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3D  de gode, de onde og de fyrretyve røvere 

Instruktører 
Anna Horsted Berg ahorstedberg@gmail.com  

Sidse Egholm Holt sidseholt@yahoo.dk  

Henrik Højgård nimrod.q@gmail.com  

Ugens program 
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Det grimme eventyr 
 

Deltagerne skal gennem tre prøver som Heksen Medova har insisteret på at de klarer, før de 

kan få adgang til den store eventyrbog.  

 

1. prøve: På engen. De to døre.  

a. Henrik introducerer og Sidse og Anna står udklædt som trolde ved hver deres 

dør.  

2. prøve: Ved fugen. Minotaurus (halvko) 

a. Her skal de følge en rød tråd for at finde og dræbe Minotaurus 

b. For enden er den røde tråd er der bare en tom kæde, der hænger og da de 

kommer tilbage for de at vide at de fejlede 

3. Prøve: på den store bakke  

a. ”Henrik” sender dem videre til prinsessen.  

b. Prinsessen der skal have deltagerne til at hoppe som frøer for at finde 6 

guldbolde. (Der er dog kun 5, så de klarer den ikke) 

 

Til sidst så sender prinsessen dem tilbage hvor de kom fra.  

 

Tilbage møder de Heksen Medova, som giver dem en sidste 

chance ved at de skal kysse en frø, så den bliver til en prins. 

Frøen er i et glas. 

 

Herefter bliver Medova vred. Nu må de bevise deres værd, da 

hun har forbandet bogen og dem, og de skal nu bevise deres 

indlevelse og eventyrevner ved at klare 7 prøver, så de får de 7 nøgler til at åbne bogen.  

Robin Hood 
Målet med Robin Hood var at der skulle tonses. Dvs. At der skulle løbes rundt for at samle 

flest mønter til Robin Hood.  

 

Sang : https://www.youtube.com/watch?v=Cx_4C1cyUZA (indtil 00:50 s) 

 

Historie til indledning (en instruktør læser højt):  

Vi er i det Herrens år 1195, og Kong Richard Løvehjerte er netop taget på korstog og har overladt 

landet til en af sine betroede venner – til sin misundelige bror Prins Johns store fortrydelse.  

Da Richard Løvehjerte imidlertid bliver taget til fange af Leopold af Østrig ser Prins John sit snit 

til at sætte sine rænker i værk, så han kan blive konge over landet. Til dette formål allierer han 

sig med Sir Guy of Gisbourne og Sheriffen af Notthingham. Angelsakserne, der hidtil har levet 

godt under Kong Richard, bliver nu undertrykt af John og hans normanniske (dvs. Skandinaviske) 

kumpaner, og kun én mand tør stille sig op mod dem: den angelsaksiske adelsmand Sir Robin of 

Locksley. Robin bliver naturligvis gjort fredløs af John, og derefter tager historien for alvor fat. 

Robin danner sin bande af kække fredløse, møder Lille John og Broder Tuck, forelsker sig Lady 

Marian og stjæler penge fra de rige for at give til de fattige på den mest retfærdige måde.  
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En udklædt instruktør kommer ind i bålhytten: ”Jeg er Robin Hood, og jeg kan simpelthen ikke 

samle nok mønter alene. Vil I ikke nok hjælpe mig?”  

”I bliver inddelt i 3 hold og alle er nu Robin Hood’ere ligesom mig. I får denne udklædning samt 

en læderpung til alle de mønter, I finder. Der er tid på, og det er bare om at være hurtige. Jeg vil 

gerne udlodde denne præmie til de bedste Robin Hood’ere, og ude i Sherwoodskoven, kan man 

aldrig stole på nogen. I får dette ammunition så I kan skyde med ærter mod eventuelle fjender 

forklædt som Robin Hood’ere. Det betyder også, at I kan skyde på hinanden som hold, og hvis 

man bliver ramt skal man aflevere 3 mønter. Og husk at det hele skal være retfærdigt så ingen 

snyd! Hvis nogen bliver mistænkt for at have snydt, og der er tilstrækkelige vidner, så vil der være 

høring og eventuel ”halshugning”. Man har helle ved posterne (markeret med lamineret 

bogstaver). Det gælder selvfølgelig om, at I skal samle så mange mønter som muligt. Mønter kan 

være alle steder – til vands, til lands og i luften. Nogle steder skal man sågar komme først for at 

nå det. I får 5 minutter til omklædning nu. Det er en god ide med badetøj inden under noget 

løbetøj. Hver runde har 8 mønt-samlersteder. God fornøjelse”  

 

1.Runde:  

A: Klatre op af stige? – 3 mønter X hold 

B: finde den 1 mønt X 3 

C: finde den 2 mønter X 3 

D: finde den 1 mønter X 4 

E: finde  den oppe i træer 2 mønter X 3 

F: Stjæle penge i bunkeren (AFTAL MED FÆLLESFOLK) – 3 mønter X hold 

G: gå med bind for øjnene over slackline med snor at holde i  -  hente mønter 

hurtigst i  spand tage i  hånden og gå tilbage igen – 3 mønter X hold 

H: mønter i pose med snor og sten til bunden i åen (1 mønt X 10)  

 

2. Runde: 

I: På bakken, stjæle mønter fra  

J: finde den - 2 mønter X 3 

K: på troldebakken – 2 mønter X2 

L: Bag halle: præcisionsøvelse– 3 

mønter X hold 

M: finde den - 2 mønter X 3 

N: Ved søen, i  vandet - 3 mønter X 

hold 

O: finde den, 2 mønter X 3 

P: finde den – 1 mønt X 2 

 

Ekstra info:  

A: Opsættes a la: De to andre må lave 

stige med rafter op til hvor rebstigen nu når til. 

Hatte laves som: https://www.youtube.com/watch?v=Pd_Nic8d7pE med grønt pap svarende 

til A3 pr. hat + 1 gul fjer  



	   	   5	  

Pirates of the Carribean 
 

 
 

Beskrivelse 

Deltagerne bliver inddelt I 2 hold og de starter med at klæde sig ud og sminke sig som 

rigtige Jack Sparrow-pirater. 

 

Bevis du er en mand.. 

Kvinder på sørøverskibe er farligt, da de overtroiske sørøvere tror det bringer død og ulykke 

over skibets besætning. På posten skal holdet bevise de ikke er kvindfolk.  

