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Forord
Du sidder nu med et helt nyt materiale med musikaktiviteter, der er inspireret af FDFs sangbog March og lejr. Mange af
aktiviteterne kan bruges hver for sig, som en del af et møde
eller samles til et musikmøde. Aktiviteterne er nemme at gå
til og kræver ikke de store musikkundskaber, da det er engagementet og glæden, der er i fokus, når man laver musik med
børn og unge. Ligeledes kan man justere aktiviteterne alt efter
børnenes alder, kompetencer og ambitioner. Med dette materiale vil vi gerne bringe mere musik ind i FDF-møderne og give
ideer til mange sjove måder at bruge March og lejr på. Vi har

desuden udarbejdet et par andagter, i samarbejde med FDFs
Trosudvalg, som tager udgangspunkt i March og lejr sange.
God musik og legelyst :)
Venlig hilsen
March og lejrs arbejdsgruppe og Trosudvalgets arbejdsgruppe
Lise Piltoft Jørgensen, Tove Bjørn Jensen,
Lærke Marikka Støvring, Sofie Dammeyer Sørensen

Foto Christian Nesgaard, Rieke Poppe, Thomas Heie Nielsen Illustration Thea Bech-Petersen Layout Morten Haake
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Hit med March og lejr
Forberedelse og materialer

Udvælg sange fra March og lejr, der passer godt på målgruppen.
Hæng ordene fra sangene op på en væg eller lignende.

Aktivitetsbeskrivelse
Deltagerne deles i to hold. Lav fire kategorier, hvor der bag
hver kategori gemmer sig 5 sange. Et hold starter med at vælge en kategori og et sangnummer, fx. kategorien “Aftensange”
og “Sang nr. 2”. Fra alle sangene er der udvalgt en sætning på
5-6 ord, hvor 1-2 af disse ord er røde. Sætningen bag numrene
kan fx. være:
1 2 3
4 5
Nu går solen sin vej
Hvis man vælger nummeret hvor det røde ord gemmer sig
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bag (3), går turen videre til det andet hold. Hvis holdet vælger
et nummer hvor der gemmer sig et sort ord bag (fx 1), skal
de synge en sang, hvor dette ord indgår. Hvis det ikke er den
rigtige sang, vælger de bare et nyt tal. Hvis de overhovedet
ikke kan komme på en sang, går turen videre. Når man er nået
igennem alle ordene, skal man gætte på hvilken sang det er.
Hvis holdet ikke gætter sangen må det andet hold gætte. Man
får ét point for hver rigtig sang man gætter, og det hold, der
har flest point til sidst, vinder. Præmien kan være at få lov at
ønske 2 sange til at slutte mødet af på.

Lav et teaterstykke
Lav et teaterstykke med karaktererne fra “Sørøverkongen Jonathan” (nr. 72) eller “Den tapre skrædder”/”Syv med et smæk”
(nr. 69) eller “Kongerne fra Kronested” (nr. 41)

ting, der er med i sangen (badekar, sværd, dolk, slot, gravsten).
Lad børnene vælge hvilke karakterer og ting, der skal være
med i deres teaterstykke.

Forberedelse og materialer

Herefter øves og fremføres sangens handling i et teaterstykke
med tilhørende udklædning og kulisser - evt. i flere grupper,
alt efter hvor mange børn, der er på holdet.
Sangen kan synges undervejs eller synges som afslutning, når
børnene fremfører teaterstykket for andre børn i kredsen eller
for deres forældre.

Vælg hvilken sang der bruges som teaterstykke og find ud af,
hvilke karakterer/ roller, der indgår i sangen.
Find udklædning, der er passende til historien
Find hobbymaterialer, der kan bruges til at skabe kulisser

Aktivitetsbeskrivelse
Start mødet med at synge den sang, teaterstykket tager udgangspunkt i.
Tal om hvilke karakterer, der er med i sangen (Sally Skrig,
skrædderen, pirater, fluer, dronninger). Tal derefter om hvilke
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Sangskrivning med March og lejr
Der er mange måder man kan skrive sange på, men her er tre
forslag til hvordan man kan bruge March og lejr som udgangspunkt og inspiration for sangskrivning.

