Ude godt – hjemme bedst ?

Kære deltagere
Vi håber at i er landet godt og kan se tilbage på en påske med gode oplevelser i
rygsækken. Det kan vi helt bestemt og vi vil gerne benytte muligheden for at takke
jer alle for at gøre gruppen ’ude godt hjemme bedst?’ til en særlig rejsegruppe.
Vi har udvalgt nogle ting fra vores program i påsken, som i hermed får med. Måske
i får et indblik i nogle af vores tanker bag programmet, måske i kan bruge dele af
de i kredsen, eller som inspiration til noget helt tredje.
De bedste hilsner
Christina, Anton og Mette.
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Rusland
Intro til Rusland
Rusland er en stornation. Måske er den endda så stor en nation at den ikke
behøver andre. Den overvejelse ville vi gerne belyse. Vores udgangspunkt var
kontroversielle udtalelser fra landets præsident, fakta om landets befolkning,
holdninger om homoseksuelle inspireret af de seneste års debat om emnet samt
gamle ordsprog fra landet selv.

Eksempel på tidsregning af program
•

5 min om bord på flyet

•

5 min intro til rejsedagbøger

•

20 min Rejsedagbøger

•

5 min Gæt hvor vi skal til

•

Kl. 15.00

•

Hente eftermiddagssnack

•

10 min i grupper og ud på plads på engen

•

5 min til snak om hvad ved grupperne om Rusland

•

Vælg en præsident og højre hånd

•

Kl. 15.30
5 min til fordeling af procenter (ABCD)

•

5 min til ordsprog (ABCD)

•

10 min til SNACK hver for sig (toilet hvis nødvendigt)

•

5-10 min til homoseksuelle (rød/blå)

•

5-10 min til debat om russiske fængsler

•

Kl. 16.10

•

10 min Fælles debat

•

10 min. Homoseksuelle

•

5 min. Sociale medier

•

Kl. 16.35

•

30 min. Fød en russisk bjørn
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•

Kl. 17.05

•

40 min. Refleksion

•

17.45 Aftensmad

Ruslands hold
Hvert hold rød og blå skal have en præsident og en højre hånd
Præsident er talsmand. Den højre hånd kan læse op og gør hvad præsidenten vil.
Hold Blå

Hold rød

A: Pernille

C: Sara

A: Elisabeth

C: Ida

A: Louise

C: Tobias

A: Frederik

C: Chili

B: Victoria Bryde

D: Victoria T

B: Mathias

D: Johanne

B: Kamille

D: Christoffer

Ruslands nationalsang
Hvor skal vi rejse hen?
Ruslddddddddda — vor hellige magt,
Ruslandddddddd — vort elskede land.
Mægtig vilje, stor ære —
Er din arv for evigt!
Omkvæd:
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Hil dig, vort frie fædreland,
En århundreder gammel union af brødrefolk,
Forfædre given folkelig visdom!
Hil dig, vort land! Vi er stolte over dig!
Fra de sydlige have til polarområdet
Breder vores skove og marker sig.
Der er kun en som dig i verdenen! Du er den eneste —
Vort kære land beskyttet af Gud!
Omkvæd
Vidtfavnende plads til drømme og liv
Kommende år åbner for os.
Vores styrke kommer fra vores tro på fædrelandet.
Sådan var det, sådan er det, og sådan vil det altid være!
Omkvæd

Russiske procenter
Oplysning
Indvandres andel
af samlet
befolkning
Sandsynligheden
for IKKE at blive 60
år

Korrekt
procent
fordeling
7,7%

32, 4 %
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Sandsynligheden
for IKKE at blive 40
år

10,7 %

Gamle – andelen
af befolkning over
65 år

13,3 %

Kvindelige fangers
andel af de
samlede antal
fanger
Unge – andelen af
befolkning u. 5 år

8,1 %

16,4 %

Beskæftigelsesgrad 65 %
(over 25 i arb.)

Russiske ordsprog

Hvilke ordsprog har vi fundet på? Hvilke ordsprog er klassisk russiske?
-

Og hvad mener i ligger bag dem. Hvorfor kan de bruges.
(de understregede er de ordsprog vi selv har fundet på).

