Kap 14

Scoutceremonier
Mål
Juniorscouten ska få möjlighet till regelbundna samlingar för kontinuitet och
gemenskap i avdelningen.
Bakgrund
En stark grupp kännetecknas av gemensamma värderingar och en känsla av
samhörighet och solidaritet mellan scouterna. Med ceremonier och samlingar kan man stärka sammanhållningen inom gruppen. En ceremoni som
återkommer skapar trygghet, ger scoutarbetet en fin ram och skapar ordning
och reda. Ceremonierna bör vara korta och enkla, utan för mycket hemlighetsmakeri och helst engagera alla.
Aktiviteter
Inledningsceremonien skapar en fin stämning och markerar starten på mötet.
Här följer en mängd olika förslag på ceremonier:
• Tänd en fotogenlykta och skicka den runt i ringen. En scout placerar den
sedan på en plats där andra kan se att scoutmöte pågår.
• Sjung en sång sittande eller stående i ring.
• Ropa avdelningsrop eller patrullrop.
• Stå i ring och ta varandra i hand. Ropa HEJ
samtidigt som handtryckning görs.
• Stå bredbent med ryggen vänd inåt i ringen. Scouterna sticker in händerna mellan benen och ”hejar” på varandra och på givet kommando
hoppar alla upp i luften och ropar HEJ.
• Scoutema står i ring och blundar, varefter de sakta går inåt i ringen och
söker upp två lediga händer. Därefter får alla titta och tillsammans försöka lösa upp knuten utan att släppa varandras händer.
• Stå i ring och säg ”Hej Stina” som i sin tur säger ”Hej Kalle” osv.
• Stå i ring. Alla korsar sina händer och tar sedan sina grannar i händerna.
Lägger alla vänster arm över höger kan alla på given signal vända sig om
utan att släppa taget.
• Stå i ring och håll varandra i händerna. Ledaren skickar en ”blixt”, dvs
trycker med handen till en av sina grannar som skickar ”blixten” vidare
tills den kommer tillbaka till ledaren.
Många av inledningceremonierna kan även användas som avslutningsceremonier. Försök göra avslutningsceremonien till en kort, lugn och avspänd
stund.
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