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Jagten på Paradis – Tro. På dig selv
KOMPENDIUM
Kære Deltagere på Jagten på Paradis (og andre
interesserede)
Tak for et fantastisk påskekursus på Vork. Det har
været en kæmpe fornøjelse, og I har lagt en fantastisk energi i hele ugens program. I dette kompendium, vil der være beskrivelser af hele ugens
program samt nogle af de overvejelser, der har
ligget til grund for gruppen.
Alt hvad der står i kompendiet er til fri afbenyttelse – Så brug det endelig hjemme i kredsen, på
efterskolen eller andre steder.
Mange hilsner Jonas, Niels og Anna
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Kompendium – Seniorkursus Vork P14
Gruppe 7: Jagten på Paradis – Tro. På dig selv
I indbydelsen lød beskrivelsen af gruppen som følger:

Beskrivelse af gruppen
Gruppen er overordnet en udfordringsgruppe i fusion med forkyndelse. Gruppen fungerer som en ekspeditionsgruppe, og har derfor ikke et fast bosted, men vandrer rundt.
Dette har den funktion at give deltagerne en følelse af hele tiden at være på vej, og en
uforudsigelighed der kan udfordre deltagerne. Samtidig er det praktisk for at man kan
sove på mange forskellige måder, og bruge forskellige områder til gruppeområde afhængigt af aktiviteten.
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Formålet med gruppen
Formålet med gruppen er at presse deltagerne både fysisk og psykisk, for at lade deltagerne mærke deres egne grænser og også tage vigtige beslutninger i en presset situation. Derudover var formålet at lade deltagerne få en masse gode ideer til fremtidige poster og løb hjemme i kredsene, samt også nye input til eksempelvis fasten, paradis osv,
der kan være godt til at kunne holde andagter eller lignende.
Fra kursusbevis:
Gruppen har været opbygget over en temaramme omkring en fiktiv ekspedition til Paradis,
som har budt på både fysiske og psykiske udfordringer. Deltagerne i gruppen har undervejs
på ekspeditionen mødt fristelser, udfordringer og dilemmaer med følgende konsekvenser.
Gruppen har arbejdet med individets og gruppens fysiske og mentale grænser, næstekærlighed, tilgivelse, retfærdighed ærlighed, tillid og troskab, og overfor disse også grådighed, fristelser og hovmod. På den måde har deltagerne opnået kompetencer inden for løb, fysiske
udfordringer, dilemmaer, værdidiskussioner og fået et andet perspektiv på bibelhistorierne.

Instruktører
Jonas Holmriis
Niels Thoftgaard
Anna Horsted Berg

jholmriis@hotmail.com
niels.thoftgaard@gmail.com
ahorstedberg@gmail.com
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Spørgeskema og gruppesammensætning
Før kurset skulle alle deltagere udfylde et spørgeskema på, hvor de blev spurgt til alder,
antal gange på Vork, forventninger, bemærkninger og ikke mindst 40 omfattende
spørgsmål, som var en del af en personlighedstest. (Se bilag 1)
Målet med disse spørgeskema var, at de to ekspeditionsgrupper kunne fordeles så godt
som muligt før kursets start. Grundideen er, at der skal være så mange forskellige personlighedstyper som muligt og de fire personlighedstyper i Prof. Sveistrups farvetest er
som følger:
Rød
Koleriker
Følelser
Effektive og optimistiske, men dominerende og hidsige

Gul
Sangviniker
Intuition
Masser af ideer,
men luftige og ikke
meget for regler og
vedtagne dispositi
oner

Blå
Melankoliker
Tænkning
Vedholdende og
stabile, men tåler
ikke sit arbejde
kritiseret

Grøn
Flegmatiker
Sansning
God til at ordne
ideerne, får styr
på dem, men tror
ikke på, at det er
godt nok.

Arbejdsvisioner

er målbevidst og
energisk og ønsker/kræver succes.

er forandrende og
impulsiv og øn
sker/kræver frihed.

er spekulativ,
pligtopfyldende
og ønsker/kræver
tryghed

er bevarende og
vedholdende og
ønsker/kræver
respekt.

Personlighedstræk

er skråsikker, dominerende, aggressiv.

er fleksibel risiko
villig, men stikker
af når det brænder
på.

er imødekommende formidlende, men bliver
let ked af det

er skeptisk, sikre
sig, kan være
stædig, vedholdende

Lederkarakteristika

er anføreren, der vil
se resultater og
effektivitet, manipulere for at opnå
målet, er autoritær
og tyran

er spejderen, fanta
sten, fare fra de ene
ti det andet, provo
kere og forlanger
udvikling og nye
ideer

er bagstopperen,
martyren (jeg fik
altså ret) og katalysatoren, ønsker
accept og intimitet selv om han
kan virke asocial
og stille

er strategen,
bureaukraten
(den gumpetunge) og inspiratoren, der kan lide
orden og stabilitet

Kaldes også
Præget af
Arbejdskarakteristika

Gruppesammensætning
For mange røde i en gruppe - farer i hovedet på hinanden. For mange gule - mange gode ideer, men det bliver ved dem. For mange blå - arbejder støt og roligt, men kommer i
tvivl om, hvad det hele er for noget og fortvivler over de ikke kan nå det til tiden. For
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mange grønne - God disposition og arbejdsmoral, men går i stå på at det sikkert ikke er
godt nok.
Ideal-gruppen til projekt- og gruppearbejde er således "regnbuen", som er sammensat af
alle typerne, og at bruge de rigtige ressourcer på det rigtige tidspunkt.

Eksempel
1. Projektstart: Brainstorm - mange gode ideer (gul)
2. Problemformulering og plan - ordne ideerne (grøn)
3. Arbejdsfasen - det vedholdne og stabile

(blå)

4. Produktafvikling - de målbevidste energiske (rød)
En gruppe må således indeholde så mange forskellige typer som muligt og helst en af
hver af nedenstående fire typer:
En leder - eller anfører, der energisk tager en opgave eller udfordring på sig og
straks går i gang med at handle (RØD)
en kreativ idéperson,	
  der	
  intuitivt	
  “tænder på”	
  et	
  problem	
  og	
  straks	
  går i gang med at
“brainstorme”	
   d.v.s.	
   tænke og forestille sig forskellige udveje og muligheder til løsning af det (GUL)
et forpligtet ordensmenneske, som jordbundet og loyalt i.f.t. gruppens problem undersøger det nøje fra alle sider - for derpå eftertænksomt at bidrag til gruppens løsning (GRØN)
en	
   socialt	
   samlende	
   person,	
   “mægler”	
   eller	
   stemningsskaber,	
   som først og sidst
handler for at opretholde en god stemning i gruppen.
NB: Da alle i gruppen stort set var Rød/gule, så kunne vi i praksis ikke bruge testen til
sammensætning af grupper. Der er måske en tendens til at dem, der vælger tonsegrupper er en speciel personlighedstype.
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Overordnet program over ugen

Onsdag - Velkomst
Gedemarked (Gården)
”Værgningsbod”
indskrivning på lister,
underskrivelse af ansvarsfrasigelse før ekspeditionen (se bilag 2)
vejning af taske (uden sovepose) (max vægt 8 kg, resten må man tage fra og først få udleveret i slutningen af ugen)
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Briefing (Ved Søen)
Opstilling: Mælkekasser til at sidde på
1. Hurtig præsentationsrunde
2. Briefing med oplæsning. De får de informationer, som man indtil videre har omkring flammen, paradis, ekspeditionen osv.
a. Intro omkring talenterne også
3. Opdeling i de to ekspeditionsgrupper
a. Uddeling af ID-kort
b. Uddeling af trumfkort
4. Udlevering af flagermuslygter til holdene. (Skal få nogle andre til at tænde flammen.)
5. Opsætning af lejr (af sikkerhedsmæssige årsager 50 meter fra hinanden (de enkelte grupper))
6. Lave henna-tatoveringer på hinanden 2 og 2
a. Krav: skal indeholde tro, håb og kærlighedstegnene
b. I de to ekspeditionsgrupper: blive enige om gruppens tegn (post-it + kuglepenne)
c. 2 og 2 (ikke folk fra samme kreds, og så vidt muligt ikke med folk, de kender i forvejen) tegne Henna på hinanden (se vejledning til henna-tatoveringer nedenfor)
7. Madpakkespisning

Om ID-kort, flagermuslygter
ID-kort er kreditkortstørrelse og ser ud som følger. ID-kort skal bæres synligt under hele kurset.