•

En god kone har hverken øjne eller ører

•

Små tyve straffes, mens store tyve prises

•

Den der ingen penge har, behøver ingen tegnebog

•

Herren hjælper dem der hjælper sig selv

•

Han kan være et svin, men han er stadig en mand
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•

Den der leder længst, vil finde svaret

•

Ønsker en kvinde lykke, skal hun finde sig en mand.

•

Tag tankerne med dig i seng, thi morgenen er klogere end aftenen

•

Man kan komme til verdens ende på en løgn – men man kan aldrig komme
tilbage igen

•

Den kloge støder sig ikke to gange på samme sten

•

Man bliver aldrig træt af at arbejde for sig selv

Russiske udtalelser om homoseksuelle

•

Jeg synes homoseksuelle er klamme og forkerte.

•

Jeg synes homoseksuelle er søde.

•

Jeg synes man skal elske dem man vil.

•

Jeg synes de er nuttede, altså bøsserne.

•

Jeg synes det er bedst en mand og en kvinde er sammen.

•

Jeg synes det er okay kvinder og kvinder er sammen.

•

Jeg synes det er klamt at mænd er sammen med mænd.
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•

Jeg synes det er forkert når to af samme køn er sammen.

•

Jeg synes det er fedt når to af samme køn er sammen.

•

Jeg synes de bøsser skal bo på en ø.
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The American Dream - Spillet

The American Dream dif:
For a lot of people "The American Dream" is connected to becoming wealthy and the
ability to achieve everything if one only works hard enough for it (From rags to riches). For
others it is much more and is beyond materialism. For them it is the dream of living a
simple, happy and fulfilling life and the most important

features being faith and equality. "The American Dream" also is about liberty and America
being the country of unlimited opportunities.

Concluded one could say "the American Dream" is the belief of the US-American Society
that each individual can, through hard working and strength of mind, achieve everything.

Deltagerne skal opnå The American Dream. Dette skal de gøre ved at kæmpe sig op
gennem de forskellige samfundslag, for til sidst (måske) at opnå The American Dream
(hvor de får adgang til en VIP slapper-lounge med gratis tut). For at være nok værd til at
udleve “The Dream”, skal hver deltager tjene point/dollars. Dette sker ved at låse simple
poster som har mere eller mindre at gøre med USA og point behøver heller ikke give
mening.

Overordnet:
Set-up:
Spillebanen er hele Vork, deltagerne ved i udgangspunktet ikke hvor nogle af posterne
befinder sig, fordi i amerika ved man aldrig hvor man slår igennem. Nu skal deltagerne
hver for sig rundt på vork og finde poster, hvorefter de efterhånden vil få besked om hvor
godt de har klaret de forskellige opgaver. på et uvist tidspunkt vil én eller flere deltagere
måske (ikke), opleve at de opnår THE AMERICAN DREAM!
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Materialer:
BANE
Hegnspæle

eller

pløkker

ift.

hvor

mange

poster

man

vælger

at

have

Plastiklommer
Dommer bord og stole
Udklædning (hjælper på humøret)

Prøv lykken – usa edition
1. Du er i Las Vegas med vennerne, fordi du kan, og vinder 5 point.
2. Du arver et maleri af din onkel John fra Denver. Maleriet er glæde nok i
sig selv.
3. Du modtager et legat på 7 point fra illuminati.
4. Du har fødselsdag og modtager 5 point fra banken til en fremtidig
opsparing.
5. Du falder på cykel og din computer går i stykker. Da du ingen forsikring
har må du købe en ny til 9 point.
6. Det er glat på de regnvåde trapper op fra metroen, du falder og
brækker benet. Turen på sygehuset koster dig 3. Heldigvis sagsøger du
metroselskabet for den glatte trappe og får det dobbelte igen.
7. Du er menneske og Trump er præsident, ryk 3 felter (ti år) tilbage.
8. Du skal købe nye bøger til studiet og må derfor betale 9 point.
9. Du satser forkert på hvem der vinder ”Colleage dorm room beer pong
turnement” og må betale 7 point.
10. Du vil spare penge ved at gå fra sted til sted, men da der er storm fryser
du og får blærebetændelse. Du må betale 5 point for pencilen.
11. Du går en mørk aften i Harlem, New York og bliver ’grabed by the p****’
af en orangefarvede mandsperson. Da du skynder dig væk fra ham, ryk
4 felter frem.
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12. Betal boligudgift - betal 10 point
Udfordringer:
Posterne i løbet deles op i 4 kategorier, hvor man kan få bonuspoint hvis man
gennemfører alle poster inden for en kategori.
Der gives et point for hver post inden for en farve, når hele kategorien er gennemført.

