
 

 

 

Kompendie – Once Upon A Time 
Seniorkursus Vork – Efteråret 2017 
 

Instruktører: 
● Emma	Thoftgaard	Nielsen,	emmathoftgaard@gmail.com 
● Anders	Jørgensen,	andejo@outlook.com		 
● Sofie	Dammeyer	Sørensen,	sofiedammeyer@gmail.com		 

	
Resume af gruppen 
Gruppens formål har været, at lære deltagerne om brugen af eventyr som ramme for aktiviteter i 
FDF. Historien har været, at eventyrene er stukket af fra den store eventyrbog, og nu vandre frit 
i verden, hvor de laver sjov og ballade. Kurset er gået med aktiviteter, der har haft til formål at 
fange eventyrerne igen 
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Rødhætteleg  

Deltagerne skal hjælpe Rødhætte med at fragte brød og kage til sin bedstemor. På vejen skal de samle blomster. 
Ulven er en ukendt person. Hvis det gætter ulven, så vinder de - hvis ikke så får ulven kage og brød. Hver blomst 
udløser et hint til hvem ulven er.  

 

Materialeliste 

● Kagestykker til 12 deltagere  
● 40 stofstrimler  
● 40 hints til en bestemt person  

 

Forberedelse 

Brug et forholdsvist stort område med træer og broget terræn, så ‘blomsterne’ er svære at finde. Vudér dine 
deltagere, og justér sværhedsgraden. Hvor svært skal det være at finde ‘blomsterne’? Hvor meget tid skal de 
have? osv.  

Selve aktiviteten 

Hver deltager får udleveret en kage. Deltagerne skal på 45 el. 30 min afsøge et område for blomster=hints. De 
må ikke spise kagen. Hvis de ikke er ved startpunktet, når tiden er slut, så mister de deltageren kage og fundne 
blomster.  Deltagerne må ikke have ur eller telefon med på banen.  
Èn blomst udløser ét hint.  
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Gåtur til heksens hus 

Aktiviteten var en lille 5 km gåtur ud for at finde eventyr. Undervejs kom vi til heksens hus. Formålet med 
aktiviteten var, at lære deltagerne om de små aktiviteter der kan laves undervejs på vandring, uden behov for 
betydelige materialer, andet end det man alligevel har med på gåtur 

Materialeliste 

● 1	tom	½	L	flaske	pr	person	
● Vand	(ca.	3	dl	drikkeligt	vand	pr	deltager	til	varm	kakao/te/kaffe)	
● Ildstål	(gerne	1	pr	4	deltagere)	
● Optændingsmateriale	(f.eks.	vaselineindsmurt	vat)	
● 1	æske	tændstikker	pr	4	deltager	
● 1	tennisbold	
● Ca.	1,2	m	høstbindergarn/sejlbarn/anden	tynd	snor	pr	deltager	
● 1	sprittusch	
● Lidt	papir	til	at	skrive	på	

	
Forberedelse 

Sædvanlig planlægning før en gåtur. Hvis man ønsker at afvikle alle aktiviteter undervejs, skal man sikre sig, at 
der undervejs er et sted, hvor der må tændes bål. Hvis man kan finde et forladt hus eller et øde skovsted, så 
fungerer det rigtig godt som heksens hus, og er med til at sprede lidt mere stemning. 

Selve aktiviteten 

● Svinedrengen	
a. Deltagerne	skal	lave	deres	½	L	flasker	om	til	musikinstrumenter	og	spille	en	sang.	Er	

der	mangel	på	flasker,	kan	nogen	lave	perkussioninstrumenter	af	kopper	eller	
lignende	i	stedet. 

