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Beskrivelse af gruppen
Gruppen TXT-TV har været en lege-gruppe med fokus på at ændre allerede eksisterende
(tv-)koncepter til lege-koncepter, som kan bruges i FDF.
Du har i TXT-TV fået et indblik i, hvordan man med gode idéer og fantasi kan ændre,
sammensmelte og bruge allerede eksisterende lege-koncepter fra tv’et i den virkelige verden. Ud
over konceptet, har rammen gennem ugen udspillede sig omkring vores hjemmelavede tv-stue
med sofaer, tvpejs, pausefisk og hygge, hvor vi på forskellig vis har zappet fra det ene program til
det andet.
Gruppen har været en semi-gruppe, der har sovet inde og lavet aktiviteter ude.

Formålet med gruppen
● At give dig ny og brugbar inspiration gennem konkrete aktiviteter med høj
overførselsværdi.
● Formålet med gruppen har været at motivere og engagere dig til at lave flere
spændende og nye aktiviteter når du kommer tilbage til din kreds.
● At give dig indblik i hvad det kræver at planlægge og afvikle et gruppeprogram.
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Overordnet program over ugen
Dette er ugens program som vi oprindelig havde tænkt den. Dertil kommer at vi som
bekendt var nødt til at lave justeringer/tilpasninger undervejs, der ændrede det
oprindelige program en smule. Som vi havde en god snak om på vores sidste aften, er det
nogle gange hvad der skal til for at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Onsdag
16.00-16.30: Velkomst
Navneleg: Navn, kreds, …, yndlings TV-program
Mentorordning (en af de nye kursister finder sammen med en af de mere erfarne)
16.30 - 18.15 Extreme fra skrot til slot
- vi flytter ind i TV-stuen


For hver ting de kan undvære fra deres tasker samler de “kilo”-point som de kan
bruge til at købe sofaer og inventar.
“Move that bus” - indvielse
På værelser, find mad

18.15 - 18.50 Til middag hos
- vi har dækket fint bord
Lav natholdsbriller og pibe og hat
Rundvisning hammerslag

Torsdag
07.15 - 08.00 Morgengymnastikken på DR3 
i salen med program hentet direkte fra DRTV
10.15 - 12.00 Det perfekte minut + jeopardy

Hver tredje minut, eller hver gang en post er løst i 
det perfekte minut
byttes
deltagerne. Hyggepoint optjenes.
13.30-14.00

Pengene på bordet
.
Gruppebillede

14.00 - 18.00 Sporløs

Fredag
12.00 - 14.30 Frokost - 
Spise med price
(Tykke maver)
14.30

BS og basserne

Et ton cash
(vand)
Djævleræs
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Sommer i sunny beach

Lørdag
9 - 11.30

Versus

Lørdag aften: Brug hyggepoint i TV-stuen
Hjemme-jeopardy med egne katagorier
Rundt på gulvet (Magrethe skål)
X factor (gurgle sange)
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Aktiviteter
Ekstrem fra skrot til slot:
Etablering af tv-stuen
Formål med aktivitet: Deltagerne hjælper selv med at opbygge TV-stuen. De kan købe
sofaer, malerier og lignende for deres eget grej og på den måde meget bogstaveligt at byde
ind med noget til fællesskabet.
Materialer: Prisskilte, pausefisk (eller anden betaling)

Hammerslag:
Rundvisning på Vork v. tidligere deltagere.
Formål med aktivitet: Lav rundvisningen på en anderledes måde, end blot en almindelig
rundvisning. Hovedformålet er selvfølgelig, at nye deltagere får set Vork og omgivelserne.

Morgengymnastik på DR3:
Formål med aktivitet: Komme igang med dagen med lidt gymnastik.
Materialer: Projekter/TV hvor alle kan følge med. Lyd og højttaler som kan spille folk op.
Udførsel af aktivitet: Teknikken drillede desværre lidt den morgen. Vær derfor altid i god
tid når i planlægger at bruge teknik i en aktivitet. Det er næsten altid noget der driller.
Vi havde i forbindelse med morgengymnastikken fået fat på gutten der er vært i det. Vi
havde også skrevet ud til nogle af de andre programmer for at høre om der var nogle af
dem der havde mulighed for at lave en lille hilsen til os, men desværre uden held.

Det perfekte Minut møder Pengene på Bordet:
Formål med aktivitet: At blande 2 tv programmer sammen til et som kan bruges til de
fleste klasser i fdf.
Materialer: Forskellige materialer til opgaver (se bilag)
Udførsel af aktivitet: Pointsystemet drillede og reglerne blev ændret lidt undervejs. Der er
ofte små fejl når man laver et nyt system.
Henvisning til bilag 2 og 3
Spørgsmål til refleksion/evaluering

Sporløs:
Formål med aktivitet: At få FDFs internationale projekt integrerede og formidlede gennem
et løb. Et løb der på en spændende og anderledes måde formidler både kulturel-, national-,
og projektmæssig indsigt i Minglabar Myanmar.
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Udførsel af aktivitet: Løbet er på mange måder opbyggede som et rollespilsløb. Det
afhænger derfor meget af at deltagerne “leger” med, på samme måde som det afhænger af
et postmandskab der ligeledes leger med.
Da vi afviklede aktiviteten på Vork var vi grundet tidsnød tvunget til at måtte afkorte
poster og tilpasse historien undervejs. Overvej derfor meget tiden når i planlægger ud fra
dette løb. Både hvor lang tid det tager at komme fra sted til sted, men også hvor lang tid
det tager at udfylde papirer og afvikle poster. Det tager ALTID længere tid end man regner
med.
Materialer: er oplyst under hver post vedhæftede som bilag 1.
Refleksion/evaluering
Vi havde Mette til at sidde som ambassademedarbejder (HQ) som til hver en tid kunne
kontakte jer, og ændre i historien hvis tiden eller posterne ikke passede som løbet skred
frem. Tænk derfor over muligheden for at kunne ændre, korrigere og tilpasse jeres løb,
også under selv afviklingen.