Aktivitetsbeskrivelser
1 Skab en ny sang ud fra en eksisterende:

Tag en March og lejr sang og klip den i små bidder og skab nu
en ny sang.
I skal bruge: En M&L (eller kopi af M&L), saks og papir.
Klip nu en sang eller flere ud i små bidder. Det kan enten være
sætninger eller ord. Disse sættes nu sammen på en ny måde.
Det kan være svært at få sætninger der giver mening, men
det er tænkt som inspiration, så børnene må gerne selv tilføje
fyldord eller nye ord.
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2 Tilfældig inspiration:

Luk øjnene og slå op på en tilfældig side i March og lejr. Du
har nu valgt en sang som du kan bruge som inspiration til at
skrive en ny sang.
• Brug temaet i sangen.
• Brug 3 ord fra hvert vers som skal indgå i din nye sang.
• Skriv en sang som starter med samme akkord (hvis I har et
instrument til rådighed).

3 Skriv en sang ud fra et billede:

• Vælg en af illustrationerne i March og lejr og skriv en sang
ud fra illustrationen.
• Skriv en sang ud fra forsidebilledet.
Tænk over hvilken historie billedet fortæller eller skriv de ord
ned som du kommer til at tænke på når du ser billedet.

Sørøverkongen Jonathans sangdyst
Forberedelse og materialer
Print sangen om Sørøverkongen Jonathan ud eller kopier den
og klip nu enten hver en linje eller hvert vers ud. Lad derefter
børnene finde den rigtige rækkefølge.

Aktivitetsbeskrivelse
Del børnene i to hold og lad hvert hold finde på et pirat-agtigt
holdnavn. Der er nu 4 runder hvor begge hold skal dyste i forskellige kategorier. De får point for hver rigtig sang/svar.

1. runde

Holdene skal på tur synge flest sange der handler om pirater

2. runde

3. runde

Hvert hold skal nu synge en sang fra M&L som opera. Det hold
der synger smukkest får point.

4. runde

Hvert hold skal samle Sørøverkongen Jonathans sang rigtigt
så alle vers passer i den rigtige rækkefølge (brug enten hele
sangen eller nøjes med et par vers). Det hold der bliver først
færdig får point.
Til sidst lægges alle pointene sammen og det hold med flest
point har vundet sørøverkongen Jonathans sangdyst. Der sluttes af med at synge hele sangen om sørøverkongen Jonathan.

Holdene skal på tur synge flest sange der handler om kærlighed
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March og lejr-løb
Forberedelse og materialer
Find på spørgsmål til løbet, gerne lidt sjove spørgsmål fx med
at tælle et ord osv. Der kan varieres i sværhedsgrad alt efter
deltagernes alder og kunnen. Svaret skal kunne findes i den
aktuelle March og lejr, som de også skal medbringe på løbet.
Man kan evt. inddrage deltagernes mobiltelefoner, så de ikke
fristes til at google svarene.

Aktivitetsbeskrivelse
Så skal der dystes i March og lejr-viden. På løbet skal børnene
bruge en March og lejr hver, eller en pr hold. Børnene deles
i hold og det gælder for hvert hold om at svare rigtig på alle
spørgsmålene.
Der hænges 15-20 poster op i området (gerne både ude og
inde). Hver post har et spørgsmål/opgave som skal besvares.
Det kan være en idé at lave et svarark til holdene med numrene på alle posterne og plads til deres svar. Børnene skal selv
finde de enkelte poster og det er ligegyldigt i hvilken rækkefølge posterne løses.
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Forslag til spørgsmål på posterne:
1 Hvor mange morgensange er der i M&L?
2 Hvor mange aftensange er der i M&L?
3 Hvor mange gange står der ‘Gud’ i M&L?
4 Hvor mange sange klapper man normalt rytmen: lår, klap,
klap – til?
5 Hvad forestiller forsiden på den nye M&L og hvilken sang
knytter den sig til?
6 Hvem har skrevet nr. 30?
7 Hvad hedder den nuværende Missonsprojektsang?
8 Hvor mange salmer er der i M&L?
9 Hvem sidder i M&L-udvalget?
10 Hvor mange sange i M&L går i D-dur?
11 Hvilket forlag udgiver M&L?
12 Hvornår udkom M&L første gang?
Find selv på flere spørgsmål.
Der afsluttes med at svararkene samles sammen og der gives
point for rigtige svar. Det hold med flest point vinder.