● Den	standhaftige	tinsoldat	
b. Som	udgangspunkt	skal	alle	aktiviteter	forgå	på	1	ben 

i. Troldekrig.	Nogle	deltagere	udpeges	til	trolde,	imens	andre	udpeges	til	
tinsoldater.	Hoppende	på	et	ben	skal	de	nu	vælte	hinanden.	Det	hold,	der	
først	får	nedlagt	det	andet	holdt,	har	vundet. 

ii. Stå	på	et	ben	i	længst	tid.	Simpel	konkurrence,	velegnet	til	mindre	børn 

iii. Snøvsen	rundbold.	Brug	den	medbragte	bold,	eller	find	noget	i	naturen	der	
kan	kastes	med.	Deltagerne	skal	enten	have	samlede	ben	eller	hoppe	på	et	
ben 

● Fyrtøjet	
c. Fremme	ved	heksens	hus	(eller	et	andet	sted,	hvor	der	må	tændes	bål),	skal	

deltagerne	med	ildstålene	(aka	fyrtøjet)	tænde	et	lille	bål	og	varme	vand	til	kakao	
(trylledrik) 

● Den	lille	pige	med	svovlstikkerne	
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d. Udgangspunktet	er	spil	og	lege	med	tændstikker 
i. Klunse/snyd	med	tændstikker:	Deltagerne	får	hver	5	tændstikker.	I	hver	

runde	skal	man	tage	et	vist	antal	tændstikker	i	hånden,	uden	de	andre	ser	
det.	Når	alle	har	gjort	dette,	rækkes	hænderne	med	tændstikkerne	frem	og	
man	skal	nu	gætte	på,	hvor	mange	tændstikker	der	i	alt	rækkes	frem.	Den	
der	kommer	tættest	på	må	lægge	en	tændstik	væk	fra	sin	beholdning.	Dette	
gentages	indtil	en	er	kommet	af	med	alle	sine	tændstikker	og	dermed	har	
vundet.	Optimalt	bør	der	ikke	være	mere	end	3-4	personer	pr	hold. 

ii. Tændstikmikado:	Alle	på	holdet	får	3	tændstikker.	Resten	af	pakken	hældes	
ud	på	jorden.	Hvis	der	er	tændstikker	der	ligger	indover	hindanden,	skal	de	
adskilles	og	lægges	således,	at	de	ikke	krydser	hinanden.	Nu	skiftes	man	på	
holdet	til	at	kaste	en	tændstik	ind	mod	bunken.	Hvis	den	lander,	så	den	
krydser	en	anden	tændstik	(eller	flere	andre	tændstikker),	må	man	samle	
tændstikkerne	op.	Hvis	den	kastede	tændstik	lander,	så	den	ikke	krydser	
nogen,	skal	den	blive	liggende	og	er	dermed	”tabt”.	Spillet	fortsætter	enten	
et	vist	antal	runder,	en	hvis	tidsperiode	eller	til	der	ikke	er	flere	tændstikker	
på	jorden/bordet.	Den	der	har	flest	tændstikker	til	sidst	har	vundet.	Det	
aftales	internt	på	holdet,	hvordan	man	må	kaste	med	tændstikkerne.	Hvis	
der	er	mange	på	holdet,	kan	man	bruge	2	æsker	tændstikker. 

iii. Tændstikstafet.	Bør	primært	leges	med	større	børn.	Det	handler	for	holdet	
om	at	komme	så	lang	som	muligt.	Hver	deltager	har	én	tændstik.	Holdet	må	
bevæge	sig,	så	længe	der	er	ild	i	en	tændstik.	De	må	slev	bestemme,	om	de	
vil	forsøge	at	skærme	for	tændstikken	og	gå	langsomt,	eller	om	de	vil	løbe,	
lige	så	snart	der	er	lidt	ild	i	tændstikken. 

● Klodshans	og	hans	brødre	
e. Klods	Hans	havde	nogle	vældigt	kloge	brødre,	og	de	sætter	nu	holdene	på	prøve	

med	forskellige	tænkelege. 
i. Håndjern	leg.	Hver	deltager	får	et	stykke	snor	på	ca.	120	cm.	I	hver	ende	

skal	bindes	et	øje	(brug	evt.	frihåndsknob	eller	pælestik)	så	stort,	at	
deltagerne	hånd	kan	komme	igennem.	Herefter	går	deltagerne	sammen	to	
og	to.	De	skal	nu	lænkes	sammen	som	vist	på	billedet.	Herefter	handler	det	
om	at	komme	fri	af	hinanden.	De	eneste	regler	er,	at	håndjernene	aldrig	må	
ages	af,	og	at	snoren	ikke	må	brydes. 

