsatte: ”Hvis du nu direkte ønsker at tage afstand
fra alt det med Gud, så kan du jo godt vælge ikke at blive konfirmeret, men det ændrer nu
ikke på, at du er Guds barn for evigt og altid. Den dag til foråret, hvor du skal konfirmeres
oppe i kirken, siger du selv ”ja”, og det er også en rigtig fin tradition, men i bund og grund
har Gud hele tiden sagt ”ja” til dig - uanset hvad du siger”.
”Hvordan kan du være i tvivl, Karen?” spurgte Tobias. Det kom virkelig meget bag på
ham, at en præst kunne tvivle. ”Det er nok fordi, jeg først og fremmest er et menneske,
og de fleste mennesker kan komme i tvivl. ”Kan du huske, Tobias, at jeg fortalte historien
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om Peter, som gik på vandet?”. ”Næh, ikke rigtigt”. Tobias måtte indrømme, at den ikke
sådan lå helt fremme i hukommelsen. ”Så får du lige et resumé”, grinede Karen. ”Jo, altså. Jesu disciple er ude at sejle på en sø, uden at Jesus er med. Det bliver uvejr, og langt
fra land får de problemer. Pludselig kommer Jesus gående hen over bølgerne. Disciplene
bliver enormt bange, for de tror, det er et spøgelse. Det er jo ligesom heller ikke helt almindeligt at se folk komme gående hen over vandet. Jesus råber til dem, at de ikke skal
være bange, for det er bare ham - Jesus. Peter råber tilbage, at hvis det virkelig ER Jesus,
skal han bede Peter komme ud til ham på bølgerne. Jesus siger: ”Kom”, og Peter går ud
på vandet til Jesus. Først kan Peter rent faktisk gå på vandet, men da han ser de store
bølger, bliver han bange og begynder at tvivle, og så synker han. Heldigvis rækker Jesus
hånden frem mod Peter og trækker ham op, så der sker ham ikke noget”
Nu kunne Tobias faktisk godt huske, at han havde hørt historien før. Karen fortsatte: ”Når
man oplever noget som er helt åbenlyst forfærdeligt, urimeligt og helt meningsløst - som
nu f.eks. den der togulykke på Storebæltsbroen, coronavirus, eller terrorangreb rundt
omkring i verden - så bliver man bange, og så kan man da godt undre sig over, hvor Gud
er henne lige dér. Måske bliver jeg i virkeligheden mere vred på Gud, end jeg bliver i tvivl.
Så skælder jeg Gud ud og spørger: ”Hvorfor skulle det ske?”. Karen rynkede brynene og
så meget bestemt ud. ”Hvad svarer han så”, ville Tobias vide. Karens rynkede bryn opløstes i et smil: ”Nu er det jo ikke ligefrem sådan, at han sender mig en sms med emojis,
men der sker altid det, at jeg kommer i tanker om, hvad Gud har lovet og ikke har lovet.
Han har faktisk aldrig lovet, at vi skal slippe for sorg og modgang. Det er noget, alle kommer til at opleve i deres liv i større eller mindre grad. Til gengæld har han lovet at være
med os midt i alt det svære, som vi skal igennem”. Tobias syntes, det lød lidt langhåret,
men på den anden side også rart.
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Med tiden bliver savnet af en død person mindre, og man finder ud af at livet faktisk går
videre, og ens forældre stadig elsker dig lige højt, selvom de måske bliver skilt. Det helt
særlige er også, at Gud har sagt, at hans kærlighed rækker længere end døden, så når en
person dør, har vi lov til at tro på, at Gud passer på vedkommende. I kirken taler vi også
om, at vi har et ”håb”.
”Hvorfor valgte du egentligt at blive præst, Karen? Du kunne være blevet alt muligt andet
- tandlæge, jurist, revisor?”. ”Lige præcis for det med håbet, Tobias. For at kunne være
med til at give folk håb og trøst, når alting ser allermest skod-agtigt ud. Men det er altså
også dejligt at være med, når folk er rigtig glade til barnedåb og bryllupper og den slags”.
”Hvorfor kommer folk op i kirken med deres barn og får det døbt”, ville Tobias vide. ”Du
har mange gode spørgsmål, Tobias”, sagde Karen. Og hun fortsatte: ”Ligesom når folk
oplever rigtig stor sorg og har brug for Gud til at læsse det hele over på, så oplever de
fleste jo en kæmpestor glæde og lykke over det lille barn. Måske føler de en stor taknemmelighed over, at fødslen er gået godt og sådan, og så har man brug for et sted at sende
al sin tak hen”. En alarm lød på Tobias´ mobil. ”Shit! Jeg har tysk lige om lidt henne i
skolen. Jeg er nødt til at løbe, Karen”, sagde Tobias. ”Det er bare helt fint, Tobias. Vi ses
næste onsdag”.

”Karen, jeg forstår det altså stadig ikke helt. Hvad hjælper det, at Gud er der, hvis en
person i ens familie er død, eller ens forældre skal skilles, eller man fejler et eller andet
alvorligt, så er ulykken jo ligesom allerede sket?”. Karen sad lidt og tænkte: ”Det hjælper
altid at tale med nogen, og du kan altid sige noget til Gud. Han sætter aldrig sin mobil
på ”fly”. Selvom det kan se helt vildt umuligt ud det hele, så har man lov til at håbe, at
tingene ordner sig igen. At det, som man ikke troede, man skulle kunne komme til at
leve med, alligevel bliver til at leve med. At man kan finde ro indeni med det, der er sket.
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Fadervor
Fadervor, du som er i Himlen. Helliget blive dit navn.
Komme dit rige. Ske din vilje som i Himmelen således
også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad
os vor skyld som også vi forlader vores skyldnere. Led os
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget,
magten og æren i evighed. Amen.

Leg/aktivitet
Walk and talk. Mens I går kan I tale om følgende: 1. Betyder tro noget for dig? 2. Kommer du i kirken? Hvorfor/
hvorfor ikke? 3. Kan du forestille dig ting, der kunne ske
i dit liv, som kunne få dig til at tro mere eller mindre? 3.
Synes du, det er svært at tro på noget? Hvorfor/hvorfor
ikke?

Hvis I har tilvalgt perlerne
Dagens perle er den naturfarvede perle. Den naturfarvede som symbol på, at det er helt naturligt for os alle
komme i tvivl – men også at det er helt naturligt at have
brug for noget at tro på. Vi vil være stille sammen lidt.
Mens vi er det, kan du røre ved dagens perle, mens du
tænker på, hvad tro er for dig? Hvad tror du på? Hvad
tror du ikke på?
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Hvis I har fravalgt perlerne
Vi vil nu være stille sammen lidt. Tænk på, hvad tro er for
dig? Hvad tror du på? Hvad tror du ikke på?

Bøn
Kære Gud
Tak, fordi du har lovet at være med os alle dage - også de
dage, som er allerhårdest at komme igennem
De dage, hvor vi oplever sorg og er kede af det
De dage, hvor livet ikke går den vej, vi gerne vil.
Giv os håb, når vi føler at alt håb er ude
Giv os tro, når vi tvivler på, at du findes