 

Eksempler på aktiviteter: 

1. Kvinder vil ikke være beskidte men det er mandfolk ligeglade med – mad/sminke/kul el. 

lign til at smøre i hovedet 

2. Langspyt  

3. Smerte – klemmer sættes i hovedet  

4. Mænd har ingen manerer – skal spise mandigt  

5. Være stærk – lægge arm med krigerpiraten  

6.Fortælle om den seneste kamp/skatteerobring 

7. Spise krudt - spejdersnus 

 

Herefter spiller piraterne spillet “Snyd” om deres rang på skibet. Vinderen bliver kaptajn, den 

næste styrmand, så kok, matros og kahytdreng.  
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De får hver en genstand som hører til den rolle de skal spille. 

 
 

Byg piratskib 

Skibene bygges ved at sætte 2 kanoer sammen, så hvert holde får en kanoflåde. Det kan 

gøres på flere måder.  

 

Når holdene har bygget piratskibene skal Jolly Roger selvfølgelig hejses.  

 

Holdene skal sejle på søen I flere omgange kapsejlads. Efter hver runde skal holdet løse en 

opgave ved at kæmpe mod det andet hold.  

 

Efter dysten holdes der piratmiddag, dans og spil.  

Den samlede vinder af dystene får selvfølgelig et skattekort og de finder en skat, hvor der er 

både guldmønter og en nøgle med. 

Denne nat er det genialt, hvis man har mulighed for at sove I hængekøjer. 

Brainstormingsmodul 
Målet med dette modul var at give deltagerne nogle konkrete øvelser 

og kompetencer til at finde på ideer. Hele præsentationen som PP fås 

på mail.  

 

Øvelser: 

-‐ Mind mapping (få overblik over alle mulige ideer og grupper af ideer) 

-‐ Send papiret rundt (man skriver videre på ideer fra den før, associationer) IDEA CIRCLE 

-‐ Hvis jeg var Pippi Langstrømpe (vælg en kendt person/figur, hvad ville vedkommende 

lave?) 

-‐ Skriveøvelse (skriv helt frit på nogle minutter. Må ikke løfte blyanten fra papiret) 

-‐ Materiale øvelse (find nogle materialer, du vil bruge (Fra kredshuset eksempelvis) og 

udtænk ideer til det) 

-‐ Alfabetiske ideer (find på ideer til dit problem ud fra hvert bogstav i alfabetet) 

-‐ Kombinationsøvelsen (skriv forskellige elementer som målgruppe, aktivitet og tema 

ned på sedler og træk en af hver) 
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Thor  
Deltagerne vækkes med blinkende lys (lyn) til lyden af AC/DCs Thunderstruck 

Indledning: Thor har hørt der er kommet hjælp til eventyr verdenen og opsøger derfor 
hjælperene til tre prøvelser for at vise deres værdighed 

Øvelserne er:  Samarbejde, styrke og udholdenhed 

1. Samarbejde: Byg en stridsvogn hurtigst. Den skal også være hurtigst på banen. Den 
skal være I en stand som selv . Thor ville være stolt a fog vil kunne bruge til at sende lyn 
fra 

2. Udholdenhed: Historien fortæller Thor engang fik til opgave at tømme et horn med mjød. 
I virkeligheden drak Thor af have tog 
derfor var det lidt af en umulig opgave. 
Ligesom Thor skal deltagerne drikke 
umanerlig meget van dog derefter skal 
de spise et stykke af Thors  stærke 
sved – en stærk ost. Det hurtigste hold 
vinder. 

3. Styrke: Opgaven gik ud på ved 
fælles hjælp at holde et lille stykke af 
mjølner  (Thors hammer) og bevise 
deres styrke  

DDe 3 prøvelser er klaret og Thor er 
tilfreds. 

Hercules 
Indleder med Herkulessang 

 

Indledende historie 

“Den græske sagnhelt, Herkules er søn af guden Zeus og den dødelige Alkmene. Sagnet 

fortæller at Zeus kone Hera blev vred over, at Zeus fik Herkules, så hun forpurrede fødslen. 

Herkules kom derfor først til verdenen på den fjerde dag i den tiende måned. Selv lige efter 

fødslen prøvede Hera at få hævn, hun sendte to slanger til vuggen, men dem kværkede den 

spæde.  

 

Da han blev voksen ville Herkules rejse til Argos, hvor hans slægt stammede fra, men kongen 

dér, fætteren Eurystheus, betingede sig, at først skulle Herkules udrydde alle de uhyrer, der 

hjemsøgte landet. Det blev i alt til tolv bedrifter, som helten klarede på snedigste vis. 

Herkules endeligt er sørgeligt, han var blevet forelsket i den Iole, hvilket hans kone Deianira 

var ked af; for at vinde ham tilbage smurte hun en kjortel med Kentaurens blod, i den tro at 

det var et elskovsmiddel, men da Herkules tog kjortlen på, åd blodet sig ind i hans hud, og 

gav ham ulidelige smerter. Han lagde sig på bålet for at slippe af med smerten. Guderne 
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tager ham derefter og fører ham til Olympen, hvor han får Hebe, gudinden for evig ungdom, 

til hustru.”  

 

 

Beskrivelse 

• Gruppen inddeles i 2 hold.  

• Først skal deltagerne laver en lækker ”hessiantrusse” de kan have på og klæde sig ud 

med grene i håret og hvad de ellers kan finde på 

 

Aktivitet: De 12 bedrifter/prøver 

”Kort opvarmning” 

 

Deltagerne skal nu igennem de samme 12 prøver som Hercules. Dog skal de dyste mod 

hinanden. Hvis de kæmper godt nok får de nøglen. 

 

Posterne foregår rundt omkring på VORK. Taberne i hver dyst skal transportere traktordækket 

videre til den næste post 

 

1. Den nemeiske løve Kong Eurystheus pålagde først Herkules at dræbe den usårlige løve, 

som hærgede egnen omkring Nemea. Herkules klarede opgaven ved at kvæle dyret med de 

bare næver. 

  

Opgave: Er I også gode med jeres næver? Så skal der lægges arm. Dyst i armlægning 

mellem holdene. I bålhytten. 

 

2. Hydra I sumpene ved Lerna huserede en frygtelig slange, hvis mange hoveder voksede ud 

igen til endnu flere, hvis man prøvede at hugge dem af. Herkules fik bugt med uhyret ved at 

svide sårene fra de afhuggede hoveder med en glødende stok.  