ID-kort og flagermuslygter gives til gruppen af flere grunde. Først og fremmest er formålet at
give gruppen en identitet, i dette tilfælde "Gruppen med flammerne" og derudover at synliggøre forskellen mellem det blå og det røde hold. At deltagerne konstant skal bære både ID og
flammen er med til at fastholde dem i temarammen. Desuden er der en værdi i at have en
form for souvenir med hjem fra et kursus i form af ID-kortet. På ID-kortet er der gemt to koder:
QR-koden er relativt nem at finde og siger blot "verificeret ægte"
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Stregkoden: Er sat ind som baggrund på kortene og siger "Her gemmer sig 8 talenter" deltagerne kan altså tjene point ved at undersøge deres kort nøje.

Om trumfkort:

Trumfkortet gives ligeledes til deltagerne af flere årsager. En vigtig årsag er at gøre deltagerne bevidste om deres holdning til opgaver de møder og en konstant vurdering af egne evner.
Det er altså forbundet med en dybere overvejelse at sige "det vil jeg simpelthen ikke". Deltagerne ved ikke hvad de møder senere i programmet og spørgsmålet er derfor hele tiden "er
det det værd?". Modsat giver det deltagerne en tryghedsfornemmelse at vide at de kan smide
kortet hvis de møder en opgave som de ikke føler at de kan magte.
Tanken med at give trumfkortene en værdi (10 talenter) er at beslutningen om at smide kortet ikke kun skal have personlig konsekvens. Vælger man at bruge sit kort har det betydning
for hele holdet og håbet er derfor at det vil give anledning til diskussion i gruppen og forhåbentlig overtalelse, hvis nogen overvejer at gøre brug af sit kort.

Sådan laver du Henna tatoveringer
Materialer: Hennapulver, mørk te, citronsaft, tandstikker, små bægre, vat, olie
Bland hennapulver med mørk te og citronsaft. Konsistensen skal være lidt tyndere end
tandpasta
Skrub den underarm der skal påføres henna med en skuresvamp og tør den igen
Påfør Hennaen med tandstikker, så det ligger i et tykt lag ovenpå det stykke af huden, der
skal farves.
Når det begynder at krakelere, så dup hennaen med vat med citronsaft og sukker
Lad hennaen være på så længe som muligt og tag det af ved at duppe det med vat med olie
på
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Onsdag – Nataktivitet 1
Historien: Efter fællesprogram mødes gruppen til en omgang træning i styrke, hurtighed og
taktik.
Hvorfor: Aktiviteten har til formål at udmatte deltagerne fysisk og allerede fra dag ét presse
dem hårdt. Derudover skal programpunktet trække tiden mens nataktivitet2 (se herefter) forberedes.
Aktiviteten: Aktiviteten er delt ind i 3 dele:
1. Deltagerne får udleveret en pointliste over hvilke materialer der kan erhverves og hvor
mange point disse giver. Man kan forædle sine materialer ved at bygge ting med dem, men
disse ting kræver at man har de rigtige redskaber. På pointlisten er angivet hvordan ting skal
bygges og hvor mange point de giver. Det er nu op til holdet at planlægge deres strategi i det
efterfølgende.

2. Deltagerne får en halv time til at samle materialer til udførelse af opgaver.
Forbrugsvarer købes for gymnastik-øvelser.
Eks: 1 stk karton koster 30 burpees, 30 armbøjninger og 30 situps.
Værktøjer købes for dyste, hver materiale kan vindes i to forskellige dyste, hvoraf de udfordrede hold vælger hvilken. Værktøjer kan til enhver tid udfordres og vindes fra det andet
hold.
Eks: 1 saks kan vindes ved enten at lave den højeste menneskepyramide eller
vinde en spurt-stafet på en valgt distance.
3. Efter at have tjent materialer og værktøjer får grupperne nu 15 minutter til at bygge ting af
de materialer de har tjent.

Pointliste og materialer kan ses i bilag 11.
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Onsdag - Nataktivitet 2
Da deltagerne kommer tilbage til deres telte for at gå i seng opdager de at teltene er væk og
deres bagage er spredt over området. De opdager at der i søen ligger 4 sorte sække og flyder
rundt, nogen må altså ud og hente dem. 2 deltagere fra hver patrulje, 4 i alt, skal hente teltene, deltagerne skal selv blive enige om hvem der henter teltene.
Posten: Hvert telt er pakket i 2 sorte sække for at sikre at de ikke bliver våde og hvert "teltpakke" er bundet til en sten på bunden af søen for at sikre at de ikke flyder væk.
Af sikkerhedshensyn skal de svømmende deltagere iføre sig våddragt og svømmevest. Mængden af sikkerhedsudstyr kan justeres afhængigt af årstiden.
I vandet ligger en instruktør iført våddragt, klar til at assistere i nødstilfælde.
På land står en bil som bruges til at lyse søen op.

Hvorfor: Aktiviteten bruges til at demoralisere deltagerne og give dem et indtryk af at nogen
modvirker dem. Dette giver en "os mod dem"-følelse som sikrer at gruppen knyttes tættere
sammen. Det er vigtigt at denne følelse etableres fra starten af kursets forløb.
Der ligger en værdi i selve diskussionen om hvem der skal ofre sig for holdet og hoppe i vandet midt om natten. Kommunikation deltagerne imellem er vigtig.
Personerne der udfører opgaven får et selvtillidsboost.
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Torsdag – Formiddagsdyste
Beskrivelse:
En masse fysiske og mentale dyste, for at samle talenter til flammen. Nogle dyste kræver en
fra hvert ekspeditionshold, nogle kræver alle
fra et hold, nogle alle fra begge hold og nogle
bare en fra et hold. Alt dette er markerede på
de enkelte dystpapirer. (dystene kan hentes på
https://www.dropbox.com/s/yy89zkamcpsf5te/
2.1a%20Dyste.docx)
Først bliver der bare talt point og det bliver konverteret til talenter efterfølgende.
Nogle af dystene kan udføres flere gange, men
ikke koder eller lignende hvor det giver sig selv.
Opfordring: Husk jeres værdier, gør flammen ære og
giv den gas.
Dyste:
1: tændstiksgåde
2: rebklatringsstafet
3: Bungey run (var der ikke alligevel)
4: sudoku
5: Rubixterning
6: Menneskepyramide
7: Stable mælkekasser
8: Den gode gerning
9: Hemmeligt
10: Split and steal

Materialer:
-

Klatregrej
Rubix terning
Tændstikker
Reb
Junglespeed
Køkkenrulle
Pinde + ringe
Post-its + kuglepinde
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11: Ringridning
12: Stafet
13: Flamingo
14: Nyselegen
15: Junglespeed
16: Sproggåder
17: Støvlerne
18: Fluerne
19: Koder
20: Salmen
21: Planken
22: Akrobatik
23: Abehånd
24: Papir
25: Stå på hænder
Konsekvens:
Vinderholdet får maden til alle og taberholdet får bare 1 rugbrød. Det skal være tydeligt, at
der er mad nok til hele gruppen. Af værdier her kan nævnes: hovmod, at dele, selvviskhed
osv.
Masser at tale om bagefter, hvis de ikke deler!
Lave varm mad på Trangia (45 min – 1 time).
NB: Her var de to hold lige på kurset, hvorfor vi i stedet lavede en ekstra dyst (Junglespeed)
omkring maden.
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Torsdag – Stubbeståning
De to ekspeditionshold stilles over for hinanden på to rækker, og alle får udleveret en mælkekasse.
Hvorfor: Træning og indsamling af talenter! Vis jeres værd for flammen!
Regler: Man må ikke holde i hinanden, men kun i mælkekassen, man må ikke røre græsset på
nogen måde.