ii. Tal	leg.	Deltagerne	på	holdet	får	skrevet	tallene	fra	0-9	på	deres	håndflader	
(er	der	færre	end	5	deltagere	på	et	hold,	skrives	tallene	fr	0	til	det	antal	
hænder	der	nu	engang	er).	Instruktøren/lederen	viser	nu	et	stykke	papir	
med	tallene	skrevet	i	en	tilfældig	kombination,	det	kunne	f.eks.	være	
8520369741.	Holdet	skal	nu	ved	at	vise	deres	håndflader	frem	og	rokerer	
rundt,	få	dannet	tallet,	så	det	kan	læses	af	dommeren.	Hvis	legen	skal	gøres	
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lidt	mere	udfordrende,	skrives	tallene	på	deltagernes	fødder.

 
iii. Tælle	intuitivt.	Denne	leg	kan	udføres	imens	holdet	går.	Det	gælder	bare	om	

at	tælle	til	ti.	EN	starter	med	at	sige	”EN”,	hvorefter	resten	af	holdet	skal	
sige	TO,	TRE,	osv.	Hvis	to	personer	siger	et	tal	samtidig	starterman	forfra	
med	EN.	En	person	må	ikke	sige	to	tal	lige	efter	hinanden	og	der	må	ikke	
planlægges	i	gruppen	hvem	der	siger	hvad. 

● Guldlok	og	bjørnene	
f. Fød	en	bjørn	(slå	evt.	legen	op	på	legedatabasen	hvis	du	er	i	tvivl). 
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Det magiske Krystalspil  

Start med en overordnet kort beskrivelse af selve aktiviteten 

Materialeliste 

● 4 bålgryder  
● 4 Lange reb  
● Meget laminerings-papir og papir  
● 1000 Perler (krystaller)  
● Høstbindegarn (Til at lave identifikations-halsbånd med)  
● Udklædning div.  
● Laminerede kort  med magiske genstande. (MANGE) 
● Laminerede kort med fortryllelser 
● Opsætning af sort marked  
● Identifikationstegn (Tøjstump el lign.)  

 

Koncept 
Et spil, hvor deltagerne skal fylde heksegryder og lave krystaller i deres base vha. magiske genstande, som de 
skal tilkæmpe sig fra de andre hold.  
      
Baser 
De magiske væsener fx feer har deres egen base, som indhegnes med reb. En spiller vogter basen, mens de 
andre løber rundt og samler magiske genstande. 
      
Introduktion til deltagerne (eks for feerne) 
De magiske eventyrvæsener som hekse, trolde, feer og troldmænd kan ikke rigtig lide at samarbejde. Det 
ender ofte ud i det helt store kaos, men I kan hjælpe med at lave krystaller.. I har gjort jer gode venner med 
feerne og kan handle med de andre væsener på vegne af dem. Som feer får I nu tildelt en base. Jeres 
område markeres et valgfrit sted med det reb. 
Jeres mål er at få flest krystaller. I skal fange de andre deltager og får dermed deres genstand. I kan også 
med fordel benytte det sorte marked, som ligger et ukendt sted. I får alle identifikationstegn, som viser I er 
feer. I skal altid have det på jer. 
Når I putter 1xfestøv, 2xtryllestav, 2xtroldesnot og 2xhekseeliksir i, så producerer gryden 3 krystaller.  
      
Magiske genstande    

●  Hver base har sin egen type magiske genstande og har ubegrænset antal enheder af denne genstand.
  

●  Feer har festøv, Trolde har snot, Hekse har hekseeliksir og troldmænd har tryllestave.    
●  Når en spiller forlader sin base, skal vedkommende have 5 af sine egne genstand på sig – hverken 

mere eller mindre.   
●  Når en spiller fanger (= rører) en fra et andet hold, skal de to i kamp. Det foregår med sten-saks-

papir. Vinderen får den andens enheder og må fortsætte. Taberen skal straks gå til sin egen base for 
at få nye enheder. 

