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Spejdere tænker dybt og tankes op

Af Jette Daugaard, KFUM-spejderne 

Opgaven var klar: Lav et 
forkyndelsesmateriale til KFUM-
Spejdernes sommerlejre. Alligevel var 
overvejelserne mange. Hvordan laver 
man et materiale, der favner alle fra 
5-99 år? Hvordan gøres det relevant 
og nutidigt? Resultatet blev materialet 
»Tanketid«. 
 

Identifikation og relevans 
»Tid, rum og ro til fordybelse og eftertænksom-
hed er en mangelvare«. Denne tese og et ønske 
om at være en modvægt er udgangspunktet for 
»Tanketid.« Titlen er tvetydig – både at tænke 
dybt og at blive tanket op. Et bærende para-
meter er identifikation og relevans. Derfor er 
materialet delt i tre dele til hhv. de 5-10årige, 
de 11-14-årige og til 16 år og opefter.  De yngste 

følger i deres fortællinger en enkelt hovedper-
son, hvorimod de unge har skiftende hovedper-
soner. En biperson i første dags fortælling bliver 
hovedperson i den følgende dags fortælling og 
så fremdeles. Fælles er, at man hver dag be-
rører eksistentielle problemstillinger som fx 
ensomhed, misundelse, tilgivelse, retfærdighed, 
taknemlighed og fristelse, og at fortællingerne 
er fortalt i et ungdommeligt og nutidigt sprog. 
De ældstes fortællinger tager afsæt i ting, 
enhver spejder har erfaringer med og derfor 
kan identificere sig med – bålet, teltet, rygsæk-
ken, kompasset, koder og knobrebet. Til disse 
fortællinger er tilsat et ekstra »krydderi« kaldet 
»Klan-krummer« til de voksne spejdere. 
 

Kort, naturligt integreret forkyndelse 
Et andet vigtigt parameter er ambitionen om at 
gøre forkyndelsen til en kort og naturligt inte-
greret del af fortællingerne og ikke et løsrevet 
appendiks. Ideen med det er at give de bibelske 
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fortællinger liv og gøre dem ekstra nutidige og 
vedkommende for fortællingernes hovedperso-
ner og dermed også for spejderne.  
 
 

»Hvis det er for besværligt for leder-
ne, dropper nogle forkyndelsen.«

 

Let for lederne 
»Hvis det er for besværligt for lederne, dropper 
nogle forkyndelsen«. Det er endnu en antagelse, 
og derfor er »Tanketid« fuldstændig »grydeklar« 
og lige til at gå til for alle, uanset hvor lidt eller 
hvor meget erfaring man har med forkyndelse. 
I en årrække har meget forkyndelsesmateriale 
været netbaseret og kræver, at lederen aktivt 
søger efter forkyndelse i en database, men er 
det ikke for meget at forlange? Et fysisk materi-
ale kan derfor umiddelbart virke »gammeldags«, 
men nogle gange kan det være et fremskridt at 
træde et skridt tilbage. Sommerlejrforkyndel-
sesmateriale skal kunne trækkes op af rygsæk-

ken og afvikles hvor som helst og uden brug af 
teknik, så derfor gav det mening, at »Tanketid« 
blev trykt som en fysisk bog og udsendt til alle 
KFUM-spejdergrupper i landet. 
 

Byg din egen lagkage  
Spejdergrupper og ledere rundt i landet er vidt 
forskellige. Den enkelte leder, som står med 
materialet i hånden, skal kunne bruge det på 
en måde, der passer til den virkelighed, ved-
kommende står i, og derfor er materialet tænkt 
fleksibelt. Fleksibiliteten er illustreret med en 
lakgage. Lagkagebunde kan smage udmærket 
i sig selv, men de vinder ved at få tilsat lidt 
creme, flødeskum, frugt, topping osv. I »Tanke-
tid« udgør fortællingerne efterfulgt af et Fader-
vor »lagkagebundene«. De øvrige ingredienser, 
som kan gøre smagsoplevelsen endnu bedre, er 
dagens bøn, sang, eftertanke, leg/aktivitet og 
tankeperler. Disse kan frit vælges til og fra og 
kombineres i den rækkefølge, man selv ønsker. 

Materialet »Tanketid,« som udkom i foråret 
2020, kan læses og downloades her.


