
 

 
Kompendie – Hvad vil du helst? 
Seniorkursus Vork – Påsken 2018 
 

Instruktører: 
● Anna Kristine Nissen, Anna_nissen@hotmail.com 
● Stine Berg Sørensen, Stinebergsoerensen@gmail.com 
● Anton Kristensen, Anton1.kristensen@gmail.com 

 

Resume af gruppen 
I gruppen “Hvad vil du helst?” har deltagerne arbejdet med dilemmaer og            

gruppedynamik. Deltagerne har gennem fysiske og psykiske udfordringer        

overskredet egne grænser med det formål at få en større selvindsigt. For at             

lære deltagerne at kunne mærke egne behov og kropssignaler tydeligere, er de            

eksempelvis blevet presset på søvn og mad.  

 

Gennem dilemmaer har deltagerne skulle prioritere både egne samt andres          

behov i forskellige situationer. Derfor har deltagerne gennem kurset udviklet          

kompetencer inden for kommunikation, samarbejde, gruppesammensætning      

samt opnået forståelse for vigtigheden af at kunne acceptere både andres,           

men også egne behov.  
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Rundvisningsløb 

En sjov og aktiv måde at blive vist rundt på Vork  

Materialeliste 

- Udprint af clues i de forskellige holds farver 
- Bogstaver til at hænge ude på de forskellige clues + tjekliste  
- Bånd, tape eller andet som kan bruges til at markere holdfarve 

 
Forberedelse 

- Udprint af clues som er klar til at blive udleveret  

- Opsætning af poster (bogstaver til tjeklisten) 
 

Selve aktiviteten 

Deltagerne inddeles så de er 2-3 mand pr. hold. Hvert hold får tildelt en farve og skal nu ud at                    

finde forskellige steder på Vork vha. clues som uddeles ved basen. Som hold må man kun have to                  

sedler af gangen - først når man har fundet svarbogstavet på ens clue og er vendt tilbage til basen                   

med dette, får man altså et ny clue. Imens holdene jagter svarene skal de forsøge at fange ét af de                    

andre hold, mens de omvendt skal undgå at blive fanget af én anden farve hold. 

 

Hvem der skal fange hvilke, kan fx. se sådan ud: 

Rød tag GRØN 

Grøn tag GUL 

Gul tag  BLÅ 

Blå tag ORANGE 

Orange tag RØD 

 

Point uddeles alt efter hvem der kommer først tilbage samt dem som ikke er blevet fanget af de                  

andre hold. Det giver flest point ikke, at blive taget! 

 

Svar Clue Bogstav 

Halle Stedet hvor alle de gode sager gemmer sig O 

Salen Dirk Passer var en stor kunstner på en scene, men så           

vent til i ser FFGUM på de skrå brædder – slå en smut             

forbi som bænkevarmer 

Å 

Flagstangen Her kan du finde dine glemte sager den sidste dag W 
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Instruktørfløjen Rod – Kaos – Kaffe og Deltagerfrit område, snig jer så           

tæt på i kan… 

G 

Deltagerfløjen Sure tæer, snorken og masser af glattejern og        

hårtørrere – slet ikke et sted for jer… 

C 

Kælderen Her kan vi alle både få tømt ud og tanket op E 

Bålhytten Sang, musik og glade dage N 

Køkkenet Her skal man altid tale pænt, opføre sig ordentligt og          

sige be’om. 

P 

Skraldespandene Her sorteres i grønt og sort – intet smides tilfældigt så           

vanker der smæk i måsen 

M 

Tutten Steder alle elsker, stedet alle får brug for gennem en          

lang påske til at holde modet oppe, stedet hvor alt er           

sødt 

X 
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Tjanseleg 

En sjovere måde at gøre rent på 

Materialeliste 

Blyanter 
Papir 
Forskellige matrialer i lige har ved hånden til at lave nogle hurtige poster. dette kunne være perler,                 
ting til kims leg osv. 
 

Forberedelse 

Lav et skema over alle opgaverne og tjanserne der skal gøres. 

Find på opgaver, det kunne f.eks. være: 

- Sortere perler 

- Lav 100 mavebøjninger  

- Gæt en sang 

- Navngiv båltyper 

- Løs en sudoku 

- Byg med lego 

- Løs en logiske opgave 

- Gæt en bibelhistorie 

Selve aktiviteten 

Aktiviteten går ud på at alle hold starter med den samme post (post 1), når man har løst posten                   

fortsætter man til den næste post (post 2) osv. Er man det første hold der når en tjans stopper                   

man med at lave poster indtil ens tjans er ordnet. De andre hold som ikke fik den første tjans,                   

fortsætter med at løse poster indtil der kommer endnu en tjans osv. Når ens tjansen er ordnet                 

fortsætter man med at løse poster der fra hvor man stoppede,  for at lave en tjans.  

