
 

 

KOMPENDIUM – EN DAG TILBAGE 

Kursets omdrejningspunkt var et tema - En dag tilbage- hvad vil du gerne nå i livet. Det 
blev gjort på flere måder, konkret gennem aktiviteter, som deltagerne selv havde 
indflydelse på - en Bucket list og ved dagsrammer: Lev din sidste dag som barn, fattig, syg 
og millionær. Rammerne og temaet gør det nogle gange lettere og mere konkret at udvikle 
aktiviteter til, og aktiviteterne kan sagtens frigøres fra rammen også. Endeligt er det let at 
dele dagsrammerne op og lave fx et kredsmøde, klassemøde eller weekend ud af blot en 
af dagsrammerne fx En dag tilbage som millionær. Man plukker bare aktiviteter og 
sammensætter som man vil. 
Vigtigste aktiviteter og koncepter vil blive gennemgået.  

 

En dag tilbage som BARN  
 

Den store rekorddyst – En dag tilbage 

Nr. 

 

Rekord – hvem er bedst? 

 

Mesteren 

1 

 

Pinocchiokugler med spisepinde 

  

2 

 

Grydesvampe stabling 

  

3 

 

Snøvsen sjipning 

  

4 

 

Popcorn spisning 

  

5 

 

1 meters Snørebånd 

  

6 

 

Ærte flytning på tid 

  

7 

 

Drikke pasta vand 

  

 

 

Pinocchiokugler 
med spisepinde 

At flytte pinocchiokugler 
med spisepinde fra et fad 
til en skål på 1 minut. 
Mestrede Alma Hovgaard 
Ge på 10 år suverænt. 

Bryggens Børne- 
og 
Ungdomscenter, 
Kbh, 01.04.11 



Hun fik samlet hele 19 
kugler. 

 

 

Grydesvampe 
i stabel 

Da der var rekordmåned i 
Hånbæk, skulle der forsøges 
at sættes rekord i 
grydesvampe stabel. Artan 
Neziris havde rekorden på 
30 lag. Det skulle vise sig at 
blive en svær rekord at slå. 
Flere forsøgte men tit 
væltede svampene efter 25 
lag. Til sidst lykkedes det 
dog for 14-årige Maria 
Jensen, idet hun lige 
kravlede over rekorden og fik 
31 grydesvampe i stabel. 
Sådan gør man: Efter 3 min. 
tælles antal svampe i 
højden. Man må gerne 
stoppe før tid, og måden der 
bygges på er valgfri. 
Billedtekst: Her den 14-årige 
Maria Jensen med sit 31 lag 
høje grydesvampe tårn.. 

Ungdomsgården 
Hånbæk, 
Frederikshavn, 
09.11.10 

 

 

Sjipning Med benene tapet sammen: 8-årige 
Mira Fangel Petersen og Selma 
Sorknæs Radoor slog rekorden efter 
flere mislykkede forsøg. De satte rekord 
med 142 sjip. 

Ørnebo SFO, 
Solrød Strand, 
12.05.11 

 

 

Popcorn 
spisning 

At spise popkorn i et minut lyder 
måske nemt, men det er det ikke. Der 
blev hældt præcis 50 g. popcorn i en 

Endrup Klub, 
Fredensborg, 



skål, og så gik Nikoline Liljeroth, 11 år 
ellers i gang med at spise popcorn til 
den store guldmedalje. Det skete da 
Børnenes Rekordbog var med på 
afslutningsdagen, her lykkedes det at 
klemme hele 15 gram ned. 

12.05.11 

 

 

Snørebånd 
1 meter 

Spis snørebånd på en meter: 10-
årige Frederik Byrialsen fra Nr. 
Kongerslev Komdrup Friskole spiste 
et snørebånd på en meter på 27 
sek. Den gamle rekord var 37,55 
sek. ”Sjovt så det ud, da der blev 
kæmpet om at spise et 
karamelsnørebånd på en meter 
hurtigst, uden at bruge hænderne.” 
siger Lærer Susan Hegin. 