  

Opgave: Dyst. Bålhytten. Hvem kan hurtigst få ild. Gælder om først at få sin snor til at 

brænde over.  

 

3. Det erymanthiske vildsvin På Erymanthos-bjerget hærgede et kæmpestort vildsvin, 

som Herkules fangede levende og bragte hjem til Eurystheus, der skrækslagen sprang ned i et 

nedgravet forrådskar.  

  

Opgave: Deltagerne skal løse en kode og derefter komme hurtigst muligt til det sted der er 

beskrevet og tage vildsvinet med retur. 

 

Kode 

Vildsvinet er et sted hvor du kan sove her på VORK  

det er hverken rigtig ude eller inde  

enretlehs 
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4. Den kerynitiske hind På Kenryneia-bjerget levede Artemis' hellige hind, som det 

lykkedes Herkules at indfange efter et års jagt.  

  

Opgave: Går ud på at fange hinden først. En bane markeres med kegler eller lign. Banen skal 

være ca.300-400 m lang og gå i en cirkel.  Deltagerne dyster I 10 runder a 10 individuelle 

spurter. Hvert 2.minut skal en fra holdet starte med at løbe. Alle fra holdet skal løbe mindst 1 

gang. Men de skal selv aftale, hvem der løber hvornår. Vinderen er det hold som har vundet 

flest af de 10 dyste. Hvis stillingen er 5/5 løbes en afgørende spurt. 

 

5. De stymfaliske fugle En flok fugle var til stor skade for egnen omkring Stymfalos. 

Herkules kom dem til livs ved at skræmme dem op med nogle bronzekastagnetter og skyde 

dem.  

  

Opgave: På græsset ved søen er der stillet en masse spande op i forskellig afstand fra start. 

Holdet skal fra en pæn afstand af skal skyde så mange ”fugle” som muligt. Der gives point fra 

1-10 for hver genstand, der rammer i en spand. Holdet skal selv finde kasteskyts og evt. det 

de skal kaste med. De får 10min. til at fremskaffe dette inden posten sættes i gang.  

 

6. Augeias' stald I kong Augeias' stald lå mange års møg, som Herkules med hjælp fra 

Athena mugede ved at lede to floder gennem stalden.  

  

Opgave: ”Raftemikado” På en af rafterne i stativet står et tegn. I skal på skift i holdene 

skiftes til at tage en rafte ned fra stativet. Det hold som tager raften med tegnet vinder. (vi 

skal huske og tegne på en rafte) 

*ELLER  

Der er mange års møg på Vork – så nu er det tid til at få gjort rent så Kong Augeias vil blive 

tilfreds  

 

7. Den kretensiske tyr På Kreta indfangede Herkules med hjælp fra kong Minos en 

mægtig tyr, som han bragte til Eurystheus.  

  

Opgave: I skal have tyren til Eurystheus. Stafet mellem holdene. ”Stenen”/tyren (en tung 

sæk) skal fragtes frem og tilbage mellem personerne. Alle deltagere skal sidde op af muren i 

stol-stilling. 

 

8. Diomedes' heste Kong Diomedes havde nogle menneskeædende heste, som Herkules 

tæmmede ved først at lade dem æde deres herre.  
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Opgave: Hestene har en glubende appetit, så for at overvinde dem skal deltagerne sørge for, 

at de er mætte. Vinderholdet er dem som først spiser deres pose med tvebakker (eller rulle 

mariekiks). 

 

9. Hippolytes bælte Amazonedronningen Hippolyte var usårlig pga. et magisk bælte, som 

Herkules stjal, hvorefter han kunne dræbe hende.  

  

Opgave: Herkules er god til at stjæle. I får nu 15 min. til at komme tilbage med den største 

ting I kan stjæle fra et andet hold eller deres lejr og komme af sted med det uden de opdager 

jer. Personligt udstyr som rygsække og soveposer må I ikke tage. 

 

10. Geryoneus' okser Den trehovedede kæmpe Geryoneus havde en hjord af okser, som 

Herkules bemægtigede sig ved at dræbe den stærke modstander.  

  

Opgave: Tovtrækkeri mellem de stærke okser - evt. med et twist 

 

11. Hesperidernes æbler I hesperidernes have langt ude mod vest voksede et æbletræ, 

hvis frugter gav evigt liv. For at komme til haven måtte Herkules passere Atlas, der holder 

himmelhvælvet. Ved Athenas hjælp bar Herkules himlen, mens Atlas hentede æblerne, og 

han narrede Atlas til selv at tage den tunge byrde igen.  

  

Opgave: I skal bevise om I kan stå mål med Herkules styrke. Alle fra holdet skal bære en 

tung byrde i strakte arme ud foran dem. Vinderholdet af dem med den deltager som sidst 

giver op. 

 

12. Kerberos Ved Hades' port lå hunden Kerberos på vagt og sørgede for, at de sjæle, som 

Hermes bragte derned, nok slap ind i dødsriget, men ikke ud igen. Herkules lænkede dyret og 

bragte det op til Eurystheus.  

  

Opgave: Holdet skal på samme tid snige sig ind på 2 af instruktørerne uden at blive opdaget 

og få et reb rundt om ”stubben” de beskytter. Bliver de opdaget skal de tilbage til start. 

Vinderen er den som først får rebet omkring stubben. 

 

Aftensmad til sultne Hercules’ser 
 

Mad:  

Grønsagerne renses og skæres i store stykker 

Kødet pensles og lægges på grillen 

Brødet ristes ligeledes på grillen 

 

Hummus: 

• Kikærter 

• 3 fed hvidløg  

Ingredienser:	  
-‐ Pølser	  (20stk.)	  gerne	  store	  Bratwurst	  

eller	  lignende	  
-‐ Kyllingebryster	  (18	  stk)	  
-‐ 1,5	  kg	  Tomater	  
-‐ 2	  bakker	  Champignon	  
-‐ 20	  Majskolber	  
-‐ 4	  dåser	  kikærter	  	  
-‐ 1	  glas	  tahini	  
-‐ Brød	  –	  til	  15-‐20	  personer	  
-‐ 1	  Ketchup	  (gerne	  Beauvais/Heinz)	  
-‐ 500	  ml	  olivenolie	  
-‐ 1	  hvidløg	  
-‐ citroner	  



	   	   11	  

• Citronsaft  

• og tahini mixes til humus – krydres m.salt og peber 

 

Placering: Bålhytten 

 

Omtrentlig tidsramme på posten: 2,5 timer 

 

1001 minuts eventyr – Gruppernes døgn 
1001 minuts eventyr var opbygget over typiske Grimm Eventyr, HCA eventyr og 1001 nats 

eventyr. Der var opdelt i 2 hold. Alle poster med D var døde, og alle poster med L var 

levende.  