1. runde: Stilleleg, mens de sidder i hug
Stilleleg, cirkel med ryggen til hinanden, paranoia

2. runde: Værdisnak mens de står på et ben
Omkring følgende værdier:
Tillid
Ærlighed
Tilgivelse
Næstekærlighed
Empati
Loyalitet
Engagement
Tålmodighed
Undervejs kan der indbygges dilemmaer og fristelser, som de kan tage imod
(giver selvfølgelig fratrækning af talenter), ligesom at snakken også kan
ende ud i en konsekvens.
Straffen for at falde ned er bare, at det giver færre talenter til ekspeditionsgruppen
NB: Da vi var lidt i tidspres på kurset under dette punkt blev kun 2. Runde af stubbelegen taget, hvor vi så stod på hug, og vi kunne desværre heller ikke fortsætte til ”Last Man Standing”
selvom det ville have været ønskværdigt. Vi fik heller ikke indbygget fristelser, da der ikke
var tid nok til det blev virkelig hårdt.
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Torsdag – Dilemmaer og ondskab
Individuelle dilemmaer (Se bilag 3)
Princip: De skal individuelt og ærligt svare på følgende dilemmaer, men er markerede med
bånd efter hvilket hold de er på. Der skal være rigelig diskussion og uddybende spørgsmål.
Instruktørerne må godt være lidt uenige omkring de enkelte dilemmaer.
Gruppedilemmaer (se bilag 4)
Princip: De skal nu i de to grupper blive enige om deres holds svar og efter begge to dilemmaer er blevet diskuteret, vil der være konsekvenser efter deres svar.
NB: Konsekvenserne blev desværre ikke ført ud i livet igen pga. tidspres, men pointen var, at
man så skulle fratages nogle af de ting, som man havde fravalgt til den øde ø, samt at i vurderingen af nattevagter skulle der skelnes efter nogle af de principper, som gruppen havde
valgt gidsler ud fra, eksempelvis alder eller køn.
Ondskab
Tanken var, at aftnen skulle føles ”ond”, så instruktørerne skulle skændes, der skulle være
ting der blev væk – det skulle være uretfærdigt og vi sørgede for en del tjanser denne aften.
NB: Dette lykkedes kun med regnvejret, der faktisk gjorde alting ret surt.
Overnatning
Konsekvensen af det onde bliver, at der må være natskifte med en fra hver ekspeditionsgruppe hele natten. Hold især øje med flammen!
Som udgangspunkt ingen nataktivitet andet end nattevagter. Smeden og andre laver dog alligevel lidt larm og uorden (som om det er de ”onde” der modarbejder dem). Hvis nogen sover
på nattevagterne, vil deres flammer gå ud!
Kommentar: Det at sidde oppe om natten knytter deltagerne virkelig meget sammen, samtidig med at man oplever mange mærkelige ting omkring en som ”onde”, fordi man er på vagt
og hele tiden forventer, at instruktører eller andre kommer. Derfor er det en ret ”nem” aktivitet der ret meget passer sig selv.
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Fredag – Den falske ekspedition

Historien: Deltagerne mødes ved flagstangen. Her hænger en seddel som beskriver at ekspeditionslederne har fået et tip om flammens position og er taget afsted. Efter at have løst en
død post får begge patruljer besked om at mødes med ekspeditionsledelsen i Vork by. Den
døde post har til opgave at skabe afstand mellem de to patruljer. I vork by ved det gamle
uhyggelige hus møder deltagerne en instruktør, der fortæller at de er faldet i baghold og at
ondskaben dermed er foran ekspeditionen. Deltagerne er nu på flugt og må hurtigst muligt
hjem til Vork (dog møder de på vejen nogle poster)
Dette er et hurtigt lille løb væk fra Vork, for at få oplevelsen af ekspedition.

Poster: Udover levende poster møder patruljerne også en række døde logikposter der besvares via SMS.
1. Førstehjælpspost:
I siden af vejen ligger der en person, som er blevet påkørt. Han er ikke ved bevidsthed og har
tydelige læsioner. Gruppen skal således simulere alle fire førstehjælpspunkter
2. Legostafet:
Klassisk Lego stafet, men med det twist at de får at vide at en i gruppen skal modarbejde de
andre. Dog er ingen blevet udvalgt, så det er kun paranoia der spiller ind
3. Forhindringsbanen:
Her skal hele gruppen igennem banen og der gives point for udførelse, overskud og tid.
4. Klatrememory:
Oppe i træet er der 8 knob, som I skal sende en person op for at genkende, og resten af gruppen skal binde knobene nede på jorden i den rigtige rækkefølge som de kommer i træet fra
nedefra og op. Man kan kun klatre opad og ikke nedad, hvor man bliver firet hele vejen ned
uden stop. Derfor skal alle knobene være bundet før personen når til tops. Man må tale så
meget sammen som overhovedet muligt og må både sige navnet på knobet eller beskrive det.
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Fredag – Aleneovernatning

Historien: Fredag nat efter fællesprogram samles deltagerne ved flagstangen og bliver briefet
om, at Vork som opholdssted ikke længere er sikkert. Det forlyder sig at onde kræfter ved at
ekspeditionen opholder sig et sted umiddelbart syd for vejle å. Derfor må deltagerne flygte til
nord for åen (Engelsholm Sønderskov). Her skal de sove hver for sig, for at ondskaben ikke
kan tilfangetage alle på én gang.
Posten: Alle deltagere får udleveret en refleksvest inden de bevæger sig mod Engelsholm
skov til fods. Dette er utrolig vigtigt når man færdes på vejene om natten.
Ved mødestedet udleveres følgende til hver af deltagerne
Presenning (ca. 2x2 m)
2 stk. bagageelastikker (dem med krog på)
2 stykker høstbindergarn (3 m)
2 pløkker
Deltagerne skal nu sove hver for sig i skoven, materialerne bruges til at bygge en lille bivuak
til overnatningen. Generelt kan siges at jo større afstand mellem deltagerne jo bedre, i dette
tilfælde blev reglen, at man ikke måtte kunne høre hinanden.
Inden deltagerne fik lov at bygge overnatningssteder og lægge sig til at sove, blev de informeret om, at de roligt kunne sove uden at skulle tænke på om de blev overrasket i løbet af
natten. Dette er vigtigt for at gøre det til en positiv oplevelse.
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Hvorfor: Aleneovernatning kan være en stor oplevelse, hvis ikke man har prøvet det før. Når
man er helt alene oplever man naturen og nattens lyde på en anden måde end man ellers
gør, og man har tid til at være alene med sine tanker. For mange er det en overvindelse at
skulle lægge sig helt alene i mørket. Overvindelsen og oplevelsen af at man kan sove i naturen med kun en presenning giver selvtillid.
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Lørdag – Gruppernes døgn
Ruten er indtegnet på kortet nedenfor og var i alt 25,8 km (uden afstikkere, Bredsten, o-løb
osv)

Princippet og målet med Gruppernes døgn, var at det var finalen frem mod, at man i daggry
skulle finde Paradis og flammen. Tanken var, at der skulle gås langt med oppakning, fastes og
gruppen skulle igennem en masse spændende poster af forskellig art. Samtidig er det en lo-
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gistisk opgave at sammensætte et løb med så mange levende poster som muligt, men samtidig ikke for mange til at det kan hænge sammen.
Undervejs på Gruppernes døgn var der masser af talenter (point) på spil.
Opgørelse over poster ses nedenfor: De levende poster markerede med FED
1: Startopgaven (Svar = solsort) (se bilag 5)
2: Nem gåde (Svar = Søren)
Sørens far har tre børn. Den ene hedder Rip og den anden hedder Rap. Hvad hedder det sidste barn?

