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Kære ledere. 
Dette dokument er materialet til Yego Ugen i uge 10, der skal omhandle Yego. 
Netop dette materiale er tilpasset de yngste, og kan enten bruges som inspiration, udgangspunkt 
eller dagsorden for Yego Ugen, og består af: materialeliste, andagt og aktiviteter. 
Aktiviteterne er en blanding af tidligere Yego Uge aktiviteter, som I måske kan huske.  
Vi håber I får et sjovt, lærerigt og brugbart møde! 
 
Hilsner fra, 
Yego teamet 
 
P.S. hvis Yego Ugen i uge 10 er glippet for jer, så kan materialet bruges hele året! I er meget 
velkomne til at dele jeres oplevelse og billeder fra Yego Uge med os i Yego teamet. 
 
 



Præsentation af Yego 
Åbning/introduktion 
 
Hvad er YEGO? 
 
De Danske Baptistspejdere har nogle gode venner i Rwanda. Rwanda er et lille land i Afrika på 
størrelse med Jylland. Dette venskab kalder vi for Yego. Yego betyder ’ja’ på kinya-rwanda, som er 
det sprog, der tales i Rwanda – vi siger altså JA til at lege med hinanden, selvom der er langt fra 
Danmark til Rwanda, JA til at lære hinanden at kende, JA til at hjælpe hinanden og JA til at have 
det sjovt med hinanden! 
Selvom vi er venner, så er Rwanda meget forskelligt fra Danmark. De fleste laver altid mad over 
bål, ikke kun når de er til spejder, de færreste huse har en vandhane, så vandet skal hentes langt 
fra huset, og det er ikke altid, der er nok mad. Fordi vi i Danmark har det rigtig godt, og fordi vi er 
gode venner, så hjælper vi vores næste, også selvom de sidder på den anden side af 
jorden. Det gør vi, ved at være i dette venskab, vi kalder Yego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materialeliste 

 

Aktivitet 1: Bind for øjnene, kogte ris (rwandisk), pomfritter (rwandisk), kogte kidneybønner 

(rwandisk), ketchup (dansk), rugbrød (dansk), havregryn (dansk) 

 

Aktivitet 2: En dukke og et stykke stof 

 

Aktivitet 3: En til to fangere 

 

Aktivitet 4: To sorte affaldssække  

 

Aktivitet 5: Blyanter/kuglepenne, printet tip en 13’er 

 

 

  



Aktiviteter 
 
Aktivitet 1: Kims leg.  

- Børnene får bind for øjnene og bliver dermed præsenteret for nogle madvarer, der bliver 
serveret på en ske. Det er nu op til børnene at gætte, hvilke madvarer de får i munden. 
Børnene vil blive præsenteret for forskellige madvarer fra både Danmark og Rwanda, og 
skal derfor derudover gætte, hvor madvaren oftest bliver spist.  

 
Aktivitet 2: Dukke stafet  

- I Rwanda bærer man sine børn på ryggen, når de er små. Det er oftest kun mødrene, der 
bærer børnene. De ældre børn i familien kan også bære rundt på deres mindre søskende. 

- Del børnene i 2 grupper = 2 hold. Hvert hold deles op i to og placeres i hver sin ende af 
lokalet. De to forreste personer i den ene ende binder en dukke på ryggen med et stykke 
stof. Dukken skal nu fragtes ned til den anden ende af lokalet, hvor anden halvdel af holdet 
står i en række og gives videre til den forreste. Det fortsættes på samme måde til alle har 
fragtet barnet en gang fra den ene ende af lokalet til den anden. På denne måde bliver det 
til en stafet og det hold, der er hurtigst, vinder. 
HUSK ikke at tabe din lillesøster, som du har på ryggen! 

 
Aktivitet 3: Fangeleg.  

- Vi kan grine og have det sjovt med hinanden gennem leg - det handler jo nemlig om at 
være gode venner! 

 
Aktivitet 4: Umuganda  

- Umuganda er et ord fra det officielle sprog i Rwanda, der hedder Kinyarwanda. Umuganda 
kan på dansk oversættes til “at samles med det fælles formål at løse en opgave”. Begrebet 
Umuganda har rødder langt tilbage i Rwandas historie, hvor det har været en del af 
kulturen, at man har hjulpet hinanden. 

- Der har været en lang tradition for at bede naboer, familier og venner om hjælp til at 
udføre arbejdsopgaver og løse udfordringer, man ikke selv har kunnet klare. 

- Umuganda er en officiel arbejdsdag, der bliver altid afholdt den sidste lørdag i måneden fra 
8-11, hvor alle deltager i at hjælpe hinanden med praktisk arbejde med at rydde skrald op 
på vejene og hjælpe hinanden.  

- Del børnene op to hold. Det går nu ud på at få børnene til at samle skrald gennem en 
konkurrence mellem de to hold. Hav fokus på konkurrenceelementet - sæt en 
tidsbegrænsning og giv hvert hold en sortsæk.  