Spise med Price:
Formål med aktivitet: At lave mad sammen i gruppen for at skabe noget fællesskab.
Materialer: Ingredienser til retterne og et køkken.
Spørgsmål til refleksion/evaluering
Tænk over hvad man vil lave og hvor lang tid det tager. Vi spiste desserten om aften/natten
for at få tid til de andre ting vi skulle nå i løbet af dagen.

BS og Basserne:
Formål med aktivitet: I stedet for bare at gå til brunmosehallen, kan man kombinere det
med et tv program. Vi valgte Bs og basserne fordi vi lige havde lavet spise med price hvor
man bruge masser af smør og bliver tykke.
Materialer: Sløringscreme
Udførsel af aktivitet: Først lavede vi lidt basic træning, derefter skydetræning. Alt sammen
for vælge en Sergent til at styre basserne, der undervejs skulle løse opgaver.
[Henvisning til bilag 4
Spørgsmål til refleksion/evaluering

Zulu Djævleræs:
Formål med aktivitet: Zulu Djævleræs er et koncept man kan tage direkte fra tv og
overfører til fdf. Med lidt ændringer kan det fungere til alle klasser i fdf.
Materialer: Møbelhund(bræt med hjul), papkasser, en bane(idrætshal), kan også sagtens
laves udenfor men så kræver det en anden form for bil med størrer hjul.
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Udførsel af aktivitet: Hvert hold laver hver deres bil ud af en papkasse som sættes på en
møbelhund. Man kan enten lave banen sammen med deltagerne eller have den lavet på
forhånd. Banen kan også laves om efter behov i løbet af mødet.
Spørgsmål til refleksion/evaluering

Sommer i Sunny Beach:
Formål med aktivitet: For at få en afveksling på de programmer man normalt ville
overfører til fdf.
Materialer: Musik/DJ, Drinks(Alkoholfri!) 
http://www.sikkertrafik.dk/drinks
og andre
snacks
Udførsel af aktivitet: Vi havde smeden til at være DJ og vi øvede nogle dansetrin.
Spørgsmål til refleksion/evaluering

Hyggeaften i TV-stuen:
Formål med aktivitet: At runde ugen af på en hyggelig måde, hvor der efter en lang uge var
mulighed for at pjatte, snakke, grine sammen. Formålet var også at have en aften, hvor vi,
efter at have lært hinanden at kende havde mulighed for at snakke nogle af vores
programpunkter igennem, og om hvordan det havde været i gruppen gennem ugen.
Materialer:
Udførsel af aktivitet: Rundt på gulvet (Magretheskål), Forsøgskaninerne (stødhalsbånd)
Derudover havde vi også overvejet at lave:
● Hjemme-jeopardy med egne kategorier.
● X factor (gurgle sange)
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Bilag
Bilag 1: Sporløs
Intro- og afslutningshistorie:

Intro - Historien om Aung Sin og Shwe Yee
Aung Sin og Shwe Yee er søskende. De er begge født 3. Maj 1994 på et lille offentlig hospital ved
navn San Pya General Hospital i udkanten af Myanmars største by Yangon. Aung Sin (født kl.
10.28) er med 23 minutters forskel, storebror til hans tvillingesøster Shwe Yee (født 10.51) .
Deres mor voksede op i udkanten af Yangon uden uddannelse, uden skolegang og under
beskedne kår. Tiden efter hendes graviditet, havde taget hårdt på hende, og med to babyer i
maven havde det været en daglige kamp for at få mest fornødne behov opfyldt. Da moderen svag
og afkræftede vakler ind på San Pya General Hospital går der ikke lang tid før hun påbegynder
fødslen. Det var en hård fødsel. Ifølge journalen gjorde lægerne hvad de kunne, men moderen
stod ikke til at redde. Aung Sin og Shwe Yee´s mor var borte. De første dage efter fødslen blev de
nyfødte børn varetaget af hospitalets personale, mens den rutinemæssige procedurer blev
igangsat og myndighederne kontaktet. Efter to dage resulterede det i at Aung Sin og Shwe Yee
blev anbragt på børnehjemmet Luke Orphanage Of Myanmar ude i oplandet til storbyen
Yangoon (
http://www.orphanage.org/asia/myanmar/luke/
). Her tilbragte de de første 5
måneder af deres liv sammen, og var ifølge de få papirer der fulgte med Shwe Yee meget
knyttede til hinanden.
Her ophører historien midlertidigt.
Shwe Yee sidder på hendes seng i en etværelses lejlighed i Aalborg, og bladrer i hendes lille
grønne papirsmappe hun har med fra hendes første måneder efter fødslen. En mappe der stadig
dufter af en blanding af indelukkede tropevarme, og fugtig kælder her lige godt 21 år senere. En
duft fra et mystisk og lukkede land langt borte. Et land hun aldrig har besøgt, og meget lidt ved
om. Et land hvor omverdenen har været totalt afskåret grundet militærjuntaens hårde jerngreb
om befolkningen bl.a. gennem skarp kontrol med hvad der kom ud og ind af landets grænser.