●  Enhver udveksling af enheder uden kamp er forbudt (medmindre man har en markedsplads)  
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Heksegryderne 

●  Hver gruppe får udleveret en hekstegryde.  
●  Hver heksegryde kan lave 3 krystaller én gang. 
●  En krystal kræver: 1 x sin egen genstand + 2 x á hver modstanders genstande 

○  Fx for feerne koster en gryde: 1xFestøv + 2xTroldesnot + 2xTryllestav + 2Hekseeliksir  
Det sorte marked    

●  Udover at fange andre magiske væsner, så kan man prøve at finde det sorte marked, hvor man kan 
handle sig til magiske genstande på en lidt snusket måde. Man kan være uheldig at handle sig til dårlig 
kopi-magi, som får heksegryden til at springe i luften.  

●  Der er ingen faste priser, men kan betale sig fremfor at blive fanget.  
○  Man betaler med magiske genstande (ofte skal man bruge flere forskellige til at betale med) 

●  Man kan også købe fortryllelser på det sorte marked fx en bytte-fortryllelse, så du kan bytte med folk i 
stedet for at fange/blive fanget.  

 
Fortryllelser på det sorte marked: 

●  Bytte-fortryllelse (Må bytte med andre 1 for 1)  
●  Beskyttelses-fortryllelse (Kan ikke blive fanget)  
●  Tornerose-fortryllelse (Du kan kaste den på en modstander én gang)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Side 9 

Skurkenatløb  

Den onde fe fra Tornerosefortællingen, forsøger at samle alle de onde væsner i en stærk alliance. Hun har derfor 

fløjet rundt til alle de forskellige steder, hvor væsnerne gemmer sig, for at tale med dem. Heldigvis har vi en 

tryllestav (UV lamper), der kan finde festøv. 

 

Deltagerne får udleveret 1 UV lampe (kan øges, hvis det tager for lang tid). 

Rundtomkring på Vork er der lagt materialer ud til en masse små poster. Nogen kan løses på stedet, mens andre 

kræver at posterne føres tilbage til den magiske cirkel (en cirkel af fakler). Det vil sige, at der er ikke brug for 

postmandskab ude i området, og instruktørerne/lederne skal således bare være samlet ved den magiske cirkel. 

Ved hver post hænger et kort, hvor der er en markering med uv tush, hvor der findes endnu en post. Posten er 

markeret med UV maling. 

Det giver lidt ekstra flow i løbet, hvis man sætter en tidsgrænse på f.eks. 2,5 time til at løse alle posterne. 

Man kan med fordel lave reglerne, så nogen kan løse poster, mens andre er ude for at hente flere poster. Hav 

gerne flere poster i gang samtidig hvis antallet af instruktører passer 

 

Materialeliste 

● 1	UV	lampe 
● 1	UV	tusch	
● 12	kort	over	Vork	med	indtegnede	poster	
● UV	maling	(overstregningstusch	opløst	i	vand)	
● 1	fakkel	pr	deltager	(husk	at	fylde	olie	på)	
● Noget	til	at	tænde	faklerne	med	
● Postspecifikke	materialer:	

○ Kaloriekort	(bilag	1)	
○ 10	æbler	(eller	bananer)	med	tilført	smag	
○ 1	10	ml	sprøjte	og	kanyle	(til	at	sprøjte	smag	ind	i	frugten)	
○ 10	smagsstoffer	(se	bilag	2)	
○ 1	operationskasse	(flyttekasse	med	et	hul	i	hver	langside	og	to	huller	i	toppen	
○ 2	tænger	monteret	på	en	pind,	så	de	kan	stikkes	ind	i	kassen	og	bruges	derinde	
○ 1	lampe	(evt	monteret	på	en	pind	
○ 1	kamera	der	kan	streame	eller	på	anden	måde	sende	billeder	ud,	af	hvad	der	

foregår	inde	i	kassen	(kan	være	en	smartphone	på	en	selfiestick,	der	livestreamer	til	
en	computer).	