3: Gåder (Svar = Kirken) (Se bilag 6)
4: Ødsted Kirkegård (Svar = Søren Knudsen)
(se bilag 7)
5: Ordgåder (Svar = 20) (se bilag 8)
6: Himmelstigen
Her skulle 4 fra hvert ekspeditionshold så
langt op på den ikke fastbundne himmelstige som muligt på 7 minutter. Der kræves samarbejde, mod og styrke.
7: Lignelser (Svar = 1B, 2C, 3B/3C, 4A, 5B,
6D, 7C) (Se bilag 9)
8: dilemmaer (de individuelle) (dem vi ikke nåede tidligere på ugen)
Holdet vurderedes på om de var engagerede og ærlige i snakken
9: Guide til at komme gennem tunnelen
10: Tør du
Udfordringer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lille Klaus og store Klaus: Spise en chili
Det fedeste øjeblik: Spise en stor klump smør
Nissebanden: Spise en kapsel kardemomme
Bang!: Holde en ballon i munden som en anden skal punktere med en tegnestift
På Japansk: Spise et stykke rå fisk
Er du sur? Drikke et shot citronsaft
Elektrisk chok: Få stød af en stødpistol
Raw food Spise et råt løg
Det mørke: Drikke et shot soya
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10. Det kolde gys: Få koldt vand ned af nakken eller få hældt isterninger ned af ryggen.
11: Bredsten (2t) (hustleropgave – se bilag 10 (kan være hvad som helst)
12: Spise griseøjne
13: Madposten eller?
Tage valg om man selv vil have mad, eller donere pengene til flygtningelejr.
14: Dødssynderne (fotoopgave)
Illustrere dødssynderne hovmod, griskhed, utugt,
misundelse, frådseri, vrede og dovenskab med
billeder.
15: Babelstårnet
Bygge et tårn så højt som muligt af sugerør og tape (eller andet), hvor hver person på holdet kun må sige en
lyd.
16: Dåsemad
Dåsemad gravet ned på et koordinat. Grave det op, og
spise
17: Geocaching i Engelsholm Sønderskov
GPS-løb som stjerneløb (da det er hurtigt at sætte op, men med meget løb for deltagere)
18: Absurditetsopgave
Sortere müsli for derefter at få det blandet sammen igen. (Denne post droppede vi, da den
var lagt ind for sent, tidligere på dagen, kunne den have givet følelsen af absurditet)
19: Sove
20: Optælling af talenter, udvælgelse af deltagere til at tænde flammen.

22

KOMPENDIUM – JAGTEN PÅ PARADIS VORK P14

Passer fint

Passer næsten

Både og

Passer næste ikke

Personlighedstest

Passer ikke

Bilag 1: Spørgeskema

1

Jeg gør altid hvad jeg kan for at få den ting jeg arbejder med fra hånden, før jeg tager
fast på noget nyt.

□

□

□

□

□

2

Jeg trives bedst, når situationen kræver handling og hurtige beslutninger

□

□

□

□

□

3

Det er væsentligt for mig at finde ud af, hvordan min omverden vil reagere, før jeg træffer en afgørende beslutning.

□

□

□

□

□

4

Jeg går nødigt i gang med en større opgave, hvis jeg ikke føler mig sikker på, at jeg kan
klare den.

□

□

□

□

□

5

Det irriterer mig grænseløst, hvis folk snakker for meget og har svært ved at holde sig
til sagen.

□

□

□

□

□

6

Jeg har ikke noget imod at vække opmærksomhed.

□

□

□

□

□

7

Det er ofte mig folk kommer til, når de vil snakke om noget som trykker dem.

□

□

□

□

□

8

Det irriterer mig meget, hvis jeg får uanmeldte gæster, netop som jeg skulle have en
hyggeaften med mig selv.

□

□

□

□

□

9

Jeg kan ikke lide at gøre noget, jeg ikke synes er rigtigt, bare for at undgå vrøvl.

□

□

□

□

□

10 Jeg lader sjældent en lejlighed få fra mig til at lave lidt grin - også med mere alvorlige
emner.

□

□

□

□

□

11 Jeg lægger stor vægt på min fornemmelsen når jeg skal tage stilling i en vanskelig sag.

□

□

□

□

□

12 Jeg har tit svært ved at slå mig rigtig løs, hvis jeg er ude for at more mig.

□

□

□

□

□

13 Jeg vil helst ikke diskutere et ømtåleligt emne uden at have alle facts på bordet.

□

□

□

□

□

14 Det er ofte mig der tager initiativet, hvis der skal komme gang i sagerne.

□

□

□

□

□

15 Jeg søger gerne det nye og utraditionelle frem for det velkendte og afprøvede.

□

□

□

□

□

16 Hvis jeg får et problem, kan jeg godt gå længe og gruble over det.

□

□

□

□

□

17 Jeg bliver let irriteret, hvis der ikke er orden i mine ting - også selv om det er mig selv,
der har lavet rodet.

□

□

□

□

□

18 Jeg holder virkelig meget af at være vært/værtinde og vil gerne se glade mennesker
omkring mig.

□

□

□

□

□

19 Jeg bruger tit billeder og illustrationer, når jeg skal forklare noget.

□

□

□

□

□
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20 Jeg har ofte brug for at være alene for at kunne fordybe mig i mine tanker.

□

□

□

□

□

21 Det er helt afgørende for mig, at det jeg arbejder med bliver gjort grundigt og omhyggeligt.

□

□

□

□

□

22 Det er vigtigt for mig at kunne beskæftige mig med noget, der bringer mig i kontakt med
mange mennesker.

□

□

□

□

□

23 Selvom jeg ofte kun baserer mig på førsteindtryk, tager jeg sjældent fejl af et menneske.

□

□

□

□

□

24 Jeg bliver let usikker, hvis jeg bliver kastet ud i noget, jeg ikke har prøvet før.

□

□

□

□

□

25 Jeg vil helst lave en plan, jeg kan følge, når jeg skal løse en vanskelig opgave.

□

□

□

□

□

26 Jeg bliver tit involveret i arbejdsgrupper, når der skal laves noget, holdes fest eller
lignende.

□

□

□

□

□

27 Jeg har ofte svært ved at skjule selv mine dybere følelser.

□

□

□

□

□

28 Når noget virkeligt går mig imod, vil jeg helst holde det for mig selv.

□

□

□

□

□

29 Jeg har meget svært ved at se på, at andre sjusker med et stykke arbejde, som jeg
kunne gøre bedre selv.

□

□

□

□

□

30 Jeg bliver let rastløs, hvis jeg er nødt til at vente på, at det bliver min tur.

□

□

□

□

□

31 Det betyder meget for mig, hvad andre mener om mig, det jeg siger, og det jeg gør.

□

□

□

□

□

32 Jeg bliver let utryg, hvis jeg ikke kan overse konsekvenserne af det, der sker omkring
mig.

□

□

□

□

□

33 Jeg kan godt lide at være den, der styrer eller skaber orden i tingene.

□

□

□

□

□

34 Jeg vil gerne være kendt for min evne til at få ting til at ske.

□

□

□

□

□

35 Jeg opfatter som regel hurtigt en situation uden at analysere tingene særlig nøje først.

□

□

□

□

□

36 Jeg har tit svært ved at gøre noget ved en sag, hvis jeg ikke kan se den dybere mening
deri.

□

□

□

□

□

37 Jeg har svært ved at tage imod andres gode råd, når jeg udmærket ved, hvordan en sag
skal ordnes.

□

□

□

□

□

38 Jeg har svært ved at lade være med at blande mig, hvis der sker noget jeg synes er
spændende.

□

□

□

□

□

39 Jeg følger gerne mine umiddelbare indskydelser, fordi jeg ved, at de som regel er rigtige.

□

□

□

□

□

40 Jeg bryder mig ikke om at skulle træffe en afgørende beslutning uden at sove på den
først.

□

□

□

□

□
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Hver kolonne gives en talværdi efter følgende skema