Nr. 
Kongerslev-
Komdrup 
Friskole, 
14.06.11 

 

 

Flyt flest ærter 
med sugerør 

Deltagerne skal flytte flest mulig grønne 
ærter fra en skål til en anden ved hjælp af 
et sugerør. 

Vork 

 

 

Drikke mest mulig 
vand på tid gennem 
en pasta. 

Deltagerne skal drikke mest mulig 
vand på tid ved hjælp af et pasta 
pen som sugerør. 

Vork 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Opskrift på kæmpeslik: 

Kæmpe kinderæg 

 

hvid chokolade  
mælkechokolade  
en ballon  
en kinderoverraskelse  
 

Kom ovrrraskelsen ind i 
ballonen og pust den op. 
Smelt den hvide 
chokolade og pensel den 
i et tykt lag på ballonen. 
Når den hvide chokolade 
er tør pensles 
mælkeshokoladen uden på. Lad det tørre godt. prik derefter forsigtigt hul 
på ballonen og fjern den fra inder siden.  

 

Kæmpe popcorn: 

Kom en god skålfuld saltede popcorn i en beholder og hæld smeltet 
chokolade ud over. Hæld massen ud på et stykke bagepapir og form 
bagepapiret som en bold. Luk bagepapiret sammen om popcornmassen 
og lad tørre i et par timer. 

 



 

Opskrift på slikmadder: 

 

 



 

 

 

 

En dag tilbage som FATTIG 
Aktiviteter: 

Lege med selvlavede bolde af avispapir og tape 

Bytteleg – start med clips – end med en hest! 

Start med en strips, clips eller andet og forsøg nu at bytte dig videre til 
andre ting, der må gerne foretages flere byt, bare man er tilbage inden 
for tidsrammen. Bedst at lege i en by med lidt flere folk og butikker, men 
også god på landet hvor man kan låne en hest.. :-)  
God byttejagt.  

 

Levende begravet – husk vær varsom med hvem du udfører denne 
aktivitet med! Sikkerheden skal være i orden. Der graves et hul, der er 
ca 40 cm dybt. En pressenning lægges ned og foldes over personen, så 
der ikke kommer alt for meget jord på tøj mv. En snorkel og 
dykkermaske gives på. Husk at være klar til at tage presseningen af, 
husk at bakke hinanden op og bevare koncentrationen om den person 
der bliver begravet.  
 

En dag tilbage som SYG 

SygdomsforLØB 

ygdomsforLØB - en slags stjerneløb for ens fremtid 

Hver får tildelt en personlighed, de skal spille og redde fra en sygdom. 
De starter med at have 30 point. Afviklingen af løbet kommer til at 
foregå som et stjerneløb, men holdene skal selv styre tiden. Hver 20 min 
skal de mødes til plenum. Der får de mulighed for at aflevere deres 
optjente point og de trækker slår med skæbnesterningerne. 
Deres person kan dø af sygdommen, når de rammer 0 point. På 
posterne har de mulighed for at samle +point, der kan give deres 
personer mere tid. Ved plenum skal de sammen med skæbneskort også 
slå med to terninger, dette afgør hvor fremskreden deres sygdom er, vist 
i – point. Hvis man ikke når til plenum rettidigt vil man få det højeste 
antal point altså 12 trukket fra. 
Deltagerne er sammen i hold, med samme sygdom. De kan vælge om 



de vil løse opgaverne sammen eller sprede sig. Der vil både være 
poster man kan løse individuelt eller sammen og om de vil dele point 
lige over eller have personlige point. Man kan ikke gemme 
tiloversblevne point, men kun annullere minuspoint. Det kan altså kun 
holdes i status quo eller gå nedad ens sygdomsforløb. Man må gerne 
besøge poster flere gange pr. runde, dog skal du veksle mellem aktive 
og passive poster. 
 

