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Nyt fra gruppelederen
”Spejderånden er vigtig for samfundet - og er med til at skabe bedre ledere”. Sådan siger
flere erhvervsledere med spejderbaggrund. Det er ikke så lidt af en cadeau vi får som
spejderbevægelse. Men hvorfor er det, at vi får dette flotte skulderklap med på vejen?
Jeg tror på, at vi får dette skulderklap, fordi vi lægger en ære i at lave kvalitetsoplevelser
for vore spejdere. Når spejderarbejdet er spejderarbejde af god kvalitet, så indgår disse
elementer som regel:
1) Spejderne har det sjovt
2) Spejderne har selv haft indflydelse på hvad
aktiviteterne indeholder
3) Spejderne lærer nye færdigheder
4) Spejderaktiviteten indeholder friluftsliv
En ret simpel opskrift !! Når lederne går foran og
viser vejen for spejderne og er ’en væg, som spejderne kan spille bold op ad’, forstået på
den måde, at spejderne møder ledere, der ønsker at lytte til spejderne og samtidig også
udfordre og støtte spejderne i deres udvikling, så udvikler vi spejderne fra børn til
selvstændige unge mennesker, der kan skabe sin egen holdning og som har respekt for
andre mennesker.
Der er motivationen, der er drivkraften. I spejderbevægelsen er alle ledere frivillige, dvs,
ulønnet. Derfor bliver vi nødt til at være gode til at motivere lederne i deres daglige
arbejde og lederne skal igen være motiverende overfor spejderne, for at vores unge
mennesker har lyst til at bruge en aften hver uge + weekender og sommerlejre på
spejderarbejde. Og jeg tror, at det netop er ledernes motivation og brugen af
”kvalitetsformlen” overfor, der gør spejderarbejde unikt og som lærer unge at tage
ansvar og ved at brugen legen til at indlære nye
færdigheder.
Jeg tror, vi alle kender til det. Jo mere motiverende
noget er, jo mere energi og ansvar er vi også klar til
at lægge i det, og desto bedre resultater kommer
der ud af indsatsen. Når vi så samtidig tilsætter et
krydderi af gode medmenneskelige holdninger, så
bliver spejderarbejdet til gavn for samfundet !!!
Rigtig godt spejder-efterår !!!
Spejderhilsen fra Søren

Familieweekend 2016
Flemming gruppes familieweekend går i 2016 til Stensgården ved Kolding. Stensgården er
en del af KFUM-Spejdernes nationale spejdercenter ”Houens Odde”.

Familieweekenden foregår d. 1.-2. oktober.
(Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen)

Ved at placere familieweekenden på Houens Odde får vi mulighed for at gøre brug af
rigtig mange af spejdercenterets muligheder, der vil give udfordringer for spejder og
spejderfamilier i alle aldre. Aktiviteterne vil både bære præg af at det er familietur, men
der vil også være aktiviteter, der er målrettet aldersgruppen.

Der vil igen i år være mulighed for at overnatte indendøre (hvor rumstørrelserne varierer
fra 2 personers rum og opefter), i medbragt telt eller campingvogn på samme måde, som
vi gjorde i 2015.
Der vil komme en separat seddel omkring familieweekenden, men reserver allerede
datoen nu. Det bliver sjovt.

Konkurrence – vind en hovedpude til din næste weekendtur
Der er en ny konkurrence i dette nummer af Knasten og den går ud på, at du skal lave en
tegning af din bedste spejderoplevelse. Eneste krav til tegningen er at den skal kunne
være på et A4 papir.
Når du har lavet tegningen af din spejderoplevelse, skal du
skrive navn og telefonnummer på papiret og komme papiret
forsigtigt i Knastens ”postkasse”, som står på klaveret i den
store sal på Spejdergården, inden udgangen af november
måned 2016. Der vil blive udtrukket en vinder blandt de
indleverede tegninger. Vinderen vil blive offentliggjort i næste
nummer af Knasten.

Løsningen på sidste nummers konkurrence er, bålhytten ligger øst for Spejdergården.
Vinderen er: Ida Schyth, som vil få en pandelampe.