Shwe Yee har det godt. Hun kom til Danmark som adoptivbarn da hun var 7 mdr. gammel. Hun
voksede op i en lille by udenfor Aalborg ved navn Gandrup. Hendes adoptivmor hedder Lone og
hendes adoptivfar hedder Benjamin. Derudover har hun en lillebror på 12 år ved navn Rasmus.
Hun har haft en tryg, stabil og omsorgsfuld nordjysk barndom, på den lille villavej. Hendes
skolegang har været uden de store problemer og venner har aldrig været et problem for hende.
Hun bor nu i en lejlighed Aalborg efter at hun er kommet ind på pædagoguddannelsen UCN.
Hun flyttede egentligt derind året forinden, da hun trængte til at komme hjemmefra. Shwe har
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altid kendt til hendes historie og det har altid været noget de kunne snakke om i den lille familie,
selvom det ikke var så tit det skete. Op igennem barndommen har det ikke været noget Shwe har
brugt mange kræfter på at tænke på da hun jo som sådan ikke har manglede noget.

Nu sidder hun dog alligevel og og bladre i mappen, og hendes undren og nysgerrighed har
gennem det sidste års tid voksede og voksede. Det er som om der mangler noget. Irriteret på sig
selv over ikke bare at kan være tilfreds og glad for den tilværelse hun har, er hendes tanker gang
på gang faldet tilbage på Aung Sin. Hendes ukendte bror. Hvordan ser han ud? Hvad laver han
nu? Hvordan har det været at vokse op i Myanmar, og er han også endt i fattigdom som deres
mor? Har han det godt? Ved han jeg eksistere? Hun har på egen hånd prøvet at skaffe sig adgang
til information ved både at kontakte adoptionsfirmaet som fik hende til Danmark, og ved at
skrive til den nystartede ambassade i Yangon. Begge forsøg dog uden resultat. Adoptionsfirmaet
havde ikke længere kontakt med Myanmar da deres programmer kort tid efter hendes ankomst
blev lukkede ned af militærregimet, og ambassaden var så ny at de ikke havde noget kendskab til
børnehjemmet, og ikke agtede at bruge ressourcer på at hjælpe hende yderligere. Shwe var blevet
ked af det da hun fik tilbagemeldingerne. Hun havde sådan håbede at de kunne give hende nogle
svar så hun kunne blive afklaret med hendes voksende uro over ikke at kende mere til hendes
rødder, og tanken om muligvis at have en bror gående på den anden side af jorden, uden den
mindste anelse om at han havde en søster i lille Danmark.
Pludselig får hun en ide. Hun starter sin Mac op. Åbner browseren,
www.gmail.com

. Tænker sig
godt om før hun skriver:

Kære Sporløs.
Mit navn er Shwe Yee og jeg er 21 år. Jeg er født og opvoksede i en lille
by udenfor Aalborg i en dejlig familie. Oprindelig er jeg født i Yangon,
Myanmar, og blev adopterede af mine forældre da jeg var 7 mdr fra et
lille børnehjem. Jeg husker derfor ikke rigtig noget fra min tid i
Myanmar. Det er begrænsede hvad jeg ved fra min fortid i Myanmar, og
har kun få papirer fra hospitalet og børnehjemmet.

Grunden til at jeg skriver til jer er for at bede om jeres hjælp. Jeg ved fra
de få oplysninger jeg har, at jeg blev født sammen med min tvillingebror
Aung Sin på hospitalet San Pya General Hospital i udkanten af Yangon.
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I den seneste tid har jeg brugt rigtig lang tid på at tænke på Aung Sin, og
har i den forbindelse også forsøgt at finde frem til ham, men forgæves.
Jeg håber meget på at i vil hjælpe mig med at finde min bror gennem
jeres arbejde og udsendelse. Håber at høre fra jer

Ps. Vedhæftede er mine informationer fra børnehjemmet og hospitalet.
Med Venligste Hilsner
Shwe Yee

Afslutning:
I er nu i sikkerhed.
Med Aung Sin i spidsen har i gemt jer hos en af hans bekendte i nærheden. I overnatter, og
begiver jer dagen efter meget forsigtigt ud af den lille lejlighed der har fungeret som skjulested
mens Tatmadaw har patruljeret tæt forbi hele natten. Støvletramp og kommandoråb har holdt
jer vågen det meste af natten, men til morges så faren ud til at være drevet over. Aung Sin og
jeres oprørsgruppe sniger sig lydløst gennem Yangoons stille gader, hvor byen langsomt vågner.
Under nattens ophold er Aung Sin blevet informeret om hvilke omstændigheder i har levet under
den sidste tid, og jeg lover jer, han er den gladeste mand, jeg længe har set.
Kære Sporløs.
Jeg er jer evigt taknemmelig! I er fantastiske, tusind tak for jeres indsats!
Jeg har hørt, om hvordan I kæmpede mod Tatmadaw, sikke en kamp. I kom i sikkerhed, og med
Aung Sin i spidsen gemte I jer hos én af hans bekendte i nærheden. I overnattede og begav jer
dagen efter meget forsigtigt ud af den lille lejlighed, der ellers fungerede som skjulested, mens
Tatmadaw patruljerede tæt forbi hele natten. Støvletramp og kommandoråb holdt jeg vågen det
meste af natten, men morgenen efter så det ud til at faren var drevet over. I og Aung Sin sneg sig
lydløst gennem Yangons stille gader, mens byen langsomt vågnede. Jeg ved ambassaden kan
være lidt besværlig, så jeg beklager alt jeres papirarbejde.. men det lykkedes for jer, og Aung Sin
og jeg er de gladeste tvillinger I længe har set.

Endnu engang tak for hjælpen.

