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Følgebrev til Tankestartere til Minglabar Myanmar Sommerlejr 2017 
 
Til sommerlejrmaterialet 2017 med temaet Minglabar Myanmar vil aftenandagterne være 
aftenrefleksioner lidt som der blev holdt i landsbyerne på FDF Landslejr 2016 med 
udgangspunkt i tankestartere.  
 
Vedlagt denne forsendelse er der derfor også til hver 
kreds 6 forskellige tankestartere trykt på begge sider.  
 
Tankestarterne kan bruges på jeres sommerlejr, men kan 
også bruges i løbet af sæsonen som det passer jer.  
 
Temaerne for de 6 aftenrefleksioner er:  

• Nye venner 
• Vi ligner hinanden 
• Værdier 
• Fællesskab 
• At finde 
• Farvel 

 
Det er altså 6 temaer som kan bruges til et almindeligt klassemøde med 
væbnermesterskaberne, bål, leg eller hvad I nu har på programmet.  
 
Tankestarterne kan bruges til alle aldersgrupper, men samtalen vil så være på forskellige 
planer alt efter om det er puslinge eller seniorer det drejer sig om. Det er lederen, der kan 
være med til at styre samtalen derhen, hvor I ønsker den.  
 
Der er ca. 3 eksemplarer af hver tankestarter med i denne forsendelse, men hvis I har brug for 
flere, kan I bestille flere eksemplarer på trykkeriet.fdf.dk. Her skal I kun betale for porto, og I 
kan samtidig bestille lækre PR-materialer eller plakater til kredsen.  
 
De næste par sider indeholder et forslag til ”ingredienser til andagten” dvs. hvilke elementer, 
man kan bruge før og efter samtalen med tankestarterne.  
 
Rigtig god fornøjelse med det.  
 
Hvis I får ideer til nye temaer til tankestartere så send 
dem til: annakorsgaardberg@gmail.com  
 
 
 
 
 
  

Gode råd til lederne i andagtsgrupperne: 

• Det er vigtigt som leder at være sig 
selv. 

• Prøv som leder at få alle børn i tale. 
• Stilhed er 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) 
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Ingredienser til andagt: ”Nye venner” 
·         Sang: “Hvis du har brug for varme” nr. 47 
·         Skypesamtale (Se inspiration til Skypesamtale nedenfor) 
·         Andagtsgruppesnak 
·         Fadervor 
·         Evt. sang: “Dagen er til ende” nr. 82 

 
Spørgsmål til ”Nye venner” 

• Hvordan bliver man gode venner? 
• Skal man kunne stole 100 % på sine venner? 
• Hvordan bliver man uvenner?  
• Hvem kan du lave ingenting med, og hvorfor kan du det?  

 
Inspiration til Skypesamtale 
Der er gode venner, gamle venner, nye venner, facebook venner, bedste venner og mange 
andre slags venner. Selv om Holger og Yee Shin ikke har set hinanden i lang tid er de stadig 
gode venner. Yee Shin har efter en dag med FDF’erne fra Danmark husket, hvor svært det 
kan være at blive venner med nogen, man ikke kender. Hvordan skal hun nogensinde 
komme til at være venner med FDF’erne på samme måde, som hun er venner med Holger? 
Holger og Yee Shin har et venskab. De har valgt hinanden som venner. De holder af 
hinanden, stoler på hinanden, fortæller hinanden hemmeligheder, stiller spørgsmål til 
hinanden og respekterer hinanden.  
 
Yee Shin føler sig faktisk alene blandt FDF’erne, fordi de er så gode venner, og hun ikke er 
en del af deres venskab. Det er slet ikke sjovt ikke at kende nogen af de andre og føle sig 
udenfor. Holger opmuntrer hende og fortæller at i morgen, skal hun vise dem nogle lege og 
traditioner fra Myanmar og på den måde kan de lære hinanden at kende og opbygge et 
venskab og relationer. Men Yee Shin er stadig nervøs for, at hun ikke bliver venner med 
FDF’erne. Problemet for Yee Shin er at hun ikke stoler på eller har tillid til FDF’erne. 
 