Beregningsskema

1
Passer
ikke

2
Passer
næste ikke

3
Både og

4
Passer
næsten

5
Passer fint

Spørgsmål

Talværdi
A

Spørgsmål

Talværdi
B

Spørgsmål

Talværdierne svarer til krydserne
på spørgeskemaet og sammentælles i nedenstående skema
Talværdi
C

Spørgsmål

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Talværdi
D

Summen af kolonnerne A, B, C, D afsættes på de respektive akser og forbindes med lige linier.
Arealet af RØD, GUL, BLÅ og GRØN beregnes.
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Bilag 2: Ansvarsfraskrivelse
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Bilag 3: Individuelle Dilemmaer
Den barmhjertige samaritaner
Du er på vej hjem fra skole og ser en mand ligge på en øde villavej lige ved siden af dit hjem i
vejkanten.
- Stopper du op? (svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
Manden	
  er	
  i	
  50’erne	
  og	
  ser	
  usoigneret	
  ud.	
  Han	
  har	
  et	
  ”Hus	
  Forbi”-skilt på
- Vil du stadig stoppe op? (svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
Du kan se, han har brug for hjælp.
- Hjælper du ham? (svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
Han har fråde omkring munden, og lugter af alkohol og som om han ikke har været i bad i lang
tid.
- Vil du røre ham for at tjekke vejrtrækning, lægge i sideleje og lignende? (svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
Manden vågner pludselig og kigger undrende på dig
- Skynder du dig hurtigt væk eller spørger du om han er OK? (svarmulighed: skynder sig væk/spørger om han er OK), hvorfor/hvorfor ikke
Han svarer, at han ikke har det særlig godt.
- Inviterer du ham ind hos dig? (svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
Du ser på klokken og den er 16.45 og du har en vigtig aftale kl. 17.00, så må skynde dig afsted,
hvis du skal nå det.
- Vil du så stadig hjælpe ham? (svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
Uddybende spørgsmål:
- Kan man have for travlt til at hjælpe?
- Betyder det noget, at vejen er øde?

På besøg
Det er sent onsdag aften og du er alene hjemme, da det pludselig ringer på døren. Det er Jonas
din rigtig gode ven. Og han har en taske med og spørger om han må komme ind. Du lukker
ham ind og han spørger om han må overnatte.
- Hvad svarer du? (Svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
Jonas fortæller at han er gået hjemmefra, fordi hans far blev virkelig vred på ham, og han viser
et stort sår på sin pande bag det lange pandehår.
- Må Jonas stadig overnatte? (Svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
Jonas’	
  far	
  har	
  været	
  i	
  fængsel	
  for	
  vold.	
  
- Må Jonas stadig overnatte? (Svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
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Jonas’	
  far	
  ringer	
  og	
  spørger	
  om	
  Jonas	
  er	
  hos	
  dig.	
  
- Hvad svarer du? (Svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
Jonas’	
  far	
  forklarer, at politiet mistænker Jonas for at være involveret i et overfald af en 10årig pige.
- Må Jonas stadig overnatte? (Svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
Du snakker efterfølgende med Jonas om det og han benægter.
- Må Jonas stadig overnatte? (Svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
Det ringer på døren, og du åbner op. Det er politiet der åbner og spørger om Jonas er her.
- Hvad svarer du? (Svarmulighed: Ja/Nej), hvorfor/hvorfor ikke
Uddybende spørgsmål:
- Hvor meget skal man gøre for en ven?
- Er	
  der	
  forskel	
  på	
  om	
  det	
  er	
  Jonas’	
  far	
  eller	
  politiet	
  der	
  spørger	
  om	
  Jonas	
  er	
  hos	
  dig?
o Hvorfor/Hvorfor ikke

Biluheld
En ung, mandlig fodgænger er blevet kørt over af en bil og er indlagt på hospitalet i livsfare.
- Hvor hård en straf skal bilisten have? (på en arbitrær skala fra lille/ingen straf til
stor straf)
Bilisten	
  er	
  en	
  kvinde	
  i	
  midten	
  af	
  40’erne
- Hvor hård en straf skal bilisten have? (på en arbitrær skala fra lille/ingen straf til
stor straf)
Manden blev dræbt.
- Hvor hård en straf skal bilisten have? (på en arbitrær skala fra lille/ingen straf til
stor straf)
Kvinden stoppede ikke bilen, men kørte videre
- Hvor hård en straf skal bilisten have? (på en arbitrær skala fra lille/ingen straf til
stor straf)
Det var sent natten til lørdag og manden var fuld og løb uorienteret over vejen.
- Hvor hård en straf skal bilisten have? (på en arbitrær skala fra lille/ingen straf til
stor straf)
Kvinden kørte for stærkt
- Hvor hård en straf skal bilisten have? (på en arbitrær skala fra lille/ingen straf til
stor straf)
Kvindens søn på 8 var netop blevet indlagt på hospitalet, hvorfor hun kørte for stærkt
- Hvor hård en straf skal bilisten have? (på en arbitrær skala fra lille/ingen straf til
stor straf)
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Sønnen havde hjertestop.
- Hvor hård en straf skal bilisten have? (på en arbitrær skala fra lille/ingen straf til
stor straf)
Kvinden angrer handlingen og er ude af sig selv af sorg over drabet.
- Hvor hård en straf skal bilisten have? (på en arbitrær skala fra lille/ingen straf til
stor straf)
Uddybende spørgsmål:
- Hvem er offer i sagen?
- Kan man se igennem fingre med lovovertrædelser, hvis årsagen er god nok?
o Hvorfor/hvorfor ikke
- Hvem har skylden?
- Hvorfor skal man overhovedet straffe i en sådan sag? Hvem gavner det?
o Hvad ville være retfærdigt?

