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Koncept 
 
“Tour de gedemarked” er et koncept, hvor deltagerne deles op i 8 blandede hold. De skal gå rundt 
til hinandens grupper og udføre en aktivitet, som deltagerne fra pågældende gruppe på holdet selv 
introducerer og styrer. Instruktørerne på gruppen skal inden fællesmodulet have forberedt deres 
deltagere på aktiviteten og formidlingen af denne.  
 
Aktiviteten skal hvert sted inkl. forklaring, kun vare 8 minutter. 
 
Aktiviteter 
 
Plejecenter Vork: 
 
Aktivitetsbeskrivelse: 
Deltagerne deltager og instruerer petanque, med fokus på at fange målgruppen ældre. 
Petanque siddende, kaster en bold hvor det handler om at komme tættest på “grisen” den lille 
bold. Der sættes snor på boldene sådan at de ikke behøver rejse sig for at samle bolden op. Alle kan 
deltage på en gang. Aktiviteten laves i en stor cirkel. 
 
 
 
Vork beyond earth: 
 
Aktivitetsbeskrivelse: 
Jorden er giftig fangeleg på/i mælkekasser/kopstylter. 
 
 
Fantastiske fortællinger: 
 
Aktivitetsbeskrivelse: 
Budskabsbingo: Træk et budskab/fortælling og formidle den videre hurtigt gennem ord, kropssprog 
eller musik. Få fyldt din bingoplade hurtigst muligt  
Gruppen bliver delt op i to hold. 
De får en bingoplade med 6 felter på hvert hold. 
Herefter skal de trække et budskab fra posen, og formidle det igennem et virkemiddel (der er valgt 
på forhånd) 
Tanken er at de alle kender budskabet på forhånd, men får lov til at udøve det foran hinanden.  
Den ansvarlige på fra gruppen er dommer, og godkender holdenes svar.  
 
Eksempler: 

• Elsk din næste 
• Tiden læger alle sår 
• Der skal være plads til alle 
• Alle mennesker er gode 
• Vi elsker FDF 
• FDF giver mening 
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• Seniorkurser er hot 
• Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men ikke bjælken i dit eget? 
• Skønhed kommer indefra  

 
 
MGP: 
 
Aktivitetsbeskrivelse: 
Først glitter i ansigtet og en velkomstdrink i rød sodavand. 
Lær enkelte MGP-trin til en lille dans. 
Karaoke til en MGP-sang med den lille dans. 
 
 
 
Det store kørekort: 
 
Aktivitetsbeskrivelse: 
De fem båltyper der skal skrives i koder: 
I den lille blå kan man finde svar på mange ting. Måske i kan finde hjælp i den til denne opgave.  
Nedenfor er der 5 båltyper. Disse skal i sammen finde ud af, at omskrive i følgende koder: 
 

• “pagodebål” skrives i morse  
 

• “stjernebål” skrives i talalfabet  
 

• “skovmands-ild” skrives i kodehjul  
    

• “jægerild” skrives i frimurerkode 
 

• “kogespand” skrives i tændstikker alfabet  
 
 

 
 
Pandekagehuset: 
 
Aktivitetsbeskrivelse: 
Deltagerne skal lave croissanter på en snobrødspind. De kan putte nutella eller lignende inden i 
croissanten.  
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Vorking death: 
 
Aktivitetsbeskrivelse: 
En forladt lejr inden for et afgrænset område skal undersøges da det viser tegn på levende aktivitet. 
Som overlevende kan en forladt lejr give mange spor og være en vigtig kilde til information ift. 
andre grupperinger af overlevende.  
Deltagerne skal finde svarene på spørgsmålene ved at undersøge området for spor. Der kan 
eventuelt være fælder.  
 
Dette har vi selv:  
Tjekliste  
Profiling (informationer) 
Kort med kryds til hvor de er på vej hen 
2 Familiebilleder med 5 børn  
Organer i midten af området  
Patroner (Gadgaard, Christina?) 
Snubletråde  
Varm kop kaffe (resterne af et bål) 
Kattemad på dåse uden label  
 
De 10 informationer de skal finde: 
 
Hvor er de på vej hen? 
Hvor meget mad har de? 
Hvor mange kvinder er de? 
Hvor mange mænd er de? 
Er der børn med? 
Hvor meget ammunition har de tilbage?  
Hvorfor forlod de lejren?  
Hvornår har de forladt lejren?  
Har de spisbar mad? 
Er de inficerede?  
 
Materialeliste:   
8 x kattemad på dåse uden label  
10 stk. Markerings stolper til snubletråd  
snubletråd (fiskesnørre)  
 
Hvad vil du helst: 
 
Aktivitetsbeskrivelse: 
Deltagerne kan vælge imellem flere forskellige udfordringer. De skal vælge én.  
Eksempler:  
- Holde en levende kakerlak i 10 sekunder 
- Få knust et rå æg i panden 
- Fylde munden med ketchup, mayonnaise eller lign. 


