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Formål:

Det er en meget gammel spejder- 
tradition at afholde Tænkedag. 
Denne tradition afvikles af alle  
spejdere i hele verden.

Formålet med Tænkedag er at 
mindes vores grundlægger af 
spejderbevægelsen Lord Robert 
Baden-Powell og hans hustru  
Lady Olave Baden-Powell samt  
ikke mindst alle spejdere i hver  
en krog af verden.

Følgende spejderområder  
understøttes: 

Spejdertraditioner, fællesskab,  
internationalt spejderarbejde, 
kendskab til andre lande og  
skikke, at være en god kammerat, 
patruljeliv, oplevelser, samfundsliv 
samt friluftsliv. 

   Jonathan Stein

Tænkedag
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Baseløb med fælles afslutning,  
hvor der synges, tændes et lys og 
doneres penge.

Aktiviteter er om/fra forskellige 
lande. Der er 10 postforslag. Brug 
de aktiviteter, der passer til dine 
spejdere/gruppe.

Alle posterne skal justeres  
i sværhedsgrad efter gren/alder.

Start hver post med, at patruljen 
melder til, og inden start for- 
tælles spejderne ganske kort  
om hvert land.

Postafslutning:  
Spejdersange (forslag: Nr. 79 ”Al-
verden kalder det væmmeligt”, nr. 
103 ”De voksne blå”, nr. 110 ”Spejder-
bror”, nr. 112 ”I got the B-P spirit”). 

Efter sang tændes et lys for en 
spejder et sted i verden og giv den 
spejder en tanke. Stå ved et bål, et 
hyggeligt sted i spejderhytten eller 
et andet rart sted. 

Hvert kort har postbeskrivelser på 
forsiden og praktiske informationer 
på bagsiden.

Spejderaktiviteter: 
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De havde begge fødselsdag den  
22. februar. Mange spejdere rundt 
om på kloden sendte dem fødsels-
dagskort hvert år. 

De syntes, at penge til frimærker 
var en betydelig del og ville hellere 
have, at alle spejderne donerede 
penge til velgørende formål i stedet 
for at sende fødselsdagskort. 

Derfor indsamler vi via DDS hvert  
år penge ind til et godt formål.  
Alle grupper kan sende deres ind-
samlede penge og støtte den vej 
igennem et projekt. 

Spejderkorpsene i Danmark er 
hvert år fælles om et projekt, hvor 
gruppernes indsamlede penge 
bliver indsendt (typisk 2 kr. pr. på-
begyndt spejderår for hver spejder). 
DDS sørger for at sende pengene 
videre til det gode formål.

Information om Lord og Lady Baden-Powell: 
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Post 1: Danmark

Post 2: Grønland

1. Udarbejd et Woop-spejderløb. 
Spejderne i Danmark elsker  
Woop-app’en, forsøg at løse de 
fem spørgsmål så hurtig som 
muligt. Patruljen må gerne  
deles i flere små grupper og  
løse opgaverne; det er sjovest.

2. LEGO-opgave. Lav en lille figur 
af 5-12 klodser, en fra patruljen 
forklarer, hvordan figuren ser ud, 
og de andre bygger (uden at se 
den færdige figur).

 # Hver patrulje bager kager over 
bål til en grønlandsk kaffemik. 

   Charlotte Eisfeldt Linde
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1. Udarbejd et Woop-spejderløb 
der, hvor I er. Google evt. woop-
løb, brug dds.dk eller spejder.dk, 
hvis det er første gang. Down-
load Woop-app’en. Gå rundt og 
opsæt spejderløbet med din  
mobiltelefon. Indsæt fx spørgs-

mål om, hvornår startede  
spejderbevægelsen, hvornår  
startede spejderne i Danmark, 
jeres gruppe, har gruppen  
været på et spejdercenter,  
har spejderne deltaget på  
Spejdernes Lejr osv.