Holger bliver ved med at trøste Yee Shin. Yee Shin bliver glad. Holger nævner, at det er 
interessant, at det er tillid til andre, der skaber fundament for venskab, for han har hørt 
i  skolen, at munken Luther mente at tro er lig tillid, og derfor må mennesket være venner 
med Gud, eller i hvert fald have tillid til ham, når de tror på ham.  
 
Samtalen kan slutte med Yee Shin fortæller, at hendes forældre engang har fortalt et 
buddhistisk ordsprog, hun ikke helt forstår, nemlig at ” En falsk og ond ven er farligere end et 
vildt dyr; et vildt dyr kan skade din krop, men en ond ven vil skade dit sind.” Holger forstår 
det heller ikke helt, men kommer i tanke om, at han engang har hørt Peter Plys sige at 
”Gode venner kan lave alting sammen - men kun de bedste venner er i stand til at lave 
ingenting sammen.” 
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Ingredienser til andagt: “Vi ligner hinanden” 
·         Sang: “Mennesker er små” nr. 86 
·         Skypesamtale (Se inspiration til Skypesamtale nedenfor) 
·         Andagtsgruppesnak 
·         Fadervor 
·         Evt. sang: “Dagen er til ende” nr. 82 

 
Spørgsmål til ”Vi ligner hinanden” 

• Hvem ligner du mest og mindst? 
• Har du mødt en, der snakker et andet sprog?  
• Hvad kan vi lære af børn fra Myanmar?  
• Er noget i Myanmar magen til Danmark? 

 
Inspiration til Skypesamtale 
Alle mennesker er forskellige. Det ved alle, men Yee Shin synes at FDF’erne er meget mere 
anderledes end nogle andre.  Hun fortæller Holger, at det har været rigtig sjovt i dag, fordi 
alle danskerne skulle prøve longyier, spise med spisepinde og spille med chinlone.. Holger 
husker tilbage, at han heller ikke var særlig god i starten, men han lærte det! 
Holger fortæller Yee Shin, at det jo ville være lidt kedeligt, hvis vi alle sammen var ens, for 
så kunne vi ikke lære noget af hinanden. Det sjoveste ved at være i Myanmar er faktisk at 
opleve noget, som man aldrig ville opleve i Danmark. Selvfølgelig er det nogle gange meget 
svært, at forstå, hvad folk siger, men så må man bare lære at snakke lidt myanmarsk. 
FDF’erne kan allerede ét ord på burmesisk, og det er “minglabar”, som betyder “goddag”.  
 
I dag har Yee Shin og FDF’erne leget en masse lege, og selvom nogle af legene var fra 
Myanmar og nogle fra Danmark, så var de alle sammen sjove. Når man leger er det lige 
meget, hvor man er fra, og man behøver ikke at kunne snakke samme sprog. Holger 
kommer i tanke om, at han i starten også synes at Yee Shin var lidt mærkelig, men efter de 
lærte hinanden at kende, så fandt han ud af, at de faktisk ligner hinanden rigtig meget. De 
går begge i skole, og synes matematik er en smule svært. De kan også begge godt lide, at 
finde sjove videoer på youtube, som de kan grine af sammen. Yee Shin synes ikke, at alle 
forskellene betyder særlig meget, når bare man har det sjovt sammen, og gerne vil have at 
den anden har det godt.  
 
Der er mange måder at bo på, spise, snakke, se ud og tro på. Nogle gange er det som om, 
at man har absolut ingen ting til fælles, men det passer ikke helt. Vi er alle sammen 
mennesker, der gerne vil have venner og have det sjovt. Holger kommer i tanke, om han 
engang har hørt, at alle mennesker er lige ved troen i Jesus. Det var lige meget om, man 
var  jøde eller græker, slave eller fri,  mand eller kvinde (Gal 3,16-29). Gud er ligeglad med, 
hvor vi kommer fra i verden han kan snakke og forstå alle sprog. Dansk, myanmarsk, tysk, 
swahili, italiensk.   
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Ingredienser til andagt: ”Værdier” 
·         Sang: “Der er noget der revner” nr. 74 
·         Skypesamtale (Se inspiration til Skypesamtale nedenfor) 
·         Andagtsgruppesnak 
·         Fadervor 
·         Evt. sang: “Dagen er til ende” nr. 82 

 
Spørgsmål til ”Værdier” 

• Hvad betyder mest for dig? 
• Bekymrer du dig om noget lige nu? 
• Har nogen delt noget med dig? 
• Hvad gør dig allermest glad?  
• Hvilke værdier betyder mest for dig? 