POSTERNE: opdelt i kategorier (Dette er også lidt sjovere når deltagerne ikke ved at nogle
kategorier giver lettere bonus)

RØD – GØR
1. Hotdog origami - http://www.origami.at/diagrams/hot_dog_e.pdf
2. Find kugle i spand med havregrød (eller andet amerikansk)
3. Bind en galje
4. Lav et hollywood selfie med en kendt (kursuschef)
5. Fold en Softice (se næste side)
6. Giv the kitchen din bedste salgstale on your best american, for at skaffe kaffe til …

GRØN - NÆVN
7. Nævn 4 amerikanske pigenavne der starter med L
8. Nævn 4 amerikanske drengenavne der starter med M
9. Nævn 5 amerikanske filmstjerner
10. Nævn 5 amerikanske fastfoodkæder
11. Nævn 5 grunde til at Trump er det bedste der er sket for Amerika siden
årtusindeskiftet
12. Syng mindst et vers om hvor “Great” Amerika er.
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BLÅ – SKAF

13. Skaf et par bukser
14. Skaf en regnjakke
15. Skaf en plastflaske
16. Find en ting i naturen der starter med F
17. Hvad

er

prisforskellen

på

en

dansk

og

en

amerikansk

bigmac

ORANGE - HVORNÅR
18. Hvornår vandt USA VM i football (pt 2 p)
19. Hvornår vandt USA sidst “Eurovision Song Contest”
20. Hvornår blev der første gang sagt “I have a dream” i amerikansk historie.
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Bilag – Eksempel på en origami genstand
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Tour de gedemarked
Deltagerne deles op i hold. De vælger hver et land som de vil rejse til med de
andre deltagere på kurset.
Hvert hold har et land, med en nationalsang og lidt info om landet. Deltagerne har
ligeledes mulighed for at afspille nationalsangen for landet i forbindelse med
afviklingen af posten. Det er nu op til de resterende af deltagerne, at udregne
sammen, hvor de skal hen.
Det er vigtigt for denne leg, at deltagerne husker de redskaber de har lært i
forhold til tema og rammesætning heraf. Deltagerne må således opfordre de
andre deltagere til at lege med, med at komme på plads i flyet, følge pilot og
stewardessens anvisninger og lade dem diskutere i grupperne om nationalsangens
indhold og hvilken destination de skal til.

ITALIEN – Hold 1

Johanne, Christoffer, Sara og Louise
Intro til flyet,
Skal vi flyve langt?
Hvilken melodi har nationalsangen
Se på teksten, hvor skal vi rejse hen?
Hvis der er ekstra tid, bed dem reflektere og argumentere for hvorfor de tror vi skal
derhen?