Bæverdammen
Program for Bæverne efteråret 2016
Mandag 16:30-18:00
Dato
15. august Opstart/oprykning
22. august Pandekager og leg
28. august Friluftgudstjeneste, løb og grill
29. august Bæverdammen med bæverløb

Sted
Spejdergården
Spejdergården
Spejdergården/Kirkebakken
Spejdergården

5. september Superheltedæmninger
12. september Superheltemærke
17.-18. Sep. Weekendtur på spejdergården
19. september Hverdagshelteløb
26. september Supertårn

Klubhuset / sportspladsen
Spejdergården
Spejdergården
Spejdergården
Spejdergården

1.-2. oktober Familieweekend
3. oktober Naturtema nu med bål og grønsager
10. oktober Naturtema nu med jæger
17. oktober Efterårsferie
24. oktober Bæverdammen, med bæverfamilien
31. oktober Fuglefoderautomat

Houens Odde
Spejdergården
Spejdergården

7. november Fuglefoderautomat
14. november JULEKALENDERSALG
21. november Spejderhotdog og superheltemærke
28. november Øve Lucia

Spejdergården
Spejdergården
Spejdergården
Spejdergården

5. december Julehygge
13. december Lucia i kirken

Spejdergården
Hvirring kirke

Spejdergården
Spejdergården

Husk altid at give børnene tøj på efter årstiden, så de kan være ude.
Hvis dit barn ikke kommer, så kontakt en af lederne (se kontakt-data på
bagsiden).

Stemningsbilleder fra bæver-/ulvesommerlejr 2016

Daneborg ved
Juelsminde

Ulveflokken
Program for ulvene efteråret 2016 - Ulvemøderne er tirsdag fra 18.30-20
15. august
23. august
28. august
30. august

Fælles opstart med oprykning og uddeling af årsstjerner.
Vi skal lære hinanden at kende og finde ud af, hvad man laver til et
fuldmånemøde.
Løb + grill + friluftsgudstjeneste på Boring Kirkebanke. I får mere at vide
senere.
Ulvene i 2. klasse skal tage dolkebevis, og 3. klasserne tager øksebevis. Vi
skal være i Flemming.

6. september Vi arbejder med pionering. Vi skal være i Flemming.
13. september Vi arbejder videre med pionering. Vi skal være i Flemming.
20. september Vi er ved at tage Udforsker-mærket, så derfor skal vi ud at gå 5 km. Vi
starter kl. 18 på Spejdergården i Rask Mølle og slutter samme sted kl. 20.
Husk gode vandresko og en flaske vand.
27. september Vi skal lære at tænde bål op, og så skal vi arbejde med hemmeligheder. Vi
skal være i Flemming.
1-2. oktober
4. oktober
11. oktober
18. oktober
25. oktober
29/30. oktober

Vi har familieweekendtur. I får mere at vide senere.
Vi skal på et byløb med hemmeligheder…
Bind din leder, og så skal vi have fuldmånemøde.
Der er efterårsferie, så der er intet ulvemøde.
Vi har handicapmøde.
Vi skal på Halloweentur i Flemming. I får mere at vide senere.

1.november
8. november
15. november
22. november
29. november

Vi arbejder med kompas og verdenshjørner.
Vi laver et primitivt kompas…
Vi skal ud og sælge julekalendre i Rask Mølle.
Vi bevæger os ind i Junglen
Vi laver hemmelig mad og løser gåder.

6. december
13. december
3. januar

Vi holder juleafslutning, så husk en gave til 20kr og nissehue.
Vi skal gå Lucia i Hvirring Kirke. I får mere at vide senere.
Vi laver fugleguf mm.

Husk at melde afbud til en af lederne, hvis børnene er forhindret i at komme, idet vi arbejder
på et system med stjerner og mødedeltagelse.
 Hvor andet ikke er anført, er vi på Spejdergården i Rask Mølle.
 Medbring altid tøj til både at være ude og inde. Vi er for det meste begge dele .