 

 

Løbsoversigt 
13.00 -13.10  Til første plenum er de raske, men får at vide hvilken 
sygdom de er disponeret for. Forklaring af regler og skæbesterninger. 
13.10 - 13.30 Poster 
13.30 - 13.50 Til 2. plenum slår de med terningerne og modregner deres 
pluspoint. Når de på 20 eller derunder, får de at vide, hvor fremskreden 
deres sygdom er og får handicap. 
13.50 - 14.10 Poster 
14.10- 14.30 Til 3. plenum. Når de under 10 forklares endnu engang 
hvor fremskredne de er i sygdommen.  
16.00 - 16.20 Poster  
16.20 - 16.40 Til 4. plenum slåes terninger som vanligt og opgøres om 
de er døde eller reddet.  
 

 

Sygdommene er: 

1. Huntingtons disease. 1) Genbærer. 2) Demens, 
hukommelsesproblemer, besværet gang, 
tale/synkevanskeligheder, ukontrollerede bevægelser. Handicap: 
Grundet demens, skal de når de går hen til ny post, løbe tilbage til 
gamle for så igen at løbe til nye. Altså løbe dobbelt mellem hver 
post.  

2. Livmoderhalskræft 1) hysterektomi (fjernelse af 
livmoder=>barnløshed), 2) Spredning til hofteknoglen (kan ikke 
gå), spredning til hjernen=>ukontrollerede bevægelser) 3) dør efter 
lang kemobehandling Handicap: bundet lår sammen m. gaffa 

3. Spiseforstyrrelser svingende ml. anorkesi og bulimi: 1) træt, dårligt 
immunforsvar 2) svage muskler, svage knogler, fryser hele tiden, 
ætsede tænder (gebis, sondemad), 3) sultedød Handicap:give 
noget tung at bære på 

4. Øjensygdom Retinitis Pigmentosa: 1) natteblindhed 2) centralsyn, 
tunnelsyn 3)  blind Handicap: andenæb  

5. Sclerose 1) ødemer (hævelser), 2) atakker, lammelser,3) totalt 
handicappet/grøntsag) Handicap: englehop i 2 min x 3 

6. Diabetes: 1) træthed, ofte tisse/ofte drikke 2) blindhed, amputerede 
ben, dialyse 3) dør Handicap: stå stille i 5 min når blod renses 



7. KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.1) åndedrætsbesvær, 
først ved fysisk aktivitet 2) efterfølgende v små anstrengelser, 
kraftige hosteanfald 3 dør Handicap: træk vejret gennem sugerør 
og næse tapet til og resten af mund 

 

 

VIDEN - for at forstå, må du vide 

Tilegn dig viden om din sygdom via telefon eller mennesker i 
området 

-      Til ”plenum” skal du kunne fortælle mindst 5 forskellige 

informationer/fakta om din sygdom.  
Du tjener max 3 pluspoint pr. besøg ved posten 

 

GLÆDE- for selv at glædes, må du også 
glæde andre 

- Sms til en du kender og fortæl, hvor meget han/hun betyder 
for dig. Du skal have modtaget svar fra den person du glæder. 
Afsendte og modtagne sms’er skal vises til “plenum” til 
dommeren 

Du tjener max 2 pluspoint pr. besøg ved posten 

 

GLÆDE- for selv at glædes, må du også 
glæde andre 

-      Træk en seddel op af plasticlommen. På sedlen står navnet 
på en fra gruppen. Du skal nu rose og fortælle noget godt om 
personen i ”plenum”. 

Du tjener max 2 pluspoint pr. besøg ved posten 

 

GLÆDE- for selv at glædes, må du også 
glæde andre 

 

-      Tænk over noget, som du kan gøre i ”plenum” for at få flest 
mulige til at grine. Skal afvikles på 15 sekunder. 

