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Forberedelsen inden mødet 

 Disse VintageSpejds træningsmøder er ment som 

inspiration til hvordan et spejdermøde kan se ud, I 

er velkomne til at flytte rundt og ændre i 

aktiviteterne. Hvis spejderne allerede kan nogle af 

prøvekravene er det selvfølgelig ikke nødvendigt at 

øve dem. 

 

Forberedelse inden mødet: 

- I skal i gruppen bestemme hvad spejdernes 

lommer som minimum skal indeholde og hvorfor. 

(På TimeWinder er lommeindholdet allerede 

bestemt, se længere nede i bilag) 

- Hvis Patruljen ikke allerede har et patruljeråb 

skal de inden forløbet sætte sig sammen og 

finde på deres eget. 

- Print et sæt kort til hver spejder og ledere  

 

https://vintagespejd.dk/wp-content/uploads/2022/02/2.kls-Kongekort.pdf
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Vores prøver er færdighedsprøver. Vi ønsker alle kan 

indholdet, så de kan komme til at bestå prøven. Hvis 

spejderen har trænet, er beredt og gør sit bedste 

vil er der gode muligheder for at bestå prøven.  

 Hvis spejderen ikke består prøven, vil vi gerne 

hjælpe spejderen med at prøve igen. Det er ikke 

sikkert at spejderen kommer til at bestå på lejren, 

men vi vil hjælpe så godt vi kan. Selvom spejderen 

ikke består prøven, vil man stadig få et lejrmærke 

med sig hjem og oplevelserne. Der kan laves en 

aftale om senere prøveaflægning i egen gruppe, hvis 

det vurderes realistisk af VintageSpejd. 

Dette er et udvidet møde vurderet til 2timer/120min 

Delprøver der indgår i mødet: 

1) a 

2) a og b 

3) a, b og c 

(Også markeret med fed nederst i dokumentet) 
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2.klasseprøven: Danmark og flaget: [120min] 

Mødets program: 

1.  Velkomst[20min] 

1.1  Flaghejsning [10min] 

1.2   Introduktion til forløb [10min] 

2.  Aktiviteter [75min] 

2.1   Karakter 

2.2   Danmark 

2.2.1  Dannebrog 

2.2.2  Fra himlen er du faldet 

2.2.3  Nationalsang 

2.2.4  Kongehuset og familien 

3.   Afslutning [25min] 

3.1   Opfølgning: Dannebrog [5min] 

3.2   Opfølgning: Kongefamilien [5min] 

3.3   Synge Nationalsange [5min] 

3.4   Nedhaling af flag [10min] 
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1. Velkomst[20min] 

 Opgave: Spejderne melder klar patruljevis. 

1.1 Flaghejsning [10min] 

 Introduktion: Flaghejsning og patruljeopstilling: 

Til opstart er det en god ide at starte med en 

flaghejsning. Hvis det er en ting som gruppen gør i 

forvejen, er der selvfølgelig ikke noget der skal 

laves om. 

 Flaghejsningsøvelsen er en god undskyldning til at 

træne uniformsorden og spejderhilsen, hvilket også 

kommer til at være en vigtig del af lejren. 

 Husk flagreglerne for hvornår og hvordan man må 

flage. Bed spejderne om at komme med så mange regler 

de kan huske og suppler op med hvad reglerne er. 

 Flaget hejses af to spejdere, lad to ledere hjælpe 

hvis der er behov. (hvis det er mørkt kan det 

tilpasses indendørs) mens der synges “Flaget/Vaj 

Højt”. 
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1.2 Introduktion til forløb [10min] 

 Introduktion: Vi skal på TimeWinder i Pinsen med 

VintageSpejd. Vi skal en masse træning af klassiske 

spejderfærdigheder igennem, således at I kan tage 

prøven og forhåbentligt bestå 2.klasseprøven hos 

VintageSpejd. Prøven er individuel, men trænes og 

afvikles i fællesskab med patruljen, hvor det er 

muligt.  