Sang
”Linedanser” – Nr. 53 i spejdersangbogen (”Imellem
venner”) – eller en anden god sang, som I kan lide at
synge i gruppen.
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Dag 5
Tema: Retfærdighed/uretfærdighed
”Synes du ikke, det har været en herre-lang skoledag, Sebastian?” Sebastian og Victor
havde fået fri fra skole og fulgtes ud til cykelskuret for at hente deres cykler. ”Jo – det er
godt nok lidt af en ”killer” at slutte af med to timers matematik med Formel-Thomas”,
sagde Sebastian.
”Jeg var nede i Brugsen og købe chips i 12-frikvarteret”, fortsatte Victor. ”Vil du være med
til at kværne dem?” Sebastian behøvede ingen betænkningstid, for han elskede chips, og
han havde sjældent selv penge at købe for. De to drenge satte sig på bænken ved cykelskurene og flåede posen op. Victors mor var jo tandlæge, og hun syntes, der var en meget
dårlig idé at spise slik og chips mellem måltiderne, men Victor gjorde det nu alligevel en
gang i mellem. Det kunne ligesom bare blive for meget altid at skulle gøre alt det rigtige.
Det var rigeligt, at hans mor lige for tiden havde fået spelt-flip og også var gået all in på
grøntsags-smoothies.
Da de havde spist et par håndfulde chips hver, sagde Victor pludselig: ”Wow, hvor blev
Kirsten tosset i dag, over at der var nogen, som havde spillet bold inde i klassen”. ”Ja, er
du sindssyg, hun blev gal, men man kan måske godt forstå det lidt”, svarede Sebastian
”De flækkede jo smartboardet”. ”Det kan godt være,” svarede Victor. ”Men jeg synes,
det er helt vildt unfair, at hele klassen har fået udeordning, bare fordi Anton og August
ikke vil melde sig”. ”Ja – det er rimelig nederen”, sagde Sebastian. ”Og har du set, at de
optog det på deres mobiler og lagde det på Instagram?”. Sebastian fiskede mobilen op
af lommen, fandt klippet og viste det til Victor. De grinede begge to - både af selve klippet, for det så rent faktisk ret sjovt ud, da bolden først ramte gulvet, så loftet og til sidst
knaldede ind i smartboardet. Men de grinede især af Anton og August. Tænk at være så
dumme at filme det, de havde lavet, og så offentliggøre det bagefter. Da de havde set
klippet to-tre gange sagde Sebastian: ”Ville det i grunden ikke være mest retfærdigt, hvis
vi sendte klippet til Kirsten? Så behøvede vi ikke alle sammen få skylden?”. Den tyggede
Victor lidt på og sagde så: ”Jo – det ville være retfærdigt, men det vil nok også give en
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masse ballade. Måske ville det bedste være, hvis vi selv siger til Anton og August, at de
er gået over stregen, og at de skal melde sig, så det ikke går ud over hele klassen”. ”Hvis
nogen skal sige det til dem, er det dig, Victor. Dig har de respekt for”, sagde Sebastian og
fortsatte:.”Jeg synes bare ikke, det er retfærdigt, at nogen skal tage skylden for andre.
Man må da selv stå til ansvar for det, man har gjort”
Posen med chips var tom. Victor krøllede den sammen og kastede den i den store skraldespand, som hang på siden af cykelskuret. Han vidste, at hans forældre kom sent hjem
fra arbejde, så det var nu, han skulle spørge, hvis han skulle have Sebastian med hjem og
slippe for at være alene hjemme endnu en lang eftermiddag.
”Hva´ øh´ Sebastian, vil du med hjem til mig og game i eftermiddag?”. Drengene rejste
sig fra bænken og gik hen mod cykelskurene.
”Det ville jeg gerne, men jeg kan jeg ikke”, svarede Sebastian. Jeg skal hente mine små
søskende i børnehaven. Det er skide uretfærdigt, at jeg skal bruge min fritid på det. Jeg
får ikke engang penge for det.”
Victor kikkede undrende på Sebastian. ”Får du ikke penge for det? Jeg får penge for alt,
hvad jeg laver. Hver ting har en fast pris. Gå ud med skraldespanden - 5 kr. Hente aftensmad fra Running Sushi – 25 kr. Gøre rent på mit værelse – 20 kr. Og så får jeg karakterpenge… Jo højere karakterer – des flere penge. Katjiiing!! Lige ind i inderlommen”
”Får du karakterpenge? Sebastian vendte det hvide ud af øjnene og sukkede højlydt.
”Det slipper mine forældre let om ved. De giver et kram og siger, at det er godt, uanset
hvordan det går”. Sebastian kunne ikke lade være med at tænke på, hvor mange penge
Victor måtte tjene på karakterer, for han klarede sig ret godt i skolen. Ikke så mærkeligt,
at Victor altid havde penge, mens han selv altid var rimelig flad.
”Jeg synes nu faktisk, at det kunne være meget hyggeligt at skulle hente nogen fra børnehave – bare en gang imellem”, sagde Victor. ”Det er uretfærdigt, at du har søskende,
så du altid har nogen at være sammen med. Jeg har kun mig selv. Det kan godt være ret
kedeligt”
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Sådan havde Sebastian aldrig tænkt på det før. Han synes, det kunne være lidt svært at
få øje på de gode ting hjemme hos sig selv, for han kom bare fra sådan en helt almindelig
gennemsnitlig familie, men til gengæld var det da superlet at se alt det fede hjemme hos
Victor.
De trak deres cykler ud til vejen. Victor boede i den ene retning, men Sebastians søskendes børnehave lå i den anden, så de kunne ikke følges længere. ”Okay”, sagde Sebastian. ”Jeg har mange søskende, vil du låne et par stykker?”. Sebastians ansigt flækkede i
et stort grin. ”I har til gengæld så mange penge, at I kunne bruge 100-kronesedler som
toiletpapir. I kører BMW. Vores bil er en gammel skodspand. Du og dine forældre kommer også på vildt fede ferier. Sidste år var I i Florida. Og hvor var jeg? På campingferie i
Faaborg”
Victor kom til at smile, og han kunne godt høre, at Florida lød lidt federe end Faaborg.
Det var åbenbart lidt op ad bakke at få Sebastian til at forstå, at han også havde noget,
man kunne blive misundelig på.
”Vi ses i morgen, Sebastian”. ”Ja - hey Victor!- Vi ses!”
Da Sebastian kom hjem med de små søskende, var deres far kommet hjem fra arbejde.
Sebastian smed tasken i et hjørne, satte sig ved køkkenbordet og sagde: ”Hvorfor er der
så meget, som er uretfærdigt, far”. ”Skønt at få sådan en optimist ind ad døren”, drillede
hans far. ”Har du haft en dårlig dag?”
Sebastian fortalte sin far om det med smartboardet og også om alle de gode grunde,
der var til at være misundelig på Victor. Sebastian undlod at sige noget dårligt om camping-ferien i Faaborg. På en måde havde det jo også være hyggeligt, og der var jo heller
ingen grund til at gøre far ked af det.
”Nu skal jeg fortælle dig en historie”, sagde far. ”Det er nu ikke mig, som har fundet på
den. Den kommer fra Bibelen”.
”Der var engang en rig mand, som ejede en vingård - altså marker med vindruer. Han
manglede nogle arbejdere til at komme og hjælpe med at plukke druerne, så tidligt om
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morgenen gik han ned på torvet. Her fandt han en arbejder, som gerne ville arbejde for
ham. De aftalte en løn, og så gik han i gang. Senere på dagen manglede den rige vingårdsejer igen en arbejder, så han gik ned på torvet og fandt endnu en mand. Sådan gik det
flere gange i løbet af dagen. Selv en time før arbejdsdagen skulle slutte, hentede han en
arbejder mere. Da druerne var plukket, skulle de have deres løn. Den rige mand kaldte
alle arbejderne til sig. Ham, der havde arbejdet hele dagen, glædede sig til at få sin løn,
og tænkte, at han selvfølgelig ville få flest penge. Han var allerede begyndt at regne på,
hvor meget mere han ville få i forhold til alle de andre, som jo slet ikke havde arbejdet
så lang tid som ham. Han blev derfor meget overrasket og faktisk også vred, da han så,
at de alle fik samme løn. Han råbte til vingårdsmanden: ”Hey, hvad foregår der? Hvorfor
får jeg ikke de fleste penge. Jeg har jo arbejdet længst og gået og svedt hele dagen?”.
Vingårdsmanden svarede: ”Du fik præcis, hvad vi havde aftalt. Du fik en god løn. Du skal
ikke være misundelig over, at jeg også har været god mod de andre”.
”Hvorfor sagde vingårdsmanden det?”. Sebastian kunne da godt forstå, at arbejderen syntes, det var træls og mega uretfærdigt. ”Tjah”, sagde far. ”Jeg er jo ikke præst, men jeg ved,
at vingårdsmanden skal forestille at være Gud. Jeg tror, historien skal fortælle os, at Gud
slet ikke måler retfærdighed og uretfærdighed på samme måde som mennesker. Hans målebånd er ligesom bare helt anderledes end vores. Måske vil historien fortælle os, at vi ikke
skal bruge så meget energi på hele tiden at gå op i, hvad der er retfærdigt eller uretfærdigt,
for så bliver man bare misundelig indeni, og den følelse gør ikke noget godt for nogen. Man
bliver bare sur og indebrændt. Vi vil gerne kunne se det retfærdige i alt, men sådan er livet
bare ikke altid. Det er og bliver helt vildt uretfærdigt, at nogle fødes med handicaps, at der
sker ulykker, eller at folk rammes af sygdom. Men vi mennesker kan gøre, hvad vi kan for at
behandle andre retfærdigt, og vi kan også gøre, hvad vi kan for at gøre uretfærdigheden og
uligheden i verden mindre. Jesus brugte historien til at fortælle, at Gud elsker os alle sammen lige meget, uanset hvor meget, vi tror på Gud, om vi gør mange gode ting, eller om vi
også kommer til at gøre dumme ting ind imellem. Guds kærlighed kan man ikke få mere
eller mindre af - akkurat ligesom arbejderne heller ikke kunne få mere eller mindre i løn”
Sebastian kom til at smile. Man var sikker på at få den lange forklaring, når man talte
med far om den slags, men Sebastian kunne også mærke, hvor rart det var, at far tog sig
tid. Måske kunne man ændre opfattelse af det der med retfærdighed og uretfærdighed?
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Fadervor
Fadervor, du som er i Himlen. Helliget blive dit navn.
Komme dit rige. Ske din vilje som i Himmelen således
også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad
os vor skyld som også vi forlader vores skyldnere. Led os
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget,
magten og æren i evighed. Amen.

Leg/aktivitet
Hvis I vælger aktiviteten til, kan I med fordel lave den
FØR dagens tekst, således at spejderne mærker følelsen
af uretfærdighed på egen krop.
”Stafet med handicaps”. Spejderne stiller sig op patruljevis i rækker. Alle får tildelt et ”handicap” (blind, døv,
stum, uden en eller begge arme, kun med ét ben mv.) Det
skal være forskellige handicaps, der dyster mod hinanden. Det betyder, at det helst ikke må være sådan, at den
første person i hver række er blind, person nummer to er
døv osv. Dette er for at øge chancen for, at de ikke klarer
opgaven lige godt, så legens pointe omkring uretfærdighed bliver tydelig. 10 meter fra rækkerne står en tallerken
pr. patrulje. På tallerkenen ligger chokoladeknapper. Det
gælder om, hurtigst muligt at løbe hen til tallerkenen og
tage en chokoladeknap og spise den. (Den blinde må evt.
have en ledsager, så spejderne ikke tørner sammen, men
skal selv finde chokoladeknappen). Når man har spist sin
chokoladeknap må man løbe tilbage til sin patrulje, og
den næste person må løbe afsted.
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Hvis I har tilvalgt perlerne
Dagens perle er større end de andre perler. Den symboliserer Gud, fordi Gud er større end mennesker. Den store perle
symboliserer, at Gud er storsindet og giver sin kærlighed til
alle, uanset om det er retfærdigt eller ej. Vi vil være stille
sammen lidt. Du kan røre ved dagens perle, mens du tænker på, om det altid er uretfærdigt, eller om det også kan
være retfærdigt, hvis søskende, patruljekammerater eller
klassekammerater bliver behandlet forskelligt.

Hvis I har fravalgt perlerne
Vi vil nu være stille sammen lidt. Tænk på, om det altid
er uretfærdigt, eller om det også kan være retfærdigt,
hvis søskende, elever i en klasse eller voksne bliver behandlet forskelligt.

