Gruppe: Jorden er giftig

Seniorkursus Vork – Gruppe 8
Jorden er giftig
Efterår 2014
Side 1 af 9

Gruppe: Jorden er giftig

Beskrivelse af gruppen
Jorden er giftig er en temagruppe, der tager afsæt i den kendte børneleg. Deltagerne skulle
lære at bygge alternative bosteder til lands, til vands og i luften. Klatring blev inkorporeret
på nye sjove måder, og deltagerne skulle lære, hvordan en enkel leg kan videreudvikles på
mange forskellige underholdende former.

Formålet med gruppen
Formålet med denne gruppe var, hvordan man kunne tage en klassisk leg og fortolke på
mange forskellige måder. Deltagerne skulle derudover bryde nogle grænser idet alt skulle
foregå over jorden.

Instruktører
Marie Normann Gadeberg, Marie_gadeberg@hotmail.com
Troels Peter Lund Rasmussen, Troels.p.l.rasmussen@gmail.com
Mark Presmann, markpresmann@yahoo.dk
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Overordnet program over ugen
Seniorkursus Vork - Efterår 2013
Lørdag

Søndag

Mandag

Gruppetid

Fællesprogram

Opdelt program

Venskabsgrupper

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Vækning Instruktørmøde Vækning Instruktørmøde
kl. 07:00 m. morgenmad kl. 07:00 m. morgenmad

07:30

Morgenmad

08:00
09:15

Morgenmad, på bostæder

Flag + Andagt
Fang morgenmad på åen
og evaluering af nattens
Bygge bo stedet i træer oplevelser - hvorfor sov i
der / ikke

10:00

10:30

Frokost + siesta 13.00
Førstegangsdeltagermøde

12:00

Vækning Instruktørmøde
kl. 07:00 m. morgenmad
Morfar

8.50 Instruktørmøde
9.20 Flag
9.25 Fælles brunch
10.15 Andagt

Fællesdag kl. 13.00
(instruktørmøde)

14:00

Landgang

Morgenmad

Flag + Andagt

09.30 Instruktørmøde

Flag + Andagt

10.00 Andagt

10.30-11.45
Lysningssamtaler

11.45 Fælles picnic ved
søen (medbring selv
mad) + andagt

Vækning Instruktørmøde
Vækning og andagt (søen)
kl. 07:00 m. morgenmad

Morgenmad

Demontering af bosteder

Lørdag

Show time kommer og
optræder

Sidste gruppetid
m/evaluering og
oprydning

Måsmaling (green
graffiti)

Frokost + siesta

Frokost + siesta

Hoppeborg - hop = ikke
røre jorden

Demontering af kanotømmerflåden

14-17 Fælles oprydning

Slaglinge løb - capture
the flag, fangeleg og
andre lege

Skal lege med venskabs
gruppe: Lene, Sirid og
Jannik

Morgenmad (fælles)

Oprydning + rengøring

11.00 Farvel
11.30 Busafgang
Frokost
m/gruppevaluering +
oprydning og rengøring
Instruktørmøde

Klatre i træer
Deltagere ankommer i
16:00 Vejle Bus stopper ved vejen
Gedemarked (Vork)

Bygge bo stedet i træer
Gruppe foto

15.30 Afrejse instruktører
17.00 Sidstegangsmøde

Navnlege og intor til
tema, bygge hængekøje
19:00
pladser

18:00

Aftensmad - Fang mad i
åen

Aftensmad - kun
forbehandlede fødevarer
(dåsemad)

Indkvartering på bo
steder - og tilvænning til
20:00 19.30 Velkomst, Vork-tid
bo steder
og Folkefræs
21.15
Andagt (ude)
21.30 Andagt
21:00
21.45 Show
Sidstegangsdeltagermøde

22:00

23:30

22.00 Ceremoni
22.45 Kakaodisk

20.00 - 22.00 Andagt +
Show

22-23 Kakaodisk /
klargøring til gr. Døgn

Ro i sovefløjen (00.00)

Ro i sovefløjen

23.00 InstruktørCafé +
klargøring til gr.døgn

Spisesalen åben

Spisesalen åben

Instruktørcafé

Instruktørcafé

Sove på bosteder

Nataktivitet /
Natoplevelse

Sove på bosteder

Ro i sovefløj +
Spisesalen åben

Sove på bosteder+

17.30-18.00
instruktørmøde
Festmiddag 18.30-19.30

Gruppe andagt
21.00 Gåtur
21.20
Gudstjeneste (ude)

Sove på bo-steder

00:00
01:00
02:00
03:00 Sover i hængekøjer
04:00
05:00
06:00
07:00

Bygge sove sted, på
kanoner til natten

Aftensmad med
venskabsgrupper

19.30-20.30 Festaftens
aktivitet (ude)

21.00-21.50 Show (Vork
tid retur)
Natløb - Red jorden med
natsejlads

sover på vand

Ro i sovefløjen

Ceremoni

Spisesalen åben

Instruktørband +
kakaodisk slut ca. 00.15

Instruktørcafé

Instruktørcafé

Sover i hængekøjer

Sover indenfor/bålhytte
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Aktiviteter
Gedemarked
Formålet med denne aktivitet var at komme hinanden og lære at samarbejde kombineret i
en navneleg.
Materialer: mælkekasser
Udførsel: Deltagerne har hver en mælkekasse med deres navn på. Alle står i en række uden
for minefeltet, og det gælder derefter om at komme ind til sin egen mælkekasse uden at
røre jorden.
Herefter skulle alle ud af minefeltet igen, og de skulle have deres mælkekasser med sig.

