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Resume af gruppen 
I gruppen Life Hack har vi arbejdet med Life hacks og DIY. Vi har brugt 
hverdagsgenstande til at lave anderledes lejr, lege og produkter. Vi har været på test-løb i 
“ægte life hacks” og haft night hack roulette. Gruppens formål var at bruge de materialer 
man i forvejen har til rådighed i kredsen, samt nye og anderledes måder at bruge dem på. 
Det har været et mål at lave sjove anderledes ting ud af genbrugsmaterialer, så man kan 
kan lave fede kredsaktiviteter til ingen penge. Derudover har vi dykket ned i 
internetfænomenet “Life hack” og fulgt youtube-videoers beskrivelser af forskellige små 
tips og triks. 
I Life Hack gruppen har der været tid til kreativitet, hygge, leg og spas. Der har været 
plads til at tænke ud af boksen, og at arbejde sammen med et mål for øje. 
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Aktivitet nr. 1: Night hack 

Aktivitetens formål er at finde frem til nogle materialer som deltagerne skal bygge noget de kan sove i. I kursets 
sammenhæng skulle det bruges til at bygge et udendørs sovested, men man kunne i kredsen med fordel også 
bruge det til indendørs hulebygning. Formålet kan endvidere være, at de deltagende udfordres og testes på 
kreativitet i anvendelse af materialer. Afhængigt af niveau, kan der reguleres på materialer, og holdenes 
størrelse. 

Et lykkehjul sættes op, med forskellige materialer pr. tal. Derefter skiftes holdene til at dreje hjulet, og 
materialet de lander på skal være en del af deres byggeprojekt. Hjulet kan drejes af en “kategorina” (leder iført 
kjole) for en sjovere oplevelse. 

 

Materialeliste	

● lykkehjul	
● Banan	
● Presenninger	
● Strips	
● Reb	
● Pap	
● Plastikposer	
● Sisal	
● Papirclips	
● Avis	
● Dåser	

(Find	selv	på	flere)	
 

Forberedelse 

Når man har skaffet et lykkehjul skal det sættes op et sted hvor man kan afholde “eventet”. Derefter skal du 
sørge for at have skrevet alle materialerne ned, eller printet dem. Papirslapperne sættes derefter fast på 
lykkehjulet så alle kan se hvilke materialer der er i spil. Skaf en leder til at spille kategorina, eller klæd dig selv 
ud i en flot kjole. Overvej om du skal have et musikanlæg eller en højtaler kørende i baggrunden med 
lykkehjulsmusik.  

 

Selve aktiviteten 

Når alt er sat op og klar følger en leder deltagerne hen til området hvor eventet skal foregå. Når alle deltagerne 
er delt op i deres hold fortæller værten hvad der skal ske, kategorina bliver præsenteret, efterfulgt af at første 
hold får drejet hjulet. Du kan evt. få deltagerne til at råbe “spin det hjul” inden kategorina drejer på hjulet.  

Når første hold deltagere har fundet ud af hvad deres første materiale er, udleveres materialet. Derefter er det 
hold to’s tur. Samme procedure følges ved de efterfølgende hold indtil alle materialer er blevet fordelt.  
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Aktivitet nr. 2: Test hack løb 

Test hack løbet har til formål at introducere flere små lifehacks, der skal testes af deltagerne. Herved får de 
prøvet mange forskellige små life hacks af på kort tid, samtidig med at de arbejder sammen som hold. Løbet kan 
både fungere som stjerneløb, og som et længere løb. På Seniorkurset blev det besluttet at det skulle foregå som 
et stjerneløb, da flere materialer skulle bruges til samme poster, samt vejrmæssige udfordringer gjorde life 
hacksene umulige at lave udendørs. Er vejret godt, og har man nok materialer til alle poster, kunne en 
mælkekasese med materialerne eventuelt sættes op ved posten. 

Forberedelse 

Del materialerne op i de enkelte poster, evt i mælkekasser eller lign. Print QR koder eller postbeskrivelser og 
hæng dem op på den ønskede rute. Hvis løbet laves som et stjerneløb skal der eventuelt laves et hold system 
med hvem der er på hvilke poster hvornår. Dog kan dette være en udfordring da posterne er af forskellig 
varighed. Der skal også lavet et kort til deltagerne så de ved hvor posterne er. 