Bøn
Kære Gud.
Tak fordi du måler retfærdighed og uretfærdighed på
din måde, og ikke på vores måde.
Hjælp os med at komme videre, når vi føler uretfærdighed, så vi ikke bliver bitre, små mennesker.
Hjælp os med ikke at være uretfærdige over for andre.
Tak fordi du elsker os alle lige højt, og tak fordi vi ikke
skal gøre os fortjente til din kærlighed.

Sang
”Han har den hele vide verden” - Nr. 35 i spejdersangbogen (”Imellem venner”) – eller en anden god sang, som I
kan lide at synge i gruppen.
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Bagefter skulle de arbejde sammen i makkerpar, hvor de skulle interviewe hinanden om
lykke. Lotte blev sat sammen med Fatima. Fatima var flygtning og kom fra Syrien, og
hun havde ikke gået i deres klasse ret lang tid. Lotte syntes, det var pænt akavet at skulle interviewe Fatima. Fatima kom fra et land, som var fuldstændig bombet synder og
sammen i en krig. Måske havde hun familiemedlemmer, som var blevet dræbt i krigen,
og hun var flygtet med sin familie til Danmark. Hun kunne da helt umuligt være lykkelig,
selvom hun faktisk tit så glad ud.

det faktisk imponerende så hurtigt, Fatima havde lært at tale dansk”. ”Tjah”, tænkte Lotte og faldt lidt i staver. Egentlig syntes hun jo, at der var så mange ting, som gjorde det
svært at være glad og lykkelig. Hun syntes ikke, hun var så pæn, som nogle af de andre
piger i klassen. Hun var fx smadder utilfreds med sit hår, og at hun havde fregner og var
alt for tynd. Hun var heller ikke tilfreds med sine karakterer i skolen. Og så lærernes evindelige snak om eksamen. Så var der jo også det med hendes lillebror. Hun syntes, han fik
lov til mange flere ting, end hun gjorde. Han var vildt forkælet. Noget andet, som var sygt
træls, var, at hun ikke måtte gå til fester eller være ude så længe som nogle af de andre
fra klassen. Nej, når hun sådan lige tænkte over det, var der hele tiden noget i vejen for
at være lykkelig. ”Hallo, Lotte! Er du lykkelig?”. Lottes tankestrøm blev afbrudt af Fatima,
som stillede spørgsmålet igen. ”Ja – altså nogle gange”, svarede Lotte kort. ”Hvad med dig,
Fatima. Hvad er lykke for dig, og føler du dig lykkelig?”, spurgte Lotte. ”Jeg er meget lykkelig”, svarede Fatima. ”What?”. Lotte havde forventet at høre noget helt andet. Hun vidste,
Fatima havde boet i flygtningelejr og nu boede i en lille bitte lejlighed, hvor hun ikke engang havde sit eget værelse. Hvordan kunne hun sige, at hun var lykkelig. ”Jeg er lykkelig,
fordi jeg er kommet til et land uden krig. Jeg bliver ikke længere vækket af lyden af bomber
eller sirener, der fortæller, at vi skal skynde os ned i et beskyttelsesrum under jorden. Jeg
kan gå til og fra skole uden at risikere at blive skudt på gaden. Jeg får mad hver dag. Der
kommer rent vand ud af vandhanen. Jeg har nogle ting. De er godt nok købt på genbrug,
men det gør ikke noget. Da vi flygtede fra Syrien var vi nødt til at lade alle vores ting blive
tilbage. Jeg er også lykkelig, fordi både min mor og far og mine tre små brødre kunne flygte
sammen. Jeg kender mange, hvor forældre og børn blev væk fra hinanden under flugten,
eller hvor nogen af familien aldrig nåede frem. Min ene lillebror blev syg, mens vi flygtede.
Da vi kom til flygtningelejren, kunne han få medicin. Det er jeg også rigtig lykkelig for. Min
mor siger, at hvis man vil være lykkelig, skal man hver dag øve sig på at være tilfreds med
det, man har. Man skal lade være med at sammenligne sig selv – hvad man kan og hvad
man har – med andre, men være glad for det Gud har givet én. Mor siger også, at det er alle
de små bitte glæder, som man skal samle sammen og som til sammen gør mennesket lykkeligt”. Lotte var ikke bare overrasket. Hun var vildt overrasket over, at Fatima kunne være
lykkelig med alt det, hun havde oplevet.

Lotte vidste ikke rigtig, hvordan hun skulle få stillet det første spørgsmål. Det behøvede
hun heller ikke, for Fatima kom hende i forkøbet. ”Er du lykkelig, Lotte”? Det lød lidt sjovt,
når Fatima sagde ordet ”lykkelig”, for hun havde ikke helt styr på udtalen, men ellers var

Taknemlighed. Da Lotte cyklede hjem fra skole, tænkte hun noget over det. Var hun taknemlig over, at der var rent vand i vandhanen? Næh – det var der jo bare. Var hun taknemlig over at få mad hver dag? Egentlig ikke, for det var jo en selvfølge, og bare noget

Dag 6
Tema: Taknemlighed/lykke
Lotte og Anne var rigtig gode veninder. De stolede virkelig meget på hinanden og betroede også alt muligt til hinanden. De havde kendt hinanden altid, for de havde både gået
i dagpleje, børnehave og skole sammen. Derfor var det også ekstra hårdt, at de havde
været uvenner over det der med Anne, der var vild med Frederik, snappen og alt det der.
Heldigvis viste det sig jo at være en misforståelse, og da de fandt ud af, hvordan det hang
sammen, blev de hurtigt gode venner igen. Mon Sebastian egentlig vidste, hvor meget
han var ved at ødelægge ved at spille smart og sende den snap? Det håbede hun ikke.
I dag havde de i kristendom i skolen arbejdet med et tema om ”lykke”. Deres lærer var
startet med at spørge klassen, hvad de mente et lykkeligt liv var. Nogle af drengene havde i starten sagt en masse fjollede og irrelevante ting, men Lotte havde lagt mærke til,
at de fleste faktisk alligevel syntes, det var et spændende emne. Lotte kunne rigtig godt
lide det. Mon ikke det var noget, de fleste tænkte over engang imellem: ”Hvordan bliver
man lykkelig?”. Deres lærer skrev op på tavlen, hvad folk mente kunne give lykke. Det
var fx ”At være kendt”, ”At være rig”, ”At blive professionel fodboldspiller”, ”At være rask”,
”At komme på ferier”, ”At få en uddannelse”, ”At have familie”, ”At få en Tesla”, ”At få en
hund”, ”At have venner”, ”At stå på ski”, ”At have mange følgere på Instagram”.
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hendes mor fiksede. Følte hun taknemlighed over at leve i et land uden krig? Måske lidt
– men mest, når hun så krig i fjernsynet. Var hun taknemlig over at kunne komme til
lægen? Lidt - i hvert fald når hun så Nyhederne fra andre lande i verden, hvor folk med
sygdomme og virus lå og døde på gangene på sygehuset, men hun glemte det ret hurtigt
igen.
Deres kristendomslærer syntes åbenbart også, at ”lykke” og ”taknemlighed” havde noget med hinanden at gøre. Hun fortalte forskellige historier og eventyr, hvor taknemlighed var temaet. Blandt andet en historie fra Bibelen. Hun fortalte, at Jesus engang havde
helbredt ti spedalske mennesker. Lotte anede ikke, at der stadig fandtes spedalskhed i
verden, men deres lærer havde vist dem nogle vildt klamme billeder af mennesker, som
manglede fingre, arme og tæer, fordi de nærmest var rådnet op af spedalskhed. Vildt
uhyggeligt. Nå, men Jesus havde mødt de her ti spedalske mennesker, som var udstødte
af samfundet. Ingen ville komme i nærheden af dem, fordi deres sygdom kunne smitte.
De måtte gå med en klokke og advare andre om, at de var spedalske, så folk kunne nå at
komme af banen. De boede ikke sammen med raske mennesker, men i jordhuler uden
for byen, hvor de sådan set bare kunne vente på at dø af sygdommen. Derfor må det have
været helt vildt fantastisk at møde Jesus. Jesus var ikke bange for at være sammen med
dem, som ingen andre regnede for noget. De ti spedalske råbte: ”Herre, vil du ikke nok
gøre os raske”. Jesus så på dem og sagde, at de skulle gå hen til præsterne og vise, at de
var blevet helbredte, og undervejs derhen blev de raske. Lottes lærer havde fortalt, at
ud af de ti var kun en vendt tilbage og havde sagt tak til Jesus. Kun én eneste havde vist
taknemlighed. Det syntes Lotte var virkelig dårlig stil.
Taknemlighed. Jo, der var nok noget om det. Hun ville forsøge at være mere taknemlig
over alle de ting, man ellers let kunne tage for givet. Familie, venner, mad, rent tøj, et
hjem, et varmt bad, en seng at sove i, et smil, hjælp fra en kammerat. Der var vel egentlig
mange ting at være taknemlig over. Det kunne jo være Fatimas mor havde ret i, at det var
der i taknemligheden, at lykken lå gemt.
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Fadervor
Fadervor, du som er i Himlen. Helliget blive dit navn.
Komme dit rige. Ske din vilje som i Himmelen således
også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad
os vor skyld som også vi forlader vores skyldnere. Led os
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget,
magten og æren i evighed. Amen.

Leg/aktivitet
Legen hedder ”Byd ind på skift”, fordi man skal skiftes til
at sige noget. Gå sammen to og to eller tre og tre. Nævn
på skift noget, som I synes, I har at være taknemlig over.
Det samme ord må ikke nævnes flere gange. Legen kører
i mindst 3 minutter – eller indtil jeres leder synes, den
har varet længe nok. Sæt en streg på et stykke papir eller
tæl på fingrene for hver ting, I nævner. Hvor mange ting
har I nævnt i alt, når legen er slut?
Var der ting, som I undrede jeg over, at jeres kammerat
er taknemlig over?
Var der ting, som I er enige om at være taknemlige over?
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Hvis I har fravalgt perlerne
Nu vil vi være stille sammen lidt tid. Imens tænker du på
ting, du er taknemlig over.