Stemningsbilleder fra Flemming Spejderne – foråret 2016

Juniorspejder-troppen
 Juniortropsmøde mandag fra kl. 19-21.00. Efter uge 42 kl 19–20.30.
 HUSK at melde afbud til en af lederne, hvis der er en aften,
du ikke kan komme  ..evt en SMS - se tlf numre bag på Knasten.
Man 15. august Fælles oprykningsaften med uddeling af årsstjerner.
Lør 20. august Foreningsdag ved Brugsen i Rask Mølle
Man 22. august Samarbejdslege og opgaver
Søn 28. august Friluftsgudstjeneste
Man 29. august Øksebevis
Man 5. september Bålmad
Man 12. september Pionering
Man 19. september Førstehjælp
Fre-lør 23-24. september Juniorlejr
Man 26. september Førstehjælpsløb
Lør-søn 1-2. oktober Familieweekend for hele Flemming gruppe
Man 3. oktober Besøg på Brandstation
Man 10. oktober Pionering og ræs
Man 17. oktober Intet møde pga. efterårsferien
Man 24. oktober Bilkaløb Bemærk at mødet denne aften starter og slutter ved Bilka i
Vejle
Man 31. oktober Halloweenløb Bemærk at mødet denne aften er i Flemming Hytten
Man 7. november Byløb
Wee 11-13. november PK – Patruljekursus Bemærk at denne lejr er kun for 2. års
juniorerne
Man 14. november Sælge julekalendere Bemærk at mødet denne aften er fra kl. 18-20.
Man 21. november Ild aktiviteter
Man 28. november Slik-pionering
Man 5. december Forberede Lucia Bemærk at mødet denne aften foregår ved Hvirring
kirke.
Tirs 13. december Lucia i Hvirring Kirke
Man 19. december Juleafslutning Husk nissehue, en spillebrik og en pakke til 20-25 kr.

Spejder-troppen
 Vi holder tropsmøde hver mandag fra kl. 19-21.
 HUSK at melde afbud til en af lederne, hvis der er en aften,
du ikke kan komme  - se tlf numre bag på Knasten.
Program Efterår 2016 for troppen
Man 15. august Fælles oprykningsaften med uddeling af årsstjerner
Lør 20. august Foreningsdag ved Brugsen i Rask Mølle
Man 22. august Samarbejdslege og opgaver
Søn 28. august Friluftsgudstjeneste
Man 29. august Bålmad
Man 5. september Grænsebryder
Man 12. september Grænsebryder
Man 19. september Førstehjælp
Man 26. september Førstehjælpsløb
Lør-søn 1-2. oktober Familieweekend for hele Flemming gruppe
Man 3. oktober Besøg på Brandstation
Man 10. oktober Grænsebryder
Wee 14-16. oktober JOTA/JOTI
Uge 42 Roland
Man 17. oktober Intet møde pga. efterårsferien
Man 24. oktober Bilkaløb Bemærk at mødet denne aften er fra 19.00 – 20.30 og starter
og slutter ved Bilka i Vejle
Man 31. oktober Halloweenløb Bemærk at mødet denne aften er i Flemming Hytten
Man 7. november Grænsebryder
Wee 11-13. november PK – Patruljekursus Bemærk at denne lejr er kun for 1. års
tropsspejdere
Man 14. november Sælge julekalendere. Mødet er denne aften er fra kl. 18-20.
Man 21. november Grænsebryder
Man 28. november Slik-pionering
Man 5. december Forberede Lucia Bemærk at mødet denne aften foregår ved Hvirring
Kirke
Tirs 13. december Lucia i Hvirring Kirke
Man 19. december Juleafslutning Husk nissehue, en spillebrik og en pakke til 20-25 kr.

Seniorspejder-troppen
 Vi holder tropsmøde hver mandag fra kl. 19-21.
 HUSK at melde afbud til en af lederne, hvis der er en aften, du ikke kan
komme  - se tlf numre bag på Knasten.

Program for Seniorerne 2. halvår 2016
Man 15. august Fælles oprykningsaften med uddeling af årsstjerner
Lør 20. august Foreningsdag ved Brugsen i Rask Mølle
Man 22. august Samarbejdslege og opgaver
Søn 28. august Friluftsgudstjeneste
Man 29. august Spejderspil
Man 5. september Spejderspil
Man 12. september Bålmad
Man 19. september Førstehjælp
Man 26. september Førstehjælpsløb
Lør-søn 1-2. oktober Familieweekend for hele Flemming gruppe
Man 3. oktober Besøg på Brandstation
Man 10. oktober Spejderspil
Wee 14-16. oktober JOTA/JOTI
Man 17. oktober Intet møde pga. efterårsferien
Man 24. oktober Bilkaløb Bemærk at mødet denne aften er fra 19.00 – 20.30 og starter
og slutter ved Bilka i Vejle
Man 31. oktober Halloweenløb Bemærk at mødet denne aften er i Flemming Hytten