Postbeskrivelser findes som bilag.  

 

Poster:   

1. D: Hvad fatter gør  

2. D: Det er ganske vist.  

3. L: Eventyret om en der drog ud for at lære frygt at kende 

4. D: Rumleskaft  

5. L: Fyrtøjet  

6. L: Den standhaftige tinsoldat  

7. D: Den lille rødhætte  

8. D: Klodshans  

9. D: Ulven og de 7 gedekid 

10. L: Tommelise 

11. L: Den lille pige med svovlstikkerne:  

12. D: Quiz eller moraleparring 

13. D: Askepot  

14. L: De røde sko 

15. D: Svinedrengen 

16. L: Store Klaus og Lille Klaus + Snehvide 

17. L: Hans og Grete  

18. D: konen i muddergrøften  

 

Herefter kommer de frem til Røverhulen (Ravningbroen med en stor pressening udover og evt. en 

ghettoblaster der giver uhyggelig musik)  

Her sidder en af instruktørerne (i munkekutte) og siger ved at tale ind i en dåse: ”Velkommen til… 

I må samarbejde om at finde kodeordet til det allerinderste”  

Når de siger det rigtige kodeord: Sesam, Sesam luk dig op bliver der givet åbning med 

presseningen og de kan nu alle komme indunder. Tasker sættes udenfor.  

”Velkommen til det allerinderste af eventyrverdenen – velkommen til Røverhulen. Herinde har 

jeg de to sidste nøgler, I mangler.” 

 

Får 2 nøgler. Går tilbage til Vork, hvor der er afslutning med Åbning af bogen  
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Konceptudvikling 
Målet med dette modul var at give deltagerne nogle gode råd og fifs til at lave projektarbejde 

– dvs. Hvordan man står for ting eller arrangerer eksempelvis et kredsmøde. Hele 

præsentationen som PP fås på mail.  

 

-‐ Fra ide til projekt 

-‐ Idefasen 

o De 6 tænkehatte.  

-‐ Planlægningsfasen 

o Kommunikation 

o To do lister 

o SWOT 

o Gameplan 

-‐ Afviklingsfasen 

-‐ Evalueringsfasen 

o Barometeret 
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BILAG 

Indbydelsestekst 
Der var engang, hvor du skulle vælge mellem fantasi og tons. Den tid er forbi! For i denne gruppe får 

du lov til at blive udfordret til dine dages ende…   

 

Vi puster liv i eventyrene og åbner op for et univers, hvor du både kan få lov til at udleve din indre 

helt, trold, prinsesse eller hobbit og blive udfordret på dig selv både fysisk, personligt samt på dine 

kreative evner. Gruppen skal arbejde sig gennem et væld af eventyrlige temarammer og du vil også 

lære, hvordan du selv finder på de gode idéer!  

 

Kom med i gruppen som både tonser og fantaserer! Vi lover dig udfordringer, leg, gode eventyr og en 

masse idéer og værktøjer du kan bruge til at lave aktiviteter i din egen kreds. 

 

Snip, snap snude fra de 3 Dværge 

 

 

Kursusbevis 

Deltagerne, i gruppen 3D – De gode, De onde og De fyrretyve røvere, har med udgangspunkt 

i et væld af eventyrlge temarammer arbejdet med leg, fantasi og idéudvikling. 

Formålet med gruppen har været at dygtiggøre deltagerne i at kunne afholde og planlægge 

unikke og eventyrlige arrangementer for børn og unge.  Der har været stort fokus på, at 

aktiviteter og værktøjer, som er anvendt i gruppen nemt kan overføres til deltagerens egen 

kreds. 

Gruppen har arbejdet med fokus på at styrke deltagernes kreative evner men samtidig også 

udfordre dem både fysisk og mentalt og inspirere dem til nye aktiviteter. Ligeledes har 

deltagerne arbejdet en del med idéudvikling både i teori og praksis.   
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Pirat Polka – Melodi: Åh Susanne 

 
 

 

Jeg er pirat med sværd og dolk’ 

jeg skyder også krudt  

Min kost består af kød og rom  

Til livet det er slut 

 

Hey, Hey, ho’v  

Nu ska’ vi ud på rov  

Styrmand, kok, kaptajn, matros  

Et liv på havets brus 

 

Jeg trives bedst hvor der er vådt  

En landkrabbe er fej 

Et træben bruges bedst på dæk  

ja stol du blot på mig 

 

Hey, Hey, ho’v  

Nu ska’ vi ud på rov  

Styrmand, kok, kaptajn, matros  

Et liv på havets brus 

 

 

 

 

Postbeskrivelser til  gruppernes døgn på næste side 
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Post 1D: Hvad fatter gør 
Eventyr skrevet af H.C. Andersen.  
Det handler om en bondemand og en 
bondekone på landet, der har en hest, som de 
ikke bruger. Konen sender derfor manden til 
markedsdag for at bytte den til noget bedre for det ved 
han jo bedst, som hun siger. Derefter bytter han den først 
til en ko, så et får, så en gås, så en høne og til sidst til 
en sæk rådne æbler på den lokale kro, hvor et par rige 
englænder grinte over historien og de tåbelige 
byttehandler. De væddede derfor en masse penge på at 
bondemanden fik knubs og ikke kys når han kom hjem. 
Men bondemanden fik kys og kram for rådne æbler, var 
lige hvad konen manglede. Hvad fatter gør er altid det 
rigtige 

 
Nu skal I også lege  fatter og gøre de bedste valg og 
byttehandler. I får nu et kinderæg, som I skal bytte til 
det allerbedst mulige inden De 1001 Minutters 
eventyr er slut.  
 
God fornøjelse 
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Post 2D: Det er ganske vist 
Eventyr skrevet af H.C. Andersen.  
 