Bøn
Kære Gud
Tak for dagen, du giver os
Tak for lyse farver og glade smil.
Tak for evner og muligheder.
Tak for familie og venner
og for mennesker, vi møder.
Tak for verden, som du lægger i vore hænder
- hjælp os med at passe på den.
Tak, fordi vi lever!

Sang
Nr. 85 - ”Tak, Gud – for denne lyse morgen” i spejdersang
bogen (”Imellem venner”) – eller en anden god sang,
som I kan lide at synge i gruppen.

Hvis I har tilvalgt perlerne
Start gerne med at repetere de foregående perlers betydning. I dag gælder det den blå perle. Blå er bekymringsløshedens farve. Den skal minde os om ikke at bekymre os
over det, vi ikke har, men glædes over det, vi har. Nu vil vi
være stille sammen lidt tid. Mens du rører ved dagens perle, tænker du på ting, du er taknemlig over.
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Med i rygsækken
Tanketid for de ældste – seniorspejdere, rovere og ledere
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Forord
Det er tanketid. Tid til at tanke op på ord, man kan gå at tygge på.
Og tid til at gøre sig sine egne tanker. Som spejdere bruger vi tid
på en masse praktiske færdigheder, og mange af de færdigheder
er ikke bare noget praktisk, som er nyttigt at kunne med hænderne. Det kan også være noget, der er betydningsfuldt i hjertet.
Hver dag giver et lille dryp til de tanker. Der er også foreslået en
kort aktivitet. Den hænger sammen med den øvrige andagt, men
man behøver ikke nødvendigvis at tage den med.
Der kan være vældig stor forskel på, om man er en 16-årig senior
spejder eller 25 år og med i en klan. Derfor er der til sidst ved
hvert emne et forslag til optanknings- og tankested for gruppens
voksne medlemmer; nogle krummer at tage med sig. Temaerne
er de samme, så tanken er, at de enkelte elementer kan kombineres på kryds og tværs, som det nu passer i gruppen.
Andagterne kan holdes og læses op, som de er. Men hvis du som
leder har 10 minutter i overskud, bliver de bedre af at blive læst
igennem, så ordene bliver dine egne. De er skrevet som morgenandagter, men hvis de passer bedre om aftenen ved lejrbålet, gør
I bare det, så kan den første bøn springes over og I kan slutte
med aftenbønnen sidst i hæftet.
God fornøjelse!
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Dag 1: Rygsækken

Salme
I østen stiger solen op, nr. 84

Bøn
Godmorgen Gud!
Solen er stået op, fuglene kvidrer
og dagens muligheder ligger foran os.
Hjælp os med at gribe dem,
så vi bliver lydhøre over for andre,
giver en hånd til dem, der har brug for hjælp,
åbner armene for dem, der savner trøst eller tryghed
og taler imod alt det, som er forkert.
Giv os en dag fuld af glæde og gåpåmod,
Hvor vi hver især bidrager med det, vi kan.
Tak fordi du har lovet at være med os.
Amen
Dagens dryp
Pakkelisten er fundet frem, for nu skal rygsækken pakkes. Med udsigt til en uge på lejr,
hvor man skal klare sig i det fri og leve lidt primitivt, er det vigtigt, at det hele er med. Og
når man så tilmed selv skal slæbe rygsækken, skal man heller ikke bare hælde ting ned
i den helt ukritisk.
Vi kender det alle. Og vi har alle historier om, dengang man havde sparet gummistøvlerne og det stod ned i stænger hele ugen, og man endte med konstant at gå med plastikposer i skoene, der for øvrigt aldrig blev til sko igen. Ja, faktisk gik der lang tid, før
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fødderne blev til fødder igen. Eller så var der dengang, da man ikke orkede at gå mere
på den uendelige hike. Pludselig var der en, som hev en pose smuldrede småkager op
af rygsækken, og en anden havde to gulerødder og et æble, alle kunne få en bid af. Fantastisk! Så fik man lidt fornyede kræfter og pludselig sang hele patruljen, mens I gik de
næste kilometer. Rygsækken er vigtig. Og pakningen.
Men har I tænkt på, at vi også har en anden rygsæk med os? Sådan en slags livsrygsæk.
En rygsæk af gode minder, sjove historier, ting vi har lært enten på den hårde måde eller
med kærlighed? Noget af det har vi fået med fra vores forældre, andet fra en god lærer
eller spejdervenner eller kammerater. Ja, fra alle dem, som vi kender på den ene eller
anden måde. Den rygsæk er det også vigtigt at få pakket på den rigtige måde, så vi tager
det med os, vi kan bruge og lægger det et sted i vores livsrygsæk, hvor det er til at få fat i.
I dag bliver der puttet mere i rygsækken. I skal have noget med fra Bibelen. En af fortællingerne om Jesus: Engang kom han nemlig til byen Jeriko. I Jeriko boede en tolder. Han
hed Zakæus. Ingen kunne lide ham eller ville være sammen med ham, for han arbejdede
sammen med romerne, der havde besat deres land. Og som om det ikke kunne være
nok, så snød han. Når nogen kom til byen og skulle betale told, forlangte Zakæus altid
lidt mere, end det egentlig kostede. Pengene stak han i sin egen lomme. Så det var klart,
at han var upopulær i byen. Det gode ved at sidde i byporten og opkræve told var, at det
var let at opsnappe nyheder. Og dagens helt store samtaleemne var, at mirakelmanden
kom. Zakæus havde godt hørt rygter om ham før. Han havde vist helbredt en blind. Og
han havde mættet flere tusind mennesker med én madpakke. Og nu kom han altså her
til Jeriko. Zakæus ville vildt gerne se ham. Og ikke mindst opleve ham. Men det virkede
lidt op af bakke. Problemet var, at Zakæus var en lille mand. Og der var nok ingen, som
ville lade ham komme forrest. Tvært imod ville folk nok skubbe ham tilbage. Træde ham
over tæerne og give ham en albue i ryggen. Sådan var det at være Zakæus, og egentlig
forstod man det godt. Men Zakæus fik en idé. Hvad nu, hvis han stod tidligt op, klatrede
op i et træ og sad der og ventede? På mange måder var det genialt, hvis han selv skulle
sige det. Folk kunne ikke se ham, og han havde overblik. Som tænkt så gjort. Næste morgen sad Zakæus på sin udkigspost og holdt øje. Og så kom han. Mirakelmanden. Jesus.
Og tænk, han kom lige forbi Zakæus’ træ. Det kunne ikke være bedre. Og så stoppede
han minsandten. ”Kom ned, Zakæus!”, sagde han. Og Zakæus kom ned. Og folk begyndte at snakke meget højt. Om Jesus da ikke vidste, hvad han var for en type? Men det var
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som om, Jesus overhørte det. Han sagde bare: ”Må jeg spise middag i dit hus?”. Zakæus
blev så glad og stolt, at han ikke vidste, hvilket ben han skulle stå på, så han fremstammede bare: ”Halvdelen af alt, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har snydt
nogen betaler jeg det tilbage. Firedobbelt.” Og Jesus sagde: Det er derfor jeg er kommet
til verden, for at finde, dem som var fortabte.” (Frit efter Lukas 19, 1-10)
Jeg tror, at alle dem, som var tilstede i Jeriko den dag, fik en ny historie i rygsækken. Og
en ny erfaring. At selv den største idiot har en plads hos Gud. At selvom man lever uærligt
og udnytter andre mennesker, så er der mulighed for at lave sit liv om. At selvom man
prøver at gemme sig eller klatre op, hvor ingen kan nå en, så vilJesus gerne invitere sig
indenfor i vores liv.
Så det skal også med i vores rygsæk. Gud vil altid gerne invitere sig indenfor i vores liv,
også selvom vi tænker, at vi ikke altid har fortjent det. Og når han er med i vores liv, kan
det forandres. Til noget nyt og bedre.
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Lad os bede fadervor sammen
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen

Salme
Himmelbuens herre, nr. 36

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Klan-krummer
En turist var på rejse i Afrika. En dag kom han til at følges
med en lille pige, der bar et barn på ryggen. ”Det er da
alt for tung en byrde for dig!”, sagde turisten venligt. Den
lille pige så op på ham: ”Det er ikke en byrde. Det er min
bror.”
Måske forstod den lille pige ikke så godt engelsk. Så ordet ’byrde’ kendte hun ikke. Men hun forstod noget andet: At dem man elsker og har ansvar for ikke skal ses
som byrder. Heller ikke selvom det ikke altid er så let at
bære det ansvar.
Til overvejelse: Hvilke byrder er svære at bære? Som
ledere, som mennesker? I en bryllupssalme står der:
”Den, som intet bærer på, visner som det golde strå.”
Hvilken sandhed rummer den sætning? Hvordan kan vi
bruge vores tro i den sammenhæng?
Ord til vejen: ”Bær hinandens byrder, således opfylder I
Kristi lov.” (Paulus’ brev til Galaterne 6,2)

Aktivitet
Sæt jer patruljevis. Foran jer ligger nogle sedler med ord
på: Tillid, omsorg, hjælpsomhed, tro, åbenhed, lydhørhed, næstekærlighed, selvtillid, vilje, tilgivelse, mod,
fighterånd, humor, ærlighed, udadvendthed, stædighed.
Kan I hver især finde tre vigtige ord, som I tænker, I har
fået med i jeres livsrygsæk og måske fortælle lidt om,
hvorfor det lige er de ord?
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Dag 2: Kompasset