Dukketeater
Med “Jeg vil bare vær’ et får” (nr 49)

Forberedelse og materialer
Masser af bambuspinde, papir, karton og tegneredskaber.

Aktivitetsbeskrivelse
Her skal børnene lave et dukketeater over sangen “Jeg vil bare
være et får”. I starter med at synge sangen i fællesskab. Lad så
børnene komme på flere vers til sangen og finde ud af hvordan det bedst kommer til at rime.
Når I har skrevet nye vers til sangen fordeler børnene sig ud
på forskellige dyr og karakterer ‘de ikke vil være’. (Et hold skal

være dem, der gerne vil være et får). Lav små tegninger som
I sætter fast på en pind så det kan bruges til dukketeater.
Måske der kan laves flere af samme dyr men med forskellige
ansigtsudtryk?
Når alle ‘dukkerne’ er lavet skal de nu sammensætte det hele
til et dukketeater, hvor børnene synger sangen og lederen
filmer det.
På Spotify ligger der ‘sing-along’-versioner af alle de nye March
og lejr-sange, og dem kan I bruge til at synge til.
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Stomp
Værkstedet går ud på at skabe instrumenter med hvad der nu
kan findes, lade fantasien styre, hvad der kan være et percussioninstrument.

hullerne. Sæt derefter snor igennem hullerne, så snoren kan
komme rundt om maven eller rundt om halsen. De forskudte
huller giver mere balance når man går med sin spandtromme.

Forberedelse og materialer

• Shakers

Stil klar til forskellige stationer og sæt dig godt ind i, hvad man
kan på de forskellige stationer. Lav gerne et eksempel, så børnene kan se hvordan det skal se ud.
Det er forskelligt, hvad man har fra kreds til kreds, nogle forslag kunne være: gulerødder, dåser, æg, sokker, vandflasker,
tørrede kikærter, ris og murerspande.

Pust æggene fri fra æggemasse, og fyld dem derefter med ris.
I kan også bruge tomme flasker og fylde dem med tørrede
kikærter.

Aktivitetsbeskrivelse
Værkstederne

• Gulerodssfløjte
Denne kræver lidt øvelse, men børnene vil sikkert elske udfordringen. På denne video bliver det vist hvordan man gør:
https://www.youtube.com/watch?v=x8na6HMj6jY

• Spand-tromme
Her skal børnene lave en tromme ud af en murerspand. Bor to
huller med en skruemaskine lidt forskudt fra midten omkring
120° fra hinanden. Hvis børnene er små kan lederne bore
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• Fri fantasi
Hvad kan børnene med deres krøllede hjerner ellers finde på
af skøre instrumenter at lave ud fra kredsens materialerum?
Stomp.
Efter at børnene har bygget deres instrumenter, giv dem mulighed for at lave et lille show i små grupper. En nem tilgang
til dette er at bede børnene om at fortælle en historie ud fra
instrumenterne, som lederne skal prøve at gætte. Det kan
fx. være “Hvad har det sjoveste FDF-møde i den her sæson
været?” som de kan fortælle ud fra deres instrumenter. Sæt
en tidsbegrænsning på, så børnene kun skal lave et show på
ca. 1 minut.

Sæt musik til historien
Lad børnene lave lydbilledet til en historie, de enten selv
vælger eller en leder har valgt. Man kan også lade børnene
selv skrive en historie. Det er godt at vælge en historie, der er
spændende og hvor der indgår mange lyde i, som fx “Med ét
lød der et højt tordenskrald”.

Forberedelse og materialer
Find en historie. Brug hvad I har af ting i kredshuset der giver
lyd.