Det handler om en høne som pillede en enkel 
fjer af sig, og rygtet vandrede fra høne til høne, og til 
uglerne og til flagermusene og fra hønsegård til 
hønsegård og rygtet blev værre og værre og gik fra 1 
fjer til 5 høns, der havde pillet alle fjererne af sig pga. 
kærestesorg til hanen. Det er foragteligt, sagde hønen, 
hvis ene fjer startede det hele, og nabohønen svarede, 
jamen det er ganske vist. 

 
På samme måde som i eventyret det er ganske vist, skal 
I nu løse en gåde, hvor man også skal hitte rede i hvad 
der startede det hele. Svaret sendes på sms til:  
22 39 35 90 (senest kl. 16.00) 
 
God fornøjelse 
 
På en arbejdsplads med 5 ansatte har man en kaffeordning. Man skiftes til at brygge kaffe 
efterhånden som man får tømt kanden. Det er altid således, at den som tager den sidste 
sjat sætter en ny kande til brygning. Den som tager den sidste sjat inden arbejdstiden 
ophører, sætter den første kande over på næste arbejdsdag. De drikker alle lige meget 
kaffe, men de er ikke lige flinke til at sætte en ny brygning i gang. 
Hver medarbejder angiver ved månedens udgang sin kop/kande ratio, dvs. antal kopper han 
har drukket ift. antal kander han har brygget. De 5 har ved udgangen af måneden oplyst 
deres kop/kande ratioer til 4, 6, 8, 10 og 12.���Kaffekanden indeholder 12 kopper. 

Såfremt de har oplyst korrekte kop/kande ratioer - hvor mange kopper kaffe er der 
gennemsnitligt i en 12 koppers kande ? 
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Post 3L: Eventyret om en der 
drog ud for at lære frygt at kende 

Eventyr samlet af Brødrene Grimm.  
 
Det handler om en ung mand, der virkelig 
gerne ville lære frygten at kende, men selv spøgelser, 
uhyggelige huse, lyde og genfærd, kunne ikke gøre ham 
bange. Først da han blev konge og dronningen så var 
træt af at høre at han hele tiden ønskede at lære frygt 
at kende, så hentede hun en spand vand med små fisk 
fra en lille bæk og hældte det over ham, hvorefter han 
råbte: Åh lille kone, jeg er så bange, jeg er så bange. Nu 
har jeg lært hvad det er at være bange.   

 
Nu skal I også Prøve jeres frygt lidt af i dette 
uhyggelige hus. Herinde skal I på trods af dagslys 
finde 10 spillekort der er gemt derinde og fortælle 
de 10 kort når I kommer ud.  
 
Vent til postmandskabet giver jer tilladelse 
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A N B L E N D D Y N E A 

Z M M I E C R E Q M N T 

M G H H R D U G H D N O 

A T E S I G G D E E O R 

F R E D E R I K K E V B 

I V B E T E S T S O Y E 

E T D N T D N E T S U N 

K U G N L S G H O E P M 

C H R I S T I A N A S Ø 

L I S S U S A N N E T I 

Post 4D: Rumleskaft 
Eventyr samlet af Brødrene Grimm.  
 
Det handler om en fattig møller, hvis datter er 
vidunderlig smuk, og da han taler med kongen kommer 
han til at prale med at hun kan spinde hø til guld. 
Kongen sender bud efter pigen og giver hende et helt 
rum fuld af hø, en røk og en ten, hvorefter han truer 
hende til at spinde det hele til guld for ikke at dø. 
Pigen var meget ulykkelig, og da en lile mand kom ind 
og tilbød at hjælpe tilbød hun den første nat sit 
halsbånd, næste nat sin ring og den tredje nat sit første 
barn. Men da hun bliver dronning og føder sit første 
barn, vender den lille mand tilbage og vil have barnet, 
men hun bliver så ulykkelig at han forbarmer sig og vil 
lade hende beholde barnet hvis hun kan gætte hans navn 
inden 3 dage. Hun kæmper og kæmper og spørger hele 
kongeriget og til sidst lykkes det hende at opsnappe 
navnet. Hans navn er Rumleskaft.  

Nu skal I også Prøve at gætte NAVNE ud fra 
nedenstående krydsordspusle (kan både være 
vandret, lodret og skråt begge veje). I skal finde det 
længste navn, I kan og sende det til 22 39 35 90 
senest kl. 18.00.  
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Post 5L: Fyrtøjet 
Eventyr skrevet af H.C. Andersen.  
 
Det handler om en soldat, der møder en 
gammel heks, der beder ham hente et fyrtøj i et hult træ. 
I hvert af rummene dernede er der en stor kiste fuld af 
henholdsvis kobber-, sølv- og guldmønter, og ovenpå 
kisterne sidder hunde med øjne så store som tekopper, 
møllehjul og rundetårn. Soldaten fylder lommerne med 
guldmønterne og tager fyrtøjet med op. Da han spørger 
heksen, hvad hun skal bruge fyrtøjet til, så svarer hun 
ikke, hvorfor han hugger hovedet af hende og går ind til 
byen. Da pengene er brugt så tænder han ild med fyrtøjet 
og en af hundene kommer frem, og han kan ønske sig 
lige hvad han vil. Dette fyrtøj redder senere endda hans 
liv, da han er ved galjen, og han bliver da kronet til 
konge og gift med prinsessen.  

 
Sådan et prægtigt fyrtøj, skal I nu også have fat i, i 
form af en gummiand, der kan konverteres til en 
lighter til videre brug. Den ligger nede på bunden af 
den store vinballon, og I må selv med hvad I har og 
kan finde prøve at få den op. I må ikke flytte på 
vinballonen overhovedet.  
 
God fornøjelse 
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Post 6L: Den standhaftige tinsoldat 

Eventyr skrevet af H.C. Andersen.  
 
Det handler om en lille tinsoldat med kun et 
ben, der bare stod og kiggede og så en yndig danserinde 
i et papirslot, og blev meget forelsket i hende.  En trold 
kastede en frygtelig forbandelse over tinsoldaten, der 
kiggede for meget på danserinde og derfor fald 
tinsoldaten næste dag ud af vinduet og ned i 
rendestenen, hvor to drenge fandt ham og byggede en 
båd af en avis, og satte tinsoldaten i, for at han kunne 
sejle. Tinsoldaten stod rank i sin båd og sejlede fra 
rendestenen videre ind i kloakken hvor han mødte rotter 
og til sidst gik båden itu og tinsoldaten styrtede og blev 
slugt af en stor fisk. Efter lang tid blev fisken spist af 
familien han kom fra, og han så danserinden og smilte 
til hende, før han blev kastet ind i kakkelovnen af en af 
drengene, hvorefter en vind tog danserinden der fløj ind 
i kakkelovnen som ham og de smeltede og næste dag 
fandt de bare et lille tinhjerte og en brændt palliet. 