BONUS INFO OM ITALIEN – HVIS DET KAN BRUGES:
Den italienske national-hymne blev skrevet af Goffredo Mameli i 1847, og samme
år blev der sat musik til sangen af Michele Novaro.
Sangen blev italiensk nationalsang i 1946, hvor den afløste Kongemarchen, der var
nationalsang fra Italiens samling under Savoia-kongefamilien fra 1861 til man
afskaffede monarkiet ved en folkeaftemning den 2. juni 1946.
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Brødre i Italimmmmen,
Italimmmmen har vakt;
Scipio hjelm
hun har lagt på hovedet.
Hvor er Victory? Tilbyd hende i håret;
fordi slave af mmmRom Gud skabte hende.
Lad os stå sammen! Vi er klar til at dø; Italimmmen kaldes.
Vi har været i århundreder stemplet på,
og lo ad, fordi vi ikke er ét folk, fordi vi er delte.
Lad os forene under én flag, en drøm; At smelte sammen Allerede den tid er
kommet.
Lad os stå sammen! Vi er klar til at dø; Italmmmien kaldes.
Lad os stå sammen, lad os elske; Fagforeningen og kærligheden Reveal til folket
Guds veje. Vi sværger at befri den indfødte jord: United, for Gud, Hvem kan slå os?
Lad os stå sammen! Vi er klar til at dø; Italimmmen kaldes.
Fra Alperne til Sicilienmmm, Overalt er Legnano; Hver mand af Ferruccio har hjertet
og hånden; børn af Italiemmmn kaldes Balilla; Lyden af hver kirke klokke opfordrer
til aftenbønnen.
Lad os stå sammen! Vi er klar til at dø; Italienmmm kaldes.
De er grene, der bøjer de solgte sværd; Allerede ørnen Østri,,,g har mistet sine fjer.
blod Italimmmen og den polsmmmke blod Drak med kosakker Men dens hjerte
blev brændt.
Lad os stå sammen! Vi er klar til at dø; aliemmmn kaldes.
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MONGOLIET – Hold 2

Pernille, Mathias og Chili
Intro til flyet,
Skal vi flyve langt?
Hvilken melodi har nationalsangen
Se på teksten, hvor skal vi rejse hen?
Hvis der er ekstra tid, bed dem reflektere og argumentere for hvorfor de tror vi skal
derhen?

BONUS INFO OM MONGOLIET – HVIS DET KAN BRUGES:
Ifølge folketællingen i 2010 var andelen af den voksne befolkning (over 15 år), der
var buddhister på 53 %, mens 39 % var areligiøse.
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Vores urokkelige uafhængig nation
Alle mongolernes hellige herkomst
Alle verdens gode gerninger
Altid stabile, evigt fortsætte.
Med alle ærlige nationer i verden
Styrke vores obligationer
Med al vor vilje og styrke
Lad os udvikle vores elskede Mongmmmoliet.
Vores store nation symbol velsigner De folks skæbne understøtter Vores herkomst,
kultur og sprog Lad os for evigt værner og trives.
Lyse folkeslag modige Mongoliemmmt
Har frihed og lykke Nøglen til lykke, kolonne for velstand
Vores store land trives.
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HOLLAND – Hold 3

Tobias, Victoria og Kamille
Intro til flyet,
Skal vi flyve langt?
Hvilken melodi har nationalsangen
Se på teksten, hvor skal vi rejse hen?
Hvis der er ekstra tid, bed dem reflektere og argumentere for hvorfor de tror vi skal
derhen?

BONUS INFO OM HOLLAND – HVIS DET KAN BRUGES:

Navnet Holland kommer fra oldfrankisk 'holt-land' ('træ-land') og refererer til, at
området var dækket af skov.
Nederlandene betyder enten de lavtliggende lande, hvilket henviser til landskabet
omkring
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Vilhelm af Nassau er jeg, af hollnnnnnandsk afstamning;
Tro mod fædrelandet jeg forblive indtil døden.
Prins af Orange er jeg, fri og frygtløs.
Til kongen af Spaniebbbn har jeg altid givet ære.
Du, min Gud og Herre, er mit skjold, på dig jeg stole.
På dig vil jeg bygge; aldrig forlad mig,
Så at jeg kan forblive fromme, din tjener på alle tidspunkter,
Fjerne tyranni, som sår mit hjerte.
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JAPAN – Hold 4

Frederik, Ida og Victoria B L
Intro til flyet,
Skal vi flyve langt?
Hvilken melodi har nationalsangen
Se på teksten, hvor skal vi rejse hen?
Hvis der er ekstra tid, bed dem reflektere og argumentere for hvorfor de tror vi skal
derhen?

BONUS INFO OM JAPAN – HVIS DET KAN BRUGES:
Den første folketælling i Japans historie foregik i 1920. Folketællingen viste
dengang 56 millioner indbyggere. I 2000 var tallet 126.925.843.
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Tusinder af års lykkeligt regeringstid være din;
Regel om, Herre, indtil hvad er småsten nu
Efter alder forenet med mægtige sten skal vokse
Hvem er ærværdige sider mos fortærer linje.
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