○ 1	skalpel/skarp	kniv	
○ 1	stk	8	L	frysepose	med	2	oppustede	vandballoner	i	
○ Minestrimmel	eller	høstbindergarn	til	at	markere	en	bane	som	skitseret	på	bilag	3	
○ 10	½	flasker	med	lidt	vand	i	bunden	(eller	andet,	der	kan	væltes	som	de	onde	feer	i	

Torneroseposten)	
○ Lydafspillende	device	med	hovedtelefoner	
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○ Øjenbind	
○ 1	printet	kort	(bilag	3)	
○ 1	murebalje	fyldt	med	vand	
○ Printet	udgave	af	bilag	4	eller	tilsvarende	sangliste	
○ 3	store	isklumper	med	en	perle	eller	lignende	frosset	ind	i	midten	(kan	laves	med	

engangs	plastikkrus.	
○ 1	pakke	spaghetti	
○ 1	pakke	tyggegummi	
○ et	pose	skumfiduser	
○ 2	pløkker	
○ 1	m	høstbindergarn	
○ 1	sort	affalssæk	
○ 1	fyrfadslys	
○ Presenning	(størrelsen	tilpasses	deltagernes	aldersgruppe,	se	Askepotposten)	
○ 1	spil	kort	
○ 1	pusterør	(kan	erstattes	af	luftgevær,	bue,	slangebøsse,	etc.)	
○ 3	rafter	til	en	ca.	2	m	høj	A-buk	
○ 9	besnørringsreb	
○ 1	opvaskebalje	
○ 1	tragt	
○ 4	m	snor	
○ 10	m	haveslange	
○ 1	mug	
○ 1	lille	gummiand/bordtennisbol/noget	andet	der	kan	flyde	og	lgge	gemt	under	

muggen.	
○ 10	L	vand	
○ ca	10-15	andre	ting,	der	forvirre	ved	Klodshans	posten.	

 

Forberedelse 

Afhængigt af størrelsen på ens løbsområde, så kan det tage ganske lang tid at sætte løbet op. Sæt derfor op i 
god tid. 

 

Selve aktiviteten 

Postbeskrivelser: 

Hans og Grete 

Hans er blevet alt for tyk, og skal snart spises af heksen. Heldigvis har Grete læst i en af heksens 
bøger, hvordan man kan kaste en “fitnessbesværgelse”, så vi kan hjælpe med at forbrænde nogle 
af hans overskydende kalorier. 
Gruppen skal tilsammen brænde 1500 kalorier af inden løbet slutter. 
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Man kan se på Kalorielisten (bilag 1), hvor meget hver øvelse forbrænder. 
 

Snehvides stedmoder 

Snehvides onde stedmor har forgiftet en lang række af æbler. Hvis vi kan gætte hvilken form for 
gift hun har brugt, vil hun overgive sig og lade sig indfange i bogen. 
Holdet har ti æbler, hvori der er indsprøjtet forskellig smag. Holdet skal gætte de forskellige smage. 
Bemærk at æbler er usædvanligt svære at sprøjte smagsstoffer ind i, så man kan med fordel bruge 
bananer i stedet. Listen over smagsstoffer (bilag 2) kan bruges, hvis man mangler inspirtation, men 
ellers kan man selv finde på sine smage. 
 

Ulven fra Rødhætte 

Ulven har ædt mormor og Rødhætte.Heldigvis sover den nu så tungt, at jægeren kan skære 
maven op på den og befri både Rødhætte og mormor. Vi lever dog i år 2017, så operationen 
foregår lidt mere avanceret. 
Der skal inden bygges en operationssimulator. Man laver 4 huller i en papkasse. 1 på hver 
langside og 2 i toppen. På jorden under kassen lægges en frysepose (8 L) med 2 oppustede 
vandballoner i. Posen bør sættes fast i jorden med pløkker eller tape. Når holdet skal opererer 
stikke de tænger (gribetænger er bedst) ind gennem hullerne i siden med instrumenterne de skal 
bruge. Imens streames der med kameraet igennem hullet i toppen af kassen. Det sidste hul i 
toppen af kassen bruges til at stikke en lygte ind og lyse. 
Holdet skal opererer ulven (papkassesimulatoren med streamingkameraet), få de to vandballoner 
ud af fryseposen og ud af ulven (uden de springes), lægge stenene i maven på ulven og lægge 
udstyret tilbage på plads 
 
