
 

 

Info til tankestartere - August 2016 

Vi håber, I er kommet rigtig godt hjem fra FDF Landslejr 2016 fyldt op af gode oplevelser, 
meningsfulde samtaler, gode ideer og nye venskaber.  
 
Til landslejrens forkyndelse var der hver aften 
andagtssamtaler om dagens ord ud fra 
“tankestarteren” (et A3 ark med billeder og ord 
til at sætte tankerne i gang). Her samledes man 
i små grupper af 5-7 børn med 1-2 ledere, 
omkring “tankestarteren” og snakkede på denne 
måde omkring dagens ord.  
 
Der var stor interesse for disse tankestartere og 
derfor har vi udarbejdet 3 tankestartere og medfølgende andagter (på bagsiden af 
tankestarteren), som kan bruges i efteråret og som er medsendt denne kredsforsendelse.  
 
Tankestarterne med hver sit tema er tiltænkt en særlig aldersgruppe, så der er andagtsforslag 
klar til både børnemøderne og til ledermødet i begyndelsen af den nye sæson:  

Start: puslinge og tumlinge 
Hvad tror du selv?: pilte og væbnere 
Skrig det til træerne: seniorvæbnere, seniorer og ledere  
 

Vi har samlet lidt gode råd til samtalegruppen:  
• Det er vigtigt som leder at være sig selv og være i andagtsgruppen som sig selv.  
• Prøv som leder at få alle børn i tale. Lad alle få en stemme i fx check-ud runden. 
• Stilhed er også tænketid 
• Opsæt simple rammer for samtalen inden I starter for at skabe et fortroligt rum.   
• Ikke alle spørgsmål kan besvares!  
• ”Voksne som ikke selv råder over færdige svar, er ikke et problem for den religiøse 

opdragelse – problematisk er derimod voksne, som ikke har nogen 
spørgsmål, og som heller ikke vil høre børns spørgsmål.”  
     “Schweitzer, Barnets ret til religion” 

 
Check-ud er en afsluttende runde, hvor alle i gruppen på skift får mulighed for at 
sætte ord på dagens ord/tanke. Her afslutter hver deltager på skift med at afslutte 
en sætning (se midten af tankestarteren): se videoeksempel på Vimeo 
 
Rigtig god fornøjelse og rigtig god FDF-sæsonstart.  
 
Mange hilsner 
Forkyndelsesudvalget til FDF Landslejr 2016  
Mail: ahorstedberg@gmail.com  