2. LEGO-opgave: Find klodser i 
dobbelt antal, således at den 
figur, der udleveres til spejderne, 
kan bygges af de samme klodser.

Post 1: Danmark
Praktiske oplysninger

Post 2: Grønland

 # Kageopskrifter over bål googles, 
brug også dds.dk og spejderne.
dk. Hvis I har tid, sæt en tønde i 
bålet og bag i den. Der kan også 
bages i spejdergryder.

Alle baser skal justeres i sværhedsgrad efter gren/alder
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 # Spil vendespil med flag.  
Hvilke lande besøger vi? 

 # Spil vendespil så alle i patruljen 
er mod lederen. Lederen kan 
også dele patruljen op i to hold, 
der dyster mod hinanden.

Post 3: FN

Post 4: England 

Spejderbevægelsen er grundlagt 
af Lord Baden-Powell, der kommer 
fra England. Kort historie om  
spejderbevægelsen.   
Følgende opgaver skal løses:

1. Start med at lære spejderhilsen 
(både den gamle og nye)

2. Spil mærkebingo

3. Slut af med at lære Tjikkerlikker

   Charlotte Eisfeldt Linde
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Praktiske oplysninger

 # Vendespil med flag. Køb et spil  
i Tiger, BR, supermarkedet  
eller udarbejde et ud fra en  
kopi af flag fra internettet eller 
biblioteket.

 # Start med at lære spejderhilsen 
(både den gamle og nye).  
Se dds.dk

 # Spejdermærkebingo.  
Brug 25 gamle spejdermærker 
eller spejdermærker, som din 
gruppe har liggende. Lav en sim-

pel spejdermærkeplade på  
et A4-papir med 8-12 spejder-
mærker og lav en kopi. Byt lidt 
rundt på spejdermærkerne.  
Husk altid, at et eller to spejder-
mærker optræder få gang og at 
disse spejdermærker råbes op til 

slut. Fortæl om hvert enkelt  
spejdermærke, det rigtig sjovt.

 # Tjikkerlikker-råbet, se dds.dk  
eller sangbogen.

Post 3: FN

Post 4: England

Alle baser skal justeres i sværhedsgrad efter gren/alder
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 # Brasilien er kendt for gode 
fodboldspillere. Spil derfor 
Fluesmækkerfodbold. Del 
patruljen op i to hold og spil et 
par runder. Ændre gerne regler 
undervejs dvs., at der skal spilles 
med handicap, således at alle  
får en sjov oplevelse. Det er  
oplevelsen, der er i centrum og 
ikke hvem, der vinder.

Post 6: Hawaii

Post 5: Brasilien

 # På Hawaii danser de med små 
skørter og blomsterkranse.  
Patruljen skal ud at finde  
blade og græs. Lav små græs-/
bladskørter (bindes sammen 
med sisal). 

 # Alle i patruljen skal mindst have 
enten et græs-/bladskørt rundt 
om maven eller en bladkrans på 
hovedet eller halsen. 

 # Derefter skal der findes på  
en Honolulu-dans, som  
bedømmes af lederne.  
Basen kan godt tage tid.

degngrafisk.dk



Praktiske oplysninger
Post 5: Brasilien

Fluesmækkerfodbold.  
Køb 8-16 fluesmækkere og  
3-4 bløde små bolde.  
Opstil en bane på mindst  
5-15 meter i en firkant.  
Afmærk mål og bane  
med brændestykker,  
spande eller sten.

 # Brug sisal, knobbånd, tov og/eller 
ståltråd. Indsaml tørt evt. visne 
blade og græsstrå.

Post 6: Hawaii

Alle baser skal justeres i sværhedsgrad efter gren/alder

   Charlotte Eisfeldt Linde
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Post 7: Schweiz

 # Spejderne i Schweiz vandrer 
meget i Alperne, og derfor skal 
alle i patruljen snitte sin egen 
vandrepind/stok.

 # Den må meget gerne se flot ud. 
De, der har knivbevis, skal hjælpe 
de andre. Hermed hjælper de 

større de mindre spejdere til at 
få et flot resultat. Det gælder for 
patruljen om, at alle har en rigtig 
flot vandrestok. Basen kan godt 
tage tid.