Ophængning af hængekøjer
Formål: At sove uden at røre jorden
Materialer: Hængekøjer, reb og presenninger
Udførsel: Hængekøjerne hænges op i træerne, hvorefter en presenning spændes over for, at
man kan sove i læ.
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Bygge bosteder til træerne
Formål: En sjov og kreativ måde at komme væk fra jorden på.
Materialer: Plader, lægter, skruer, reb og presenninger.
Udførsel: Et skelet af lægter laves, hvorefter der bores plader fast. Platformen hænges op i
træerne i den ønskede højde over jorden.

Fang mad i åen
Formål: En sjov måde at få mad på, hvor man bibeholdt temarammen. Herudover lå en del
samarbejde, da de forskellige bosteder skulle snakke sammen omkring fordelingen af
maden.
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Materialer: Mad og plasticposer
Udførsel: Maden sendes ned af åen, hvorefter deltagerne kan fange den fra deres bosteder.

Klatring
Formål: Bryde nogle grænser og se, hvilke forskellige måder man kan klatre i træer på.
Derudover skulle deltagerne lære nogle simple klatretekniske færdigheder.
Materialer: Klatregrej
Udførsel: Deltagerne lærer først at sikre hinanden, hvorefter de øver sig på en lettere bane i
træerne. Herefter skal de ud på en bane, hvor de både skal klatre, binde sig af og sikre sig
selv igen og gå på slagline 12 meter over jorden for derefter at rappelle ned.
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Finde mad med metaldetektor
[Formål med aktivitet skal stå her]
[Materialer til aktivitet]
[Udførsel af aktivitet]

Mosmaling (Green graffiti)
Formål: Bruge jorden på en anden måde end man plejer.
Materialer: Mos, A38, vandabsorberende krystaller (fundet i bleer), vand, sirup og en
blender.
Udførsel: Materialerne blendes sammen, hvorefter de smøres på træer eller anden
overflade.
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Hoppeborg
[Formål med aktivitet skal stå her]
[Materialer til aktivitet]
[Udførsel af aktivitet]

Slagline
[Formål med aktivitet skal stå her]
[Materialer til aktivitet]
[Udførsel af aktivitet]

Bygge Kano-tømmerflåde
[Formål med aktivitet skal stå her]
[Materialer til aktivitet]
[Udførsel af aktivitet]

Natteløb
[Formål med aktivitet skal stå her]
[Materialer til aktivitet]
[Udførsel af aktivitet]
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Bilag
Hygiejneråd
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vask hænder jævnligt og altid efter toiletbesøg og før madlavning
Vask redskaber jævnligt
Ryd op efter dig
Tør bordet af jævnligt
Brug to baljer til hånd- og opvask, én til at skylle og én til at vaske i
Brug kun viskestykker til at tørre rene ting
Hold madvarerne tildækket, og helst løftet over jorden
Vask altid redskaber når de har været i kontakt med råt kød
Adskil råt kød og grøntsager
Gennemsteg hakket kød, fisk og fjerkræ
Vask og skyl grøntsager i koldt vand
Arbejd roligt når du bruger knive og har kogende vand, ild eller andre varme ting
omkring dig

Ildregler
● Ild kræver opmærksomhed. Gå aldrig fra et bål, eller anden tændt ild.
● Etablering af bålsteder sker ovenpå jorden. da der ikke må graves på plænerne.
● Hav altid en branddasker og en spand med vand i nærheden, når du laver bål eller
har ild-aktiviteter.
● Leg ikke med ild, når du har nylontøj eller goretex på. I værste fald kan tøjet brænde
sig fast på huden.
● Al leg med og brug af ild foregår udendørs og langt væk fra huse med stråtag, træer
og tørt græs.

Sikkerhedsregler ved vandaktiviteter i hav eller sø
● Lav som udgangspunkt ikke vandaktiviteter (i søen / på havet) mellem november og
april/maj.
● Retningslinjer fra Søfartsstyrelsen skal altid følges.
● http://www.sejlsikkert.dk/Soevejsregler.aspx
http://leder.fdf.dk/kredsservice/fdf-guiden/sikkerhed/regler-politik-og-gode-raad/
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