Kærlige hilsner
Schwe Yee og Aung Sin

11

POSTOVERSIGT
Post 1 - Ambassaden 
(spisesalen) 
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Post 2 - Hospitalet 
(bålhytten) 
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skrottet
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(Halle)
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Post 5 - Overraskes af Tatmadaw 
(Engen) 
Lars
Post 6 - Det sorte marked (sælge ting → få penge) 
(tutten) 
Fælles 2
Post 7 - Ambassaden → nye kopier af pas. 
(spisesalen) 
Mette
Post 8 - Fælleskontoret (Huset ved YMCA) Billy 
(ledercafé) 
Mathias
Post 9 - Generator 
(ved huset på vej ud af Vork) 
Død
Post 10 - Ambassaden (Nye oplysninger) 
(Spisesalen) 
Mette
Post 11 - Ven på tidligere adresse 
(bunden af sportspladsen) 
Fælles 1
Post 12 - Fælleskontoret 2.0 
(ledercafé)
Mathias
Post 13 - Projektleder 
(hestebakken) 
Lars
Post 14 Til kamp mod Tatmadaw 
(sportspladsen) 
6 fællesfolk + 3 instruktører
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Post 1
Ambassaden
Hjemmefra i DK skal deltagerne sende en mail til ambassaden i Myanmar
(myanmar.ambassade@gmail.com). I mailen skal de anmode om at rejse ind i landet og forklare,
hvad de skal i Myanmar. De får mail tilbage fra ambassaden med papirer, som skal udfyldes, så
de er klar til at få lavet paskopier inden de rejser til Myanmar.
I Myanmar: Deltagerne skal have lavet paskopier. To hold møder en effektiv medarbejder, som
sørger for at det går hurtigt med at få lavet kopierne. To hold møder en langsom og meget
snaksaglig medarbejder, som elsker at fortælle om Myanmar. Ambassademedarbejderen skal
huske at underskrive alle paskopier!
Oplysninger fra ambassaden:
-

Telefonnummer til ambassadens hotline: Mettes (60182919)
o Hvis I ikke har flere paskopier, eller ellers er i problemer, skal I ringe til vores
hotline

-

I har nu 10 paskopier. Skal I have lavet nye, koster det 50.000 Kyat.

-

Adresse til Hospitalet, som står angivet på fødselsattesten

-

Holdene med den langsomme medarbejder: Der ligger et lækkert marked, hvor I kan handle og
sælge lækre ting og sager. (nice to know, når de møder militærmand)

Post 2
Hospitalet (San Pya General Hospital)
Direkte til post 3! (Denne blev skrottet under selve løbet)

Post 3
børnehjemmet
Holdene har på posten tidligere været på ambassaden får at få lavede kopier af deres pas, og
udfyldt administrative indrejsepapirer. Dette er derfor første gang de er ude i Myanmar for at
lede efter broren Aung Sin, hvor deres første stop er her på børnehjemmet hvor de håber at
kunne få nogle oplysninger om den ukendte bror Aung Sin.

Din opgave:
1. Byde velkommen til børnehjemmet, og bede deltagerne give dig et kopi af hver af deres
pas. (Bonus: sådan er det i Myanmar, da regeringen vil holde opsyn med hvor de
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indrejsende i landet befinder sig. De lokale skal derfor kunne dokumentere at i har været
der.)
2. Tilbyde din hjælp, og lyt til hvad de vil dig på hospitalet.
3. Efter lidt snak frem og tilbage fortæller du dem, at du desværre ikke ved, hvor han
befinder sig, eller hvad han laver. Men rigtig mange ender med at arbejde i den store
tekstil-industri, og derfor kunne det være et godt sted at starte. Der ligger en stor tekstil
fabrik i Yangon.
4. Afslut med at sende dem på tekstilfabrikken (halle)
5. varighed: 5-7 min.

Post 4
Tekstilfabrikken
Deltagerne kommer fra børnehjemmet, hvor Aung Sin har boet som lille dreng. De har fået
oplyst, at han har arbejdet på tekstilfabrikken, hvor 
du
har post.
Din rolle og yderligere oplysninger
Du er sekretær på en tekstilfabrik i Myanmar.
Fabrikken er ved at lukke ned, da de ikke kan få økonomien til at køre rundt.
Aung Sin har arbejdet på fabrikken, hans rolle var at farve stof.
Aung Sins kammerat 
Lwin Par Haing
har også arbejdet på fabrikken.
Det siger du til deltagerne, når de ankommer til fabrikken
Som det første beder du om at få en pas-kopi fra hver deltager.
(Du skal bruge paskopien til at validere, at du har snakket med dem).
Du fortæller deltagerne, at du godt kan huske, at Aung Sin tidligere har arbejdet på fabrikken.
Du kommer i tanke om, at du har haft nogle lister over medarbejdere og deres telefonnumre
liggende. 
Du går ud “bagved” og kigger efter listerne, men ser, at de er blevet makuleret. Du
kommer tilbage med posen med makulerede papirer.

Du fortæller deltagerne, at listerne er blevet makulerede, men at de gerne må få dem, og se om
de kan finde Aung Sin på listerne.