Man 7. november Forberede ildaktiviteter
Man 14. november Sælge julekalendere Bemærk at mødet denne aften er fra kl. 18-20.
Man 21. november Ildaktiviteter
Man 28. november Mini-pionering
Man 5. december Forberede Lucia. Bemærk at mødet denne aften foregår ved Hvirring
Kirke
Tirs 13. december Lucia i Hvirring Kirke
Man 19. december Juleafslutning Husk nissehue, en spillebrik og en pakke til 20-25 kr.
Mødet er fra 19.00 – 20.30

Stemningsbilleder fra junior-, trop- og seniorspejderne

VERDENS SPEJDER JAMBOREE Verdens Spejder Jamboree
Hej alle i Flemming Gruppe!
Jeg hedder Ida Marie og jeg kommer fra Bække
Gruppe. Jeg var for ca. et år siden på en kæmpe
stor spejderlejr kaldet ”Verdens Spejder Jamboree”
og det vil jeg gerne fortælle jer lidt om.
Jeg var afsted i ca. 3 uger, deraf går ca. 1,5 uge på
rundrejse rundt i Japan, og så ca. 10 dage på lejren
og et par dage til transport. Det veksler fra gang til
gang med rundrejsen, men lejren er fast omkring
10 dage.

Hvornår afholdes den?
 En verdens spejder jamboree afholdes hvert
fjerde år.
Hvor gammel skal man være for at deltage?
 Man skal være mellem 14-17 år ved lejrens start
hvilket vil sige at det er ”once in a life time” idet
man simpelthen kun kan nå at deltage én gang
inden man er for gammel.
Hvor afholdes jamboree og hvor lang tid varer den?
 Jamboree afholdes forskellige steder fra gang til
gang. Jeg var i Japan på jamboree, men den næste
jamboree som finder sted i 2019 ligger i
Nordamerika.

Hvordan var rundrejsen, og hvad lavede I?
Rundrejsen var kanon fed. Vi rejste rundt i Japan
og så en helt masse ting. De første par dage var vi i
Japans hovedstad – Tokyo. Tokyo er en enorm by,
hvor man selv fra en skyskraber kan se by hele vejen rundt. Det var en meget anderledes by end vi
kender fra Danmark, i Japan var alt bare større. En aften var vi nede og se et meget kendt lyskryds, som
ofte bruges i film. Det var rigtig specielt at opleve nattelivet. En dag var vi oppe på et rigtigt ”flipper
street” her var folk præcist som de havde lyst til. Piger med kæmpe hæle, sløjfer, hårbånd, udklædte, alt
muligt mærkeligt. Det er nok et af de mest frigjorte steder jeg nogensinde har været.
Senere rejste vi videre. Vi skulle i Home Hospitality (HH). HH er hvor man bor hos en privat familie, og
oplever hvordan det er at være familie i f.eks. Japan, hvilke normer og værdier der er, hvad de spiser og
hvordan man er høflig. Vores trop havde været heldige og var blevet
indkvarteret hos lokale familier, andre danske tropper skulle bo på skoler.
Det var en surrealistisk oplevelse at være i HH, der var så mange ting vi
gjorde anderledes end dem. Specielt på maden var min HH – makker og
jeg udfordret, da de serverede noget traditionelt japansk mad. En morgen
fik vi nogle soyabønner vendt i noget soyacreme sammen med ris, som de
kaldte ”Natto”. Det klistrede hele vejen ned gennem halsen. Det var
spændende at prøve, men det bliver nok ikke min favorit – der
foretrækker jeg havregryn.
Sidste stop inden lejren var Kyoto og Osaka, Japans gamle del. Her så vi
pragtfulde templer og borge, her i blandt guldtemplet og en samuraiborg.
Hvis du melder dig til næste jamboree er der selvfølgelig nogle andre ting du kommer til at se, i og
med det er i et andet land, men her er lidt et fingerpeg om hvad det kunne
være. Vi fik at vide, at det var forskelligt fra trop til trop, hvad man valgte, at
man gerne ville se, men alt det får du mere at vide om, når du er tilmeldt.
Hvordan var selve lejeren?
Selve lejren var en helt ufattelig oplevelse. Selv her et år efter kan jeg sidde
og mindes den. Der var en helt speciel stemning, som er rigtig svær at
beskrive, men som de fleste der er spejdere nok har mærket, eller kommer
til at mærke. Alle var imødekommende, der skulle tages selfies, skrives på tshirts, og swoppes. Det var lidt som om at alle de problemer verden har,
med racisme og undertrykkelse, de fandtes ikke, for alle ville hinanden det
bedste. Afrikanere lå side om side med englændere og brasilianere. Det var