 For alle på lejren vil der være fokus på afholdelse 

af spejderprøverne. Disse prøver var grundstenen for 

spejderarbejdet både før, under og efter anden 

verdenskrig. 

 Man kunne kun blive spejder, hvis man bestod 

spejderprøven og derefter kunne man tage de 

efterfølgende prøver og dygtiggøre sig.  

 - Som Ulv/Mejse eller Smutter kunne flokken bestå 

spejderprøven, bære liljen på brystlommen og 

derefter kalde sig spejder.  

 - Efterfølgende kunne spejderne træne sig op til at 

bestå 2. klasseprøven, bære banneret “vær beredt” og 

kunne tage duelighedsprøver.  

 - En spejder af 2.klasse kunne herefter udbygge den 

med at bestå Væbnerprøven, bære den gule og grønne 

væbnersnor.  
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 - Efter 2.klasseprøven kunne spejderen træne sig op 

til at bestå 1.klasseprøven, bære den store lilje 

med banneret.  

 Vi vil afvikle de ovenstående prøver på lejren, for 

at spejderne kan blive bedre og udvikle sig selv og 

sine evner. I vil gennem prøverne opleve, at I 

opbygger jeres kompetencer og styrker jeres læring 

fremadrettet. 

 Der kan forventes at det er nødvendigt at i også 

træner imellem møderne, ellers kan det være 

nødvendigt at sætte flere møder af end de 4 som er 

estimeret. Husk at det er jeres ansvar at lære 

kravene til prøverne, kom gerne og tag fat i os 

ledere hvis der er noget som skal øves mere. 
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2.Aktiviteter [75min] 

 Opgave: Spejderne melder klar, ved at stille sig op 

på linje eller række, når alle i patruljen står 

klar, kan der meldes klar med spejder honnør. 

2.1 Karakter [10min] 

 Opgave: Spejderne ser på hinanden 2 og 2 om 

uniformen sidder korrekt i patruljen. Sidder 

tørklædet det rigtigt? Er lommerne lukket? Er 

lommeindholdet korrekt? Osv. 

 Hvis der kun er en patrulje melder de også klar 2 

og 2, Hvis der er flere patruljer melder patruljen 

klar til lederne som derefter kontrollerer efter. 

Den patrulje/makkerpar som har færrest rettelser 

bliver rost, som skaber en sund konkurrence, for 

hele tiden at gøre det bedre. 

2.2 Danmark [70min] 

 Introduktion [5min]: Som Thurø-præsten Thomas 

Aallmann har formuleret det: Vi holder ikke af 

Danmark, fordi det er et yndigt land, Danmark er 

derimod et yndigt land, fordi vi holder af det. Vi 

forener os i glæden ved at være en del af noget 

større, derfor er både foreningslivet som 

eksempelvis spejderi, det danske flag, det bølgende 

korn på markerne og fællessang, noget af det som gør 

Danmark til Danmark. Selvom vi alle er forskellige, 

kan vi stadig dyrke vores værdier sammen. Lad os 

Orientere os bagud og bevæge os fremad sammen. 



Titel: 

 Forløb:   

Aktivitet: 

 

Mødeinstruktion 

2. Klasseprøven 

Møde 1 ud af 4 

 

VintageSpejd 

TimeWinder 

Grønesesgaard  

Dato: 02-02-2022 

 

 

  8 af 18 
 

2.2.1 Dannebrog [10min] 

 Opgave [5min]: Spejderne spørges om der er nogen 

som kan fortælle om sagnet om Dannebrog. 

 Introduktion [5min]: Det danske flag Dannebrog er 

verdens ældste nationalflag, som vi godt kan tillade 

os at være stolte af. Som danskere bruger vi flaget 

i mange måder, som i flagstangen, på bordet, veds 

sportsbegivenheder, i kager, som guirlander på 

juletræet og ved glæde og sorg. Derfor vil det også 

være passende at kunne sagnet om Dannebrog. 
 Sagnet om Dannebrog: I følge sagnet om Valdemarsdag 

handler om korsfarerne, hvor Dannebrog faldt ned fra 

himlen d.15.juni 1219 under slaget i Lyndanise ved 

Talling i Estland og samtidig hørtes en stemme, der 

forkyndte, at når denne fane løftedes, ville 

danskerne vinde. Dette opildnede de hårdt trængte 

danskere under kong Valdemar til den endelige sejr. 