Salme
Morgenstund har guld i mund, nr. 86

Bøn
Godmorgen Gud!
Solen er stået op, fuglene kvidrer
og dagens muligheder ligger foran os.
Hjælp os med at gribe dem,
så vi bliver lydhøre over for andre,
giver en hånd til dem, der har brug for hjælp,
åbner armene for dem, der savner trøst eller tryghed
og taler imod alt det, som er forkert.
Giv os en dag fuld af glæde og gåpåmod,
Hvor vi hver især bidrager med det, vi kan.
Tak fordi du har lovet at være med os.
Amen
Dagens dryp
Vi skal finde vej. Og vi øver os i det. Da vi var ulveunger, brugte vi de internationale sportegn. I ved det med pilene og et kryds betød gå ikke denne vej, og en cirkel med en prik,
betød gå hjem. Som spejdere er det mere avanceret. Vi bruger kort og kompas. Men alligevel kan vi godt komme i tvivl om den rigtige vej. Nogle gange går vi forkert. Posten er
måske tegnet forkert ind på kortet. Eller vi kludrer i det med kompasset. Andre gange går
det bare perfekt. Det er fedt at komme i mål uden alt for mange omveje.
Men har I tænkt på, at vi også har et andet slags kompas? Et livskompas?
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Nogle gange kan vi også tænke, at vi går nogle omveje i livet. At vi traf nogle forkerte valg.
At vi måske kom til at gå med i noget drilleri af en anden, som førte for vidt. At vi sprang
over, hvor gærdet var lavest og snød med nogle lektier, og pludselig kunne vi ikke finde
ud af det næste. At vi stak en dum hvid løgn, og med et var vi viklet ind i en dum historie,
som det var svært at komme ud af igen. Andre gange har vi heldigvis oplevet det modsatte. At vi skulle lære noget nyt, og det var virkelig op af bakke, men pludselig kunne
vi. Kan I huske, da I skulle lære at cykle? Eller engang man havde helt ondt i maven over
noget, man skulle, men så tog man mod til sig og det lykkedes. Måske ikke perfekt, men
alligevel. Eller engang, hvor det var så ufatteligt svært at sige undskyld, men så gjorde
man det, og bagefter følte man sig helt let om hjertet.
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De vise mænd satte kurs efter stjernen og lyset på himlen. Guds lys var det, der skulle vise
vej. Sådan skal det også være for os. Jamen, vi har jo ikke en stjerne, som lyser. Det er
sværere for os, tænker vi. Det er i hvert fald anderledes. Men kunne man ikke godt sige,
at Bibelens ord er det, vi skal styre efter? Jo da. Men der er så mange ord. Jesus ville nok
sige, at vi altid skal følge kærlighedens vej. Er vi i tvivl, så vælg kærlighedens vej. Og så vil
vi opleve, at vi alligevel kan komme til at gå forkert, ligesom de vise mænd gjorde. Men
ligesom dem kan vi komme på rette spor igen. Og ligesom dem kan vi vælge en anden vej
anden gang. Fordi mødet med det lille barn i krybben kan få os til at ændre kurs og få os
til at turde gå en anden vej end den, som ondskaben og snuheden forlanger. Og det er jo
egentlig meget godt at vide.

Og hvad var det lige, der var livskompasset i den sammenhæng? Ærlighed? Mod? Vilje?
Det er godt at have noget at styre efter. Noget som den indre kompaspil kan pege imod,
så vi bliver på den rette kurs i livet. I får en fortælling med. Jeg er sikker på, I kender den,
men I får den alligevel, for måske er der noget, I ikke har tænkt på:
Da Jesus blev født i stalden i Betlehem, kom først hyrderne og så det lille barn. Det var
let for dem at finde stedet, for de var ikke så langt væk, og de havde englenes ord at styre
efter. Men lidt senere kom de vise mænd. De kom langvejs fra. De havde været længe undervejs. De skulle krydse ørkener og floder for at finde stedet. Det har været en vild rejse.
Men de havde også noget at styre efter. Stjernen. Den satte retningen for rejsen. I første
omgang gik de nu lidt forkert. De tog til Jerusalem, hovedstaden, i stedet for Betlehem.
Og de mødte kong Herodes, som ville overtale dem til at komme tilbage på hjemvejen
for at fortælle, hvor det lille barn var født. Men da de vise mænd havde besøgt Maria og
Josef og overbragt gaverne, havde de en drøm, hvor Gud talte til dem. De lod være med
at rejse tilbage til den frygtelige kong Herodes og drog en anden vej hjem. (Frit efter
Matthæus 2, 1-12)
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Lad os bede fadervor sammen
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen

Salme
Du som har tændt millioner af stjerner

Aktivitet
Læg nogle ting rundt omkring i græsset: Økse, sav, dolke, gryder, rafter osv.
Find sammen to og to. Den ene skal tage bind for øjnene, mens den anden skal guide ham eller hende igennem banen med ord: ”Gå fem skridt frem, træd to skridt
til venstre…...”
Når alle har prøvet: Der lå farlige ting i græsset. Nogle
gange er der også ting i livet, vi skal undgå eller træde
udenom. Nogle gange kan det være svært at vide, hvad
der er godt, og hvad der er ondt. Guds ord skal gerne
hjælpe os til at finde den rigtige vej. Og hvad er så den?
Jesus ville sige, at det er kærlighedens vej.
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Klan-krummer
For år tilbage fik et natligt jordskælv strømmen til at
gå i dele af Los Angeles. Folk var rystede i mere end én
forstand: For himlen så anderledes ud end den plejede.
Hvad var der på færde? Det fik folk i hobetal til at ringe
til et lokalt observatorium og fortælle om denne ’mærkelige himmel’, de så. Forklaringen var enkel: Himlen var
ikke mærkelig. Det var dem, der bare ikke havde oplevet
stjernehimlen rigtigt før. Millionbyens lys havde forstyrret virkelighedens himmel. Nu, hvor det var rigtig mørkt,
var det bare muligt at få øje på de mange stjerner.
Som spejdere er det en episode, der vækker genklang i
os. Hvor er det ærgerligt, at der er så mange mennesker,
som går glip af store oplevelser i naturen, fordi de aldrig
kommer derud. Men selvom vi kender til at være ude en
stjerneklar nat, så kender vi måske i virkeligheden også
den anden fornemmelse: At der i dagligdagen er så meget, der forstyrrer os og stresser os: Skole, arbejde, pligter, og alt det vi hele tiden skal. Der er så meget nogle
gange, at vi ikke synes, vi kan få øje på det væsentlige.
Det falske lys tager opmærksomheden fra det sande lys.
Det er så let at komme på vildspor i sit liv og mene, at livet først rigtig leves i ferierne og weekenderne, eller når
jeg lige er på den anden side af det eller det. Men livet er
nu. Og vi skal hjælpes ad med at se det væsentlige her,
hvor vi er.
Ord til vejen
”Dit ord, Gud, er en lygte for min fod, et lys på min sti.”
(Salmernes bog 119,105)
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Dag 3: Knobrebet

Man kan binde noget sammen med knob. Og det holder. Er det ikke også sådan i livet?
At det kan være nødvendigt at binde noget sammen, så det holder? At kunne nogle
livsknob?

Salme
Solen begynder at gløde, nr. 82

Jeg synes, flagknobet kan være et godt billede på sådan et livsknob. Altså det med at
man kan binde forskellige slags tov eller snore sammen. Helt åbenlyst er det vel det, et
venskab er. Det er to meget forskellige mennesker, der knyttes sammen. Nogle venner
ligner en fuldstændig. Næsten i hvert fald. Man er samme alder og har samme interesser
og måske samme humor, bor i samme by og går i samme klasse. Andre venskaber er helt
anderledes. Man er forskellig på mange måder. Måske en ung og en gammel. Måske har
man forskellig tro eller forskellig nationalitet. Som voksen stemmer man måske på helt
forskellige politiske partier, og man arbejder med noget meget forskelligt. Men alligevel
kan man godt være venner. Der er et eller andet, som man er bundet sammen med alligevel. Det kan man ikke sådan sætte på formel, men måske har det noget med oprigtighed at gøre. At man tør være sig selv og ikke behøver ikke lave sig selv om. At man bliver
lyttet til og respekteret. Sådan noget. Det kan også være bestemte oplevelser, der binder
en sammen, at der er noget, man har været fælles om. Så venskaber kunne godt være
sådan et livsknob.