Aktivitetsbeskrivelse
Start mødet med at læse historien op, hvor børnene bare lytter.
Læs derefter historien op én gang til, hvor de skal lægge
mærke til, hvor der indgår lyde. Husk at tale langsomt og med

indlevelse. Tal også med børnene om, hvilken stemning, der er
i historien.
Nu skal børnene gå på materiale-opdagelse i kredsen/uden
for kredsen. Hjælp dem med at finde lyde, der passer ind i historien. Fx kan blade give en illusion af at være udenfor, metal
kan lyde uhyggeligt, når man slår på det og man kan skabe
regnvejr ved at banke med fingrene på gulvet eller på en rude.
Når lydene er fundet, skal de fremføres sammen med historien. Tænk over, om belysningen i rummet kan bidrage til
historiens stemning.

Forslag til historie:
H.C. Andersen: Prinsessen på ærten
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Andagter til sange fra March og lejr
Hvem er størst i Guds øjne?
Sang: “Alle skal synge”, nr. 2.
• Syng ”Alle skal synge” – evt. blot vers 1-2

• Oplæg ved en leder:
I denne sang plejer vi at dele os op, så nogle er ”de store”,
nogle er ”de større” og nogle er ”de største” og så er der
en enkelt, der får lov til at synge: ”- og her kommer jeg!”.
Hvis man er én af ”de store” – som ofte er de yngste, kan
det være man sidder og tænker: ”bare det var mig, der var
en af de større eller de største – jeg glæder mig til at blive
lige så stor som dem. Men måske er det slet ikke de store,
der er størst i Guds øjne. Prøv bare at høre denne historie:
(Læs Matt. 18,1-5 eller brug følgende genfortælling): Engang
kom Jesu disciple op at skændes om, hvem af dem, der var
den største discipel. Da de ikke kunne blive enige, kom de
hen og spurgte Jesus. Men i stedet for at svare dem direkte,
kaldte han på et lille barn og sagde til disciplene: “Gud
tænker ikke som I gør. I tror det handler om at være den
ældste eller den klogeste, men i stedet skal I se på dette
lille barn og prøve at være som ham. “Hvad?” sagde disciplene, “han er jo kun en lille unge. Det kan du ikke mene
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Jesus.”, ”Jo”, sagde Jesus, ”det kan godt være, at han er
lille, men han stoler på Gud fordi han godt ved, at han ikke
kan klare alting selv. I, derimod, I har så travlt med at prale
med alt det I kan. I skulle hellere kigge på dette lille barn,
og lære af ham at stole på, at Gud tager sig af jer. Hvis ikke
I bliver lige som børnene, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Så, tag jer af børnene og lær af dem at stole på Gud,
så vil Gud også tage imod jer som sine børn.”
Så I kan høre, at for Gud handler det ikke om at være den
største, ældste og klogeste, men at stole på, at han er vores
far og tager sig af os som sine børn.
Bøn:
Gud, tak fordi vi er dine børn som du elsker. Tak fordi du
ikke synes vi er for små til at komme ind i dit rige. Vi beder
dig om, at store og små må lære af hinanden og forstå, at
vi har noget at give til hinanden uanset om vi er store eller
små.
Fadervor…

• Syng ”Alle skal synge” vers 3 eller en anden
afslutningssang.

Alle har værdi
Sang: “Jeg kører i min lille bil”, nr. 19.
• Syng “Jeg kører i min lille bil”

