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Koncept 

Det er målet med gruppen at udvikle deltagernes evne til løse en opgave ud fra, og på bedst 

muligvis, at udnytte de ressourcer og/eller materialer man har til rådighed. Ved at tvinge 

deltagerne til at søge nye løsninger, gennem f.eks. begrænsning af praktisk udstyr osv., forsøges 

det at udvikle forståelsen for at bruge det man har ved hænderne.  

 

Et andet element i gruppen har været nytænkning og innovation. På den baggrund har vi 

arbejdet med opfindelse af kreative elementer på vork, som gerne skulle blive stående. 

Ydermere har vi taget enkelte klassiske aktiviteter og redefineret dem. Enten lavet dem større, 

eller sat dem i en ny kontekst.  

 

I FDF sammenhæng skulle det gerne resultere i at deltagerne kan udnytte kredsens materialer til 

opfindelse af nye aktiviteter. 

 

Derudover er gruppen også baseret på det primitive element, hvorfor der også har været fokus 

på madlavning på basis. Deltagerne har tilegnet sig færdigheder inden for alternativ 

madlavning, mad over bål m.m. 

 

Vi håber du kan bruge dette kompendium og hvis du har spørgsmål eller ønsker uddybende 

kommentarer er du velkommen til at sende os en mail: 

 

Christian Cannon: Christian@cannon.dk 

Malene Rask  malenerask@gmail.com 

Sigrid Andersen sigrid-andersen@ofir.dk 

 

Links til inspiration 
http://www.instructables.com - Siden hvor der er rigtig mange gør det selv guides 

http://pinterest.com - Idé delingssite 

 

mailto:Christian@cannon.dk
mailto:malenerask@gmail.com
http://www.instructables.com/
http://pinterest.com/
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Ugeprogram 
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Lørdag d. 13/10 

Ankomst og navnelege 

Introduktion af facebook-page 

Hver deltager får deres personlige facebook-page, samt et antal af sit eget navn til at bytte med. 

For at “blive venner” skal de udveksle oplysninger med hinanden mens lejren opbygges. Når 

man mødes bytter man et af sine små navne med modsatte part. Når der fløjtes for rokade, 

skriver man på den anden parts væg et ord man synes beskriver personen bedst, ud fra den 

korte samtale 

 

Begyndende lejretablering 

Overdækning af bålsted 

Bagage overdækning 

Spisebord, samt køkkenelementer 

 

Søndag d. 14/10 

Lejretablering 

Der skal etableres køkken, opvask, spisebord og jordovn 

 

Opfinderløb part 1 

Lavalamper 

Simple hygge dimser til lejrpladsen. Fremstilles af  

 Halvlitters gennemsigtig plastikflaske 

 Hvid cykellygte, lille 

 Madolie 

 Frugtfarve 

 C-vitamin brusetabletter.  

 Klar tape 

Plastikflaskerne renses og gøres fri for etiketter m.m. Der fyldes nu 2/3 

dele olie og 1/3 del vand i flasken. I proppen laves et lille hul, til at 

modvirke overtryk. Der puttes forskellige frugtfarver i vandet og de 

rystes godt. Cykellygten tapes fast i bunden og tændes. Nå man putter en 

brusetablet i flasken vil den opfører sig som 90’ernes kendte, og elskede, 

lava lamper.  
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Citronbatteri – få en pære til at lyse 

Materialer 

Citron/kartoffel 

Ledninger med krokodillenæb 

Kobbersøm/linedanserben/storkeben 

Zinksøm/papirclips uden plastik 

Lille diode/brummer/batteridrevet ur 

Kartoffel/Citron deles i 2 eller flere stykker. Et kobbersøm og et zinksøm sættes i hvert stykke 

citron/kartoffel. Stykkerne serieforbindes og sluttes til diode/brummer eller måske et 

multimeter. Såfremt man ønsker en højere spænding tilføjes flere kartofler/citroner til 

serieforbindelsen. 

 

Hjemmelavet kompas 

Materialer 

Søm 

Kork 

Stor mug/spand e.l. 

Køleskabsmagnet 

Et søm stryges med en køleskabsmagnet. Sømmet trykkes igennem en korkprop og placeres i en 

skål med vand. Sømmet vil nu orientere sig mod klodens magnetisk nord. 
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Transport af vand v. Hævert princippet 

Materialer 

Sugerør 

To sugerer ”splejses” sammen ved at klippe den korte ende af et sugerør op. Denne ende tvinges 

ud over enden på et andet sugerørs korte ende. 

 

Hvis afstanden er lang, kan mange sugerør splejses sammen i en kæde. 

 

Plankefisk 

Levende fisk der bliver slået ihjel og renset for indvolde.  

De sættes fast på træplanker med søm. Fiskene skal have en 45 min over et bål ved svag varme.  
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Tirsdag d. 16/10 

Vandlandsprojekt 

 

 

På bakken bygges en kæmpe sæbespåne-rutsjebane. Kreativitet er nøgleordet. 

En klassisk aktivitet, der er blevet peppet op ved at forstørre den. Mange væbnere har prøvet 

den simple form, så for at få et nyt element ind er den blevet større.  

 

Prank til gruppebesøg 

Under gruppebesøg vil vi gerne lave en lille prank med gruppen. Deltagerne skal selv udtænke 

og udføre pranken så den ikke opdages.  

Der laves flere hold, hvert hold får en gruppe. Det er så meningen at de andre i gruppen skal 

aflede opmærksomheden, mens pranken udføres.  
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Onsdag d. 17/10 - gruppernes døgn 

Installationsprojekt 

Der blev bygget faste installationsprojekter på vork. Projekterne blev stående og er lavet af 

aflagte genbrugsmaterialer.  