Du tjener max 2 pluspoint pr. besøg ved posten  



 

GLÆDE- for selv at glædes, må du også 
glæde andre 

Be generous! 

-      Stop en bil, eller andre forbi passerende og byd dem på et 
FDF bolsche. Du skal have skjorte på og tage et billede af dig 
og personen med bolchet mellem jer. 

Du tjener max 3 pluspoint pr. besøg ved posten 

 

KREATIVITET- for at kunne udholde, må du 
adspredes 

-      Lav en borddekoration af ting du finder i naturen. Tag din 
dekoration med til ”plenum” og vis den frem. 

Du tjener max 3 pluspoint pr. besøg ved posten 

 

KREATIVITET-for at kunne udholde, må du 
adspredes 

-      Brug ting i naturen til at opfinde et nyt spil. Fortæl 

om konceptet i dit spil i ”plenum”. 

Du tjener max 3 pluspoint pr. besøg ved posten 

 

KREATIVITET-for at kunne udholde, må du 
adspredes 

-      Lav et Piskeris ud af ting som du finder i naturen og 

vis det frem i ”plenum”. 

Du tjener max 3 pluspoint pr. besøg ved posten 

 

 

KREATIVITET-for at kunne udholde, må du 
adspredes 



-      Efterlign et kendt dyr ud af ting, som du finder og vis 

det frem i ”plenum”.  
Du tjener max 3 pluspoint pr. besøg ved posten 

 

 

 

REFLEKSION - for at udholde, må du 
overveje 

-Træk et spørgsmål fra plastiklommen og optag dig og 
dine refleksioner over spørgsmålet på den iphone, der 
ligger ved posten. 
Du kan tjene max tjene 2 point pr. post 

 

Spørgsmål: 

Hvad vil du helst have én god dag, eller to halvgode? 

 

Tror du på skæbnen? 

 

Thinking about life, clarifies your life 

 

Værdsætter man først livet, når man har været tæt på at miste det? 

 

Er selvmord ok? Hvad hvis man er dødeligt syg? 

 

Tid og relationer er det vigtigste. Life is short and tender (fra ted 
talk) 
 

For at leve, må du spise - ville du spise alt, hvis du var sulten nok? 

 

For at leve må du spise - ville du kunne dræbe og spise din 
kælehund, hvis den var med og du var ved at dø 

 

 

FÆRDIGHEDER - for at leve, må du kunne 

Træk en seddel i plastiklommen og udfør det, der står 
på sedlen  
Natur: 



-      Find 3 slags blade, medbring dem til plenum og 

fortæl hvilken art de er 

Natur: 

-      Find 5 forskellige farver i naturen og medbring til 

plenum 

Natur: 

-      Find et levende dyr og medbring til plenum 

Natur: 

-      Find noget spiseligt i naturen og medbring til 

plenum 

 

Førstehjælp 

 

Førstehjælp: Situation A: En mand ligger bevidstløs midt 
på gaden, hvad gør du for at yde førstehjælp? Skriv på 
en seddel, hvad du ville gøre og aflever til instruktøren 

Førstehjælp: Situation B: En ung kvinde er faldet og er 
omtumlet, men ved bevidsthed. Du og kvinden er 
alene. Hvad gør du for at yde førstehjælp? Skriv på en 
seddel, hvad du ville gøre og aflever til instruktøren 

Førstehjælp: Situation C: En pilt har forbrændt sig slemt 
på bålet - hun har fået en gryde kogende vand over sin 
hånd. Den er helt rød og har blærer. Hvad gør du for at 
yde førstehjælp? Skriv på en seddel, hvad du ville gøre 
og aflever til instruktøren 

 

 

GRUPPEDYNAMIK-for at klare sig, må man 
holde sammen 

 

-      ”Alle ud af trekanten”  



Du kan max tjene ialt 7 pluspoint pr post (fordeling af 
point styres af deltagere selv) 

 

GRUPPEDYNAMIK-for at klare sig, må man 
holde sammen 

-      LEGO: 

o  1 kigger på figuren og løber ned til den blinde 
og forklarer. 

o  Den blinde person forklarer til byggeren. 

o  1 person bygger. 