så multikulturelt og internationalt, og det var helt
vildt fedt at mærke hvor meget folk tog afstand fra
alt det der er i verden, og bare uddelte ”free hugs”
til alle.
Vi var alle bare mennesker og blev set som de
individer, vi var. Der var den fedeste energi, og jeg
tænker tit at verden kunne lære noget af det
univers, der opstår på en sådan jamboree. For at
vende tilbage til det med at swoppe, så var det også
ret syret at se, hvordan der i løbet af en halv dag
opstod hele gader hvor folk bare spontant satte sig
ned og swoppede alt hvad der swoppes kunne.
Det var helt utroligt at se så mange mennesker der alle havde sammen forestilling af hvad
spejderarbejdet kunne, for selv om vi har vidt forskellige måder at udføre spejderarbejdet i praksis, så
har vi alle samme måde at mærke spejderarbejdet. Det gav en helt speciel følelse af at passe ind, og jeg
kom til at tænke tanken om, at jeg var en lille brik i et større puslespil, men vi behøver alle brikker for at
puslespillet er intakt.
Lejerbålene er som ved alle andre lejre en hel basal ting. Da der var flere tusinde deltagere var det et
kæmpe lejrbål, og der var heller ikke noget bål, så det var nærmere ceremonier. Men cermonierne er
noget af det, der stadig står aller klarest for mig i dag. Her taler vi igen om den helt vidunderlige
stemning som skal opleves før man helt ved, hvad der snakkes om. Det var heller ikke fordi at det var
nogle helt vildt gode cermonier, hvis man skal dømme på indholdet, men det at være der med alle ens
spejder-kammerater var virkelig fantastisk og gjorde dem helt vildt gode.
Hvad kostede det?
Rejsen til Japan var rigtig dyr, det kostede 26.000 kr. at komme afsted (+ lommepenge). Dette skyldes at
man som et land med et højt bruttonationalprodukt betaler mere for lejren end lande med et meget
lavt bruttonationalprodukt, således at der kommer spejdere fra alle dele af verden, og ikke kun de
rigeste.
Var det alle pengene værd?
Det var uden tvivl alle pengene værd. Personligt synes jeg, det kan betragtes lidt som en ”investering” i
sig selv, for der er selvfølgelig en masse ting der følger med, oven i at det er en rigtig vild oplevelse.
Selvstændighed – Jeg føler selv at jeg er blevet mere selvstændig af at have været med på jamboreen,
man ”vokser” med opgaven. 3 uger uden mor og far, hvor man skal tage vare på sig selv, passe på sit
eget pas, og ”have styr på sit liv” som vi sagde. Selvfølgelig er der nogle helt vildt gode ledere med, men
det giver alligevel en vis selvstændighed at mærke at ens egne ben kan bære.
Spejderlivet – Inden jeg tog på jamboree, var jeg egentlig ikke den helt store spejder. Jeg kunne da godt
lide det, men jeg følte måske ikke helt det var mig. Alligevel tog jeg med på jamboree, primært fordi jeg
gerne ville ud og rejse og jeg tænkte det ville være et godt startskud, men det skulle vise sig at være en
helt anden indstilling, jeg kom hjem med. I dag er jeg blevet rigtig glad for spejderarbejdet, og har fået
”blod på tanden” efter mere. Det skyldes måske primært de nye venner jeg fik, (man kommer nemlig i
”troppe” med andre fra Danmark) hvor jeg oplevede en helt anden glæde og gnist for spejderarbejdet
end jeg gjorde hos mine sædvandelige kammerater hjemme i gruppen. Jeg ved ikke om nogen af jer
måske allerede har været på en lejr uden for jeres gruppe, men hvis I ikke har, så kan det stærkt
anbefales, selv om man har en skøn gruppe der hjemme, så er det helt vildt fedt at komme ud og få nye
venner, der kan give ens spejderliv lidt ”krydderi”. En håndfuld af dem jeg var i Japan med skal jeg også
gå på efterskole med her til næste år, så det giver gode kontakter i ”spejderverdenen”, og nogen af dem
du kommer afsted med, kommer du måske også til at arbejde sammen med, hvis du bliver ved med at