Selve aktiviteten 

Når deltagerne er klar til at tage på løb deles de ind i hold hvorefter de briefes om strukturen af løbet. Når 
deltagerne er taget ud på løbet er din rolle at fordele dem på posterne så der ikke sker lange køer og at sørge 
for at de ikke lurer hinandens hacks. Derefter skal materialerne indsamles samt postbeskrivelserne hentes ind.  

Hvis du ønsker at benytte QR koderne kan du finde dem som bilag 1. 

 

Post popcornmaskine: https://www.youtube.com/watch?v=PYSqHpt5XKA 

Overordnet Popcornmaskine 

Specifikt Følg videoen og lav jeres helt egen popcorn-maskine af dåser.  

Materialer Dåser, sprittush, hobbykniv, evt saks der kan klippe i metal, 
fyrfadslys, majskorn, lidt olie, lille skål 

 
 

Post smartphonehøjtaler:  https://www.youtube.com/watch?v=FLu1CdfVQFc&t=20s 

Overordnet Smartphone højtaler 

Specifikt Følg videoen, skær hul til en smartphone i paprullen, skær runde 
huller i krusene og sæt dem om paprullen. 

Materialer Flamingokrus, papruller, hobbykniv 
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Post starinbomber:  https://www.youtube.com/watch?v=ms1wOb6oOCM  

Overordnet Starinbomber 

Specifikt Følg videoen, smelt stearin og hæld på. Lad det tørre og tænd ild. 

Materialer Æggebakker, gamle lys, tørrertumbler-fnuller, konservesdåse, 
trangia, vand 

 
 

Post Luftpumpe: https://www.youtube.com/watch?v=q4GtD7X2HOY  

Overordnet Luftpumpe 

Specifikt Lav en luftpumpe af en flaske 

Materialer Halvlitersflaske 
Hobbykniv 
Ballon 
Saks 
Isoleringstape 
Boremaskine m. borebits 

 
 
 

Post vandfiltrering: https://www.youtube.com/watch?v=c23BcbnT2ng 

Overordnet Vandfiltrering 

Specifikt Kan man på denne måde filtrere beskidt vand til drikkevand? 

Materialer 2 glas  
Vandpyt  
Et stykke klæde  

Andet  20 sek inde i videoen 

 
 

Post hurtigt bål:  https://www.youtube.com/watch?v=c23BcbnT2ng 

Overordnet Bål til en picnic tur eller lignende 
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Specifikt Kan æggebakke med kul være et enkelt bål 

Materialer Æggebakker 
Kul  
Tændstikker  

Andet  30 sek. Inde i videoen 

 
 
 

Post t-shirt foldning: https://www.youtube.com/watch?v=VB_SbNwlY74 
 

Overordnet Fold dine T-shirts 

Specifikt Kan T-shirts foldes perfekt hver gang man med denne folder? 

Materialer T-shirts  
Pap  
Gaffa tape 
Hobbykniv  

 
 

 

 

Aktivitet nr. 3: Snack hack 

Snack hack aktiviteten havde til formål at vise hvordan man kan lave anderledes snakcs. Deltagerne skulle i 
selskab med deres venskabsgruppe lave lækre, anderledes ting over bål, hvorefter de kunne lave stryge-hacks til 
natmad i eget telt. Snack hacks havde endvidere til formål at udfordre den klassiske ‘skumfiduser og kiks- snack’ 
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om lejerens bål. Aktiviteten har således også mulighed for, at variere som en mindre aktivitet hjemme i kredsen, 
eller som en hel buffet af snacks.  

Forberedelse 

Sørg for at få lavet et stort bål, med gode gløder. Bålet må gerne have brændt i min. 1 time for at få gode gløder 
til chokoladekagen. Få indkøbt alle materialerne og stil dem evt. ved hver deres “post” så ingen er i tvivl om 
hvad der hører til hvad. Snacksene kan både bruges som “buffet” eller enkeltvis alt efter anledning.  

 

Chokoladekage i appelsin 

Specifikt Chokoladekage i appelsin: Udhul appelsinen og hæld 
chokoladekagen ned i. Pak ind i sølvpapir og læg i gløderne. (må 
ikke være i flammer) skal bage ca 20-30 min.  