 

Tjørnehækken fra tornerose 

Tjørnehækken er vokset op og er blevet frygtelig stor. 3 deltagere skal hjælpe med at komme ind 
igennem den. Desværre er de alle kommet galt af sted på vej ind. En har mistet øjnene, en anden 
hørelsen og den sidste arme og ben. 
Banen er en firkant inddelt i 10 X 8 felter. 
Den blinde (bind for øjnene og den døve (høj musik i ørerne) skal nu igennem banen. Mange af 
felterne er farlige at træde på, fordi de er fyldt med den grimme tjørnehæk. Træder de forkert 
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koster det et liv. Undervejs møder de feer, der enten kan være god eller onde. De onde feer skal 
de sparke til, imens de gode skal lades stå. 
Deltagern der hverken har ben eller arme, har et kort over banen (bilag 3), der viser hvilken vej de 
to andre må gå, og hvilke feer der må sparkes til (Dødningehovederne) og hvilke der IKKE må 
sparkes til (smileyerne). 
Holdet har 3 liv. Det koster et liv at træde forkert, det koster et liv at sparke til en god heks og det 
koster et liv at lade en ond heks stå. Hvis holdet løber tør for liv, må andre deltagere fra gruppen 
gennemfører posten i stedet. De starter naturligvis forfra. 
 
 

Heksen fra den lille havfrue 

Den lille havfrue kan kun bruge sin stemme under vand. Vi skal hjælpe hende med at øve nogle 
klassikere, der måske kan hjælpe hende med at score prinsen. 
Holdet høre på skift en sang/får en seddel med en sang, de skal synge med hovedet nede i vandet 
i en murebalje fyldt med vand. De må kun synge når ansigtet er helt under vand. Resten af holdet 
må selv bestemme om de står med hovedet over vandet, eller stikker hovedet ned i vandet for at 
høre sangen og gætte den. Sanglisten brugt på Vork E 17 ligger som bilag 4, men man kan frit 
vælge andre sange. 
 

Snedronningen 

Heksen har frosset 3 splinter inde i store isklumper (engangskrus fyldt med vand og efterfølgende 
frosset. Deltagerne skal smelte isklumperne inde i den magiske cirkel, og få fat i alle 3 splinter, for 
at besejre snedronningen. Isklumperne må ikke smadres, men kun tøes op. 
 

Ulven fra de 3 små grise 

Ulven fra de 3 små grise er endnu engang på spil. Holdet skal Bygge et hus, der båder er vandtæt 
og vindtæt. De får udleveret en pakke spaghetti, 1 pakke tyggegummi, 1 pose skumfiduser, 1 sort 
affaldssæk, 15 cm gaffatape, 4 pløkker og 1 m høstbindergarn. De skal bygge huset omkring det 
tændte fyrfadslys, og når de mener de er færdige, skal den store stygge ulv (en instruktør) puste 
og puste til han/hun bliver blå i hovedet. Hvis huset (og instruktøren) overlever, skal der derefter 
hældes et glas vand på huset. Hvis fyrfadslyset stadig brænder efter dette, er opgaven løst. 
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Askepots onde stedsøstre 

Stedsøstrene har sat Askeport til at lægge sengetøj sammen. Askepot er stukket af til bal på 
slottet, men har glemt et lagen. Hvis stedsøstrene opdager det, låser de hende inde, og så kan hun 
aldrig få sin prins. Hvis ikke får stedsøstrene skåret hæle og tæer af ligesom i eventyret, og så kan 
vi indfange dem i den store bog. 
Holdet skal folde en pressening 3 gange. Der skal min. Være 3 personer på opgaven, og de må 
ikke træde uden for presseningen, da det jo naturligvis ville sætte afslørende fordaftryk på gulvet. 
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Hjerter dame/dronningen fra Alice i Eventyrland 

Dronningen har sendt sine onde kortsoldater ud for at beskytte sig. Vi har heldigvis fået fat i en 

magisk “kortdræber” (pusterør), der kan nedlægge hendes folk. Deltagerne skal skyde 10 kort, der 

enten står som korthus eller er tapet op på en plade (afhænger lidt af vindforholdene. 