Deltagerne vil opdage, at Aung Sin ikke er på listen, og de kommer sandsynligvis tilbage og
spørger dig, om du har andre oplysninger.
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Du fortæller deltagerne, at Aung Sins gode kammerat 
Lwin Par Haing
også har arbejdet på
fabrikken, og at han måske står på én af listerne, som de har fået.
Materialer:
4x Makuleret medarbejderliste + andre lister i pose

Post 5
Telefon og tatmadaw

Telefonopkald til tidligere kollega
Telefon-opkald til Lwin Par Haing (kammerat fra tidligere arbejdsplads). Lwin Par Haing siger
følgende:
”Det er Lwin Par Haing (….) I kan møde mig ___, her kan jeg fortælle lidt mere om 
Aung Sin
(hviskes)”

Møde på aftalt sted (med Tatmadaw-mand)
Du er:
Du er en mand fra militæret, dvs. du er en del af militærregimet, Tatmadaw, i Myanmar.
Du har aflyttet en telefonsamtale mellem deltagerne og Aung Sins tidligere arbejdskollega og
nuværende kammerat, Lwin Par Haing. Deltagerne og Lwin Par Haing har aftalt at mødes på det
sted, hvor du nu står.
Tatmadaw er meget interesseret i Aung Sin og hans arbejde med frivillighed, fordi militæret
generelt er imod organisering og forsamling, og det er derfor du har aflyttet kammeratens
telefon, og nu står på deres aftalte mødested.
Du vil gerne vide, hvem det er, der er så interesseret i Aung Sin, og hvorfor de er så interesserede
i ham.
Når deltagerne kommer:
Du fortæller dem at du er en del af Myanmars militærregime, og at de altid skal følge dine ordrer.
Sig til dem, at du skal se alle de paskopier, de har, inklusiv en kvittering på at de har fået lavet
paskopierne ved ambassaden. Du vil se kopier og kvittering, fordi du vil tjekke om paskopierne
er ens og ikke forfalskede.
NB! Deltagerne har ikke hørt om eller fået en kvittering for paskopier. Hver deltager har 7
paskopier tilbage, og du skal se alle sammen. Du må IKKE aflevere paskopierne tilbage.
Du opdager, at paskopierne er fra Europa, og vil derfor have bestikkelse for at aflevere dem
tilbage.
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Fortæl deltagerne, at du kan se, at de er fra Europa, de riges kontinent, og at du skal have mindst
20.000 Kyat, hvis de skal have deres paskopier igen.
Du må ikke tage imod bestikkelse fra deltagerne, da de enten skal på markedet eller til
ambassaden!
Deltagerne har nu to muligheder
(som du ikke behøver fortælle dem om)
De kan tage på markedet (i tutten) og sælge deres iPhones eller andet, så de kan bestikke dig og
få deres paskopier tilbage for 20.000 Kyat.
Eller de kan ringe til Ambassadens hotline og få lavet nye paskopier for 50.000 Kyat.
Militærmanden møder IKKE deltagerne igen, da han har ’fået kolde fødder’ og ikke vil handle
med dem alligevel.
Materialer:
Militær-agtigt-tøj

Post 6
Det sorte marked
På denne post har deltagerne lige mødt en mand fra militæret (Tatmadaw) som overraskede
dem. Han ville se alle deres kopier af deres pas fordi han mente det var nødvendig at de kunne
fremvise en kvittering på hvor mange kopier de havde fået lavet. Da de ikke kunne det (fordi de
aldrig har eksisteret) tager han alle deres kopier som er nødvendig for at omgås med de lokale.
Militærmanden er en skidt karl og vil gerne give deres kopier tilbage mod bestikkelse. Derfor er
de på markedet (hos dig) for at lave penge.

Din opgave:
1. Du er en rigtig krejler
2. Du vil tjene penge på alt hvad der er muligt at tjene penge på. Derfor er du villig til at
købe alt hvad de kan finde på at tilbyde dig, hvis bare det er til en (for dig) god pris. Det
være sig: tøj, sko, smykker, telefoner, mm. vurder (prut) selv hvad tingene skal koste.
3. Deltagerne ved at de minimum skal tage fra dig med 20.000 kyat hvis de skal have deres
papirer tilbage ved militærmanden, og 50.000 Kyat hvis de vælger at gå tilbage til
ambassaden for at få lavede helt nye kopirer.
4. Varighed 7-10 min.

Post 7
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Tilbage til ambassaden
Holdene har ringet til hotline, som beder dem om at sende en mail, så de kan sende en mail
tilbage, med en ny formular på paskopier. Hvis holdene ikke har ringet til hotline, bliver de bedt
om at gå udenfor og ringe til hotline (fordi systemet er så omstændigt er der kun én procedure,
og den starter med at ringe til hotline).
Holdene sender mails til ambassaden. Ambassaden sender mail tilbage med formular.
Deltagerne udfylder formular. Ambassaden beder om 50.000 Kyat for at lave nye paskopier.
Hvis deltagerne ikke har pengene må de på markedet og sælge iPhones eller andet.
Ambassadens printer er gået i stykker, så de får lavet elektroniske paskopier som sendes til deres
mail, og disse kan printes på fælleskontoret (se næste post).

Post 8
Kontoret på Youth Hub, YMCA
Deltagerne har før denne post været på jagt efter nye kopier af deres pas. Kopier der er
nødvendige for at kunne færdes blandt lokalbefolkningen. De kommer alle fra ambassaden som
er det eneste sted de kan få lavede og godkendt nye paskopier. På ambassaden løb de ind i det
problem at deres printer er gået i stykker. Fordi ambassaden er gode venner med dig fra kontoret
på Youth Hub har ambassaden sendt kopierne af deltagernes pas til dig på mail og bedt dig om at
printe dem for ambassaden. Derfor er de hos dig.