Materialer  Appelsiner, Amo chokoladekagedej/browniedej, sølvpapir, skeer 

Sted Ved en bålplads 

 
 

Dadler i bacon 

Specifikt Dadler i bacon, rul en daddel ind i bacon, sæt den på en pind og 
tilbered over bålet 

Materialer Dadler, bacon, pinde 

Sted Ved en bålplads 

 
 

Isvafler med skumfiduser og chokolade 

Specifikt Vafler med skumfiduser og chokolade. Kom skumfiduser, chokolade, 
frugt etc i en vaffel, pak den i sølvpapir og læg på en rist over bålet 

Materialer mini-skumfiduser, chokolade, frugt, sølvpapir 

Sted Ved en bålplads 

 
 
 
 

Bagte æbler med kanel 
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Specifikt Skær æblerne i tynde skiver, læg dem i en lille lukket pande på pind, 
eller sølvpapir, drys med kanel og sukker samt hæld lidt olie over. 
Pak godt ind og læg i bålet. 

Materialer Æbler, kanel, sukker, sølvpapir 

Sted Ved en bålplads 

 
 

Strygejerns-hacks 

Specifikt Varm strygejernet op, pak maden ind i sølvpapir og stryg det, til det 
er færdigtilberedt. (kan også laves med alment strygejern uden 
dampfunktion indendørs) 

Materialer kiks, skumfiduser, toastbrød, ost, skinke, sølvpapir 

Sted Ved en bålplads 

 

 



 

 Side 9 

Aktivitet nr. 4: Mad hack 

Mad hack aktivitenen havde til formål at lave en omgang aftensmad overbål der ikke var så opsynskrævende 
som bålmad tit er. denne ret er nem og man skal ikke stå og være over den på samme måde som med anden bål 
mad. 

Materialeliste 

● Hegnspæl 
● alofolie 
● snor	(til	at	binde	på	kyllingen) 
● Kylling(der	kan	være	tre	på	en	hegnspæl) 
● salt	og	peper	 
● Brænde	 
● Grilkul	
● Bagekatofler		
● En	olietønde	unden	bund	i	den	ene	ende	(eller	en	ande	stor	metalspand)	
● skovl	

	
	
	
 

Forberedelse 

Inden man går igang med selv aktivteten er det en god ide at have tændt et forholdsvis stort bål og at have lave 
sig en bunke med flækket brænde.  

Vask olietønden grundigt og hvis det er førstegang den bruges skal den brændes fri for olierester. 

Selve aktiviteten 

Pak den øverste halvdel af hegnspælen ind i alufolie og lav en klump i bunden der er høj nok til at kyllingen 
ikke røre ved jorden. Slå pælen i jorden og tjek at olietønden kan stå hen over pælen. gnub kyllingen ind i salt 
og peber (også indersiden). Placer kyllingerne med “hovedet” ned af på pælen(pælen skal igennem kyllingen) 
(put måske et løg eller to ned i kyllingen). Snor kyllingen fast (lidt som med en rulle skinke) og placer de andre 
kyllinger oven på den. Sænk olietønden ned over kyllingen og flyt det i forvejen tændte bål over på og omkring 
olietønden. put eventuelt grill kul oven i bålet på toppen. hold godt gang i bålet ved hjælp at de små stykker 
brænde. lad kyllingen stå en tre kvarter og put derefter de folie indpakkede bagekartofler ind i bålet omkring 
tønden. vent i tyve minutter og fjern både kartofler og bål fra tønden. løft tønden af kyllingerne og så er der 
serveret.  
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Bilag 1    Post: Popcorn-maskine 

Følg QR koden og test hacket ved basen 
Kan man lave popcorn sådan? 
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Post: Smartphone-højtaler 

Følg QR koden og test hacket ved basen 
Kommer der god lyd ud af denne? 

 
 

Post: Starinbomber 
Følg QR koden og test hacket ved basen 
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Virker dette hack som båloptænding? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Post: Luftpumpe 
Følg QR koden og test hacket ved basen 

Fungerer en luftpumpe af en flaske? 

 
Post: Vandfiltering 

Følg QR koden og test hacket ved basen 
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Kan man på denne måde filtrere beskidt vand til drikkevand? 

 
 

Post: Bål til Picnic 
Følg QR koden og test hacket ved basen 

Kan æggebakke med kul være et enkelt bål? 
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Post T-shirt foldning 

Følg QR koden og test hacket ved basen 

Kan T-shirts foldes perfekt hver gang man med denne folder? 
 

 


