
Hvordan vi spiser
Når vi sidder og spiser er der altid en der starter med at fortælle hvad vi skal have og hvem
der må komme op først. når man har fået mad begynder man bare at spise når når ens bord
har fået mad. Hvis man sidder ved et lille bord hvis man sidder ved stort bord spiser man
bare når man har fået sin mad. Det gør man fordi vi har erfaret at maden hurtigt trækker ud
og det så vil blive for sent at de små spejdere vil komme i seng.
Hvis spejderne vil have anden portion må det vente til en leder er klar til at hælde mad op.
Når vi så er færdige skal vi til at vaske op. kommer de op i små grupper, men her gør vi det i
alder fordi de mindste skal i seng først. så når vi er nået til fælles opvasken går spirer
lederne fra for at ligge spirerne i seng. og resten hjælper med opvasken eller underholder de
spejdere der ikke er gået i seng. troppen kan selvfølgelig også hjælpe med opvasken hvis de
ikke har noget og lave.

Sengetid
Ved sengetid er det lederne i de pågældende grene der putter. Grene har forskellige måder
at gøre det på, men tit bliver der læst godnathistorie. Ellers bliver der hygget på anden måde
inden sengetid. Tidspunktet for hvornår spejderne bliver lagt i seng er forskelligt for hvor stor
aktivitet er i løbet af dagen og programmet, men normalt hedder den kl 20 for spirer, 21 for
kviste og 22 for hvideslægt. Grunden til at de bliver lagt i seng på det tidspunkt er fordi man
bruger meget energi til spejder og derfor bliver det hurtigt trætte.

Morgenvækning
spejderne skal blive i deres poser indtil en leder kommer og vækker dem, det gør at
spejderne får nok hvile til at klare dagen og at andre ikke bliver vækket af dem. Ellers
kommer der er leder op og siger godmorgen til alle spejderne og sørger for at de kommer op
af deres soveposer og klar til morgenmad. Nogen har brug for mere hjælp end andre men
det finder man ud af.

Leder med spejderbarn
Når man er leder og har en spejder i gruppen, kan der opstå nogen komplikationer. derfor
har vi i gruppen nogle ønsker som gør det hele nemmere at være spejder og leder på tur.

● Prøv at undgå at være mor/far til spejderen. det gør at spejderen får en oplevelse af
at klare ting selv og være som de andre spejder. det gør også at de andre spejder
ikke føler sig snydt eller får hjemve ved at deres mor/far ikke er til stede.

● spejderen skal have sit eget udstyr. det kan virke besværligt at pakke creme,
toiletsager osv i to, men igen bliver spejderen mere selvstændig og skal ikke spørge
sin mor/far om ting.

det hele gør at vi på den bedst mulige måde undgå uenigheder og misforståelser mellem
lederne og er lavet efter erfaringer vi har fået på tidligere ture. hvis der er spørgsmål så
spørg endelig andre ledere.