• Oplæg ved en leder:
De fleste elsker at synge sangen om den lille bil, der kan køre
selvom den kun har tre hjul og én dør og både hoster og rasler
mens den kører. Men udover at det er en sjov sang, så handler
den også om at være noget værd selvom man ikke er perfekt.
Den lille bil er hverken fin eller ny, men hovedsagen er, at den
kan køre, for det er det en bil er beregnet til. På Jesu tid så
man ned på dem, der var handicappede: De blinde eller døve
eller dem, der ikke kunne gå eller manglede et arm eller et
ben. Hvis man var handicappet kunne man ikke blive præst i
det jødiske tempel, for hér ville man kun have perfekte mennesker til at være præster. Der var også mange, der troede, at
sygdom var Guds straf, så hvis en person var syg eller handicappet, spurgte man, om det var ham selv eller hans forældre,
der havde gjort noget forkert. Nogle syge eller handicappede
blev udstødt og kunne ikke længere bo sammen med deres
familier eller i deres landsby fordi folk var bange for, at de
smittede. Men Jesus tog imod alle mennesker, uanset om de
var syge eller raske. Når han mødte en, der var syg
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eller handicappet, helbredte han dem for at vise, at han havde
fået magt over sygdomme lige som Gud har, og når de var blevet raske kunne de igen arbejde og være sammen med deres
familier. Det var ikke alle handicappede der blev helbredt af
Jesus, og det er heller ikke alle syge, der bliver rask selv om vi
beder Gud om at gøre dem raske. Men vi tror på, at uanset om
vi er syge eller raske eller måske handicappede, så har vi lige
meget værdi i Guds øjne, ligesom den lille bil, som vi elsker
fordi den kan køre, selv om den kun har tre hjul og én dør.
Bøn:
Kære Gud, tak fordi du elsker os og synes vi er værdifulde
selv om vi ikke er perfekte. Lær os at se på andre mennesker på samme måde som du ser på os, så vi ikke ser ned
på dem, der er syge eller handicappede, men ser, at alle har
den samme værdi for dig.
Fadervor…

• Syng ”Jeg kører i min lille bil ” – eller en afslutningssang
efter eget valg.
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Troen er ikke en klippe
Sang: “Troen er ikke en klippe (M&L nr. 77)”
• Syng: Troen er ikke en klippe (evt. kun v. 1-4)
Læs fra en børnebibel eller genfortæl ”Stormen på søen” Matt.
8,23-27 eller brug nedenstående oplæg:
Engang var Jesus ude at sejle med sine disciple på Genesaret
sø. Han var træt, fordi han havde haft travlt med at helbrede
en masse mennesker, så da båden var komme et stykke ud
på søen, lagde han sig ned i bunden af båden og faldt i søvn.
Imens han sov blev det et forfærdeligt stormvejr. Båden gyngede og store bølger slog ind over rælingen. Disciplene blev
bange for at båden skulle kæntre, men Jesus sov bare videre.
Til sidst vækkede disciplene ham og sagde ”Hjælp, Herre, vi
drukner!”. Men Jesus svarede bare: ”Hvorfor er I så bange og
har så lille en tro?”, og så rejste han sig op og truede af vinden
og bølgerne så vinden holdt op med at suse og bølgerne lagde
sig og vandet på søen blev helt stille. Folk, der stod inde på
bredden så hvad der skete, og sagde til hinanden: Hvem er
dog han, siden både vinden og søen adlyder ham?
Nogle gange kunne vi ønske os, at hvis bare vi troede nok på
Gud, så ville der ikke ske os noget ondt, og vi ville aldrig være
bange. Men sådan er det ikke. Også dem, der tror på Gud,
bliver bange. En af Jesu disciple, Simon Peter, hed han, havde
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faktisk fået tilnavnet ”Peter”, som betyder ”klippe”, så man
skulle tro, at hans tro var lige så hård og fast som en klippe.
Men sådan var det ikke. Den nat Jesus blev taget til fange af
soldaterne og korsfæstet, da blev klippen Peter også bange
og løj og sagde, at han ikke kendte noget til Jesus. Alle Jesu
disciple blev bange engang imellem, alligevel blev de ved med
at følges med Jesus, og engang imellem tog de også ud at
sejle med ham, fordi de stolede på ham. For det betyder tro
også. Tro er ikke bare at tro på, at noget er sandt, tro er også
at stole på en anden. På et andet menneske eller på Gud. Når
vi siger, at vi tror på Gud, siger vi også, at vi stoler på, at han
vil være med os og passe på os, også når livet er svært og vi
bliver bange.
Bøn: Kære Gud, tak fordi du er med os, også når vi er bange og
føler os alene. Vi beder dig om, at du aldrig vil forlade os, og at
du også vil passe på alle dem vi elsker, vores familie og vores
venner og alle andre mennesker i denne verden. Hør os når vi
sammen beder: Fadervor…

• Afslutningssang Syng resten af ”Troen er ikke en klippe”
– hvis man startede med kun at synge vers 1-4 – eller en
afslutningssang efter eget valg.