 De næste 4 møder vil vi høre en spejder når vi 

starter og en spejder igen inden vi stopper og høre 

deres fortælling om sagnet om Dannebrog. Derfor 

giver det god mening at I også går hjem og øver jer. 

2.2.2 Fra himlen er du faldet [10min] 

 Introduktion [5min]: Denne sang anvendes når flaget 

hales ned, dette bliver der i dag ikke gjort meget 

ud af på lejre i dag, hvilket er en skam. Når I kan 

denne sang kan man til kommende møder og på lejre 

støtte op om flag nedtagning med sang. 

Opgave [5min]: Syng første vers sangen for 

spejderne, således at melodien kommer på plads. 

Derefter synges sangen i fællesskab. Dette vil blive 

gentaget på de kommende møder. 
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2.2.3 Nationalsang [25min] 

 Introduktion [10min]: Vi har faktisk hele to 

nationalsange og I kender nok den ene eller måske 

begge. De synges ved nytår og andre større 

begivenheder, nogen forslag? 

 Ved sportsarrangementer kan der synges “Der er et 

yndigt land” og ved andre officielle begivenheder 

f.eks. ved kongehuset, parader og nytårsaften synges 

“Kong Christian” eller begge. 

 Kong Christian, et Syngespil fra 1778 af Johannes 

Ewald. Sangen blev til da Danmark manglede en sang 

som hyldede kongen, fædrelandskærlighed og stolthed 

på samme måde som Briternes “God save the King” 

gjorde. Sangen er fra enevældens tid, hvor Danmarks 

rige var meget større end i dag. Den færdige version 

kom med syngespillet Fiskerne og senere med 

opdateret melodi i stykket Elverhøj på det kongelige 

teater og var slet ikke tænkt som Nationalsang. Ved 

at kunne denne sang, som ikke alle kan i dag vil det 

være ekstra imponerende og kunne stille sig op kunne 

synge eller sågar synge for.  

 

 Opgave[5min]: Syng første vers sangen for 

spejderne, således at melodien kommer på plads. 

Derefter synges sangen i fællesskab. Dette vil blive 

gentaget på de kommende møder. 
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 Introduktion [5min]: Der er et yndigt land, melodi 

1845 af Adam Gottlob Oehlenschläger. Sangen blev til 

i lyset af at vi havde mistet Sønderjylland. Dengang 

var der sangfester for at samle danskerne og dyrke 

deres historie som Tyskland gjorde sit for at 

begrænse. Oehlenschläger beskriver i hans digt en 

nationalfølelse, som knytter sig til landskabet, 

historien og folket. Han beskriver at vi skal lægge 

krigene bag os og kigge på det kærlighedsfyldte land 

vi befinder os i og hvilken smuk natur vi har os. Da 

den ikke var så krigerisk, vandt den frem i 

populariteten i befolkningen. Dog var den ikke nem 

at marchere til og når den synges til 

sportsbegivenheder kan man høre den bliver glattet 

lidt ud. Med denne sang i repertoiret, vil man til 

mange lejligheder lige fra fodboldkamp til 

nytårsfest, kunne synge klart med, og være med til 

at videregive vores nationalarv. 

 Opgave [5min]: Syng første vers sangen for 

spejderne, således at melodien kommer på plads. 

Derefter synges sangen i fællesskab. Dette vil blive 

gentaget på de kommende møder. 
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2.2.4 Kongehuset og familien: [25min] 

 Introduktion [5min]: Vores kongehus kan føres 

tilbage til Gorm den Gamle tilbage fra Vikingetiden. 

Dette bruges blandt andet til at gøre opmærksom på 

os ude i verden og de bånd der skabes og derved 

hjælper virksomheder med nye muligheder. 