Eks: 

 

Hold Post 1 Post 2 Post 3  
 
 
 
TJANS 1  

Hold 1 Gæt en sang Løs en sudoku Gæt en bibelhistorie 

Hold 2 Gæt en sang Løs en sudoku Gæt en bibelhistorie 

Hold 3 Gæt en sang Løs en sudoku Gæt en bibelhistorie 
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Hold Post 4 Post 5 Post 6  
 
 
 
TJANS 2  

Hold 1 Lav 100 mavebøjninger  Løs en logisk opgave Sortere perler 

Hold 2 Lav 100 mavebøjninger  Løs en logisk opgave Sortere perler 

Hold 3 Lav 100 mavebøjninger  Løs en logisk opgave Sortere perler 
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Aftensmadsaktivitet  

Lav den lækreste ret ud fra de ingredienser du har været ude at samle ind på Vork 

Materialeliste 

- Mad til x antal personer (gerne mange forskellige slags grøntsager, typer af            
mejeriprodukter, kød, tørvarer osv.) 

- Små poser eller bøtter til at pakke maden i 
- Et kort over området 
- Trangia + gas 

 

Forberedelse 

Alt maden skal pakkes i små poser eller bøtter og gemmes i et begrænset område, f.eks. på Vork. 

Selve aktiviteten 

Aktiviteten går ud på at man skal finde ingredienser til at lave sin egen lækre aftensmad. På                 

startstedet vil der være et stort kort over området, som er inddelt i forskellige felter. Hvert felt                 

åbner på forskellige tidspunkter, derved kan man se hvor på grunden maden er placeret. På kortet                

skal det være tydeligt hvad der kød, grøntsager og tørvare, det kan f.eks. være tegnet med                

forskellige farver. Ved hvert sted hvor der er placeret mad er der kun en begrænset mængde, men                 

hvis man er heldig er den samme ingrediens et andet sted på kortet. 

Der må maks være to felter åbent på samme tid og når man komme retur med ingredienser må                  

man kun have en ting med af gangen. Som udgangspunkt skal alles ens ingredienser bruges. 
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Tape-fangeleg 

Traditionel fangeleg dog med en lille udfordring - tape for øjnene! 

Materialeliste 

- Almindelig kontortape 

- Ispinde i forskellige farver 

- Spande (4 til baserne, 5 til ispindene) 

Forberedelse 

Opsætning af bane (baser + spande fyldt med ispinde på midten) 

Selve aktiviteten 

Deltagerne inddeles i fire hold, som hver har base spredt rundt om hovedbygningerne på Vork 

- Hold rød: Rafterne 

- Hold orange: Bag køkkenet 

- Hold lilla: Stien ved Hestebakken  

- Hold gul: Halle 

Holdene skal ca. have lige langt ind til flagstangen hvor spandene med ispindene står. Nu gælder                

det for de tapede deltagere på de forskellige hold om, at løbe ind til midten og finde deres farve                   

ispind og løbe tilbage med den til basen uden at blive taget. Hvis man bliver taget skal man alle                   

sine ispinde til fangeren. Som fanger må man maks have tre ispinde på sig af gangen. Man må dog                   

også gerne fange selvom man ingen ispind har. 

Eksempel på regler som kan gøre legen sværere 

- Må kun tage et bestemt holds ispinde (fx må rød kun tage gul) 

- Må kun fange hvis man selv har en ispind 
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Hvem er hvem? 

Udfyldelse af stamtræet ved hjælp af det klassiske “Hvem er hvem” spil.  