 
Inspiration til Skypesamtale 
Yee Shins har været lidt spændt på, at tage alle FDF’erne med ud til sin bedstemor, for hun 
ved godt, at bedstemoren bor meget anderledes end man gør i Danmark. På landet i 
Myanmar er der ofte ikke elektricitet eller rindende vand i husene, og maden bliver lavet på 
et bål. Det er også lidt vildt at tage væk fra Yangon med så mange andre børn. Yee Shin 
føler at hun har et stort ansvar, og bekymrer sig om, hvordan det hele skal gå.  
 
Holger var også ude ved bedstemoren, da han var i Myanmar. Han kan slet ikke forstå, 
hvorfor Yee Shin bekymrer sig så meget. Bedstemoren var bare så sød, og faktisk rigtig god 
til engelsk. Selvom hendes hus er lille bitte, så kan hun altid klemme en mere ind, og selvom 
hun ikke har særlig mange penge, så serverer hun noget lækkert for sine gæster. Yee Shin 
forklarer, at hendes bedstemor bliver så glad, når der kommer gæster, fordi hun elsker at 
snakke med folk og høre om deres liv.  Ligesom Josef vil bedstemoren hellere dele med 
andre end at gemme til sig selv. Hun bekymrer sig ikke, om der er nok til alle eller til næste 
dag. Hun synes at det vigtigste er at hygge sig sammen. Holger synes at han godt kan lære 
lidt af Yee Shins bedstemor. Han kommer nogle gange til, at tænke lidt for meget på ham 
selv fx når de skal have fredagsslik. Bedstemoren var god til levede næsten efter det Matt 
7,12 “Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem”. 
 
Yee Shins bedstemor har ikke særlig meget, men alligevel synes hun, at FDF’erne er værd 
at dele med. Hun måler ikke sit liv i penge, hus og mad, men i de mennesker hun er 
sammen med. Man bliver glad af at være sammen og føle, at nogen giver til en selv, men 
det føles endnu bedre at være den der giver. Gud har givet os livet, så vi kan boltre os og få 
en masse dejlige oplevelser.  
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Ingredienser til andagt: ”Fællesskab” 
·         Sang: “Lys og liv”  
·         Skypesamtale (Se inspiration til Skypesamtale nedenfor) 
·         Andagtsgruppesnak 
·         Fadervor 
·         Evt. sang: “Dagen er til ende” nr. 82 

 
Spørgsmål til ”Fællesskab” 

• Føler du dig en del af et fællesskab?  
• Hvordan kan du få andre til at føle sig en del af noget? 
• Hvordan er det at føle sig udenfor? 
• Hvordan kan du bidrage til fællesskabet?  

 
Inspiration til Skypesamtale 
Det har været sådan en super dag! I dag har Yee Shin været en del af fællesskabet. Hun har 
været med! Morten undre sig – hvordan med? Jo sådan helt med! FDF’erne og Yee Shin 
skulle samarbejde for at få de store ind i lejren. De brugte sammen alle deres ideer, planer 
og talenter. Yee Shin var med til det hele. Hun var ikke uden for på noget tidspunkt. Hun 
blev ikke drillet, fordi hun ikke forstod dansk. De hjalp hinanden; FDF’erne og Yee Shin. 
Hver brugte sit talent. Morten er nysgerrig og spørger ind til de forskellige børns 
gerninger/handlinger i løbet af dagen (lederen, som spiller Yee Shin, kan med fordel fortælle 
om nogle fede ting, børnene har lavet i løbet af dagen, hvor de har brugt deres 
talenter).  Morten bliver ked af det, fordi han ikke er med i fællesskabet i Myanmar. Han føler 
sig uden for. 
 