 Vi lever både med et folkestyre og i et 

konstitutionelt monarki, med en Monark som 

overhoved, vidste i det?  

 Monarkens opgave er bl.a. at repræsentere Danmark 

ved nationale og internationale begivenheder og 

underskrive alle vedtagne lovforslag. Dronningen har 

ingen politisk indflydelse, selv om det er hende, 

der formelt udnævner statsministeren og leder 

statsrådet. Herudover varetager dronningen en lang 

række repræsentative opgaver. 

 Derfor er det vigtigt at vi kender vores kongehus, 

hvem de er og hvad de gør for samfundet. Derfor skal 

vi med dette kortspil lære kongefamilien at kende.  

 Opgave [20min]: Kend Kongefamilien og 

Statsministeren 

• Vis kortene og se hvor mange de kan gætte i 

fællesskab [10min] 

• Del spejderne op 2 og to og bed dem øve sig 

sammen. [10min] 

• Når Spejderne har alle på plads, kan legen 

stoppe. 
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3. Afslutning: [15min] 

 Mødet afsluttes med opsamling på dagen 

3.1 Dannebrog: [1 min} 

 Øves til næste gang: Kunne genfortælle sagnet om 

Dannebrog 

3.2 Kongefamilien og Regenten: [1 min] 

 Øves til næste gang: Spejderne skal hjem og øve 

kortene til næste gang hvor de skal alle kunne svare 

på spørgsmålene fra lederne. (Dette tjekkes ved at 

udvælge hvem der svare på spørgsmålene) 

3.3 Nationalsange: [1min] 

 Øves til næste gang: Begge sange øves til næste 

gang. 
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3.4 Førstehjælp: [2min] 

 Øves til næste gang, vi lave førstehjælp næste gang 

og derfor bedes alle læse om førstehjælp og øve 

forbindinger til næste gang, evt. i jeres 

spejderhåndbog eller på Falck’s hjemmeside. 

Del forbindinger ud til spejderne, så de kan øve 

hjemme. 

Anbefales at blive printet og delt ud, så spejderne 

kan stifte bekendtskab med forbindingerne. 

- Solstik og Hedeslag 
- Forbrændinger og skoldninger 

- Bid og stik 
- Hudafskrabninger 

- Mindre sår 
- Mindre blødninger og mindre Snitsår 

- Større Ydre Blødning 

- Simple ulykkestilfælde 

- Næseblod 

- Træne 

- Forbinding for dybt eller gabende sår ved/på 

hoved 

- Forbinding for dybt eller gabende sår ved/på 

albue 

- Forbinding for dybt eller gabende sår ved/på 

knæ 

- Forbinding for snitsår på finger  

- Viser hvordan personen stabiliseres 

- Spejderen viser behandling og forbinding af øje 
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3.4 Nedhaling af flag: [10min] 

 Opgave: Flaget tages ned af to spejdere, lad to 

ledere hjælpe hvis der er behov. (Husk at tage det 

ned inden det bliver mørkt) Dette gøres mens der 

synges “Fra himlen er du faldet” fra sangbogen 
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Bilag: 2.Klasseprøvens samlede krav, hvor 

markeringer viser mødets emner: 

 

1) Karakter 

a) Vise at orden og Præcision er gennemgående for 

spejderen.  

2) Danmark 

a) Kunne synge “Kong Christian” og “Der er et yndigt 

land” fra sangbog  
b) Kunne navnene på regenten og dennes børn samt 

statsministeren 

3) Flaget 

a) Kunne sagnet om Dannebrog  
b) Hejse  og nedhale et flag  
c) Kunne synge: “Fra himlen er du faldet” fra 

sangbog 

4) Førstehjælp  

a) Kunne vise rensning af hudafskrabninger og 

snitsår, og alm. steril forbinding.  
b) Kunne vise, hvorledes forbindinger kan holdes på 

plads med tørklæde, forbindinger på hoved, øje, 

hånd, knæ og fod og kunne lægge armstøtte.  
c) Kunne vise, at du kan alarmere læge og ambulance 
d) Kunne behandle solstik, forbrændinger, 

skoldninger og bid  
e) Vide hvad man skal gøre ved en besvimelse 
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5) Lejrfærdigheder 

a) Kunne tænde et bål ved hjælp af kniv, økse og 

naturmaterialer, samt to tændstikker  
b) Kunne holde bålet ved lige (koge vand til te).  
c) Kunne gøre rede for reglerne for brug af økse 

6) Knob  

a) Vise slyngestik, dobbelt halvstik om egen part, 

ottetalsknob og pælestik.  