 
Nu skal I også se om en af jer kan være den 
standhaftige tinsoldat. I skal bygge en båd som en 
person skal kunne stå/sidde i i et afmærket stykke af  
åen..  
 
God fornøjelse, når postmandskabet giver jer 
tilladelse 
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Post 7D: Den lille rødhætte 

Eventyr samlet af Brødrene Grimm  
 
Det handler om en lille sød pige, som skulle 
hen til sin bedstemor med kage og vin, og fik besked af 
sin mor på at gå den lige vej. Rødhætte drog afsted, og 
mødte hurtigt ulven, men hun var ikke bange. Ulven 
spurgte hvor hun skulle hen så tidligt, og hun forklarede 
at hun skulle hen til bedstemoren, hvorefter ulven 
skyndte sig hen til bedstemorens hus og slugte 
bedstemoren og lagde sig i hendes seng. Rødhætte 
forstod ikke hvorfor hendes bedstemor havde så store 
øjne, hænder og mund, og det endte også med at ulven 
slugte hende også, og lagde sig til at sove.  En jæger 
blev mistroisk da han hørte snorkenen, og skar ulvens 
mave op og ganske rigtigt sprang både rødhætte og 
bedstemoren ud, de fyldte ulvens mave med store 
kampesten og da ulven vågnede ville den løbe sin vej, 
men var så tung at den faldt om og døde.  

 
I skal nu se om I ved hjælp af forskellige ordsprog, 
kan finde frem til bedstemoderens hus. Når I mener I 
er ved det rigtige hus, vil der være et bogstav, som I 
skal tage med jer. 
 
God fornøjelse 
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Post 8D: Klodshans 

Eventyr skrevet af H.C. Andersen 
 
På en gammel gård bor en gammel herremand som har 3 sønner, 2 
meget flittige og kloge, og så er der den lidt anderledes søn, som 
hedder Klodshans. De 2 flittige brødre vil fri til kongedatteren, for 
de har læst i leksikon og bøger. Faderen giver dem begge en hest 
hver, så de kan ride op til slottet. I det samme de skal til at ride 
kommer Klodshans og spørger hvor de skal hen siden de er så fint 
klædt på. De svarer, at de skal op til kongedatteren og snakke 
hende til at gifte sig med dem. Klodshans vil også med, og spørger 
sin far om at få en hest som de andre, faderen svarer nej. Klodshans 
siger ”så tager jeg bare gedebukken, den er min egen”, de 2 andre 
brødre rider forud. Så kommer Klodshans ridende mens han råber 
“Halehøj her kommer jeg” han siger de skulle se, hvad han har 
fundet, han har fundet en død krage på landevejen. De spørger hvad 
han vil med den, og han svarer bare ”den vil jeg da forære 
kongedatteren”. Brødrene ler’ og rider videre. Senere kommer 
Klodshans igen med en gammel træsko han har fundet, som han også 
vil forære til kongedatteren, de ler igen og rider videre. Klodshans 
kommer for 3. gang ridende med noget nyt han har fundet, denne 
gang er det noget pludder fra grøften, han kan ikke holde på det, så 
han fylder det i lommen. Endelig er de ved slottet, de går ind og 
stiller sig i køen. Først skal broderen som kan leksikonet ind til 
prinsessen, men han har det og siger blot. ”Sikke en svær varme 
herinde.” Prinsessen svarer ”det er fordi min far steger 
hanekyllinger”, broderen siger bare bæh, og det er ikke godt nok for 
kongedatteren så hun siger dur ikke. Så bliver det den anden brors 
tur, han siger bare ”der er en forfærdelig hede herinde”: Hun svarer, 
at det er på grund af de stegte hanekyllinger. Broren svarer ”hvad 
be— hvad?”. Prinsessen siger dur ikke. Så er det Klodshans tur. Han 
siger som det første ”det var da en gloende hede”. Hun svarer, at det 

 
Her skal I selv opføre Klodshans og optage det på 
video. Det må maksimalt fylde 30 sekunder og I viser 
det bare til os senere.  
 
God fornøjelse og lad den eventyrlige kreativitet 
fylde jer 
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Post 9D: Ulven og de 7 gedekid 

Eventyr samlet af Brødrene Grimm  
 
Det handler om en gammel ged der har 7 
gedekid, og da hun skal ud i skoven, så advarer hun 
gedekiddene mod den farlige ulv, der vil æde dem. Og 
ganske rigtigt kommer ulven og prøver at lokke sig ind, 
men da de godt kan se, at stemmen er anderledes og at 
poterne er sorte og ikke hvide som deres moder, så 
lukker de ham ikke ind. Men da han har været hos 
bageren og få gjort poterne hvide bliver han lukket ind 
og ulven sluger 6 gedekid. Da geden kom hjem kaldte 
hun på sine gedekid, men kun en spinkel stemme kom 
frem, og det syvende gedekid fortalte at ulven, der lå 
og sov havde spist alle de andre. Geden klippede ulvens 
mave op og ganske rigtigt kom 6 gedekid ud. De fyldte 
derpå maven med sten så det svarede til gedekiddene og 
syede det til, før ulven vågnede igen. Ulven var meget 
tørstig og bøjede sig over brønden for at få vand, men 
styrtede på hovedet ned i brønden og døde.    

 
Her har I en stor sæk med en vis vægt. I skal nu fylde 
en sæk selv med lige så meget vægt af hvad I nu har 
eller kan finde omkring jer. Hele sækken skal I 
medbringe til næste post.  
 