 

 

 

Retænk en gammel leg 

Rundbold 

Høvdingebold/stikbold 

Stafet 

Fodbold 

Fangelege 

 

Opfinderløb part 2 

Gruppernes døgns løb starter sidst på eftermiddagen onsdag og løber til omkring midnat.  

 

I løbet af de to døgn fjerne vi nogle remedier fra deltagerne, så de skal klare daglige ting, uden 

de sædvanlige hjælpemidler. Det kunne være bordet manglede, patruljekassen, alt spisegrej osv. 

Fergies fødselsdag er også en del af konceptet, hvor de skal opfinde remedier til at lave lagkage 

osv.  

 

Det hele kulminere på gruppernes døgn, hvor deltagerne skal på løb omkring vork. Løbet skal 

handle om at træffe valg ift. materialer, improvisation og at klare sig med det man har. 

Deltagerne følges i en stor gruppe rundt, men deles i hold på posten. På forhånd er de delt ind i 

f.eks. Tre bogstavgrupper, Fire talgrupper og 2 figur grupper.  

 

Posterne 

Der introduceres med et tænkt eksempel fra hverdagen i kredsen.  

F.eks. Du står for tumlinge mødet, hvor i skulle have sjippet. Sjippetorvet er nu væk hvad gør 

du? 

Der vil være to poster på vej ud, to poster på vej hjem 

 



GEO GEARLØS  VORK, EFTERÅR 2012 

  SIDE 11 AF 15 

Post 1 

I skal på sommerlejr på en hede. En af jeres pilte har behov for at opbevare noget medicin 

køligt og i har derfor brug for at lave et transportabelt kølemiddel. Når det er bygget skal i gå 

med en klump is til næste post (Deles i fire grupper) 

 

Materialer 

 Citron 

 Aviser 

 Isterninger 

 Salt 

 Ukorrente små stykker flamingo 

 Vand 

 

Post 2 

I er af sted på hike. Da I skal lave aftensmad opdager I, at I har gemt at få brænderne med til 

jeres trangiaer. I skal nu fremstille en hjemmelavet brænder. 

Materialer 

Brugt dåsesodavand 

3 søm 

Knivtang/saks 

Syl 

Sprit 

Pas på nallerne, dåsens kanter er skide skarpe. 
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Post 3 

Der er ydermere ikke fuld ud med remedier til fremstilling af aftensmad, men de skal bruge 

hvad de nu har og kan finde. Der skal laves en indisk risret/ris-taffel. 

 Nogle grupper mangler en tang, nogle en brænder 

 Nogle har redskaber til at koge osv.  

Det står deltagerne frit for om de vil hjælpe hinanden eller handle. Det eneste må er at alle skal 

have aftensmad og ingen kommer videre før alle har spist. 

 

(Nye lege leges efter maden). 

 

Post 4 (Udgik) 

Stafet-bygge-post 

Der skal bygges det højeste selvstående tårn af avis og tape.  

 

Del 1 

Deltagerne deles i hold med fire personer pr. Hold. Hvert hold har nu 10 minutter til at skaffe så 

mange materialer de kan. Ved at udføre forskellige lyn poster tjener de point/ materialer 
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Der skal være mulighed for at tjene point inden for Fysisk udfoldelse, gåder, quiz (ca. 5-6 on 

going  pr gren). Dvs. I alt en 15-18  del-aktiviteter 

 

 Fysisk 

o For hver stræker holdet tager – 1 point 

o For hver mavebøjning / rygbøjning gives 1 point 

o 100 burbies giver ingen ting 

o Dans gangnam style 

o  

 Gåder 

o Der er to fædre og to sønner på fisketur, de fangede tre fisk – Men hvordan den? 

 

Der er et dokument i øverførsler med gåder 

 Quiz (Hvad skal du bruge quiz) 

o  

 

Post 5 

Torsdag d. 18/10 

Fergies fødselsdag - verdens dummest lagkageløb (Udgik) 

Piskeris 

Deltagerne skal fremstille et piskeris af materialer ??? De selv finder? 

 

Sprøjtepose 

Deltagerne skal fremstille en sprøjtepose der kan lave ”spor” på 1cm bredde. 

 

Piskeris og sprøjtepose skal anvendes til ”verdens dummeste lagkageløb” Torsdag. 

Der gives point for kreativitet, funktionalitet og originalitet. Point udleveres og placeres på 

deltagernes facebook-page. Point skal senere anvendes til at ”indkøbe” materialer til ???? 

 

Gruppebesøg 

- Se afsnit om pranks.  

 

Vaffelburger 

Almindelige burgere, hvor bøffen er bagt i vaffeljern 
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Giga mange popcorn 

Der blev lavet mange popcorn i et badekar. Det er vigtigt at det er et emalje badekar forsøget 

udføres i. Derudover skal badekar og andre remedier vaskes grundigt inden brug.  

Der laves et bål i badekarets længde. Badekaret og kokusfedt varmes op i karet. Popcornen 

(25kg) puttes i og der rørers konstant til popcornene er poppet 

 

Badekaret bliver meget varmt, så lad det stå i bålet til dette er brand ud.  

Husk brandsluknings materiel under hele processen og så selvfølgelig en masse mennesker til at 

spise popcornene. 

 

 

 

Kylling med sten i røv 

Der skal bruges ferske rene kyllinger. De skal være optøet. Om morgen varmes sten i et bål. Det 

må ikke være flintesten da de springer. Stenen proppes op i kyllingen og den saltes og krydres. 

Herpå pakkes den ind og den skal nu ligge hele dagen i en taske, så den klar om aften 

Vær sikker på den er gennemstegt inden i spiser 
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Fredag d. 19/10 

Nedbrydning + Evaluering 

 