7) Signalering  

a) Kunne afsende og modtage lette ord med morse.  

8) Orientering  

a) Kunne udlægge en given retning ved hjælp af 

kompas og vise, at du kender de 8 hovedretninger. 
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Bilag: Lommeindhold 

- Vi forventer, at alle spejdere til enhver tid 

bærer følgende i deres uniformslomme(r): notespapir, 

blyant, viskelæder, plaster i hygiejnisk forsvarlig 

indpakning, 100 kroner, sygrej og håndsprit - Vi ser 

gerne, at alle spejdere til enhver tid også bærer 

følgende i deres uniformslomme(r): - Mindre 

gazekompresse, renseserviet – begge i hygiejnisk 

forsvarlig indpakning, kort lineal, lommebog/-bøger, 

sangbog, kompas – sidstnævnte kun for tropsspejdere. 

- Vi ser gerne at alle spejdere har hurtig adgang 

til følgende: kniv, knobtov, flint og stål, krus/kop 
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Bilag: Svarark til kort 
Kort1:  A) H.M.  Dronning Magrethe d.2, B) Dronning  C) H.K.H. 

Prins Henrik D) Kronprins Frederik, H.K.H Joakim 

Kort2:  A) H.K.H Kronprins Frederik B)Kronprins C) H.K.H 

Kronprinsesse Mary D) H.K.H.Prins Christian, H.K.H. Prinsesse 

Isabella, H.K.H. Prins Vincent, H.K.H. Prinsesse Josephine 

Kort3:  A) H.K.H Kronprinsesse Mary B) Kronprinssesse C) H.K.H 

Kronprins Frederik D) H.K.H.Prins Christian, H.K.H. Prinsesse 

Isabella, H.K.H. Prins Vincent, H.K.H. Prinsesse Josephine 

Kort4:  A) H.K.H Prins Christian  B) Prins C) H.K.H 

Kronprinsesse Mary D) H.K.H Kronprins Frederik 

Kort5:  A) H.K.H Prinsesse Isabella B) Prinsesse C) H.K.H 

Kronprinsesse Mary D) H.K.H Kronprins Frederik 

Kort6:  A) H.K.H Prins Vincent B) Prins C) H.K.H Kronprinsesse 

Mary D) H.K.H Kronprins Frederik 

Kort7:  A) H.K.H Prinsesse Josephine B) Prinsesse C) H.K.H 

Kronprinsesse Mary D) H.K.H Kronprins Frederik 

Kort8:  A) H.K.H Prins Joachim B) Prins C) H.K.H Prinsesse Maie 

D) H.H. Prins Nicolai, H.H. Prins Felix, H.H. Prins Henrik, H.H. 

Prinsesse Athena  

Kort9:  A) H.K.H Prinsesse Marie B) Prinsesse C) H.K.H Prins 

Joachim D) H.H. Prins Henrik, H.H. Prinsesse Athena 

Kort10: A) H.H. Prins Nicolai B) Prins C) Grevinde Alexandra D) 

H.K.H Prins Joachim  

Kort11 A) H.H. Prins Felix B) Prins C) Grevinde Alexandra D) 
H.K.H Prins Joachim  

Kort12 A) H.H. Prins Henrik B) Prins C) H.K.H Prinsesse Marie 

D) H.K.H Prins Joachim  

Kort13 A) H.H. Prinsesse Athena B) Prinsesse C) H.K.H Prinsesse 
Marie D) H.K.H Prins Joachim  

Kort14 A) Mette Frederiksen B) Statsminister 
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