Man er som man er
Sang: “Man er som man er”, nr. 86
• Syng: “Man er som man er/ Men’sker er små”

• Oplæg ved en leder:
Måske ved I, at Jesus havde 12 disciple, 12 mænd, som fulgtes
med ham og var sammen med ham nat og dag. Jesus havde
selv udvalgt dem, fordi han havde brug for nogle til at gå sammen med ham og lære af ham, for det var dem, der skulle
fortsætte hans arbejde med at fortælle om Gud, når han var
taget tilbage til himlen. Derfor skulle man tro, at de 12 disciple
han havde valgt, var nogle særligt kloge mænd eller nogle
særligt modige mænd, der kunne klare at følges med Jesus
i mange dage. Men det var det ikke. De 12 disciple var helt
almindelige mænd. Nogle var fiskere, andre var bønder eller
håndværkere, og mange af dem kunne sikkert ikke engang
læse, for det var der mange, der ikke kunne dengang. I Bibelen kan man også læse, at der var mange ting disciplene ikke
forstod. Nogle gange sagde de ting som viste, at de slet ikke
havde forstået hvem Jesus var. De kunne blive bange, og vrede
og misundelige på hinanden ligesom vi kan – ja, der var endda
en af disciplene, der forrådte Jesus ved at fortælle soldaterne
hvor han var, så de kunne tage ham til fange og korsfæste
ham. Men selv om disciplene ikke var perfekte, valgte Jesus

dem til at følges med sig, for han ville have, at de første ledere
af hans kirke skulle være almindelige mænd, som kunne tale
med almindelige mennesker. Derfor består kirken i dag også
af mange forskellige mennesker. De mennesker, der kommer i
kirken eller til FDF er store og små, tykke og tynde. De har forskellige hårfarve, forskellige øjenfarve eller forskellig hudfarve.
Nogle er gode til at læse og ved en masse, andre skal lige have
det lært, og der er også nogle, som synes at alt det med bøger
er rigtig svært og måske også kedeligt. Men i kirken og til FDF
kan vi være lige som vi er. Eller som vi synger i sangen: ”Man
er som man er, og det er godt nok!”
Bøn:
Kære Gud, tak fordi du har skabt os som vi er. Vi ser forskellige ud og er forskellige indeni, men vi tror på, at du elsker
os præcis som vi er. Lær os at se vores forskelligheder som
en styrke, og ikke som en fejl og vis os, at du kan bruge os,
selv om vi ikke er perfekte.
Fadervor…

• Afslutningssang ”Det liv vi kender” (M&L nr. 61) eller ”Vi
tror en kærlig Gud” (M&L nr. 6)
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Kom ud og leg!
Sang: “Vi vil ha voksne, der griner”, nr. 66
• Syng: ”Vi vil ha´voksne, der griner”