Sjov måde at udfordre logikken på 

Materialeliste 

- Stamtræ + svarark 

- Clues 

- Pladerne fra Hvem er hvem  

- Snor til ophæng + hegnspæle 

Forberedelse 

- Print af stamtræ + svarark 

- Print og laminering af clues 

- Opsætning af clues 

OBS. det er med udgangspunkt i et meget gammelt Hvem er hvem spil (se billedet). De forskellige                 

clues skal derfor muligvis “oversættes” så det passer til de plader man nu har - an på hvor store                   

ændringerne er, kan det måske bedre betale sig at tage udgangspunkt i vores clues, men så lave                 

sine helt egne! Ved tvivl kontakt bare Anna :-) 

Selve aktiviteten 

Deltagerne inddeles så de er 2-3 mand pr. hold. Hvert hold får nu et stamtræ som det gælder om                   

at udfylde hurtigst muligt. Stamtræet skal løses vha. clues som hænger på fem forskellige tråde               

som er spredt ud i gården. Der er dog kun én tråd åben ad gangen (eksempelvis i fem minutter). I                    

takt med at de forskellige tråde åbner, skifter “hvem er hvem”-pladen også hænder, så alle har lige                 

muligheder for at kigge på den løbende.  

(Start evt. med en introduktion af stamtræet og hvordan det fungerer, så der ingen tvivl er) 
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Stamtræ + svarark 
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Clues til stamtræ 

   

Paul er far farfar og oldefar 

  

Paul har to børnebørn 

  

Richard er farfar 

  

Richards barnebarn har to fædre 

  

David har fire fætre 

  

———————————————— 

  

Peter er Charles´ farfar 

  

Peter har to børn som begge er skaldede 

  

Vi kender ikke Hermans hustru 

  

Hermans svigerinde har store læber 

  

Herman er onkel til Tom 

  

Hermans søn har brune øjne ligesom sin far 

  

David kender Alex men er ikke i familie med ham 

  

David er fætter til Joe 

  

Richard er skaldet ligesom sin bror 

  

Richard har ikke samme hårfarve som nogle af sine                 
børn 

  

Richards kone bærer aldrig hat 

  

Susan er en smuk kvinde med store læber 

  

Susan har ingen døtre 

  

Susans yngste søn er homoseksuel 

  

Charles er den ældste i en stor søskendeflok 

  

Charles er onkel til en dreng med meget store røde                   
kinder 

  

Charles har kun én fætter 

  

Charles er den eneste i søskendeflokken der ikke               
har dårligt syn 

  

Joe har to småbrødre 

  

Joe kender ikke sin tante 

  

Joe har dårligt syn 

  

Tom har et langt ansigt ligesom sin far 

  

Tom har samme hårfarve som flygtningene 

  

Toms mor er gift med Hermand bror 
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Sam har samme hårfarve som sin farfar 

  

Sam er Bills far 

  

Sam er kærester med en person med midterskilning 

  

Sam er fætter til David 

  

Alfred har kun én søn 

  

Alfred har samme hårfarve som sin søn 

  

Alfreds kæreste har briller og brune øjne 

  

Paul er fra samme årgang som Peter 

  

Paul er ikke i familie med Richard og Herman 

  

George er gift med en kvinde der altid bærer hat 

  

Georges kone har dårligt syn 

  

Claires ene søn er sejler 

  

Claires ene søn er rødhåret 

  

Eric kender Max men de er ikke i familie samme 

  

Erics bror har store øjenbryn 

  

Frans´ kone bærer altid hat ligesom sin svigermor. 

  

Begge Frans´ forældre bærer altid hat 

  

Maria er Erics svigerinde 

  

Anitas farfar hedder George 

  

Anita har ingen børn 

  

Anita er gift med Bernhards bror 

  

Bernhard kender ikke sin mor 

  

Bernard kender ikke sin far 

  

Robert kender ikke sine forældre 

  

Anne sidder altid mellem Max og Alex 
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100 point løb 

Find tallet 100 så hurtigt som muligt 

Materialeliste 

- Numre fra 1-100 med et lille kontrolord på 
- Tjekliste af ord 
- Dobbeltklæbende tape 
- Terninger + raflebæger 
- Navne på alle deltagere + spilleplade (1-100) 

 

Forberedelse 

Kræver heldigvis ikke særlig meget forberedelse! Rigtig nem leg som kan leges de fleste steder.               

Det eneste forberedelse er opsætning af de 100 tal + en base 

 

Selve aktiviteten 

Deltagerne skal så hurtigt som muligt nå hundrede point. Hver deltager slår med en terning som                

afgør hvilket tal de skal til. Hvis en deltager slår 5 skal han/hun finde dette tal og løbe tilbage med                    

kontrolordet ved basen. Hvis han/hun efterfølgende slår 4 med terningen, bliver det næste tal som               

skal findes 9. Hvis det næste tal som bliver slået er 2, skal 11 findes osv.  

Løbet afhænger altså både af hvor heldig man er til at slå høje tal, men også hvor god man er til at                      

memorere og finde tallene 
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