God fornøjelse 
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Post 10L: Tommelise 

Eventyr skrevet af H.C. Andersen 
 
Det handler om en kone som ønsker sig et lille 
barn. En heks giver hende et bygkorn. Da bygkornet 
plantes bliver det til en tulipan og da den åbner sig er 
Tommelise inden i den. Hun er så lille, at hun kan sove i 
en valnøddeskal, og et rosenblad er hendes dyne. En nat 
da Tommelise sover, hopper skrubtudsemor ind ad 
vinduet og bortfører hende til bredden ved sumpen. Her 
sætter hun Tommelise på et åkandeblad, mens hun gør 
brudekammeret klar, for Tommelise kunne være en 
dejlig kone til skrubtudsemors søn. Heldigvis får 
Tommelise hjælp af de små fisk i vandet, og en yndig 
sommerfugl fører hende gennem rejsen på åen. Til en 
stor Oldenborre snupper Tommelise og flyver hende op i 
et træ. Senere møder hun frøken markmus, muldvarpen, 
edderkopperne og ikke mindst svalen, der på sin rejse 
sydpå tager Tommelise på ryggen og flyver hende over 
Alperne til de varme lande, hvor hun i en prægtig hvid 

 
Tommelise redder svalen og passer den hele vinteren, 
hvor hun bor hos muldvarpen. Der er mørkt i 
muldvarpegangen, så tommelise kan ikke se noget. En 
fra jeres hold skal nu med bind for øjnene kravle op 
og redde svalen ned fra den mørke muldvarpegang. 
 
Vent til postmandskabet giver jer tilladelse & God 
fornøjelse.  
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Eventyr skrevet af H.C. Andersen.  
 
En kold nytårsaften prøver en fattig pige at 
sælge svovlstikker på gaden. Hun	  fryser så frygteligt, men 
hun er bange for at gå hjem uden at have solgt noget, 
fordi hendes far vil slå hende. Hun finder et hjørne af 
gaden og tænder en af svovlstikkerne for at holde 
varmen. I gløderne fra svovlstikkerne ser hun 
forskellige drømmesyn, bl.a. et smukt pyntet juletræ og 
en overdådig festmiddag. Mens pigen varmer sig ved 
svovlstikkerne, ser hun et stjerneskud og husker på sin 
afdøde bedstemor, der havde sagt, at et stjerneskud 
betød, at et menneske var død og faret til himmels. Mens 
pigen tænder den næste svovlstik, ser hun sin bedstemor 
i et syn, den eneste person, der har behandlet hende med 
kærlighed. Hun tænder endnu en svovlstik for at 
bibeholde synet af bedstemoderen så længe som muligt. 
Barnet dør, og bedstemoderen bærer hendes sjæl med ind 

 
I skal nu tænde en ild, så den lille pige ikke fryser. Til 
Jeres Rådighed har i et 9v batteri & ståluld: 
 
Find en masse tørt kvas og blade. Tag derefter den 
lille pude med ståluld og fold den helt ud. Når 
stålulden er pakket helt ud under kvasen sætter I det 
9 wolts batteri på, og stålulden burde nu gløde 
under det tørre plantemateriale. I skulle nu gerne 
kunne få gang i jeres bål. 

Post 11L: Den lille pige med svovlstikkerne 
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Post 12D: Det utroligste 
Eventyr skrevet af H.C. Andersen.  
 
Den som kunne gøre det Utroligste skulle have 
Kongens Datter og det halve Rige. Dommerne som skal 
bestemme hvem vinderen er bliverenige om, at vinderen 
er en ung mand, der har skabt et stueur: Ved hvert 
klokkeslag kommer der figurer, der ikke bare viser 
klokkeslaget men som også spejler hele menneskelivet i 
alle aldre og alle stemninger. Ja, det var det utroligste, 
mente alle og som dommere var der ansat folk fra tre 
år til halvfems. Men inden den unge mand bliver gift 
med prinsessen, kommer der en kraftkarl som smadrer 
hele kunstværket med sin økse. Da folk udbryder: 
Ødelægge et sådant kunstværk, det er det utroligste, så 
skal han jo have prinsessen! 

Men da han kraftkarlen står i kirken med sin royale 
brud sker det uventede: Ind kommer kunstværkets 
figurer og binder ham til stedet.. Således er det alligevel 
den unge mand som får prinsessen. 

Kraftkarlen er stærk. Derfor skal han bindes godt 
fast. Hvilke 4 knob er bundet her: 
 

 
 Send svaret på sms senest kl. 22.00 til 22 39 35 90 
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Post 13D: Askepot 
Eventyr samlet af Brødrene Grimm.  
 
Det handler om en adelsmand der har mistet sin 
kone. Han har en datter; Askepot, som han elsker meget 
højt. Adelsmanden gifter sig igen med en kvinde der 2 
døtre. Desværre dør han kort tid efter og Askepot bliver 
nu hundset rundt og kommanderet med af de 2 døtre og 
stedmoderen. Stakkels Askepot må slide slæbe og hele 
dagen, men en dag kaldes der til bal på slottet og selv 
om stedmoderen og de 2 døtre gør hvad de kan for, at 
Askepot ikke kommer med lykkedes det hende alligevel 
at nå ballet. Prinsen forelsker sig i Askepot, men da 
klokken slår midnat må hun løbe fra ballet. Prinsen 
finder hendes ene glassko på slottets trappe. Prinsen 
sender sine folk land og rige rundt for at finde hende 
som skoen passer. Det viser sig selvfølgelig at være 
Askepot. Hun kommer til slottet, bliver gift med prinsen 
og de lever lykkeligt til deres dages ende.   

 
Askepots sko er gemt i området & På den står det 
bogstav i skal bruge for at kunne tage videre. Find 
skoen (og husk at efterlad den hvor i fandt den). 
 
”Der er ingen tid at spilde, så lad det gå lidt ilde” 
& Se jer godt for J  
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Eventyr samlet af Brødrene Grimm.  
 
Det handler om en ung og lille pige ved navn 
Karen, der lever et fattigt liv sammen med hendes mor. 
Hendes mor syr et par kluntede røde sko til Karen, som 
overrækkes den dag moren begraves grundet sygdom. 
Samme dag adopteres Karen af en gammel kone, og et 
nyt samt bedre liv begynder for hende. Den gamle kone 
brænder skoene, men da Karen skal konfirmeres, køber 
konen et nyt par til hende. Den gamle kone er dog ikke 
klar over, at det er røde sko, da hun er svagtseende. 
Alle folk i kirken kigger undrende på hendes røde sko. 
Skoene forbandes af en gammel soldat med rødt skæg. 
Tredje gang soldaten siger sin remse, begynder Karen 
ustoppeligt at danse. Hun får derfor hugget fødderne af, 
i håbet om, at dansen ville stoppe. Hun erkender sin 
synd, og beder til gud. Til sidst dør hun, men hun er 
frelst, og er atter et uskyldigt menneske. 

