SG dag 2018 program
Spejderloven
Den der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for:
At finde sin egen tro og respektere andres
At værne om naturen
At være en god kammerat
At være hensynsfuld og hjælpe andre
At være til at stole på
At høre andres meninger og danne sine egne
At tage medansvar i familie og samfund

PROGRAM for dagen
18:00 Flaghejsning (Senior)
18:05 Oplæsning af sagnet (Thomas Nord Larsen)
18:15 Spejderlovs aktiviteter (alle tilstedeværende ledere)
19:00 Spejderløftet (Museet)
19:15 Spaden (Lisbeth)
19:20 Fællesfoto (Ulf)
19:30 Flag ned og spejderbror (Trop)

Spejderlovs aktiviteter
- alle laver hold af 3-5 personer, holdene bestemmer selv hvilke aktiviteter de går til og skal ikke nå
alle aktiviteter. Alle aktiviteter skal kunne rumme mindst 3 hold af gangen.
1) At finde sin egen tro og respektere andres
Tros-grafitti: Fælles maleri. Mal det du tror på. Respekter det de andre tror på og har malet.
(Materialer: Stort lærred/plade, maling, pensler)
2) At værne om naturen
Dyre-skattejagt/o-løb: Find de 7 gemte dyr på Maglevad. (Materialer: Kort over Maglevad med 7
postplaceringer, 7 laminerede billeder af dyr, printede check-lister med 7 dyr, skrivegrej)
3) At være en god kammerat
Klip et hjerte. Skriv noget pænt om en eller flere personer som er tilstede på Maglevad – giv dem
hjertet. (Materialer: Rødt papir, sakse, skrive-grej)
4) At være hensynsfuld og hjælpe andre
Vandstafet. Flyt vand fra en balje til en anden mere end 10 meter fra hinanden. (Materialer: Baljer,
vand, kopper (til de små), aviser (til de store))
5) At være til at stole på
En fra holdet skal have bind for øjnene og gå igennem en tov-labyrint som ligger på jorden ved at
de andre dirigerer med stemmen (Materialer: reb, tørklæder)
6) At høre andres meninger og danne sine egne
En fra patruljen skal beskrive en LEGO figur. De andre skal bygge hver deres version af det de
hører. Til sidst se om figurerne er forskellige. (Materialer LEGO, æsker til at skjule modeller i)
7) At tage medansvar i familie og samfund

Tage ansvar for egen udvikling. Hvad vil du gerne arbejde med til spejder? Hvad vil du gerne lære?
(Materialer: Plancer for hver enhed, skrive grej)
Mens der er aktiviteter er der kaffe/Te/saft cafe ved bordene – forældre/søskende er velkomne
til at kigge på og deltage når/hvor der er plads på aktiviteterne.