• Oplæg ved leder:
Øv! – Der findes ikke noget værre end sure voksne. Voksne,
der aldrig griner eller pjatter, eller synger men bare går rundt
og er alvorlige hele tiden. Voksne, som aldrig gider lege eller
høre på, hvad deres børn siger. - Der findes ikke noget værre
end sure voksne – det skulle da lige være sure børn. Sure
børn, det er dem, der aldrig gider være med til at lege, som
altid siger ”det gider vi ikke”, når man foreslår en leg, eller som
står og surmuler i et hjørne og ikke vil være med, når vi andre
leger.
Jesus fortalte faktisk engang en historie om nogle, der ikke
ville være med. Det var ikke børn men voksne, og det de ikke
ville være med til, var en fest. En stor fest som én af deres
venner havde indbudt dem til. Allerede længe før festen skulle
holdes, havde han sendt sine tjenere ud for at indbyde gæsterne, og da maden var færdig og bordet var dækket, sendte
han endnu en tjener ud igen for at sige til sine gæster, at nu
var alt klar, så nu kunne de godt komme. Men ved I hvad de
svarede? De svarede nej! – De havde pludselig alle mulige
undskyldninger for, hvorfor de ikke kunne komme. Den første
sagde ”Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til
den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt”. En anden sagde: ”Jeg
har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder
dig, hav mig undskyldt.” Og en tredje sagde: ”Jeg har lige giftet
mig, og derfor kan jeg ikke komme.”
Da tjeneren kom tilbage og fortalte det til sin herre, blev han
både vred og ked af det. Han troede, at dem han havde indbudt var hans venner, og så ville de ikke engang komme, når
han holdt fest! Men maden var jo lavet, bordet var dækket og
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hans hus var pyntet til fest, så han besluttede, at når de første
gæster ikke ville komme, så ville han indbyde nogle andre.
Så han sagde til sin tjener: ”Gå straks ud på byens gader og
stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind.”
Og tjeneren gik ud og indbød dem hans herre havde givet ham
besked om og kom tilbage og meldte: ”Herre, det er sket, som
du befalede, men der er stadig plads.” Så sagde herren til
tjeneren: ”Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til
at komme, så mit hus kan blive fyldt.” Sådan blev der alligevel fest i mandens hus, men de gamle venner, som ikke ville
komme, indbød han aldrig mere.
Dengang Jesus fortalte den historie, var der også mange, der
ikke ville høre på ham, når han fortalte
om Gud. Nogle syntes at de havde alt muligt andet vigtigt de
skulle og andre blev sure og begyndte at kaste sten efter ham.
For sådan er vi mennesker nogle gange, både voksne og børn.
Nogle gange er vi sure og siger nej til en indbydelse, selv om
dem, der indbyder os egentligt er nogle vi godt kan lide. Men
måske skal vi blive bedre til at huske på, hvad der er vigtigt: At
lege og grine og være sammen med sine venner i skolen og til
FDF.
Bøn:
Kære Gud, tak fordi du sendte Jesus til jorden for at lære os
om dig. Tilgiv os når vi nogle gange afviser dig eller nogle
af vores venner. Lær os at huske på, hvad der er vigtigt for
vores liv: Troen på dig og fællesskabet med andre mennesker. Hør os, når vi sammen beder:
Fadervor…

• Afslutningssang ”Her fik vi lov at være (M&L nr. 34) eller
”Du som har tændt” (M&L nr. 44)

Lav din egen March og lejr-andagt
Denne skabelon er til personer, som vil være med til at lave
March og lejr andagter til udgivelse i FDF. Sang er en central
del af andagten, og i FDF nyder vi at synge i fællesskab med
hinanden - både nye og gamle sange. Sangen er i disse andagter et centralt redskab for formidlingen af bibelske fortællinger og budskaber.
Når du laver en March og lejr andagt tager du udgangspunkt
i en sang fra M&L, som siger dig noget. Det kan både være en
sang, som normalt bliver forbundet med forkyndelse fx ”Menneske din egen magt”, men det kan lige så godt være en sang,
som bruges i andre forbindelser fx ”Sæt sejlende til”.
Du kan opbygge andagten på den måde du synes er bedst.
Fx kan I synge sangen til at starte/slutte med eller dele den
op i bidder undervejs. En andagt indeholder også en bibelfortælling/sætning, som kan relatere til indholdet af sangen.
Prøv at udfordre dig selv og vælg en fortælling, som ikke bliver
brugt så ofte. I formidlingen kan du tage virkemidler i brug til
refleksion og kropsliggørelse af andagtens budskab. Fx dialog,
teknologi, en kreativ aktivitet osv. En andagt indeholder typisk
også en bøn, som kan afrunde andagten og samle trådene.
Der er som sådan ikke nogen krav til hvilke ord den skal
indeholde eller hvordan den skal lyde, for uanset hvordan vi
beder, så bliver vi hørt af Gud. Fadervor er den klassiske, som
vi alle kender. Den kan altid bruges, men man kan dog med
fordel selv skrive en bøn, der konkret henviser til andagten
og M&L-sangen. I processen er det en god idé at tænke over,
hvilken målgruppe andagten er til. Det kan både være specifikt
til tumlinge eller måske er den velegnet til flere. Husk på at
andagten skal være let at gå til for lederne.

• Målgruppe
Puslinge, tumlinge, pilte, væbnere, seniorer... Eller måske
hele kredsen?

• Bibelfortælling
Gode bibelfortællinger kan findes online eller i en bibel. Det
kan både være en fortælling du forstår rigtig godt eller en
du vil stille spørgsmål til. Spørg gerne den lokale præst til
råds.