Hvem har ansvaret?
En hjemløs, kvindelig stofmisbruger er død af en overdosis.
Hvem har ansvaret?
- Hende selv
- Samfundet
- Hendes familie
- Drugdealeren
17-årige Søren har afleveret en opgave, han har fundet på Studieportalen i Engelsk i Gymnasiet.
Hvem har ansvaret?
- Søren
- Den der har lagt sin opgave op på Studieportalen
- Studieportalen
- Sørens forældre
42-årige Mette er svært overvægtig og må derfor gå igennem en fedmeoperation
Hvem er skyld i Mettes fedme?
- Mette
- Hendes forældre der har givet hende de dårlige vaner
- Samfundet, da usund mad er billigere
- Ingen
I Afghanistan bomber de danske soldater en uskyldig landsby ved en fejltagelse
Hvem har ansvaret?
- Soldaterne
- Deres overordnede (Dvs. Obersten)
- Regeringen, der har sendt dem i krig
- Ingen
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Bilag 4: Gruppedilemmaer
De 7 gidsler1
Hvem skal reddes ud først? Lav en prioriteret rækkefølge i ekspeditionsgruppen:
Achmed
26 år, kom til Danmark som børneflygtning da han var 9 år gammel. Achmed havde et godt
arbejde, men for 3 år siden valgte han at blive fundamentalistisk islamist og bruger nu al sin
tid
på at praktisere og udbrede sin tro. Achmed har en meget god ven og trosfælde, og vennen
arrangerede for et par måneder siden at Achmed og han selv skal giftes med to søstre fra
Libanon på 15 og 16 år. De to søstre er kusiner til Achmeds ven. Det er den ældste søster
Achmed er blevet forlovet med. Hun er rigtig godt begavet og drømmer om at komme på
universitetet og læse psykologi. Achmed er dog fast besluttet på, at hans kone skal være
hjemme og lave mad, føde børn, og i det hele taget opføre sig ordentligt.
Lone
Lone er 34 år og mor til 3 børn på 1ó, 4 og 6 år. Hun er gift, men hendes mand rejser meget
og Lone har i det sidste halve år haft en hed affære med Ole. Lone har nu besluttet at forlade
mand og børn og rejse med Ole til Afrika, hvor han skal lede et skoleprojekt for forældreløse
børn i Zimbabwe.
Ole
Ole har i hele sit voksenliv levet i overhalingsbanen. Han har levet et liv med store biler, vilde
fester og masser af damer. Pengene han brugte til sit vilde liv, var ikke altid hans egne. Utrolig
mange mennesker blev snydt ved lyssky aktiehandler, skibsanparter og bedrageri. Ole fik for
to år siden en blodprop og da han blev rask igen, besluttede han sig til at blive et bedre menneske. Ole har nu solgt alt hvad han ejer på fornuftig vis og planen er, at han om få dage flytter
til Afrika, hvor han skal lede et skoleprojekt for forældreløse børn. I øvrigt et projekt han selv
finansierer og som kommer til at betyde, at rigtig mange forældreløse børn får en chance for
at overleve.
Torben
Torben er 45 år og forsker. Han står lige foran at kunne præsentere helt unikke og
epokegørende forskningsresultater indenfor energiområdet. Hans opdagelser vil betyde utrolig meget på miljøområdet og forventningerne er, at opfindelsen på en gang vil skaffe Danmark ud af krisen. Virksomheder vil blomstre op og masser af mennesker vil komme i arbejde.
Danmark vil for alvor komme på verdenskortet. Torben er desuden ugift og aktiv pædofil.
Helle
Helle er 46 år, gift og mor til 2 piger. Helle er statsminister i Danmark og til trods for den
position Helle har, har hun insisteret på at blive behandlet på lige fod med de øvrige kidnappede personer.
1

http://www.vikartimen.dk/fileadmin/Downloads/Billeder/Thumbnails/Opgaver__png_og_Vg_wil_web/Samfundsfa
g,%20VG.pdf
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Mads
Mads er 8 år og går i 2. klasse. Mads sidder i kørestol og lider af en uhelbredelig sygdom. Hans
muskler svinder stille og roligt ind og på et tidspunkt, vil også de indre organer blive lammet
af denne frygtelige sygdom. Lægerne kan intet gøre, kun milde smerterne og i løbet af nogle
få år vil Mads dø Mads elsker sine 2 søstre og han elsker også at spille computer og at se
fodbold på TV.
Solveig
Solveig er 23 år, gravid i 5. måned og en sød og dejlig pige. Solveig ved ikke hvem faderen
til barnet er, hun har levet et lidt vildt liv med mange kærester og fester til den lyse morgen.
Samtidig med at Solveig blev gravid, fik hun konstateret HIV og der er 50% chance for at hendes barn vil blive født med HIV. Solveig er Mads' handicaphjælper.
Prioriteret rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Den øde ø
I er strandet på en øde ø, og må kun have 5 af nedenstående ting med:
Lygte
Kniv
Kompas
Kogegrej
Slik
Rene og tørre sokker
Tændstikker
Telt
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Bilag 5: Startopgaven
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Bilag 6: Post 3 Gåder

Velkommen til post 3. Her skal I løse 6
gåder og dermed finde frem til 6 bogstaver og 6 nye kompasretninger til
næste punkt.

De 6 bogstaver giver jer et hint om hvor
I skal hen.
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Gåde 1
En snegl er ved at kravle op ad en dyb brønd. Brønden
er 20 meter dyb. Hver dag klatrer sneglen 3 meter op,
og hver nat glider den 2 meter tilbage i dybet. Hvor
lang tid er sneglen om at kravle op ad brønden?

18 dage – A – Retning:
19 dage – K – Retning:
20 dage – E – Retning:
21 dage – F – Retning:
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Gåde 2
En stor båd har lagt til i havnen. Ud over bådens side
hænger en rebstige, hvor der er 25 cm mellem hvert trin. I
løbet af natten har der været et gevaldigt regnskyl, og
vandet er steget med 130 cm. Hvor mange trin er dækket
til på rebstigen?

5 trin – T – Retning:
6 trin – I – Retning:
Alle trin – S – Retning:
Ingen trin – K – Retning:
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Gåde 3
En ung mand var ude at rejse i sin ferie. Da en ældre
mand , som sad over for ham i toget, spurgte, hvor
gammel han var, svarede han: - I forgårs var jeg 19, og
næste år bliver jeg 22. Hvad var det for en ferie?

Vinterferien – V – Retning:
Påskeferien – E – Retning:
Juleferien – R – Retning:
Det kan ikke lade sig gøre – Å – Retning:
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Gåde 4
Et rumskib modtog tre beskeder på et mærkeligt sprog fra en
fjerntliggende planet. Astronauterne studerede beskederne
nøje og fandt ud af, at ”Elros Aldarion Elendin” betyder ”Fare
Raket Eksplosion” og ”Edain Mnyatur Elros” betyder ”Fare
Rumskib Brand” og ”Aldarion Gimilzor Gondor” betyder ”Farlig
Gas Eksplosion”

Hvad betyder Elendin?

Fare – L – Retning:
Raket – I – Retning:
Eksplosion – T – Retning:
Det kan man ikke vide – K – Retning:
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Gåde 5
Der var engang en mand, der var på bjørnejagt. Efter lang tids
søgen finder han en bjørn, som han sniger sig ind på og skyder. Desværre dræber han ikke bjørnen, og for at gøre ondt
værre går hans gevær i stykker. I et forsøg på at slippe væk fra
bjørnen løber manden sin vej. Han løber nu 1 kilometer stik
syd, hvorefter han løber 1 kilometer stik vest, hvorefter han
løber 1 kilometer stik mod nord. Til sin store forfærdelse opdager manden, at han nu er endt tilbage ved det sted, hvor
han skød bjørnen.
Hvilken farve havde bjørnen?

Det ved man ikke – T – Retning:
Sort – E – Retning:
Brun – H – Retning:
Hvid – K – Retning:
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Gåde 6
Fire drenge var vildt uenige om den nye leders alder, da de
var på vej hjem fra piltemøde. De var dog enige om at han var
gammel. Han er 24, mente en, de tre andre foreslog henholdsvis 27, 31 og helt op til 39. Ingen af dem gættede rigtigt, men
et gæt var kun et år fra, et andet var kun tre år fra, et tredje
var seks år forkert og det fjerde var ni år fra sandheden.
Hvor gammel er lederen?