Bøn
Godmorgen Gud!
Solen er stået op, fuglene kvidrer
og dagens muligheder ligger foran os.
Hjælp os med at gribe dem,
så vi bliver lydhøre over for andre,
giver en hånd til dem, der har brug for hjælp,
åbner armene for dem, der savner trøst eller tryghed
og taler imod alt det, som er forkert.
Giv os en dag fuld af glæde og gåpåmod,
Hvor vi hver især bidrager med det, vi kan.
Tak fordi du har lovet at være med os.
Amen
Dagens dryp
Her er et tov. Det er nyttigt i mange sammenhænge. Det er ret utroligt, hvad man kan
med sådan et tov, hvis man er lidt fiks på fingrene. Råbåndsknobet var noget af det første, I lærte som spejdere. Det er anvendeligt. I kender sikkert en del, som ikke er spejdere, som bare binder en kællingeknude, men det er ikke meget bevendt. Og så er der
flagknobet, som ikke bare er perfekt til flaghejsning, men også når man skal binde to tov
af forskellig tykkelse eller materiale sammen. Eller det dobbelte halvstik, når vi slutter
noget pionering af, så er det også til at få op igen. Eller noget mere avanceret: Det dobbelte pælestik, hvis man ligefrem får brug for at fire en person op eller ned. Det er ret
smart at kunne knob.
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Men der er også noget, som binder os sammen med Gud. Der kan man også tænke på
flagknobet, der kan holde flaget oppe, så det kan blafre frit også i stærk blæst. Havde det
ikke været for flagknobet var flaget slet ikke kommet op. Når vi tænker på, hvordan vi er
bundet sammen med Gud, er det også det tykke tov og det tynde tov, der alligevel bindes
sammen. Det, at Gud er bundet sammen med os, gør også, at vi tør vise flag, eller at vi
kan blafre frit, selvom vi er ude i et af livets blæsevejr. Det er egentlig godt at tænke på.
I skal høre en fortælling om det: Disciplene havde været sammen med Jesus hele dagen.
Nu var det aften, og de skulle videre. Jesus sendte disciplene i forvejen i båd over søen.
Mens de var derude, blæste det op, og disciplene kæmpede mod bølgerne. Pludselig ser
de en skikkelse komme hen imod dem. Det er helt uhyggeligt. Høje bølger og et spøgelse. Men så hører de Jesu stemme: ”Kære venner, vær ikke bange! Det er mig.” Og Peter
siger: ”Hvis det virkelig er dig, Herre, så sig, jeg skal komme ud på søen til dig!” Jesus siger: ”Kom!” Og Peter træder ud og går ud på vandet til ham. Men da han ser bølgerne og
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stormen og umuligheden i det hele, bliver han bange og begynder at synke. Han bliver
rædselsslagen. ”Hjælp mig, jeg synker!” råber han. Jesus rækker hånden ud til ham og
holder ham fast. (Frit efter Matthæus 14, 22-33)
Nogle gange kan vi godt føle, at vi drukner i bekymringer eller angst eller ensomhed.
Alt sådan noget. Nogle gange kan vi godt føle, at vi er på gyngende grund i vores liv, og
ikke ved hvad vi skal gøre. Men så må vi huske på denne historie. At vi også kan råbe
”hjælp!”, og at vi så også kan hjælpes på fast grund. Guds hånd eller Jesu hånd er sådan
et livsknob, der holder fast i os, når vi ikke selv kan. Det er faktisk noget, han har lovet. At
vi er bundet sammen med ham altid.
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Lad os bede fadervor sammen
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen

Sang
Se, hvilket menneske, nr. 47

Aktivitet
Sæt jer i en rundkreds. Alle har et stykke tov. Nu skal I
binde alle jeres tov sammen med flagknob. I skal hjælpes ad, så den ene bruger højre hånd, og den anden bruger venstre hånd. Sådan gør I hele kredsen rundt, til alle
er knyttet sammen i et fællesskab.
Bagefter: Hvad er forskellen på om man er en eller to,
som binder knobet? I legen og i livet?
Klan-krummer
Måske kan I huske det sted i Ronja Røverdatter, hvor
Ronja og Birk kappes om at hoppe over Helvedesgabet.
Birk og alle Borka-røverne er lige kommet til Mattisborgen, og Ronja er stærkt fortørnet over, at Borka-røverne
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nu har slået sig ned i borgen. Birk møder hende med
venlighed, men hun har ikke i sinde sådan at blive ven
med en Borka-skiderik. De står på hver sin side af det
frygtindgydende Helvedesgab. Og pludselig tager Birk
tilløb og springer over til hende. En frækhed uden lige.
Ronja vil ikke stå tilbage for Birk og springer over på den
anden side. Og sådan fortsætter det, indtil Birk glider
på en sten og styrter ned. Han lander heldigvis på en afsats dybt nede. Ronjas raseri har lagt sig, og hun redder
ham med det læderreb, hun altid har med sig. Da Birk er
oppe igen, siger han tak. Men Ronja hvæser af ham: ”Giv
mig rebet! Jeg vil ikke være knyttet sammen med dig
mere end højst nødvendigt.” Hvorpå Birk svarer: ”Som
du vil røverdatter, men efter det her er jeg måske knyttet
til dig. Uden reb.”
Vi er også bundet sammen med hinanden som mennesker. Af at være det samme sted på det samme tidspunkt
omkring den samme interesse. Af blodets bånd til familien. Af gode og dårlige oplevelser. Hvad enten vi vil det
eller ej. Og på en eller anden måde er vi nødt til at tage
det alvorligt. Tovet kan på en gang være snærende eller
frisættende, alt efter hvordan vi bruger det.
Genkender I det? Og hvordan?
Grundtvig digtede sådan her: ”Kærligheds og Sandheds
Ånd! Jords og himmels hjertebånd knytter du alene.”
Gud knytter vores hjertebånd sammen. Som en line der
på en gang sætter fri og holder fast.
Ord til vejen
”Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde
stand. Tretvundet snor brister ikke så let.” (Prædikerens
bog 4,12)
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Dag 4: Bålet

Salme
Tænd op vor ild, nr 23

Bøn
Godmorgen Gud!
Solen er stået op, fuglene kvidrer
og dagens muligheder ligger foran os.
Hjælp os med at gribe dem,
så vi bliver lydhøre over for andre,
giver en hånd til dem, der har brug for hjælp,
åbner armene for dem, der savner trøst eller tryghed
og taler imod alt det, som er forkert.
Giv os en dag fuld af glæde og gåpåmod,
Hvor vi hver især bidrager med det, vi kan.
Tak fordi du har lovet at være med os.
Amen
Dagens dryp
At samles omkring bålet. Det er bare hyggeligt. Både for at varme sig, men også for at
grine og synge og snakke. Eller for at lave mad. Det er både nyttigt og hyggeligt. Og så
ser vores ansigter så milde ud, når glødernes orange skær farver dem. Mon ikke mange
af vores gode spejderminder knytter sig til bålet? Der var den efterårsweekend, hvor det
var koldt og vådt. Ingen havde sovet ret godt i shelteren, og tidligt om morgenen var der
én, som tændte et bål. Og en anden lavede te. Og man blev varm. Eller den aften på sommerlejren, hvor der var lejrbål med sang og sketch, gode historier og latterbrøl, men sidst
på aften fandt vi sammen i stilheden. Og vi kom til at tale om store spørgsmål, om noget
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som betød noget for os. Indimellem blev der lagt endnu en knude på bålet. Og i den lyse
sommeraften tænkte vi, at vi aldrig skulle gå i seng. For dét her, det var livet. Bålet gav
varme i mere end én forstand.
Og på den måde er bålet ikke bare træ, som futtes af. Det er mere. Det er et livsbål.
Der er noget, som holder os varme om hjertet og hænderne. Der er noget, vi brænder for.
Der er nogle ildsjæle i os og omkring os, som har lyst og mod til at gøre verden til et bedre
sted. Verden skal være som det stille lejrbål, hvor vi kan snakke om alle de store ting med
glød i kinderne og varme i stemmerne, også selvom vi er forskellige.
Og det der med at brænde for noget og være en ildsjæl kommer fra en ganske bestemt
fortælling. Da Jesus var faret til himmels, følte disciplene sig forladt. Det var som om, de
bare skulle klare alting selv nu. De var også bange. Hvad ville der ske? Den frygtelige død,
Jesus havde lidt, kunne det ske igen? Og alt det, de havde oplevet sammen med ham,
hvad med det? Ville det gå i glemmebogen? Der var mange tanker og følelser, som rev i
dem. Der var gået ti dage. Ti dage i uvished. Hvad skulle de stille op med deres liv nu?
De sad i et hus i Jerusalem. Langt væk hjemmefra. Modet og humøret var på nulpunktet, men pludselig skete der noget. Døren til huset blæste op. Det var som et himmelsk
åndedrag, som fyldte det hele. Ilten kom helt ud i lungernes yderste blodkar, og tunger
som af ild satte sig på dem. Og alt var anderledes. De gik ud. Ud blandt folk. Fyldt af mod
og gejst. Gejst. Helligånd. Og så begyndte de at snakke og fortælle på alle mulige sprog
om alt det, de havde oplevet med Jesus. De vidste ikke, hvor det kom fra. De kunne bare.
Alle mulige sprog, så alle kunne forstå dem. Den dag blev kirken født. 3000 mennesker
blev døbt. Det var helt vildt. De mærkede, hvad det ville sige at brænde for noget. De var
blevet ildsjæle. (Frit efter Apostlenes Gerninger 2,1-41)
Være ildsjæle. Brænde for noget. Snakke på forskellige sprog. Kan vi også? Altså mange
af os er gode til engelsk, færre er rigtig gode til tysk og endnu færre til fransk. Men der
er jo også andre sprog at tale på: Hjælpsomhedens sprog, hvor man giver en hånd med
noget. Trøstens sprog, hvor man giver et knus til den, som er ked af det. Opmuntringens
sprog, hvor man lige giver en high-five eller et skulderklap til en, som måske er lidt nervøs for det, han skal i gang med. Respektens sprog, hvor man anerkender, at vi er forskellige, men det kan vi bygge bro henover. Jo, vi kan da faktisk mange sprog. Og hvis vi
så tilmed brænder for at tale dem, så spreder ringene sig i vandet, ligesom de gjorde for
disciplene. For de ringe, de satte i gang den pinsemorgen, når helt ud til os.
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Lad os bede fadervor sammen
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen

