
Krav til See Me- speidermerket  
 

For tips om ressurser til gjennomføringen se nederst i dokumentet og  

på nettsidene om misjonsprosjektet på http://www.fabu.no/misjonsprosjekt 

 

Flokk: 

 Fargelegg flagget til Moldova. 

 Lær 3 fakta om Moldova.  

 Lag og smak på en rett fra Moldova  

 Lær om prosjektet ved å se filmen om prosjektet, eller høre noen fortelle om det. 

 Ta quizen. 

 Være med å samle inn penger til prosjektet, f.eks ved å være med på See Me stafetten når 

den kommer til korpset, delta på misjonsgudstjeneste eller annen innsamling.  

 

Tropp: 

 Lær om Moldova  

o Historie  

o Innbyggertall og størrelsen på landet  

 Kjenne kort til Frelsesarmeens historie i Moldova  

 Lag og smak på en rett fra Moldova  

 Lær om prosjektet ved a se filmen om prosjektet, eller høre noen fortelle om det. 

 Lær og telle fra 1-10, hilse og si takk på moldovsk/rumensk 

 Lær om prosjektet ved å se filmen om prosjektet, eller høre noen fortelle om det.  

 Ta quizen  

 Være med å samle inn penger til prosjektet, f.eks ved å være med på See Me stafetten når 

den kommer til korpset, delta på misjonsgudstjeneste eller annen innsamling.  

 

Rover: 

 Lær om Moldova  

- Historie 

- Innbyggertall og størrelsen på landet. 

- Stat og politikk: Hvem styrerlandet(president/konge)? Lær om hvordan landet 

styres? (diktatur/demokrati osv?) hva er spesielt med Transnistria? 

 Kjenne til Frelsesarmeens historie i Moldova 

 Diskuter hvorfor Moldova har høy arbeidsmigrasjon (mange mennesker flytter ut av landet 

for å jobbe) og hva det fører til. 

 Lag og smak på en rett fra Moldova  

 Lær om prosjektet ved å se filmen om prosjektet og presenter det for noen andre f.eks 

flokken, troppen, på en misjonsgudstjenesten eller lignende. 

 Være med å samle inn penger til prosjektet, f.eks ved å være med og 

- planlegge og gjennomføre See Me stafetten når den kommer til korpset,  

- planlegge og gjennomføre en misjonsgudstjeneste  

- planlegge og gjennomføre annen form for innsamling  



Ressurser for å gjennomføre speidermerket til See Me.  
 

Du finner mer info på fabu.no under Leder -> Misjonsprosjekt.  

Her finner du bl.a Infofilmen, ppt om verdens fordeling, quiz, tips til  

hvordan samle inn penger og bl.a. hvordan lage en digital innsamling. 
 

Fakta om Moldova : 

https://snl.no/Moldova 

 

Fakta om Frelsesarmeen i Moldova 

Frelsesarmeen i Moldova startet i 1994. Moldova er en divisjon i det Øst Europeiske territoriet. De 

andre divisjonene er Georgia, Ukraina og Romania. Mer info om territoriet er: ( kilde Frelsesarmeens 

årbok) 

Det Øst-Europeiske territoriet ledes i dag to norkse offiserer Magna og Jostein Nielsen. 

 

Bakgrunnen for Moldovas flagg 

https://www.britannica.com/topic/flag-of-Moldova 

https://snl.no/Moldovas_flagg_og_v%C3%A5pen  

https://snl.no/Moldova
https://www.britannica.com/topic/flag-of-Moldova
https://snl.no/Moldovas_flagg_og_v%C3%A5pen


 

Du kan google Moldovske retter, her har vi funnet to: 

Kake/brød med ost: https://www.alyonascooking.com/placinta-recipe-moldovan-cheese-filled-

cakes/ 

Kyllingsuppe https://www.peacecorps.gov/educators/resources/recipe-zeama/ 

 
 

Artikler om arbeidsmigrasjon:   

http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/blog/2018/making-the-most-of-

emigration.html 

http://ung.fn.no/born-av-europa/ 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=6df80a4c-4967-8f1f-2499-

443bf4f8fb87&groupId=252038 
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