26 – D – Retning:
28 – J – Retning:
30 – N – Retning:
32 – A – Retning:
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Bilag 7: Post 4 på Ødsted Kirkegård
Velkommen til Ødsted Kirkegård. Researchen på personer fra området med relation til Flammen er indskrænket til 15 personer, der kan ses nedenfor:
Der tages tid fra I får udleveret research-materialet og ekspeditionsgruppen belønnes med
talenter efter hvor hurtige I er til at finde frem til den rigtige person og det næste spor.
Aage Emil Hansen
Født: 09.08.1895
Død: 18.03.1972
Pensioneret baneformand

Niels Krogsgaard
Født: 10.11.1911
Død: 14.10.1960
Tidligere købmand i Ravning

Anna Pedersen
Født: 13.11.1903
Død: 05.02.1994
Sygeplejerske

Niels Thomsen
Født: 18.06.1887 (Spjarup)
Død: 06.10.1940 (Rugsted)
Tidligere gårdejer i Rugsted

Christine Hjort f. Thygesen
Født: 09.12.1881 (Kolsnap)
Død: 26.05.1963 (Høllund)
Gift med Oluf Hjort

Nina Marie Petersen f. Nielsen
Født: 20.04.1901
Død: 12.10.1948
Gift med Andreas Petersen

Hans Peter Frederiksen
Født: 12.06.1891
Død: 19.04.1971
Murer

Peter K. V. Bentsen
Født: 25.02.1903
Død: 19.04.1986
Tømrer

Hansine Poder Jensen
Født: 20.01.1893
Død: 10.11.1959
Gift med Maler Johan Peter Jensen

Søren Knudsen
Født: 29.12.1876
Død: 09.05.1959
Tidligere gårdejer

Henning Bertel Petersen
Født: 26.11.1931
Død: 07.10.1992
Urmager

Vagn Peder Duer
Født: 25.05.1936
Død: 30.08.1961
Elektriker

Jeppe Gögh
Født: 31.08.1884 (Hejls)
Død: 23.01.1944 (Ødsted)
Tømmerhandler

Åge Jensen
Født: 19.02.1909
Død: 07.11.1978
Præst

K. V. Christensen
Født: 20.09.1897
Død: 07.08.1966
Læge

Får udleveret:
Kode 1: -.-/.-.-/.-././/.../---./.-././-./.---/./--.//..../.--.-/-..././.-./ , /-../..-//..../.-/.-.//-.././-//.-./../-./-/../--.//--./---/-../-//..../.---/./--/--/.//.--./.--.-//-/.-/-./--./--./.-/.-/.-./-../ . /.---/./--.//./..//..//-/-.--/.../-.-/.-../.-/-./-..//.--./.--.-//...././--/--/./.-../../--.//--/../.../.../../---/-.//---/--.//-./--/--./.-.././/...-/../.-..//.../-./.-/.-././.../-//-.-/---/-./-/.-/-.-/-/.//-../../--./ , /-../.-//...-/..//..../.-/..//-.../.-./..-/--.//..-./---/.-.//-../../-.//..../.---/.-.-/.-../.--./ . /..../../.-../..././-.//-..-//
Kode 2: Yrååc Ø
Kzf gzbu gvyf wfcy urgg ui azh uzvgvf gvyf yvzaåztyvb Riwxrsv ibg yvåwvb kzåågh. Urg btyghv
Nvztyvb aigg svz uvzbva ni Yrigv gvzb.gvyf yvzaåztyv Riwxrsv ibg Yzåwv kzåå. Uzv Btyghv
Nvzxvb aigg svz uvzbvf Yvza gvzb.
Kode 3: Lieber K
Wir haben von X gehört, dass Sie uns helfen möchten, Und wir senden
Ihnen	
  sobald	
  ein	
  Telegramm	
  mit	
  Informationen	
  über	
  genau,	
  wo	
  Sie	
  ”es”	
  
verstecken sollen. Das Telegramm wird gegen Feinde gesichert, als es in
einem Code geschrieben ist. Das Bild hierunten kann Ihnen vielleicht
dazu helfen, wie man es löst.
Grüße Z

MiaklæCdfhwislæMdkdkilsjelæLdfjaælhIkdflXdkf
adf
E
D
S
Q
B
D
E
W

Instruktør:

Æ
N
E
L
A
N
N
O

D
I
G
E
D
E
G
P

J
E
S
D
S
U
J
K

D
N
S
M
A
J
S
S

S
D
E
X
E
Ø
E
D

M
E
N
B
T
Å
Æ
Q

N
D
E
M
Y
I
K
L
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Kode 1 giver:
Kære Søren
Jeg håber, du har det rigtig godt hjemme på Tanggaard. Jeg er i Tyskland på hemmelig mission
og nogle vil snarest kontakte dig, da vi har brug for din hjælp.
Hilsen X
Kode 2 giver:
Hallo K
Wir sind sehr froh dass du mit dieser sehr heimlichen Aufgabe uns helfen willst. Das nächste Zeichen muss bei deinem zu Hause sein.
Kode 3 giver:
Kære K
Vi har hørt fra X, at du gerne vil hjælpe os, og vi sender derfor snarest et telegram med oplysninger om præcist hvor du skal gemme "det". Telegrammet er sikret mod fjender, da det er
skrevet i en kode, hvor billedet nedenfor, måske kan hjælpe dig frem til hvordan du løser det.
Hilsen Z

Leder dem frem til Søren Knudsen, døde 09.05.1959, der er tidligere gårdejer af Tanggaard
(derefter skal de altså gå mod Tanggaard)
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Bilag 8: Post 5 Ordgåder

Løs nedenstående:
En ældre bonde ville gerne have overblik over sine husdyr. Han havde fire
slags dyr: får, geder, høns og gæs. Tilsammen havde dyrene 180 ben. Nu
vidste han, at han havde tre gange så mange geder som får og fire gange så
mange høns som gæs. Men han vidste også, at der var halvt så mange gæs
som får og geder tilsammen. Hvor mange dyr havde han af hver slags ??

__ Får __ Geder __ Høns __ Gæs
A

B

C

D

På øen Pianosa boede 100 mennesker. Nogle af dem løj altid, resten talte
altid sandt. Hver indbygger tilbad én af tre guder: Solguden, Måneguden
eller Jordguden. En dag kom en antropolog til øen og stillede alle indbyggerne tre spørgsmål: 1. Tilbeder du Solguden? 2. Tilbeder du Måneguden?
3. Tilbeder du Jordguden? Der var 60, der svarede ja til det første spørgsmål, 40, der svarede ja til det andet, og 30, der svarede ja til det sidste.
Hvor mange løgnere var der på Pianosa ??

___ Løgnere
E

Svar = A + B – C + D + E
Send svaret til: 22 39 35 90
Skriv: [Rød/Blå] + Post 5 + [Svar]
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Bilag 9: Post 7 Lignelser

Lignelse 1
Den barmhjertige samaritaner
v25 Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham:
»Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« v26 Han sagde til ham:
»Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?« v27 Manden svarede: »Du skal
elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.« v28 Jesus sagde: »Du har
svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.« v29 Men han ville retfærdiggøre sig
selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?« v30 Jesus svarede og
sagde: »En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne
på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. v31 Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men
gik forbi. v32 Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham
og gik forbi. v33 Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og
han fik medynk med ham, da han så ham. v34 Han gik hen og hældte olie og
vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til
et herberg og sørgede for ham. v35 Næste dag tog han to denarer frem, gav
værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. v36 Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?« v37 Den lovkyndige svarede:
»Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør
ligeså!«
Lignelsen handler om:
A: Tillid
B: Næstekærlighed
C: Tro
D: Taknemmelighed

Lignelse 2
De betroede talenter/pund v14 Det er som med en mand, der skulle rejse til ud-
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landet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; v15 én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. v16 Den, der
havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til.
v17 Ligeledes tjente han med de to talenter to til. v18 Men den, der havde fået én talent,
gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. v19 Lang tid efter kommer
disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. v20 Den, der havde fået de fem
talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem
talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. v21 Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og
tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde!
v22 Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se,
jeg har tjent to talenter til. v23 Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du
har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! v24 Så kom
også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en
hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, v25 og
af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er.
v26 Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster,
hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. v27 Så burde du have betroet
mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage.
v28 Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. v29 For enhver,
som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham
skal selv det tages, som han har. v30 Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor.
Dér skal der være gråd og tænderskæren.
Pointen med lignelsen er:
A: Man må ikke være doven
B: Gud tilgiver alt
C: Guds Kærlighed skal bruges
D: Man skal spare på goder (Sin egen lykkes smed)
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Lignelse 3
Sennepsfrøet
v31 Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner et sennepsfrø,
som en mand tog og såede i sin mark. v32 Det er mindre end alle andre frø,
men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt
træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene.«