Morten fortæller at hjemme i Danmark, bliver han drillet. Han er ikke med i fællesskabet. Yee 
Shin synes det er dumt. Hun vil gerne hjælpe Morten. Hun fortæller, at Morten er helt unik! 
Han er en stjerne, en god ven med den bedste fantasi, og at hun holder af ham, præcis som 
han er. Der er mange ting han er god til. Han er helt perfekt til FDF. Morten bliver 
opmuntret.  Til FDF har han også gode venner. Han fortæller Yee Shin om, at han til FDF en 
gang har hørt lignelsen om de betroede talenter (Matt 25,14-30), som handler om at så 
længe man bruger sine talenter og forsøger at være med, snakker til andre og sætter sig 
selv i spil, er der altid nogen, man kan være i fællesskab med.   
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Ingredienser til andagt: ”At finde” 
·         Sang: “Menneske, din egen magt” nr. 25 
·         Skypesamtale (Se inspiration til Skypesamtale nedenfor) 
·         Andagtsgruppesnak 
·         Fadervor 
·         Evt. sang: “Dagen er til ende” nr. 82 

 
Spørgsmål til ”At finde” 

• Har du nogensinde mistet noget? 
• Har du nogensinde fundet noget? 
• Er du nogensinde blevet væk? 
• Hvad ville være det værste at miste for dig? 
• Hvad vil du gerne findet? 

 
Inspiration til Skypesamtale 
Grundet aftenløb er inspirationen kort 
Tin Win er væk. Yee Shin savner ham. Morten prøver at trøste. Morten fortæller, om at det 
er jo positivt at Yee Shin savner sin bror. Det betyder jo bare, at hun elsker sin bror. Morten 
fortæller om lignelsen om det mistede får. Luk 15,4 “Hvis en af jer har hundrede får og mister 
et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har 
mistet, indtil han finder det?. Yee Shin opmuntrer Morten til at lede efter Tin Win.  
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Ingredienser til andagt: ”Farvel” 
·         Sang: “Lejrbålet brænder stille” nr. 75  
·         Skypesamtale (Se inspiration til Skypesamtale nedenfor) 
·         Andagtsgruppesnak 
·         Fadervor 
·         Evt. sang: “Dagen er til ende” nr. 82 
 

Spørgsmål til ”Farvel” 
- Hvornår kan det være svært at sige farvel? 
- Hvordan har du det den sidste dag på lejr?  
- Kommer du til at savne lejrlivet?  
- Har du noget nyt at glæde dig til?  

 
Inspiration til Skypesamtale 
Nu er det snart tid til at alle FDF’erne flyver hjem til Danmark igen. Selvom det har 
været lidt hårdt at have dem på besøg, så er Yee Shin blevet rigtig gode venner med 
dem. De har oplevet så meget sammen, og samarbejdet om at få det hele til at 
fungere. I dag har det bare været super hyggeligt, for de har haft afskedsfest med 
god mad og sjove indslag. Holger glæder sig også til at FDF’erne kommer hjem, så 
han kan høre om turen og dele Myanmar-oplevelser med dem.  
 
Yee Shin har godt nok gået rundt med en stor klump i maven. Lige om lidt så er de 
alle sammen væk og alting vil blive kedeligt og hverdagsagtigt. Øv! Hvordan kan det 
hele bare gå tilbage til det samme, når man har haft det så sjovt? Holger kan 
sagtens genkende følelsen. Da han kom hjem fra Myanmar synes han, at alting var 
leverpostejsfarvet. Yee Shin ved ikke, hvad leverpostej er, men da Holger forklarer 
det, lyder det rigtig ulækkert.  
Holger fortæller om, at da han kom hjem fra Myanmar fortalte hans Farfar et stykke 
fra Prædikerens Bog i biblen: “Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, 
er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø” (præd 3,1-2). Og sådan var det 
med FDF’ernes tid i Myanmar. Mens de var på lejr, var det super, og nu tager de 
hjem med en masse nye oplevelser. De kan nu glæde sig til nye oplevelser. Fx skal 
Holger på hike til efteråret med FDF. Yee Shin kommer i tanke om, at hun også snart 
skal på udflugt med skolen, og det bliver faktisk også rigtig sjovt!.  
 
Det er alligevel ikke særlig sjovt at tage afsked med FDF’erne, for de kommer nok 
ikke til at se hinanden igen og Yee Shin vil helt sikkert savne dem. Holger savner 
også Yee Shin, men det er ikke så galt, når man kan skype sammen. Det er godt, at 
FDF’erne har taget en masse dejlige billeder og videoer, så man kan huske tilbage.  
 
 