Salme
Vi tror en kærlig Gud, nr.31

Aktivitet
Hver patrulje får en tændstikæske med seks tændstikker i. Der må kun stryges én tændstik. Nu gælder det om
at komme længst væk med ilden ved hjælp af de seks
tændstikker. (Man må ikke sætte ild i andet end tændstikkerne undervejs.) Bagefter kan I overveje: Hvordan
bringer vi som ildsjæle det, vi brænder for, ud i verden?
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Klan-krummer
I marts måned bliver der afholdt DM i piberygning. Det
gælder om længst muligt at holde ild i 3 gram tobak i sin
pibe. Konkurrencen er fuldstændig politisk ukorrekt, og
den er vel sagtens temmelig kedelig at være tilskuer til.
Der er røg og damp, og mænd der forsigtigt og koncentreret ryger pibe. Man skal kigge længe efter tempo og
drama, tror jeg. Rekorden sidste år var 2 timer, 42 minutter og 57 sekunder, men verdensrekorden er over 3
timer og tilhører vist en dansker.
Men konkurrencen er en god inspiration. Vi har brug for
at lære at holde ild i det, vi har. Bevare gløden.
Ifølge reglerne for langtidspiberygning må sportsmanden have lov til én gang at anvende en tændstik. Det vil
sige, at når gløden er gået ud, er der alligevel mulighed
for at få skabt en ny glød. Når vi synes, vi er udbrændte og det, vi har sammen, mangler gnist og glød, er der
måske alligevel en mulighed for at få skabt en ny glød
igen. Af Gud. Men ikke kun det. Når vi en dag er døde og
begravede, vil Gud tænde gløden i os igen, han vil opvække os og give os det evige liv.
Ord til vejen
”Ingen tænder et lys og skjuler det med et kar eller stiller
det ind under en bænk, men man sætter det i en stage,
så de, der kommer ind, kan se lyset.” (Lukas 8,16)
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Dag 5: Teltet

Salme
Troen er ikke en klippe, nr. 40

Bøn
Godmorgen Gud!
Solen er stået op, fuglene kvidrer
og dagens muligheder ligger foran os.
Hjælp os med at gribe dem,
så vi bliver lydhøre over for andre,
giver en hånd til dem, der har brug for hjælp,
åbner armene for dem, der savner trøst eller tryghed
og taler imod alt det, som er forkert.
Giv os en dag fuld af glæde og gåpåmod,
Hvor vi hver især bidrager med det, vi kan.
Tak fordi du har lovet at være med os.
Amen
Dagens dryp
Der er noget fascinerende ved at slå lejr. På de store lejre kommer man til en bar mark,
og i løbet af få dage vokser en by frem. En teltby. Og vi gør alt for at få det til at blive et
sted, vi kan føle os hjemme: Bygger indgangsportal, så vi kan vise, hvem vi er og tage
pænt imod gæster. Bygger spisebord og måske et hævet bålsted, når det går højt. Laver
et hyggeligt hjørne med hængekøjer, et snittested eller en stor kæp med mange grene på
til krusene. Teltet er placeret med omhu for morgensol og vestenvind. Liggeunderlaget
er rullet ud, og soveposen er parat til at krybe i. Og det lykkes nærmest altid at få lejren
til at blive ”hjemme” i de dage, vi er afsted.
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Teltet eller bivuakken er det allervigtigste i den forstand. Det er der, vi kan finde ly og læ.
Det er der, hvor vi skal hvile. Og det er derfor, det bliver ”hjem”.
Men har I tænkt på, at vi også har en anden slags telt? En slags livstelt?
Et sted eller måske nærmere en tilstand, hvor vi kan finde ly og tryghed, når verden buldrer afsted omkring os? Den tilstand er lidt det samme som ”hjemmefølelsen.” Altså en
tilstand, hvor man ikke behøver at skulle være anderledes, end man er. Man behøver
hverken spille smart eller lægge mundkurv på sig selv, man kan bare være den, man er.
I skal have en fortælling med. Om den dag Jesus gik op på et bjerg sammen med tre af
disciplene. Og deroppe på bjerget var det som om, Jesus forvandlede sig. Han lyste nærmest. Og i et syn så de Moses og Elias. Altså repræsentanterne for alt det gamle: Loven
med de 10 bud og profeterne, der fortalte om det, der skulle komme. Jesus, Moses og Elias talte sammen. Det var stort. Det var ligesom om det hele faldt på plads for disciplene.
Alt det, de havde været i tvivl om, hvem Jesus var, og hvordan hans stilling var i alt det
gamle, stod klart deroppe på bjerget. Og Peter, den ene af disciplene, sagde entusiastisk:
Jesus, jeg vil gerne bygge hytter til jer heroppe. Én til dig og én til Moses og én til Elias.
Men midt i det hele lød der en stemme fra himlen: ”Dette er min søn, hør ham!”. Det var
overvældende, og de faldt på knæ. Da de igen så op, kunne de kun se Jesus. Og sammen
med ham gik de ned igen. (Frit efter Matthæus 17, 1-9)
Peter ville bygge hytter. Han vil fastholde det øjeblik, hvor alt går op i en højere enhed.
Han vil fastholde det gode og det sande og det meningsfulde. Det kender vi vel i grunden
godt. At livets stjernestunder gerne skal fastholdes. Men vi kan ikke. Det slipper ud mellem fingrene på os. Lige der, hvor alt er lutter idyl, er der en myg, der stikker, en der kommer med en dum bemærkning eller nogle børn, som kommer op at skændes. Sådan er
det nærmest altid. Vi kommer ned af bjerget igen. Ned i hverdagen. Og det kan man godt
engang imellem ærgre sig over, men sådan er det. Og det ser ud som om, det endda er
meningen. Jesus afslår, at de skal bygge hytter deroppe på bjerget. De skal være dernede, hvor det almindelige liv leves med skænderier og uklarheder. For måske er de hytter,
vi så gerne vil bygge til tryghed og ly af en anden slags? Måske er det en vished om, at der
er en mening. Og at hjemstedet, det trygge sted, er, det man finder, når man tør tro på,
at selvom idyllen bliver brudt, så har vi hjemme alligevel. I en tro på at Gud i skikkelse af
Jesus fulgte med ned af bjerget for at være med os i alt det besværlige.
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Lad os bede fadervor sammen
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen

Salme
Menneske din egen magt, nr. 38

Aktivitet
Sæt jer patruljevis. Find nogle glatte, store sten eller hvis
det ikke lige er til, så nogle (afbarkede) smågrene. Tag
fem hver. Nu skal I hver især med en tusch eller en kridtsten skrive, hvad der for jer er duften af hjem, lyden af
hjem, smagen af hjem, synet af hjem, følelsen af hjem.
Byg alle stenene eller pindende til et lille hus, og læg store blade på til tag eller et stykke papir.
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Klan-krummer
Vi kender alle eventyret om ulven og de tre små grise.
Grisene skal flytte hjemmefra og drager ud i verden. Den
første gris bygger sit hus af strå, men ulven kommer og
blæser huset omkuld, og den lille gris bliver ædt. Den
næste gris bygger sit hus af grene. Igen kommer ulven
og blæser huset omkuld, og den lille gris bliver ædt. Men
den tredje lille gris gør det bedre. Han bygger sit hus af
sten. Ulven forsøger sig endnu engang, men da den ikke
kan blæse huset omkuld, kravler den ned gennem skorstenen og falder i den store gryde.
Det er egentlig et barskt eventyr at fortælle til børn. Men
det rummer jo en sandhed, som man kan blive klog af.
Hvad bygger vi vores tilværelse af og på? Har I oplevet,
at noget som I satte jeres lid til, alligevel ikke holdt?
Hvordan kunne man tolke ulven og byggematerialerne
i eventyret?
Ord til vejen
”Herre, vær min tilflugts klippe, den borg, hvor jeg finder redning. For du er min klippe og min borg” (Salmernes bog 71,3)

Hvad er ”et hjem” egentlig? Hvad gør et hus til et hjem?
Hvad betyder hjem for jer? Det lille hus, I har bygget, består af mange ting. Kunne man tænke, at taget er Gud?
Og hvordan skal man så forstå det?
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Dag 6: Signalering/ koder

Salme
Nåden er din dagligdag, nr. 34

Bøn
Godmorgen Gud!
Solen er stået op, fuglene kvidrer
og dagens muligheder ligger foran os.
Hjælp os med at gribe dem,
så vi bliver lydhøre over for andre,
giver en hånd til dem, der har brug for hjælp,
åbner armene for dem, der savner trøst eller tryghed
og taler imod alt det, som er forkert.
Giv os en dag fuld af glæde og gåpåmod,
Hvor vi hver især bidrager med det, vi kan.
Tak fordi du har lovet at være med os.
Amen
Dagens dryp
En dolk og to bloddråber. Streg, prik, prik. Frikadeeeelle. Prik, prik, streg, prik. Det er f på
morse. Kan I huske det? Alle de regler vi huskede hinanden på, når vi havde om morse i
patruljerne? Og kortet i brystlommen, som gjorde det noget lettere både at lave en besked og afkode den igen? Morse er en klassiker, men det kræver træning at blive god til
det. Står man en mørk aften og blinker med en lygte, skal der ikke meget til, før der går
kludder i det. Det kræver koncentration. Nogle gange var det det rene volapyk, som kom
ud af sådan en besked. Nu er vi jo ret forvænte. Med mobiltelefoner og internet kan vi
kommunikere over store afstande uden problemer. Ja, selv rumsonder kan det lade sig
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gøre at være i kontakt med. Det er i grunden ret vildt at tænke på. Og selve det at være
i kontakt med nogen, som er så langt væk, at man ikke kan tale med dem eller råbe til
dem, det har været noget som menneskeheden har udviklet på altid. Også når det skulle
være fortroligt. Ikke alle skulle kunne følge med i alting, så derfor måtte der en særlig
kode eller kryptering med. Det er faktisk ret sjovt at udtænke koder med nogen. Og for
nogen har det været livsvigtigt, især i tider med ufred.
Men har I tænkt på, at der også er andre koder? Noget som også er afhængigt af en fælles
forståelse. En slags fortroligt sprog, som også kan kommunikeres, uden at andre lytter
med? Det fortrolige håndtryk, hvor det lille ekstra-tryk kan sige: ”jeg er ked af det på dine
vegne” eller ”jeg er lidt vild med dig.” Det kunne også være et hurtigt blink med øjet, som
siger: ”Det her er noget vi to har med hinanden.” Eller det siger: ”lad være med at sige
noget lige nu, det er sådan en lille joke, jeg forsøger.” Det er betydningsfuldt at kunne
kommunikere på den måde.
Og det leder lidt hen på den livskode, vi også har med Gud. Også der har vi et fortrolighedsrum, hvor vi kan kommunikere over lang afstand, uden at andre følger med i det.
Som med morsekoden er det noget, man kan øve sig i. Det er også noget, vi kan synes,
går i kludder, når det er mørkt i vores liv, og lygten ikke blinker, som den skal. Opfatter
Gud så overhovedet, hvad vi prøver at fortælle ham? Kender vi så det særlige alfabet, der
skal benyttes for at få Gud i tale? Eller kunne man forestille sig, at det i virkeligheden er
lidt ligesom med det lille ekstraklem i et håndtryk eller et indforstået blink med øjet? Der
skal ikke så meget til, for Gud har en fælles forståelse med mig.
Jesus siger det faktisk på denne måde, da han lærer sine disciple at bede fadervor: ”Jeres far ved, hvad I trænger til, før I beder ham om det.” (Matthæus 6,8), Så I virkeligheden
har vi altså også et usagt sprog i forhold til Gud. Det er godt at vide. Der behøver ikke at
være en masse forkromede ord, det siger Jesus også. Og de gange ordene helt er væk
eller de er for svære at sige, så hører Gud også den bøn. Gud kan dekryptere selv den
sværeste kode, som er inden i os.
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Lad os bede fadervor sammen
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Klan-krummer
En mand kom cyklende ude på de små veje. En lille
dreng stod i vejkanten, han kiggede op mod himlen og
sagde: A B C D E F G H, så gik han i stå og begyndte forfra igen. A B C D E F G H I J K L. Denne gang gik det lidt
bedre. Drengen begyndte forfra igen. Han ænsede ikke
manden, der var stoppet på cyklen og nu stod og iagttog
ham. ”Hvad laver du egentlig,” spurgte manden, da der
var pause i drengens alfabetopremsning. ”Jeg beder!”
svarede drengen. ”Beder du?”, spurgte manden undrende. ”Det var da en underlig måde at gøre det på.”. ”Jamen, jeg vidste ikke hvordan jeg skulle gøre,” forklarede
drengen og fortsatte: ”Men så tænkte jeg, at hvis Gud
bare fik hele alfabetet, så kunne han selv sætte ordene
sammen.”