Pointen med lignelsen er:
A: Himmeriget er kun for bønder
B: Himmeriget har potentiale til at blive noget stort
C: Himmeriget er mirakuløst og kan vokse af sig selv
D: Man skal være lille for at komme i himlen.
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Lignelse 4
Det vildvarne får

v1 Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, v2 og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod
syndere og spiser sammen med dem.« v3 Men han fortalte dem denne lignelse: v4 »Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så
ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet,
indtil han finder det? v5 Og når han har fundet det, lægger han det glad på
sine skuldre, v6 og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer
sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg
havde mistet. v7 Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én
synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har
brug for omvendelse.
Pointen med lignelsen er:
A: Gud koncentrerer sig mere om den ene fortabte end de andre.
B: Gud lader de 99 i stikken
C: Gud er tålmodig
D: Gud er uretfærdig
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Lignelse 5
Den fortabte søn
v11 Han sagde også: »En mand havde to sønner. v12 Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig
den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. v13 Nogle dage
senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin
formue bort i et udsvævende liv; v14 og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. v15 Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, v16 og han ønskede kun at spise sig
mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. v17 Da gik han i sig selv og tænkte:
Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. v18 Jeg
vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. v19 Jeg
fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere.
v20 Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han
fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. v21 Sønnen sagde til
ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. v22
Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den
på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, v23 og kom med fedekalven, slagt
den, og lad os spise og feste. v24 For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var
fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste.
v25 Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, v26 og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. v27
Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i
god behold. v28 Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind.
v29 Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af
dine bud; men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner.
v30 Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger – da han kom, slagtede du fedekalven til ham. v31 Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit.
v32 Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen,
han var fortabt, men er blevet fundet.«

Lignelsen handler om:
A: Næstekærlighed
B: Tilgivelse
C: Tillid
D: Fortabelsen
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Lignelse 6
Den gældbundne tjener

v23 Derfor: Himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine
tjenere. v24 Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ti tusind
talenter, ført frem for ham. v25 Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle
sælges og gælden betales. v26 Men tjeneren kastede sig ned for ham og
bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. v27
Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham
gælden. v28 Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som
skyldte ham hundrede denarer. Og han greb ham i struben og sagde: Betal,
hvad du skylder! v29 Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: Hav
tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. v30 Det ville han ikke, men gik
hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. v31
Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og
gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. v32 Da kaldte hans
herre ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da
du bad mig om det. v33 Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? v34 Og hans herre blev vred og
overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. v35 Sådan
vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet
tilgiver sin broder.«
Lignelsen handler om:
A: Uretfærdighed
B: Gud tilgiver alt
C: Retfærdighed
D: Når Gud tilgiver os, må vi også tilgive vores næste
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Lignelse 7
De to sønner og vingården

v28 Men hvad mener I? (Ypperstepræsterne red.) En mand havde to sønner.
Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i
dag. v29 Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. v30 Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! men gik ikke derud. v31 Hvem af de to gjorde deres fars vilje?« De svarede: »Den første.« Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer:
Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. v32 For Johannes kom til
jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og
skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham.
Pointen med lignelsen er:
A: Arbejde er vejen til rigdom
B: Arbejde er vejen til Guds rige
C: Hellere handling end ord
D: Hellere ord end handling
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Bilag 10: Post 11

I er nu på vej mod Bredsten by, og skal her vise jeres
værd for flammen og paradis ved at skaffe/udføre flest
mulige af nedenstående ting. Man må ikke stjæle eller
betale med penge. Nogle af tingene skal dokumenteres
med billeder.
- En rulle toiletpapir
- Billeder af at I hjælper en fremmed:
o Over vejen
o Med opvasken
o Med havearbejde
- Noget I har fået fra antikforretningen
- Billeder af jer ved:
o Kirken
o En præst
I har maksimum 2 timer fra nu af, før I skal være ved
post 12 på Bredstenvej 24.

”Keep the spirit for the flame!”
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Bilag 11: Nataktivitet 1
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BANKPRISER
KARTON -13P
SORT PAPIR – 7P
GRØNT PAPIR - 4P
PINK PAPIR – 2P
BEIGE PAPIR – 1P
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BEIGE PAPIR
20 MAVEBØJNINGER
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BLYANT
DYSTE:

FLIP HAM
(Den, der først får vendt sin modstander om på ryggen,
vinder. Mindst to fra hvert hold med)
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TRÆK OVER
STREG
(Træk modstander ud af balance, over et aftalt punkt)
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GRØNT PAPIR
20 RYG-MAVEENGLEHOP
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LINEAL
DYSTE:
MENNESKEPYRAMIDE
(Den der laver den højeste formation vinder)

KNOB
(Den, der kan lave 6 knob først, vinder)
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KLIPSEMASKINE
DYSTE:
MAVE-RYG
(Den, der først vender sig fra mave til ryg 5 gange vinder)

TOVTRÆKNING
(Kræver mindst tre fra hvert hold. Men derudover behøver
der ikke være ens antal på hvert hold)
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LINEAL
DYSTE:
ARMLÆGNING
STEN, SAKS, PAPIR
(Mindst to fra hvert hold, det hold der vinder skal derefter fange mindst en modstander for at vinde)
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PASSER
DYSTE:

SPRINT
(Den, der først når fra mur til mur vinder)

TRILLEBØRSSTAFET
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PINK PAPIR
20 AIR SQUATS
(NED AT SIDDE I SKOVSKIDERSTILLING OG REJSE SIG
OP IGEN)
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POINTLISTE
MENNESKE – 87P
(HOVEDE: CIRKEL DIAM. 15 CM–KARTON, KROP: TREKANT, LÆNGSTE SIDE 20
CM, GRØN, BEN: KVADRAT 20X5 CM PINK, ARME: KVADRAT 10X3 CM –EN I
BEIGE, EN I SORT) SKAL VÆRE TAPET SAMMEN

SMILEY – 45P
(CIRKEL DIAM. 21, BEIGE PAPIR, TREKANTET LIGEBENET NÆSE 35 MM GRØN,
CIRKELØJNE 3 CM DIAM, SORTE) SKAL VÆRE TAPET SAMMEN

A5 – 15 P
(SORT OG PINK PAPIR OVENPÅ HINANDEN, KLIPSET SAMMEN)

10,5 X 10,5 KVADRAT-8P
(LIGEGYLDIGT HVILKEN FARVE, IKKE KARTON)

16 FIRKANTER – 6P
(A4 ARK DELES I 16 LIGE STORE FIRKANTER, BEIGE. POINT GIVES PR. ARK)

VINKELRET TREKANT – 2P
(LÆNGSTE SIDE 5 CM, GRØN)
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KARTON
30 BURPEES
(NED OG LAV ARMBØJNING OP OG KLAP HÆNDER
OVER HOVEDET)

30 RYGBØJNINGER
30 MAVEBØJNINGER
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TAPE
DYSTE:
TRÆK OVER
STREG
(Træk modstander ud af balance, over et aftalt punkt)

PLANKE
(Den person, der kan ligge i planke længst tid)
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SAKS
DYSTE:
SPRINT
(Den, der først når fra mur til mur vinder)

ARMLÆGNING
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SAKS
DYSTE:
KLAP HÅND
(Den, der først klapper modstanderen på hånden to gange,
vinder)

TOVTRÆKNING
(Kræver mindst tre fra hvert hold. Men derudover behøver
der ikke være ens antal på hvert hold)
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SAKS
DYSTE:
MENNESKEPYRAMIDE
(Den der laver den højeste formation vinder)

LÆNGSTE ORD
(Det hold, der danner det længste ord på 1 minut, vinder)
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SORT PAPIR
20 ARMBØJNINGER

