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»Morgenrefleksion«  
på spejdernes lejr
Hvordan laver man et andagtsmateriale uden Gud?

Af Preben Medom Hansen,
medarbejder i kk44 skoletjenesten i Silkeborg 

I 2012 og igen 2017 holdt de forskellige 
spejderkorps i Danmark en stor fælles 
sommerlejr med over 30.000 deltagere. 
Den fælles lejr blev – trods mange 
udfordringer – en stor succes, og der er 
enighed om at fortsætte samarbejdet. 
Den næste fælles lejr bliver således 
afholdt i 2022 nær Roskilde.

Som deltager på mange KFUM-korpslejre har 
 jeg været vant til, at der er blevet lavet et 

fælles inspirationsmateriale til morgenandagter/
morgensamlinger rundt omkring i grupperne. 
Spejdernes Lejr er imidlertid et samarbejde 

mellem kristne og ikke-kristne spejderkorps. 
Derfor måtte man til SL2017 enten opgive at lave 
et fælles morgensamlingsmateriale; eller alter-
nativt lave et materiale, som både kristne og 
ikke-kristne grupper kunne bruge. Man valgte 
den sidste løsning, og vi var en gruppe på tre, 
der fik opgaven. Ret tidligt i processen lagde vi 
os fast på tre beslutninger:

Tema – at sætte spor
Lejrens overordnede tema var: »Vi sætter spor 
i os selv, hinanden og omverdenen« (af samme 
grund var vartegnet for lejren en stor støvle). 
Denne tematik lod vi også være den røde tråd 
i fordybelsesmaterialet. Og da fordybelsesakti-
viteten var tænkt som en start på dagen, kom 
materialet til at hedde »Morgenspor«. 
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Det religiøse – et muligt tilvalg
Alle morgensamlinger skulle have en kerne, som 
både kristne og ikke-kristne spejdere kunne 
bruge. Denne kerne blev af etisk/eksistentiel 
karakter - hvordan behandler vi hinanden, og 
hvilke værdier er bærende i vores liv? Desuden 
skulle der hver dag være forslag til bøn og sal-
me, som de kristne spejderkorps kunne bruge. 
 
Spejdermetoden 
Morgenspor skulle laves ud fra principperne i 
Patruljesystemet og Learning by doing. Dvs. at 
det foregår i den lille gruppe, og at det er spej-
derne selv, der skal være aktive og ordførende. 

Elementer i Morgenspor

Sang
Vi valgte »Hvor du sætter din fod« (Jens Ander-
sen/Sirgurd Barret) som gennemgående sang, 
fordi den passer smukt til temaet om at sætte 
spor.

Fortællesten
En runde hvor alle i patruljen skulle fuldende en 
sætning om »at sætte spor«. 
Fx:
Dag 1: En spejderoplevelse der satte spor i mig, 
var dengang da ... 
Dag 2: En person, der har sat spor i mig, er ...
Dag 6: Jeg vil gerne sætte spor i andre menne-
sker ved at …

Læseteater
Et lille læseteaterstykket med 4-5 roller. Stykket 
ender i et spørgsmål eller dilemma, som spej-
derne skal drøfte. Fx
Dag 2: Foliemix og forurening (om forurening og 
ansvar for kloden)
Dag 3: Ballade i Næbdyrene (om ansvar og om 
gamle og nye fællesskaber)
Dag 6: Big Bang (om tro og videnskab)

Fotofantasi
Vi havde valgt tre fotos til hver dag, som spej-
derne skulle bruge på denne måde.
• Vis det første foto i ca. 15. sek. Ingen siger 
noget.
• Alle i gruppen siger efter tur højt et ord eller 
en kort sætning, som passer til billedet. Man 

siger det, som man umiddelbart kommer til at 
tænke på. Der er ikke rigtige eller forkerte svar.
• Gør det samme med foto 2 og 3.
Til sidst får alle i gruppen 30 sekunder til at 
tænke sig frem til et bud på spørgsmålet: Hvad 
har de tre fotos tilfælles? Patruljens medlemmer 
siger deres svar efter tur.

Dagens citat
• Spejderne skal hver dag have et godt citat med 
ud til dagens oplevelser og udfordringer.
• For at citatet skal hænge fast i hukommelsen, 
skal det gentages de »magiske tre gange«.
• Derfor udvælger patruljelederen hver dag tre 
forskellige spejdere, der skal læse citatet op. 
• Citatet bliver således oplæst tre gange efter 
hinanden med tre forskellige stemmer.
Dag 1: Der er ting, man er nødt til at gøre, ellers 
er man ikke noget menneske, men bare en lille 
lort (Brødrene Løvehjerte).
Dag 6: Ingen kan gå igennem livet, ligesom 
ingen kan gå igennem et stykke land, uden at 
efterlade spor, og disse spor kan ofte være en 
hjælp til at finde vej for de, der følger efter (Ro-
bert Baden-Powell).
Dag 7: Slår nogen dig på den ene kind, så vend 
også den anden til (Jesus).

Dagens bøn
Vi skrev en kort lejrbøn til hver dag. Fx
Dag 5: Kære Gud. Tak for dejlig morgenmad, og 
skønt vejr og for en god underlejrdag i går. Det 
var dejligt at opleve venskab med dem, der bor 
tæt ved os her på lejren. Vil du hjælpe os til at 
få det venskab til at vokse sig endnu stærke-
re, og mind os hele tiden om, at vi ikke kun er 
ansvarlige for os selv, men også for alle vores 
kammerater. Amen. 
Dag 7: Kære Gud. Snart er lejren slut, og vi 
rejser hjem til hver vores by. Spor er sat, 
mennesker er mødt, og om kort tid er SL 2017 
ikke længere noget, vi kan glæde os til, men en 
oplevelse vi kan glæde os over. Vi takker for de 
spejdere, vi har mødt i denne uge, men mest af 
alt takker vi for, at fællesskabet med dig varer 
ved langt ud over denne lejr. Amen. 

Der kom gode tilbagemeldinger på materialet, 
men en systematisk evaluering blev der ikke 
lavet. Jeg har selv overvejet, om den »vertikale 
dimension« – forholdet mellem mennesker og 
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Gud – fik for lidt plads i Morgenspor-materialet. 
De grupper, der ikke havde egen lejrforkynder/
præst med, kunne nok godt mangle noget in-
spiration til den del. Men forståelsen af, at »det 
kristne er noget, vi gør« (underforstået mere 
end at »det er noget vi taler om«) har altid væ-
ret almindelig i spejderarbejdet. Så på den måde 
var Morgenspor en fortsættelse af traditionen 
med ikke at tale så voldsomt meget om Gud og 
Jesus, men i højere grad fokusere på, hvordan 
den kristne tanke kan overføres til levet hver-
dagsliv.

Jeg glæder mig til at se, hvordan opgaven med 
fælles fordybelsesmateriale bliver løst til Spej-
dernes Lejr 2022. Arbejdet er i gang.