Du kan max tjene ialt 7 pluspoint pr post (fordeling af 
point styres af deltagere selv) 

 

 

En dag tilbage som MILLIONÆR 

 

Dampede blåmuslinger 
 

Du skal bruge følgende: 
500g. blåmuslinger 
1 løg 

1 fennikel 
1 mellemstor gulerod 

1 lille mellemstærk frisk chili 
1 dl. god halvtør æblecider, ikke 
sodavandssød! 
Smør 
1 dl. fløde, og lad nu være med at spare 
på fedtet! 
S&P 

1 dusk bredbladet persille til pynt 
 

Rens muslingerne, husk at kassere de 
beskadigede og dem der ikke lukker sig 
umiddelbart efter et blidt slag mod et hårdt underlag. Kassér også dem 
hvor du er i tvivl.  
Grøntsagerne renses og skæres i meget fine stykker. 
 

Smelt en god klat smør i bunden af en stor gryde med tilhørende låg, og 



svits løg, chili, fennikel og gulerod heri til det netop begynder at tage 
farve. Skru op for varmen og kom muslingerne i. Ryst gryden forsigtigt, 
og tilsæt cideren. Kom låg på, og lad muslingerne dampe indtil de alle 
har åbnet sig. Det tager ikke mere end et par minutter, og ryst gerne 
forsigtigt en gang eller to undervejs. 
 

Fisk muslingerne op med en hulske eller lignende, tilsæt fløden til 
suppen, lad den koge op, og pisk derefter smørret i. Smag til med salt 
og peber. 
 

Anret muslingerne i dybe tallerkner, hæld den netop piskede suppe 
over, og top med den friske grønt. 
 

Velbekomme! 
 

Jakob 

 

 

 

 

Bagte æbler i bål m. 
chantilly creme 
G: 06. juli 2011 kl. 20:30 på DR1 
(4 personer) 
Bagte æbler 
 4 stk. mellemstore æbler 

 50 g. smør 

 ca. 2 spsk. sukker 

 ca. 2 spsk. stødt kanel 

 25 g. mandler grofthakkede 

 Alufolie (sølvpapir) 

Chantilly creme 
 ½ stk. Polynesisk vaniljestang 

 2 spsk. flormelis 

 2 dl. piskefløde 

 1 stk. køleelement "til turen" 



Bagte æbler 
Æblerne skrælles, halveres og befries fra kernehus. 4 stk. alufolie ca. 10X10 cm. lægges 
klar. Har du et jern til at udstikke kernehuset med, så anvend det og lad da æblerne være 
hele. 
Sukker og kanel blandes. Mandlerne hakkes groft. Smørret smeltes. De halve æbler pensles 
med smør, trilles straks i kanel-sukker og lægges i folien 2 og 2 (eller hele!), således at hver 
person får et helt æble. 
Drys med grofthakkede mandler og pak æblet ind i folien, som en "sæk", således at 
lukningen er øverst… 
Bag æblerne i gløderne fra bålet til de er møre, ca. 10 min. De bagte æbler nydes lune med 
chantilly creme. 
(Cremen laves kort tid før I drager af sted på tur!) 
Chantilly creme 
Vaniljestangen flækkes på den lange led  og vaniljekornene skrabes ud med en lille kniv og 
mases sammen med flormelissen på bordet med en palet, således at kornene skilles ad. 
Vaniljesukkeret  og fløde piskes til let skum. Chantilly cremen kommes op i en lille 
beholder med låg og stilles i køleskab inden familien drager af sted til bål. Ved afgang 
pakkes beholderen oven på et køleelement, for at sikre, at cremen stadig er kold, når den 
skal anvendes. 
 

 