 

 

Store Klaus 

Lille Klaus er kommet i vanskeligheder. Store Klaus har lånt ham sine heste, men de er alt for vilde til 

at han kan styre dem. Hvis ikke får dem hjem i tide, så har Store Klaus truet med at dræbe ham. 

Holdet skal få et hestespand igennem en forhindringsbane. Hestespandet er en A-buk (som holdet 

selv bygger), hvor der bindes 2 reb i toppen og et reb på hvert “ben” af A - bukken. De skal herefter 

“styre” A-bukken igennem en lille bane, kun ved hjælp af snorene. 

 

Brødrene fra Klodshans 

Klodshans er vældigt træt af sine brødre, så han vil gerne hjælpe os med at slippe af med dem. De er 

heldigvis så arrogante, at de har indvilliget i et væddemål med Klodshans om, at de lader sig fange i 

bogen, hvis vi kan fortælle, hvad farven er på bordtennisbolden de har gemt under en kop/mug. 

Desværre må vi ikke gå inden for den markering der er lagt rundt om spanden som koppen/muggen 

ligger i. Holdet skal nu ved hjælp af de udleverede materialer finde ud af, hvad farve bolden har. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 Side 15 

Den flyvende kuffert  

 
Deltagerne	skal	besøge	fire	forskellige	eventyr,	hvor	der	indgår	en	genstand	eller	andet,	som	man	
skal	bruge	enten	når	man	er	på	rejse	eller	man	har	med	i	sin	kuffert.		
Deltagerne	bliver	delt	op	i	4	hold	med	4-5	på	hvert	hold.			
De	fire	eventyr:	

- Rejsekammeraten		
- Den	lille	pige	med	svovlstikkerne	
- Den	bestøvlede	kat		
- Sølvskillingen	

	

Materialeliste	

● tændstikker	
● snor	
● guldmønter/knapper	el.	lign.	
● mønter	med	forskellige	valuta	
● stof	til	bind	for	øjnene	

	

Selve	aktiviteten	

Post	1	-	Rejsekammeraten	(Fælles)	
Det	er	altid	godt	at	kunne	navnet	på	den/eller	de	personer	man	rejser	med	-	så	nu	skal	vi	lege	en	
navneleg		
	
Beskrivelse:	

- Kend	din	nabo		
Alle	står	i	en	stor	cirkel	og	en	inde	i	midten	-	Den	i	midten	går	hen	til	en	person	og	siger	hej	
“personens	navn”	hvor	personen	svarer	igen	med	hej	og	navn.	Herefter	spørger	personen	i	midten	
så	om	vedkommende	kan	lide	kan	lide	sin	nabo	

- hvis	ja,	så	skal	vedkommende	sige	“men	jeg	kan	ikke	lide	alle	dem	med	f.eks.	bukser	på	-	og	
så	skal	alle	dem	med	bukser	på	bytte	plads	

- hvis	nej,	så	skal	de	to	der	står	ved	siden	er	vedkommende	bytte	plads	i	mens	personen	der	
står	i	midten	skal	prøve	at	få	en	plads	også.		

	
Post	2	-	Den	Lille	pige	med	svovlstikkerne	
Den	lille	pige	sad	helt	alene	en	kold	aften	med	tre	svovlstikker	-	nu	er	det	jeres	tur	til	at	se	om	I	kan	
bruge	de	tre	tændstikker	fornuftigt.		
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Beskrivelse:		
Deltagerne	skal	samarbejde	om	at	brænde	en	snor	over.	De	må	bruge	det,	der	er	omkring	dem.	De	
får	tre	tændstikker	til	rådighed.	De	får	point	efter	hvor	hurtigt	de	brænder	snoren	over	og	hvor	
godt	de	samarbejder.		
	