- I kan læse mere om Umuganda gennem følgende link: 
https://ungeforandrerverden.dk/umuganda/  

 
Aktivitet 5:  Tip en 13’er 

- KONKURRENCE TID 
- YEGO vil gerne uddele en præmie til den børne- eller ungdomsgruppe som har svaret flest 

rigtige i nedenstående Tip en 13’er! SÅ vil du og dine venner gerne vinde, kræver det kun, 

https://ungeforandrerverden.dk/umuganda/


at I svarer rigtigt på så mange spørgsmål som muligt (uden hjælpemidler!) og sender jeres 
svar tilbage til os i YEGO-teamet (rebecca.krabbe07@gmail.com). Så finder vi en vinder!  

 
 
  

mailto:rebecca.krabbe07@gmail.com


Hvor ligger Rwanda? A. I Afrika 
B. I Europa  
C. I Amerika 

Hvad er ulovligt i Rwanda? A. Våben  
B. Plastikposer 
C. Mobiltelefoner 

Hvad betyder Yego? A. Venner 
B. Ja 
C. Afrika  

Hvad kaldes Rwanda også?  A. De tusinde dyrs land 
B. De tusindes bakkers land 
C. De tusindes køers land 

Hvad hedder Rwandas 
hovedstad? 

A. Dodoma 
B. Nairobi 
C. Kigali 

Hvordan bærer man babyer i 
Rwanda? 

A. I en barnevogn 
B. På hovedet 
C. På ryggen 

Hvor mange mennesker bor i 
Rwanda, ca.? 

A. 25.000.000 
B. 8.000.000 
C. 10.000.000 

Hvornår startede YEGO? A. 2008 
B. 2010  
C. 2013 

Hvor mange officielle sprog har 
Rwanda? 

A. 1 
B. 4 
C. 7 

Hvilken landsdel i Danmark er 
Rwanda ca. lige så stor som 
(Areal)? 

A. Jylland  
B. Sjælland  
C. Hele Danmark 

Hvor gammel bliver man i 
gennemsnit i Rwanda? 

A. 72 år 
B. 80 år 
C. 56 år 

Hvilke af disse projekter har ikke 
været et Yego projekt? 

A. Turikumwe 
B. Umunju  
C. Yobora 

Hvordan afslutter man bedst en 
Yego Uge efter rwandisk 
tradition? 

A.                   Rwandisk dans 
B.                   Rwandisk musik  
C.                   Sende sin Tip en 13’er til iben.kragh@dbs.dk 



Andagt 
 

Start med at synge nr. 170 i spejdersangbogen ”Venne-sang” eller find den her 
(https://www.youtube.com/watch?v=4AEhI8Xilhw) 
 
Nu har vi lige sunget/hørt en sang om at være venner - Start med at spørg børnene hvad sangen 
handler om. 

 Venner 
 At lege gode lege 
 At lege alene 
 At lege med sine venner 
 At det er bedst at have en ven 

Ligesom vi lige har hørt i ”venne-sangen” kan man sagtens lege alene og hygge sig med sig selv, 
men det bedste er at have en rigtig god ven! En ven som man kan lege sammen med, og en som 
kan hjælpe dig hvis man har brug for hjælp. 
SPØRGSMÅL: Har DU en rigtig god ven?? 
SPØRGSMÅL: Hvad er det som gør ham/hende til en god ven?? 

 God at lege med 
 Sjov 
 Sød 
 Lytter til mig 
 Hjælper mig 

Alle de ting som gør nogen til en bedste ven, ved i hvem som også er sådan? Og som også altid vil 
være vores ven? 
JESUS! 
Det er Jesus og i Biblen siger Jesus sådan her:  «Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen 
mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.» Johannes’ 
Åbenbaring 3, 20  
Det kan lyde lidt skørt at han banker på din dør og vil spise et måltid sammen med dig, men det 
som der menes er at Jesus altid gerne vil være vores ven, vi skal bare invitere ham til at være vores 
ven!  
SPØRGSMÅL: Hvordan inviterer vi Jesus til at blive vores ven? 

 Spørge 
 Bede 
 Læse i biblen 
 Lytte til musik 

Man kan være venner med Jesus altid og Jesus vil altid være venner med os og hjælpe os!  
Jesus kan faktisk være venner med alle mennesker i verden, også dem i Afrika. 
Hvis man har brug for Jesus hjælp kan man bede en bøn! 
“Er det ikke sejt?” 

https://www.youtube.com/watch?v=4AEhI8Xilhw


Bøn 
Kære Jesus. 
Tak for at vi er spejdere og fordi at vi får lov at lærer en masse seje ting om os selv, og om andre! 
Tak for at alle i verden kan være venner med dig, også selvom vi bor i Danmark og nogle andre bor 
i Afrika. 
Vi beder dig om at du må være vores bedste ven. 
AMEN 
 
 
 


