
TUR- OG MØTEOPPLEGG OM SPEIDERAKSJONEN 2017 - TROPP

Hva:
Dette er et forslag til et tememøte eller en tematur hvor troppen kan forberede 
seg til Speideraksjonen 2017.

Hvorfor: 
For å lære om aksjonslandet og hvorfor vi samler inn penger, og for å planlegge 
innsamlingen.

Forarbeid:
Det er en fordel hvis førerpatruljen har gjennomført et tilsvarende forberedel-
sesmøte i forkant av dette møtet/ denne turen. Da kan peffene og assene være 
med på planleggingen og gjennomføringen av dette opplegget.

Forslag til gjennomføring
Dere kan bruke opplegget som det er eller bruke bare de delene som passer for 
deres tropp. Opplegget er beregnet til å brukes på en overnattingstur, men ved å 
forkorte/kutte ut noen av aktivitetene, kan dere komprimere det til å passe til et 
vanlig møte. 

Plasser de forskjellige aktivitetene der de passer inn i turprogrammet:

Leirbålsprat med filfremvisning
Gjennomfør en leirbålsprat eller lignende for å få fram følgende tanker: 
• Hvordan oppleves situasjonen i verden nå? 
• Hva vet vi om flyktningkrisen? 
• Prøve å forestille seg hvordan det er å være på flukt fra krig, forfølgelse eller 

sult. 

Forslag til innsamlingsaksjon 

Aktivitet Gjennomføring Utstyr/materiell/
kommentar

Ansvar

A-ramme-løp eller 
annen fysisk akti-
vitet
Grilling av pølser 
eller burgere, ste-
king av sveler eller 
pinnebrød for salg
Informasjonsstand 
om Speideraksjonen
Postløype om 
Speideraksjonen, 
flyktninger, aksjons-
landet e.l.
Lekehjørne
Bøssebæring
Kakelotteri e.l.
Bruktsalg av turut-
styr
Selg påsketraner  
eller annet påske-
pynt dere har laget



• Hvorfor kan det være så vanskelig å løse flyktningkrisen? 
• Hvordan bør vi som speidere forholde oss til flyktningkrisen? 
• Innled gjerne diskusjonen med å se på aksjonsfilmen som dere finner på spei-

deraksjonen.no.

Aktivitet
Gjennomfør noen av lekene eller aktivitetene fra årets første nummer av Speide-
ren som handler om Speideraksjonen (dere finner dem også på speideraksjonen.
no). Målet er å skape en god stemning, å bli kjent med aksjonslandet og gi inspi-
rasjon til aktiviteter som kan gjennomføres på tilsvarende temamøte om Speider-
aksjonen i troppen/patruljene. 

Det finnes følgende aksjonsaktiviteter:
• Aksjonsfilm
• Aksjonsquiz
• Brett aksjonstranen i origami
• Lag en påsketrane
• Matoppskrift
• Afrikanske spill og leker
• Matooke: Lag en matrett fra Uganda

Rollespill
I forbindelse med Speideraksjonen 2015 ble det laget rollespill som passer til å 
brukes på tur. Rollespillene kan uten problemer brukes i år også. Formålet med 
dem er å gi speiderne mulighet til å oppleve selv hvordan det er å være en flykt-
ning, selv om det gjøres i en liten skala og på en ganske ufarlig måte. Dere finner 
rollespillene på speideraksjonen.no. 

Middag fra Uganda
Bruk oppskriften dere finner i Speideren og lag en god og næringsrik middag/
lunsj i Uganda-stil.

Planlegging av innsamlingen
Hvis dere ikke har bestemt dette i førerpatruljen på forhånd, kan dere gjennom-
føre en brainstorming/diskusjon rundt hvordan dere skal gjennomføre innsamlin-
gen ifm Speideraksjonen i troppen (se eksempel under «Forslag til innsamlingsak-
sjon» på baksiden av folderen). 

Ta stilling til følgende spørsmål: 
• Skal deres innsamling være en del av en større aksjon i speidergruppa? 
• Skal det gjennomføres felles innsamlingsaksjon eller skal patruljene bestemme 

selv hva de ønsker å gjøre? 
• Hvilke innsamlingsmuligheter finnes det i vårt lokalsamfunn? 
• Hva er vi gode på?

Når dere har blitt enige om hvordan dere ønsker å jobbe med Speideraksjonen, 
kan dere legge en plan for innsamlingen. Sett opp en plan med beskrivelse av alle 
aktivitetene, utstyrs- og materiellbehov og aktivitetsansvarlige. 

Hvis det blir dårlig tid kan det være lurt å delegere ansvaret for detaljplanlegging 
til en mindre gruppe. Hvis dere beslutter at patruljene gjennomfører innsamlin-
gen patruljevis, kan det være nødvendig å gi dem mulighet til å snakke sammen i 
patruljer. 

OBS! Hvis dere ønsker å invitere de andre enhetene i gruppa med i gjennomførin-
gen av et felles arrangement, er det viktig å involvere dem i planleggingen så fort 
som mulig.