Post	3	-	Den	bestøvlede	kat		
Den	bestøvlede	kat,	skulle	have	et	par	støvler	før	han	kunne	drage	op	til	kongen	og	spørge	om	
guldmønter	til	sin	ejer	-	Nu	skal	I	til	at	bruge	jeres	støvler,	så	i	kan	få	fat	i	en	masse	guldmønter	
	
Beskrivelse:	
Deltagerne	skal	lede	efter	guldmønter	i	skovbunden.	De	bliver	bundet	sammen	to	og	to,	og	så	skal	
de	finde	så	mange	mønter	de	kan	på	5-10	minutter.	De	får	point	efter	hvor	mange	mønter	de	har	
samlet	sammen.	
	
Post	4	-	Sølvskillingen	
Den	lille	sølvskillingen	kommer	ud	på	eventyr,	og	en	masse	folk	vi	gerne	eje	og	rører	ved	den.	Nu	
skal	vi	til	at	se	om	I	kan	huske	mønten	facon.		
	
Beskrivelse:	
Deltagerne	skal	med	bind	for	øjnene	undersøger	nogle	forskellige	mønter,	som	ligger	på	på	et	
bord	(eller	lignende).	De	har	et	minut	til	at	føle,	hvor	de	derefter	får	2	minutter	til	at	beregne	
summen	af	mønterne	ud	ved	at	snakke	sammen,	dog	stadig	med	bind	for	øjnene.	Der	er	fem	
runder,	hvor	deltagerne	først	skal	føle	på	mønterne	og	derefter	skal	gætte	summet.		
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Afslutning på tema (ceremoni)  

Deltagerne har fanget alle eventyrerne, og skal låse dem fast i bogen ved en ceremoni. 

Materialeliste 

● Èn	fakkel	pr.	person	 
● Eventyrbogen		
● Kæder,	gaffatape,	hængelåse,	søm	osv	til	at	låse	dem	med	
● Tryllestøv	(glimmer)		

 

Forberedelse 

Vær opmærksom på brandfare. Improvisér eller forbered nogle trylleord til at låse bogen med. Forbered nogle 
‘kedelige aktiviteter’ til efter den første ceremoni.  

Selve aktiviteten 

Deltagerne låser først bogen fast ved trylleord og hængelåse mm. Derefter bliver er den ‘tom’ stemning og 
instruktørerne sætter dem i gang med kedelige aktiviteter, som symbolisere verden uden magi og eventyr. 
Deltagerne bliver vrede og vil have bogen låst op. Ny ceremoni, hvor bogen på ny bliver låst op og siderne bliver 
hævet ud og spredt på Vork. (Symbol for at sætte eventyrerne fri).  

Til sidst sættes deres favorit eventyr frit ved et stearinlys i en papirsbåd i søen.  
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Bilag 1 

Heksen fra Hans og Grethe – Kalorieoversigt  

Armbøjning 1 kalorie  

Mavebøjning 1 kalorie  

Burpee 3 kalorier  

Kolbøtte1 kalorie  

Squat 1 kalorie  

Løbe rundt om Vork 20 kalorier  

Trillebør 1 kalorie pr m (tilsammen i trillebørgruppen)  

Sprællemand ½ kalorie  

Englehop 2 kalorier		
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Billag 2 

Smagsoversigt	

1.	

Valgfri	sodavand	

2.	

Kaffe	

3.	

Eddike	

4.	

Pebermynte	

5.	

Soya	

6.	

Cocio	

7.	

Mælk	

8.	

Kanel	

9.	

Chili	

10.	

Fiskesovs	
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Bilag 3 
 

		 		 Start		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		 Slut		 		
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Bilag 4 
Sange til syng og gæt – underwater edition 

Øde ø – Rasmus Seebach 

Jeg ved en lærkerede 

Nu falmer skoven 

Sørøverkongen Jonathan 

Rør ved mig – Lecia og Lucienne 

Der er et yndigt land 

Du som har tændt millioner af stjerner 

Let it be – Beatles 

Jeg vil la’ lyset brænde – Ray dee ohh 

 