Salme
Du som gir os liv, nr. 43

Det lyder måske dumt. Men alligevel var det klogt. For
det er jo lige præcis det, Jesus også siger:
”Jeres far ved, hvad I trænger til, før I beder ham om
det.”

Aktivitet
Stil jer på en lang række bag ved hinanden. Et slag på
venstre skulder betyder prik. Et slag på højre skulder betyder streg. Bagerste mand begynder. Den forreste skriver ned. Lykkes det at få meddelelsen igennem?
Beskeden er:

Kan det alligevel være sådan, at det at man for sig selv
prøver at formulere en bøn, også kan være betydningsfuldt? En bøn kan også arbejde inden i én selv. Og måske
hjælpe én til klarhed over noget svært.

. . . . / . - - -/ . - . - / . - . . / . - - . // - - / . . / - - .
/ - - . // - - . / . . - / - . . //

Ord til vejen
”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på,
så skal der lukkes op for jer.” (Lukas 7,7)

(Hjælp mig, Gud)
En bøn kan tage mange former.
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Dag 7: Pionering

Salme
Hvor du sætter din fod, nr. 52.

Bøn
Godmorgen Gud!
Solen er stået op, fuglene kvidrer
og dagens muligheder ligger foran os.
Hjælp os med at gribe dem,
så vi bliver lydhøre over for andre,
giver en hånd til dem, der har brug for hjælp,
åbner armene for dem, der savner trøst eller tryghed
og taler imod alt det, som er forkert.
Giv os en dag fuld af glæde og gåpåmod,
Hvor vi hver især bidrager med det, vi kan.
Tak fordi du har lovet at være med os.
Amen
Dagens dryp
Det er ret utroligt, hvad man kan få ud af en bunke rafter. Når vi tænker efter, står de flotte
pioneringsværker, vi selv har haft andel i, klart for os. Indgangsportalen, som virkelig
blev flot, med omhyggelige besnøringer, som i sig selv var fine. Spisebordet i 2½ meters
højde med madelevator, som blev bygget på rolandlejr. Vandrutsjebanen og karrusellen
til byfesten. Katapulten, der blev brugt på gruppesommerlejren til at kyle vandballoner
over i ulvelejren. Og så alle de romerske stridsvogne og 10-minutters tårnene. Listen er
lang. Det er en sjov måde at være kreativ på. Når man pionerer, skal man gøre sig umage.
Det er i hvert fald sådan, at ens byggeri bliver flot og spektakulært og holdbart: Ved at
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man anstrenger sig. Det er der noget fascinerende ved. For det hele bliver skilt af igen,
når lejren er slut, eller mødet er færdigt. Alt er tilbage som før. Huller er dækket, græstørv lagt på, og så ligger der igen en stak rafter og nogle bundter besnøringstov til næste
gang, vi skal pionere et ægte spejderbyggeri.
Men har I tænkt på, at det minder om noget større? Om selve vores livsbyggeri? Altså, det
der med at bygge noget op og vide, det skal skilles ad igen, at det ikke varer evigt, men
alligevel gør vi os umage. Det kunne godt være et mål for vores liv. At vi bygger op, flot,
sammenhængende, holdbart, også selvom vi ved at vi kun er på jorden i kortere tid. Men
vi skal gøre os umage, så længe vi er her. Det er en tanke værd, hvordan vi gør det bedst
muligt i vores liv.
I får en fortælling med. En af Jesu lignelser. Den, hvor en rig mand drager udenlands, og
mens han er væk, betror han sine tjenere sin formue. De får penge alt efter deres evner:
En får ti, en anden fem og den sidste tjener får én talent. (Det kan lyde uretfærdigt, men
selv en enkelt talent er en svimlende sum, som svarede til 20 årslønninger). Hvad gør tjenerne så? Jo, de første to investerer pengene, og det lykkes dem at få dem til at yngle til
det dobbelte. Den tredje tjener graver sin talent ned Han føler sig forurettet. Og da hans
herre kommer tilbage, graver han talenten op igen og leverer den tilbage. Den rige mand
bliver vred. Den sidste tjener ender i mørket udenfor. (Frit efter Matthæus 25,14-30). Man
kan sagtens følge den sidste tjener i at føle sig mindre betydningsfuld end de andre. Og
dog er det vel et godt billede på, at det er sådan verden er? Vi kan noget forskelligt og har
noget forskelligt. Så det er ikke der, pointen ligger. Den ligger snarere i, at vi skal gøre os
umage, med det vi har. Det er selve livet, denne lignelse handler om. Vi skal med andre
ord lade vores livspionering blive flot og stort og kreativt med de ”rafter og besnøringer”,
vi har fået betroet. Andre kan noget andet og mere. Sådan er det. Men hvis vi ikke gør os
umage, går det som for den tredje tjener: Vi ender i mørket udenfor. Med denne historie
mindes vi om, at der er en anden måde at gå til livet på: At gøre sig umage med de betingelser, vi har fået. For så åbner livets fest sig for os.
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Lad os bede fadervor sammen
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen

Salme
Måne og sol, nr. 33

Aktivitet
Lav en papirlap til hver person i troppen/ klanen. Fordel
dem imellem jer, så man ikke får den seddel med sit eget
navn på. Hver især skal nu skrive et talent, som man synes,
den anden har. Det er hemmeligt for personen selv. Nu
sættes sedlen fast på ryggen af den pågældende. Gå rundt
og snak med hinanden. Man må ikke sige direkte, hvad der
står på sedlen. Stil spørgsmål, indtil man selv kan gætte,
hvilket talent der står på sedlen på ens egen ryg.
Efter legen: Var det svært at gætte? Var det overraskende,
hvad der stod? Hvordan kan I bedst sætte jeres talent i
spil til det gode liv? Hvordan kan I gøre jer umage med at
bruge jeres talent til gavn for andre?
Klan-krummer
Paul Wittgenstein var en berømt pianist. Under første
verdenskrig blev han voldsomt skadet i en skyttegrav og
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mistede sin højre arm. Det var katastrofalt. Ikke nok med
at han måtte kæmpe med sine krigstraumer; det var hele
hans livsgrundlag, der pludselig var væk, når han kun havde én arm. Paul Wittgenstein fortsatte dog med at spille.
Han øvede sig stædigt. Musikken var hans liv. Og det bar
frugt. Paul Wittgenstein endte med at blive en virtuos venstrehåndspianist, som store komponister komponerede
særskilt til. Det, som vi lidt hånligt kan kalde for venstrehåndsarbejde, gav han en helt ny betydning. Det blev til
kunst.
Det er beundringsværdigt. Tænk at vilje, stædighed og
talent på den måde kunne gå op i en højere enhed. Det
kan også sætte nogle tanker i gang: Er der nogle steder i
livet, hvor jeg skulle gøre mig mere umage? Er der områder jeg forsømmer, og hvor jeg ikke bruger mit talent? Vi
kan sikkert svare ja til begge dele. Men livets fest opstår,
når vores talenter investeres; det er et af Jesu budskaber. Og det må vi så øve os på.
Ord til vejen
”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer,” siger Herren; ”planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en
fremtid og et håb.” (Jeremias 29,11)
Aftenbøn
Himmelske far
Mørket falder på, stilheden sænker sig,
tankerne finder hvile.
Kom til os.
Tænd troens lys i os,
Så vi altid må kunne finde mening i vores liv.
Giv os mod til at turde dele vore tanker
og spørgsmål med hinanden og med dig,
så vi opdager, at vi aldrig er alene om det, vi tumler med.
Vær hos alle dem vi elsker.
Hjælp os med at dele din kærlighed videre ud i verden,
så alle må vide, at vi er elskede af dig.
Amen
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