• Tanker og refleksioner
Stil gerne gode spørgsmål som målgruppen kan forholde
sig til og undre sig over.

• Virkemidler
Et virkemiddel er et element i andagten, som virker i modtageren på en anden måde fx visuelt, auditivt, kreativt,
kropsligt mv. Det kan være en leg, et kreativt produkt, dialog, quiz, videoklip osv.

• Bøn
Forslag til opbygning af bønnen: ”Kære Gud, tak fordi… Lær
os… Hjælp os… Husk os altid på…”

• Fremgangsmåde
Hvordan skal andagten forløbe? Lav en kronologi, der er
nem for dig og de andre ledere at overskue.

Overvej følgende, når du laver din andagt:

• Indholdet

Hvad er dit overordnede tema for andagten? Venskab, kærlighed, tvivl?

• Sang
Mange sange i March og lejr fortæller historier og mange
sange får os til at tænke og reflektere. Hav gerne med i
dine overvejelser hvorfor det lige netop er denne sang du
synes egner sig godt til andagten.
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Sådan bruger vi March og lejr i vores kreds

”

I vores kreds har alle klasser møde samme aften i ugen. 
En gang om måneden har vi musikkvarter. Her er alle klasser velkomne til at komme at synge med på tre sange i et
kvarter af mødet. Der er et par ledere der spiller til. På
denne måde kan alle børn i kredsen få sunget uanset hvilke
ledere, de har. Det er en god måde at få lidt fælles tid i
kredsen uden det skal tage hele mødet. Vi får også lært
nogle nye M&L-sange.
Andreas Emil Nesgaard, FDF K 19-Vanløse

”

Vi har nogle år, når den nye M&L kommer, fordelt de nye
sange på klasserne. Så har de sammen med sing-a-long
sporene sunget og lært de andre sangene. Så sætter vi
lidt diskolys på de optrædende, så bliver aftenen sjov og
underholdende. Vi har to møder om efteråret og igen i foråret - kaldet “FDF Buffet” - hvor alle tværs af aldre melder
sig til nogle aktivitetstilbud. Her har vi en gruppe, der tager
M&L fra den ene ende til den anden.
Mads Sørensen, FDF Odense 2 Dyrup
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”

Hos os har hele kredsen møde på samme tid. Det giver os mulighed for at starte
mødet med en fælles samling, hvor vi kan hype ture, weekender og arrangementer,
og så synger vi en sang. Sangen vælges på følgende måde:
- Vi har 3d printet numre fra M&L, som er udvalgt af ledere.
- Tallene ligger i vores "sangskat" (en lille skattekiste)
- Et barn udvælges til at trække et nummer, og det er så den sang vi synger.
- Kender vi ikke sangen, har vi en lille Bluetooth højtaler, og så sættes
sangen på, mens vi alle synger med og lærer sangen.
- Når der kommer en ny M&L, lyttes de nye sange igennem, og vi vælger
hvilke nye numre der skal printes.
Det er simpelt, men fungerer godt i en kreds, hvor vi ikke er særlig musisk stærke.
Det behøver ikke være mere besværligt end det er, så hvis ikke man kan 3D printe,
kan man vel altid finde et gammelt Banko spil med en bunke tal.
Marie Skov Sander, FDF Hendriksholm

”

Vi har en guitar i hytten som jeg f.eks. bruger hver
gang til puslingemøderne og kredsmødet. Desuden
laver vi syng-ind som kredsarrangement i foråret..
Endelig synger vi en del på lejre og har sangkvarter hver eftermiddag.
Randi Holmgaard Hundebøll, FDF Esbjerg 2

”

FDF Randers 2's Tamburkorps har lige lavet møde for pilteklassen. Vi spillede selvfølgelig for dem, og de prøvede instrumenter. Og de var på et løb med blandede poster bl.a. rebus:
'Gæt en M&L sang'. Og der blev også sunget fra M&L. Piltene
slutter altid af med at stå på trappen og synge 'Langt over
lande'. Den bruges også til aftenafslutning på sommerlejren.
Jeanette Laursen, FDF Randers 2
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