Seremonier
Hva er en seremoni?
En seremoni er i speidersammenheng en høytidelegi handling, ofte med
symbolsk innhold, som blir gjentatt etter samme mønster ved flere
anledninger. Seremonien kan være knyttet til spesielle begivenheter i
enheten eller inngå som fast innslag i møtene.
Hvorfor har vi seremonier?
 For å skape og holde ved like tradisjoner
 For å tilfredsstille barnas behov for tradisjoner og for gjentagelse av
noe de kjenner
 For å skape samhørighet
 For å formidle et budskap
 For å markere en begivenhet - gjøre den til noe som huskes
 For å gi deltakerne en stemningsfull opplevelse
 For å imøtekomme et religiøst behov
Hvordan bør en seremoni være?
 Enkel og høytidelig
 Lettfattelig slik at budskapet kommer tydelig fram
 Kort. Hvis den trekkes ut, svekkes interessen
 Den skal samle deltakerne om noe - derfor ro og konsentrasjon før en
begynner
 Den må være godt forberedt, nøye planlagt. Ingenting må klikke.
 De som skal delta med en oppgave må instrueres på forhånd, s slik at
de vet hva som skal foregår og hvordan
 Bruk ikke seremonier for ofte, bortsett fra til de faste møteinnslagene.
Hensikten med innholdet er å sette i gang tanker og følelser. En
seremoni kan ofte være holdningsdannende. Første gang en speider er
med på en seremoni skjønner de kanskje ingenting. Men når de har vært
med på det samme flere ganger, og har blitt eldre, fatter de symbolikken.
Man får tid og ro til å tenke igjennom - bevisst eller ubevisst spørsmålene som seremonien belyser.
En seremoni skal være en sterk opplevelse. Den er ofte
stemningsskapende. Både den ytre rammen (en mørk høstkveld i skogen
med fakler) og innholdet (å avgi speiderløftet) kan gi en god sterk
opplevelse.
Seremonier er et hjelpemiddel i programmet vårt og kan benyttes ved
anledninger som:
 Overgang fra småspeider til speider
 Speider- og lederopptagelse
 Scouts Own
 Flaggheising, flaggutrulling
 Åpning og avslutning på møter
 Kåre årets patrulje
 Innvielse av leirbål
 Åpning av leire og turer
 Markere begynnelse og slutt på speideråret
 Peffopptagelse m.m.m

Åpning/Avslutning av møter/samlinger
En fast seremoni ved åpning av møter og samlinger har flere funksjoner;
 Samle speiderne og skape ro før møtet begynner.
 Markering av at "nå begynner møtet". Hvis man begynner en seremoni
presis hver gang, vil speiderne venne seg til å komme tidsnok.
 Har man flagg på møtet, bør man samles for å rulle ut/heise dette.
 Skape en innledning til resten av møtet. Gi speiderne noen ord for
dagen som kanskje påvirker gjennomføringen av dagens program.
Avslutning bruker man av samme grunner som ved åpningen samt med
følgende mål:
 Samle trådene fra møtet.
 Roe ned før man går hjem.
 Fint tidspunkt å gi noe å tenke på.
 Skape en ramme om arrangementet.
Patruljene bør også lage seg sine egne seremonier for åpning og
avslutning av arrangement i patruljeregi. Dette er gjerne noe av hver
patruljes særpreg, som gjør at patruljene føler tilhørighet.

Overgangsseremoni
Alternativ 1 – taustigen
Vi lager en taustige av tau og stokker, stiller opp som vist på tegningen,
småspeiderne i ring og speiderne i hestesko.
1. Alle synger: "Det er en fin ting å vinne venner"
2. De som skal gå over går inn i midten av flokken og alle synger:
mel.: Og reven lå under birkerot
"Nå alle speiderne samlet er :/:her i koret:/:
for vi skal skilles fra no'n som er :/:blitt for store:/:
Vi takker alle for hva de var
for alle gleder som de gitt oss har
for det gode som de gjorde"
3. Lederen takker dem for tiden i speiderflokken, hilser farvel
4. Den første klatrer så over stigen til speidertroppen
5. Ved enden av stigen står troppslederen og ønsker velkommen i troppen
og ber også troppsspeiderne hilse den nye speideren velkommen.
6. Alle synger til slutt et vers: "Takk Gud for alle gode venner"

Alternativ 2 – elven
Vi lager en taustige av tau og stokker, stiller opp som vist på tegningen,
småspeiderne i ring og speiderne i hestesko.
Flokk og tropp på hver sin side av en elv. Flokken tar hylet for siste gang,
eller en liten flaggseremoni - evt avskjedstale, for deretter å bli hentet i
kano over til troppen på den andre side.

Alternativ 4 - tau gjennom skogen
Et langt tau blir i krinkler og kroker spent gjennom skogen. Flokken og
troppen på hver sin side. Småspeiderne skal med bind for øynene ta seg
frem til endestasjonen - troppen - hvor de blir tatt i mot av lederne.

Alternativ 5 - i speiderlokalet
Flokken og troppen i hver sin ende av lokalet. 10 poster med de enkelte
speiderlovene er fordelt rundt i lokalet. Småspeiderne får et lys hver og
går rundt og leser.

Alternativ 6 - om vinteren
Småspeiderne renner på ski ned en bakke til troppen. I mørket - helst
fullmåne. Rakett for hver nye troppsspeider.

Speiderløftet
Alle samles i ring/hestesko.
Synger: "Nå jeg skal hånden rekke"
Speiderloven leses av speidere.
Den nye speideren kalles frem til lederen.
Leder:
Kjære, …….., du har nå vært med oss en stund i …. og hvil i dag
avgi speiderløftet. Kjenner du speiderloven?
Speider: Ja
Leder:
Lover du etter beste evne å tjene Gud, hjelpe andre og å leve
etter speiderloven.
Speider (med speiderhilsen): Ja, jeg lover etter beste evne å tjene Gud,
hjelpe ande og å leve etter speiderloven.
Leder:
Så gi meg hånden på det. - I tillit til ditt løfte og i den tro at du
mener det oppriktig, opptar jeg deg herved som medlem i
Norges speiderforbund og …. speidergruppe.
Velkommen til oss (speiderhilsen).
(Snur så speideren mot de andre speiderne) Speidere, hils ….
velkommen.

Lederopptakelse
Utføres ved en spesiell samling. Flagg er med i ringen. Alle ønskes
velkommen til den spesielle anledningen.
Leder:

Kjære ledere… (leser fra lederhåndboka "Din lederstil" side 39).
Sang "Nå vil jeg løfte gi"
Ny leder kommer fram…
Leder:
Du har tidligere avlagt speiderløftet?
Ny:
Ja…
Leder:
Vi ønsker å ha deg med som leder i Norges speiderforbund, og
jeg vil innsette deg som leder i … speidergruppe.
Lover du etter beste evne å lede din enhet etter Norges
speiderforbunds lover og bestemmelser og å legge opp arbeidet
i overenstemmelser med de retningslinjer som gis?
Ny:
Ja
Leder:
Så gi meg hånden på det (speiderhilsen)
Takk for din vilje til innsats for den enkelte speider og gruppen.
Herved innsetter jeg deg som leder i …. speidergruppe.
Kjære medleder, hils vår nye leder velkommen.
Alle synger: "Nå har jeg løftet gitt…….."
Leder:

Til oss alle vil jeg si:
Å komme sammen er en begynnelsen
Å holde sammen er fremgang
Å tenke sammen er enhet
Å arbeide sammen er å lykkes.