Din opgave:
1. Du byder dem hjertelig velkommen, og inviterer dem på kiks, kaffe, saft.
2. Hvis de ønsker at få printet deres pas, skal de først lige høre hvad du har at fortælle dem
om de projekter i går og arbejder med i Foundation For Change i Youth Hub.
3. Efter at have fortalt deltagerne om projektet har du lovet at printe deres kopier ud, men
da du lige skal til at trykke print på computeren bliver hele bygningen ramt af powercut.
4. For at få strøm er deltagerne nød til at hente benzin til nødgeneratoren.
5. benzin til nødgeneratoren findes ved huset på vej ud af Vork.
6. Mens deltagerne er væk er der på mystisk vis kommet gang i elnetværket igen og deres
print ligger klar til dem.
7. Varighed: 15 min.
8. Når holdet har passeret send da en sms til HQ på XXXXXXXX

Post 9
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På post 9 var det meningen at i skulle hente “benzin” i vanddunke da nødgeneratoren var
løbet tør for benzin, og i havde brug for benzinen så i kunne få printet jeres pas.
Post 10
Tilbage til ambassaden 2
Deltagerne har fået printet kopier på fælleskontoret. Nu mangler de blot at få underskrevet
paskopierne af en ambassademedarbejder.
Deltagerne har nu ikke noget spor at gå efter, men de må ikke opholde sig på ambassaden
længere, fordi det jo ikke er noget opholdssted! Altså må deltagerne gå.
Når deltagerne er gået, ringer ambassademedarbejderen (eller skriver SMS) med nye
oplysninger om Aung Sin. De nye oplysninger er, at de har fundet Aung Sins sidste adresse.
Adressen er:
Deltagerne går nu hen til denne adresse.

Post 11
På tidligere adresse
Postbeskrivelse: På Aung Sins tidligere adresse, hvor hans tidligere arbejdskammerat, Lwin Par
Haing, nu bor.
Din rolle:
Dit navn er Lwin Par Haing.
Du er Aung Sins tidligere arbejdskollega og nuværende kammerat. I har arbejdet sammen på en
tekstilfabrik, hvor farvede stof.
Deltagerne tror, det er Aung Sin, der bor på bopælen, hvor du er. Så de vil måske ved første
øjekast også tro, at du er Aung Sin.
Du og Aung Sin har tidligere boet sammen på bopælen, men du bor der nu alene.
Det ved deltagerne om dig (hvis de kan genkende dit navn):
Du har arbejdet sammen med Aung Sin på tekstilfabrikken (hvor deltagerne tidligere har været).
Deltagerne har tidligere haft ringet til dig på telefonen, og du har oplyst et sted, hvor du og
deltagerne kunne mødes. Du dukkede dog ikke op, fordi du fik kolde fødder, idet militæret
overvåger dig og din kontakt med Aung Sin. (Da deltagerne møder op på aftalt sted er de stødt
ind i militæret, som har afpresset dem penge for deres paskopier.)
Det kan du fortælle til deltagerne:
Dit navn; Lwin Par Haing.
Aung Sin har boet sammen med dig på adressen, men han bor her ikke længere. Du kan ikke
fortælle mere om, hvor han er, fordi du er nervøs for hvor meget militæret lytter med.
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Du er ked af, at du ikke dukkede op på det sted, I havde aftalt i telefonen, men du er nervøs for
militæret, fordi de overvåger dig og din kontakt med Aung Sin.
Du kan ikke fortælle dem mere, og de skal skynde sig væk på grund af den militære overvågning,
men du har skrevet et brev til dem, som de skal have med. De skal gå hen til stedet, som
koordinaterne uden på kuverten angiver, før de åbner brevet, dér kan de være i sikkerhed.
Husk at give hvert hold et brev med hver.

Post 12
Fælleskontoret 2.0
Deltagerne har lige været hos Aung Sin´s ven da han åbenbart bor på Aung Sin tidligere adresse.
Vennen er utryk ved situationen, og frygter at Tatmadaw (militæret) er lige i hælene af vores
venner. Derfor har de modtaget et lukkede brev som indeholder dokument med burmesisk skrift,
et underligt hullede papir. Uden på brevet er der et koordinat. Koordinatet leder dem tilbage til
fælleskontoret (dig,) i håb om at de kan få hjælp med indholdet.

Dokument: random burmesisk skrift
Hullede papir: til at ligge over den burmesiske skrift så kun få bogstaver popper frem.

Din opgave:
1. Byd deltagerne velkommen tilbage, og mange tak for sidst. Dejligt at de vil komme
tilbage, tak for hjælpen med benzinen osv.
2. du kommer i tanke om at de ikke fik set alt om projektet sidst de var der, og beder dem
om at sætte sig ned så de lige kan se en lille video. Derefter viser du dem muligheden for
at bestille Minglabar Myanmars aktivitetskasse, oplyser om Geocaching, opgavehæftet,
hjemmesiden, FB-gruppen og FFC-Gruppen
3. Derefter hjælper du glædeligt med deres problemer og henter oversættelsespapir som de
gerne må låne, men ikke må få.

Fra random burmesisk skrift → bestemte burmesiske bogstaver → oversættelse af burmesiske
bogstaver → A til K kode → koden løst
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Post 13
Projektleder i MAS-fellow
Deltagerne har før denne post været på fælleskontoret for at få tydet nogle burmesiske tegn de
har fået af Aung Sins ven. Efter at have modtaget hjælp til at tyde og løse ‘koden’ og de
burmesiske tegn viser det sig at vise hen til MAS fellowship program (dig).