 # Sverige har store øde natur- 
områder og en gamle tradition 
for botanik. Patruljen skal af- 
prøve en simpel naturkimsleg. 
Lederne har en spejdergryde 
med 8-12 forskellige planter/ 
blade/små sten/pinde mv.

 # Patruljen skal ud og på tid finde 
de samme ting. 

 # I Sverige vandrer man og over-
natter i shelter. Udarbejd en 
kimsleg/kode til spejderne.  
Brug gerne spejdertørklæderne.

Post 8: Sverige

   Bent Eisfeldt Linde
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Praktiske oplysninger
Post 7: Schweiz

 # Find pinde før spejderaktiviteten, 
som spejderne kan vælge  
mellem eller få spejderne til selv 
at finde deres egen pind.

 # De forskellige planter/blade/ 
små sten/pinde mv. findes på 
grunden og brug gruppens  
spejdergryder.

 # For de ældste spejder ville  
det være godt at lave en  
typebestemmelse af de for- 
skellige planter, der anvendes  
i Kimslegen.

 # Find forskellige spejdertørklæder 
til en morsekode.

Post 8: Sverige

   Matilde Ilsøe

Alle baser skal justeres i sværhedsgrad efter gren/alder
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Post 9: Nepal

 # Patruljen skal på tid samle en 
trangia. Derefter skal de lave  
nepalesisk te. Alle er velkomne  
til at drikke det.

 # På landet i Kenya i gamle  
dage skulle alle lære at bære 
vand på hovedet. 

 # Alle i patruljen skal på skift  
lære at bære vand på hovedet. 
Derefter gennemføre en bane.

Post 10: Kenya

   Jonathan Stein

degngrafisk.dk



Post 9: Nepal
Praktiske oplysninger

 # Brug gruppens trangiasæt. 
Opskriften på nepalesisk te kan 
googles eller findes i en gamle 
DDS-udgivelse om Narim & Hera.  

 # Spand med vand, plastik- 
kopper eller plastikskåle.  
Brug sisal, brændestykker  
eller rafter til en bane. 

Post 10: Kenya

   Matilde Ilsøe

Alle baser skal justeres i sværhedsgrad efter gren/alder
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Post 11: Australien

 # I Australien har de kænguruer  
og alle spejderne skal lære at 
hoppe som en. Spejderne skal 
gennemføre en bane på tid  
med kænguruhop.

 # Syng 1-3 spejdersange.  
Gerne nogle, som spejderne  
kender i forvejen.

 # Få alle spejderne til at være  
stille og forsøg at skabe en  
højtidelige stemning.  

 # Hver enkelt spejder går op og 
tænder et fyrfadslys og donerer 
evt. 2 kr. pr. påbegyndt spejderår. 
Når det sker, fortæller spejderne, 
hvem spejderne tænker på fra et 
andet land. 

Post 12: 
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Praktiske oplysninger
Post 11: Australien 

 # Køb fyrfadslys, et pr. spejder. 
Tændstikker og sangbøger skal 
også bruges.

 # Gerne en lille kop eller fad, som 
de donerede penge lægges i.

Post 12: 

Alle baser skal justeres i sværhedsgrad efter gren/alder

 # Start evt. med at genopfriske 
råbåndsknob, dobbelthalvstik 
og tømmerstik. Brug sisal, tov, 
brændestykker eller rafter til 
en bane. Få evt. patruljerne til 
at bygge banen som en del af 
opgaven.

Håber, I har kunnet bruge lidt  
af det og har fundet det sjovt.

Spejderhilsen 
Alice Kiander og  

Charlotte Eisfeldt Linde 
Ledertræningen,  
Øresund Division

   Jonathan Stein
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