have et aktivt spejderliv. Nogle af de venner jeg har fået er i hvert fald nogle, jeg håber på at kunne
holde fast i resten af mit liv.
Hvordan fik jer råd?
Jeg tjente selv en del penge, der ud over har jeg søgt op
mod 10.000 i fonde og min egen gruppe.
Man skal regne med at der kommer penge oven i til
lommepenge og måske lidt ekstra udstyr, så det er en god
ide at ønske sig penge i gave, eller ting man regner med at
få brug for. Det gjorde jeg i hvert fald. Og hvis du ved du
gerne vil med, så spar allerede op nu, der er måske udgifter
til vaccinationer, særligt udstyr (jeg skulle f.eks. have en
silkesovepose grundet klimaet) eller andet, der kan komme
bag på dig.
Det var lidt om min jamboree oplevelse. Så hvis du synes det lyder bare en lille smule fedt, og du kunne
tænke dig at få en masse nye spejderkammerater, samtidig med at du oplever et kæmpe fælleskab – a
spirit of unity, som lejrens motto var, så tag afsted på jamboree. Du skal ikke være bange for at gøre det,
bare gør det, det bliver en oplevelse for livet.
Jeg håber så mange af jer som muligt kommer afsted næste gang i 2019
Spejderhilsner
Ida Marie Daugaard (KFUM – Spejderne, Bække Gruppe)

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Aviser og pap er værdifuldt
Er du træt af, at gamle aviser og pap fylder op i
garage og skur.
Så lad dem komme Flemming Spejderne til gode, og tag de gamle aviser og pap med til
spejdermøde om mandagen eller tirsdagen. Begge dele kan afleveres i containere eller
skur på Spejdergården. Flemming Spejderne har i forvejen indtægter på avisindsamlinger,
og mange er rigtige gode til at komme med aviser og pap, men kan vi få endnu flere til
komme med gamle aviser og pap, så kan vi lave flere penge, som går til spejderarbejdet.

Familie-spejder opstart
På opfordring har Flemming gruppe valgt at se om der er basis for at starte en familiespejder-enhed op.
Der er planlagt en opstartsdag, søndag d. 4. september kl. 09.30 til kl. 11.30.
Familiespejder er primært for alle familier, der har børn
imellem 3 og 6 år (yngre og ældre børn er også
velkommen). Spejderaktiviteterne er de gode klassiske
aktiviteter som bål, lege i naturen, brug af kreativiteten
og meget meget mere. Det bliver kvalitetstid for familien.
Møde-frekvensen aftales på første møde.
Vi har allerede en engageret spejder, der gerne vil være
koordinator for familiespejder-enheden, men det er
afgørende at vi finder et par stykker mere, der vil være
med til at stå for enheden, så den bliver mere ’drifts-sikker’.

Fingerbønnen
Det kan være svært at vide, hvordan vi skal bede til Gud? Der findes ingen regler for, hvordan vi skal
gøre – for nogle uger siden faldt jeg over denne lille husker, som jeg gerne vil give videre. Som børn
lærte mange af os at tælle på fingrene, men man kan også bede på fingrene, og det gør man sådan:
Når man sidder med foldede hænder, er TOMMELFINGEREN nærmest en selv. Bed først for dem, der
står dig nærmest. Det du selv behøver, hører naturligvis med her, ligesom din familie og dine venner.
Den næste finger er PEGEFINGEREN. Bed for dem, som skal vise andre vej til sandheden, det kan f.eks.
være kirken, skolen eller andet.
Den tredje finger hedder LANGFINGEREN, fordi den rager højest op. Den står for lederne i alle livets
områder. Bed for dem, der har fået betroet et ansvar både i kirken og i samfundet.
RINGFINGEREN, den fjerde finger, er det svageste punkt. Det ved alle, som spiller klaver. Den får os til at
huske på dem, som lider og er i nød, de syge, de sårede, flygtninge, dem der sulter og dem som ligger
for døden..
LILLEFINGEREN er den mindste finger. Den står for dem, vi ofte overser, og
dem som bliver misbrugt og udnyttet.
Fingerbønnen er et godt redskab til at lære både børn og voksne, hvordan
vi skal bede for os selv og for andre. Kirkebønnen ved gudstjenesten er ofte
bygget op, så den svarer til fingerbønnen, for her skal vi jo netop bede
både for os selv og for hele verden.
Sognepræst Marie-Louise Lieberoth Wadum
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