Din opgave:
1. Du tager hektisk imod første gruppen, og beder dem gemme sig sammen med dig i frygt
for at Tatmadaw er lige i hælene på jer.
2. Du fortæller at du er projektleder af MAS fellowship program som er et af projekterne der
er tilknyttet fælleskontoret hvor de lige kommer fra. De ringede og informerede om at i
var på vej og at militæret havde været på kontoret og endevendt det hele lige efter at i var
taget derfra. Det var gået vildt for sig, og Billy var blevet anholdt under store uroligheder.
3. Du informere gruppen om at du ved hvor Aung Sin er. Han er taget til fange af Tatmadaw
for at organisere civilbefolkningen og opildne til politisk engagement. Han var blevet
slæbt af sted, og blev holdt fængslet lige i nærheden. Du fortæller at (dig) og resten af de
frivillige i MAS-fellow over længere tid havde holdt øje med fængslet og forsøgt at
mobilisere nok mandskab til en befrielse, men at det ikke har været muligt indtil videre.
4. Du spørger ivrigt om de ikke kunne tænke sig at hjælpe i kampen mod Tatmadaw, og om
de ikke har nogle venner der kan hjælpe?? (gruppen skulle gerne ringe til de andre hold,
og bede dem om at komme for at hjælpe.)
5. Når de resterende hold er dukkede op fortæller du kort om MAS fellow (at det er et
program under YMCA, hvor unge bruger 2 år af deres liv på at være frivillige ude i små
landsbyer, hvor de hjælper med diverse projekter i landsbyudvikling.)
6. Derefter sætter du dem ind i reglerne til oprørsgruppen vs. Tatmadaw
(menneskestratego) og fortæller dem om hvor Tatmadaw holder Aung Sin fanget.
7. Derefter siger du held og lykke, og at du vil være der lige om lidt (snydt.)
8. du løber om bag bygningen og klæder om til Tatmadaw og kæmper på deres side.
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Bilag 2: Det perfekte minut
Introduktion
Det perfekte minut går ud på, at du skal løse en udfordring i løbet af x minutter. Hvis man
på forhånd haft mulighed for at øve sig, skal udfordringen løses på 1 minut, og har man
ikke haft mulighed for at øve sig på forhånd har man 3 minutter til at løse udfordringen.
Det Perfekte Minut mixes op med Ramasjang, så én deltager fra hvert hold går fra
udfordringen og skal nå at lave en perleplade (med vanter på) i løbet af de samme x antal
minutter.
Hvor?
På Bakken ved siden af TV-stuen
Spillets gang
Deltagerne deles op i hold. Den yngste starter med at skulle løse en udfordring, mens den
ældste starter inde i TV-stuen med at lave perler.
Deltagerne har x minutter til løse udfordringen, hvilket også gælder for
perleplademageren. Når turen er slut roteres, og deltagerne, som har løst udfordring skal
nu lave perleplade osv.
Point
Løses udfordringen fås ___ antal saltfisk. Løses perlepladen fås ___ antal saltfisk.
Udfordringer
1) Bang! – du’ død
Vælt 10 spillekort, som står i tøjklemmer, med elastikskydning. Afstand: 2 meter.
Materialer: 30 
Spillekort, 30 tøjklemmer, masser af elastikker

2) Den omvendte pyramide

Byg en omvendt pyramide af dåser startende med 1 dåser efterfulgt af en paptallerken,
derefter 2 dåser osv. til der er stablet 5 lag af i alt 15 dåser.
Materialer: 
45
Dåser, 20 paptallerkner


3) Den store stygge ulv

25 plastikkopper stilles op på en linje med mellemrum imellem, med luften fra en ballon
fjernes kopperne. Ballonen må pustes op så mange gange man vil, afstand: 1 meter.
Materialer: 
45 plastikkopper, 10 balloner

4) Skyd til dåsen
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6 dåser stilles op i 3 lag, 3 dåser nederst, 2 i midten, 1 på toppen. Deltagerne skal ved hjælp
af elastik vælte alle dåser. Afstand: 1 meter.
Materialer
: 18 dåser, elastik

5) Shake it

Lommetørklædeæske med 8 bordtennisbolde monteres på ryggen. Deltagerne skal ved at
ryste kroppen ryste bordtennisboldene ud.
Materialer:
Lommetørklædeæske, der kan monteres, 8 bordtennisbolde

6) Touch down

Stå med ryggen til opvaskebaljen, som én holder, så den vender på højkant. Du skal ramme
mindst 10 ruller ind på baljens bund.
Materialer:
opvaskebalje, 30 toiletruller

7) Sving med lasso

Sving en garnnøgle og ram coladåser ned, 3 ud af 5. Dåserne er stablet 2 og to og kun den
øverste må rammes ned. Afstand, 5 meter.
Materialer
: garnnøgler, 30 dåser, noget dåserne kan stå på

8) Spand på hovedet

Bordtennisbold kastes i jorden og op mod væg og rammes i spand på hovedet.
Materialer: 
Spand på hovedet, bordtennisbolde

9) Rul toiletpapir

Rul mindst 3 ruller toiletpapir ud, så de rammer i det markerede felt.
Materialer:
spray til at markere felt, toiletpapir.

10) Vælt dåser med yoyo

Yoyo sættes fast bagi buksen, og dåserne skal væltes med yoyoen.
Materialer:
tung ting med snor, 30 dåser.
..find selv på flere