I kan heller ikke sidde stille.  
 
I skal vise postmandskabet i kan give den gas hele 
natten for at få bogstavet. Følg deres kommando & 
dans, dans, dans.  
 
God fornøjelse 

Post 14L: De Røde Sko 
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Post 15D: Svinedrengen 
Eventyr skrevet af H.C. Andersen.  
 
Det handler om en fattig prins, som vil giftes 
med kejserens datter. Han begiver sig hen til kejserens 
slot for at fri til prinsessen. Og han har to gaver med: en 
poetisk nattergal og en romantisk rose. Prinsessen finder 
dog ikke gaverne fine nok og smider prinsen på porten. 
Prinsen giver ikke op, men klæder sig ud som en fattig 
dreng og tager arbejde som svinedreng hos kejseren. Og 
fra svinedrengen vil prinsessen gerne have gaver - både 
den larmende skralde og gryden, der kan spille "Ach du 
lieber Augustin". Koste hvad det vil... Prinsessen betaler 
tilmed svinedrengen i kys. Det ender med, at prinsen 
ikke vil have prinsessen og hun bliver smidt på porten af 
kongen.  

 
Svinedrengen vil gerne have jeres hjælp til at lokke 
prinsessen til sig. Og Sådan et prægtigt eventyr 
fortjener noget god musik.  
 
Lav et instrument til Svindedrengen af de materialer I 
har til rådighed I jeres pose på posten og lav gerne et 
lille sangvers I kan fremføre for os på næste post.  
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Post 16L: Store Klaus & Lille Klaus 

Eventyr skrevet af H.C. Andersen.  
 
Det handler om 2 mænd som bor i en lille by. Begge 
hedder Claus, så for at kende forskel på dem kalder man ham 
med de 4 heste for Store Claus og ham med en enkelt hest for 
Lille Claus. Lille Claus arbejder for Store Claus hver mandag til 
lørdag. Om søndagen kan Lille Claus til gengæld låne Store 
Claus 4 heste til at pløje sin mark. Da lille Claus flere gange 
råber ”hyp mine heste!” bliver store Claus imidlertid meget sur 
på Lille Claus, da det jo kun er en af hestene som Lille Claus 
ejer.  
   
Derfor slår Store Claus Lille Claus hest for panden så den ligger 
ganske død. Den næste dag for Lille Claus solgt sin hestehud, 
til en god pris til en gammel bonde ved at bilde ham ind at det 
er en magisk troldmand. Store Claus slår sine egne heste ihjel 
og prøver så at få solgt sine 4 hestehuder, men han opnår kun 
prygl fra byens beboere. Da Lille Claus bedstemoder senere der, 
viser byen ham medlidenhed og penge. Store Claus slår sin egen 
bedstemor ihjel I håb om at få samme gode behandling, men 
heller ikke her får han det han ønsker. Senere prøver Store 
Claus at drukne Lille Claus i en sæk, men også her narer Lille 
Claus ham og det er i stedet Store Claus som bliver proppet i en 
sæk. Lille Claus kaster sækken med Store Claus i åen og den 
sænker hurtigt til bunds.  

I skal samle årets høst ind på marken. Det må i dog kun 
gerne ved at bruge hinanden som heste. En af jer skal 
agere hest og den anden rytter. Rytteren må samle 
høsten, men hvis hesten vælter eller rytteren rører 
jorden med mere end sine hænder skal i tilbage bag 
stregen før i må samle høsten. 
 
Hyp, hyp mine heste!! 
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Post 17L: Hans & Grete 

Eventyr samlet af Brødrene Grimm  
 
Det handler om en fattig familie som bor langt 
ude i skoven. Familien består af børnene Hans & Grete, 
deres far, brændehuggeren og en stedmor. Faren & 
stedmoderen har desværre ikke råd til at mætte alle. En 
sen aften tager forældrene en beslutning om at skaffe 
sig af med Hans og Grete ude i skoven. Det hører Hans, 
og han laver derfor en plan for, hvad de skal gøre. 

Første gang de bliver ført ud i skoven har Hans samlet 
små sten som han smider, så de kan finde tilbage. 
Forældrene prøver igen, og Hans smider brød langs stien. 
Problemet er bare, at fuglene har spist brødet da Hans og 
Grete skal finde tilbage. Da det viser sig de ikke kan 
finde tilbage går de ind i skoven. 

De kommer til et hus som er lavet af slik og 
pandekager. I huset bor en ond heks, som har gerne vil 
spise dem. Først giver hun dem mad, og er sød mod dem. 
Men så en dag, forsøger hun at skubbe Hans ind i ovnen, 
men i stedet, får børnene skubbet heksen ind i den. 
Børnene stjæler heksens penge og finder hjem igen. Da 
de kommer hjem finder de ud af at stedmoren er død. 
Faren har savnet dem noget så forfærdeligt og de 3 
lever lykkeligt til deres dages ende. 

 
I SKAL lave så mange pandekager i kan nå på 15 min. på 
jeres trangiasæt 
 
Klar, parat, bag  
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Post 18D: Konen i muddergrøften 

Eventyr samlet af Brødrene Grimm  
 
 
Eventyret handler om en fisker, der får en flynder på 
krogen. Den viser sig at kunne tale, så i stedet for at 
dræbe den sætter fiskeren den ud i vandet igen. Da han 
kommer hjem til sine kone Ilsebil i muddergrøften 
skælder ham ud for, at han ikke ønskede sig noget af 
flynderen. Ilsebil sender fiskeren tilbage til flynderen 
flere gange: Først fordi hun vil have en hytte, dernæst et 
slot, så vil hun være konge og så Pave. Flynderen 
opfylder alle hendes ønsker, men da hun ønsker at blive 
Gud bliver hun sendt tilbage til livet i muddergrøften.  
 
Og der sidder hun den dag i dag…   

 
Tag 2 billeder af jeres hold. først et, hvor i er paver 
& KONGER & så et, hvor i sidder i muddergrøften. VI 
SKAL virkelig kunne se forskellen!! & HUSK! Det 
hedder ikke konen i muddergrøften for ingenting. 
 
I skal vise billedet & får svar på om i har gjort det 
godt nok på næste post. Snip snap snude, nu skal i 
først trone & siden tude 