Øvrige Materialer:
Stopur
Perler
Perleplader
Strygejern
Bagepapir
Tegninger af perleplader
Handsker
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Bilag 3: Pengene på bordet + det perfekte minut
Introduktion
Deltagerne har optjent pausefisk i Det perfekte minut. Pausefiskene er dog ikke sikrede,
endnu! Fiskene skal først vindes i Pengene på Bordet. Pausefiskene symboliseres med
golfbolde.
Spillets gang
Hvert holds golfbolde ligger i hver sin spand.
Der stilles én af udfordringerne fra Det Perfekte Minut. Hvert hold udvælger én til at løse
udfordringen. Hvert hold skal nu vurdere, hvor mange minutter det tager, for deres
deltager at løse udfordringen. Deltagerne, der skal løse udfordringen, må ikke se, hvordan
resten af holdet fordeler golfboldene. Der er 4 svarmuligheder: ”1 minut”, ”2 minutter”, ”3
minutter”, ”løses ikke”. Hver spand udgør en svarmulighed for ét hold. Holdet skal på ét
minut (det perfekte minut) fordele golfboldene ud i spandene, der SKAL være ét spand fri
pr. hold. Udfordringen løses og der noteres, hvor mange minutter, der er brugt for
deltagerne til at løse udfordringen.
Points
Der gives ekstra golfbolde (pausefisk) for hvor hurtigt udfordringen løses.
1 minut: 20 ekstra golfbolde
2 minutter: 10 ekstra golfbolde
3 minutter: 5 ekstra golfbolde
Holdet har kun de golfbolde tilbage, som de har satset rigtig.
Materialer
Golfbolde
12 spande med skilte på, så hvert hold har 4 spande hver
Stopur
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Bilag 4: BS og Basserne
Introduktion
Vi er blevet tykke efter at have spist alt for meget smør i Spise med Price, så BS er klar til at
tage os basser med ud på en lille tur.
Rute
Fra Vork til Brunmosehallen
Poster
Post 1:
Orientering
Bemandet.4mm kort over Vork med besked på bagsiden (evt. i kode)
Besked på bagside: Brunmosehallen
Besked til deltagerne: 
Udpeg for BS på kortet, hvor I skal gå hen.
Post 2:
Råb
Bemandet.
Besked til deltagerne: 
Lav et militært-gå-råb og udråb en sergent.
Post 3: 
Menneskepyramide
Død post.Besked til deltagerne: 
Lav en menneskepyramide i mindst 4 lag. Sergenten
tager et billede af pyramiden og sender det til BS (60182919).
Post 4:
Strækkere
Død post.
Besked til deltagerne:
LÆS opgaven før i udfører den!
Lig jer på to rækker, så i to og to vender næsen mod hinanden. I skal nu lave så mange
armstrækkere i kan. Sergenten tæller højt, så alle laver armstrækkere i SAMME tempo.
Sergenten noterer efterfølgende, hvor mange armstrækkere hver har taget.
Medbring listen til næste post.

Post 5: 
Bøjninger
Død post.
Besked til deltagerne:
Sergenten ringer til BS (60182919) når de når til denne post.
Opgaven er den samme som sidst, men nu udskiftes armstrækkere med
MAVEBØJNINGER.
Lig jer på to rækker, så i to og to vender næsen mod hinanden. I skal nu lave så mange
mavebøjninger i kan. Sergenten tæller højt, så alle laver mavebøjninger i SAMME tempo.
Sergenten noterer efterfølgende, hvor mange mavebøjninger hver har taget.
Medbring listen til næste post.
Post 6:
100 meter
Død post.
24

Besked til deltagerne:
I skal nu teste, hvor hurtigt i hver især løber 100 meter.
Sergenten måler cirka 100 meter op, og markerer start og slut.
I skal nu én efter én løbe de 100 meter. Sergenten noterer, hvor hurtigt der løbes på
listen.
Medbring listen

Post 7: 
Skydning
Bemandet.
Deltagerne skal ramme plet på skydeskiven (dåser med vand). De har hver x antal skud.
Der noteres point på navnelisten.
Materialer
Grønne dragter
Sløringscreme
Megafon
4 cm kort over området omkring Vork med besked på bagsiden
Navne på liste og mulighed for afkrydsning
Blyant
Haglgevær
Skydeskive
Hagl
Postbeskrivelser
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Forslag til FDF-møder
Lavet af deltagerne i Seniorkursus Vork gruppen TXT-TV Påsken 2015.

Zulu djævleræs
Aldersgruppe:

Tumlinge/pilte.

Velkomst:

Se et videoklip af nogen, der kører Zulu-djævleræs. Snak om:
”tab og vind med samme sind”.

Aktivitet:

Pynt bil i hold af 3.
Kør gennem opsat bane

Andagt:

”Tab og vind med samme sind”. ”Det er jo bare noget vi leger”.
Alle får en medalje; både tabere og vindere.

Materialeliste:

Projekter, papkasser, plade med hjul, tape, tusser, kegler,
forhindringer, medaljer til alle, startflag.

Det perfekte minut
Aldersgruppe:

Alle

Velkomst:

Velkomstsang og præsentation af aktivitet (Det perfekte minut)

Aktivitet:

Det perfekte minut/pengene på bordet.
Satsning af penge (golfbolde eller kastanjer, som man evt. har
samlet på et tidligere møde).
Små aktiviteter.
Turnering, evt. mellem klasserne.

Andagt:

Synge en sang. Fortælle en historie, evt. om at satse bolde.
Fadervor

Materialer:

Se evt. kompendiet fra TXT-TV Vork P15
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BS og Basserne
Aldersgruppe:

Puslinge

Velkomst:

Forklar aktivitet og indled lysten til løbet med en præmie.

Aktivitet:

Gå en tur, hvor der er gemt poster. Både poster oppe og nede,
som de skal finde.
Konceptet kan strække sig over flere møder. En præmie til dem,
der har klaret sig bedst.
Mødet kan evt. kombineres med et motionsmærke.

Andagt:

Sang; Man er som man er.
Tema; Man er som man er, og man er god til nogle ting, og det
er godt man er forskellige.

Materialer:

Materialer er individuelt fra kreds til kreds alt efter posterne.

I stødet
Velkomst:

Præsentation af aftenens forløb.

Aktivitet:

Lege med stødbånd (forskellige aktiviteter), kan kombineret
med ”rundt på gulvet” (Magrethe-skål).
Udeaktiviteter.

Andagt:

Sang og Fadervor

Materialer:

Stødbånd, bold, papir, skål, kuglepen, march og lejr, kage.
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