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På tur i naturen

Seniorspejdere – Trin for trin
En spejderweekend i dag starter ofte med, at seniorspejderne planlægger turen ud fra in-
formationer, de finder på internettet og derefter bliver kørt næsten ud til ”lejrpladsen” af 
ledere eller forældre. Derfor er det ikke så nødvendigt at overveje, hvor meget man har med, 
eller hvor langt væk man skal.  Sådan var det ikke for bare 50 år siden. Internettet eksiste-
rende ikke og tog, bus, cykel eller gåben var de almindeligste transportmidler – ikke mindst 
for spejdere. Mærket giver seniorspejderne mulighed for at reflektere over, hvad det gør 
af forskel for spejderlivet, at samfundet på flere måder har ændret sig radikalt indenfor de 
sidste 50 år. Samtidig får seniorspejderne mulighed for at planlægge en ”Primitiv” weekend-
tur i detaljer samt planlægge ”naturaktiviteter” for de øvrige patruljer. Finalen går ud på, at 
gennemføre den planlagte weekendtur.  
 

Trin 1 – På tur i ”gamle dage” – og i dag?
På dette trin skal seniorspejderne drøfte forskelle og ligheder mellem at tage på spej-
derweekend for ca. 50 år siden og så i dag. Hvad kunne spejdere dengang, som ikke er mu-
ligt i dag – og hvorfor er det ikke længere muligt? Endvidere skal seniorspejderne begynde 
at planlægge en spejder-weekendtur, hvor en del af programmet er at opbygge en ”rimelig” 
lejrplads ud fra de naturmaterialer, som er til rådighed i området.

SANGE:
36 - Hver lørdag eftermiddag
207 - Um um, I want to linger
 
Aktiviteter
MULIGHEDER FOR WEEKENDTURE FOR 50 ÅR SIDEN OG SÅ I DAG:
Seniorspejderne læser en fortælling fra en spejder-weekendtur, som nogle seniorspejdere 
var for ca. 50 år siden (bilag 1). Drøft hvilke handlinger, der kun ville kunne finde sted for 50 
år siden? Hvilke ville også kunne finde sted i dag? Hvad har ændret sig i samfundet, når der 
kan være forskel på, hvad der blev gennemført for 50 år siden og i dag? 

DAGBOG:
Find nogle gamle dagbøger fra jeres trop og kig i dem. Hvad gør mest indtryk på jer, når I 
læser i de gamle dagbøger? 

I skal selv lave en dagbog for såvel planlægning som afvikling af den “primitive” 
weekendtur I skal på. Drøft i patruljen, hvordan jeres dagbog for turen skal være. 
Hvilke bog vil I bruge (f.eks. Kinabog, Scrapbog, løst papir, der samles?) Hvor 
omfattende skal dagbogen for hvert møde være? Hvad kan I bruge i dagbogen 
(f.eks. billeder, tegninger, udklip, jeres notater, billetter, jeres refleksioner fra 
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hvert møde eller noget helt andet)? Skal I skiftes til at skrive i dagbogen? Begynd så godt I 
kan på dagbogs-skrivningen. Det kan f.eks. være, at I skriver og tegner på den første side i 
dagbogen, eller tager billeder, som skal indsættes i begyndelsen af dagbogen. 

”PRIMITIV” WEEKENDTUR:
Tidligere var der ikke så mange muligheder for at blive underholdt på en spejder weekend-
tur, som der er i dag. De fleste ville nok i dag betragte tidligere tiders weekendture som 
”primitive spejderture”. Hvad mener I, der kendetegner en ”primitiv weekendtur”?  Giv alle 
sammen forslag til, hvordan I forestiller jer, at en primitiv spejdertur bliver sjov og spænden-
de. Skriv alle ideer op og overvej, hvad I skal bruge for at gennemføre de enkelte aktiviteter. 
Hvilke aktiviteter virker realistiske at gennemføre, når I selv skal transportere alle materialer 
(benyt evt. bilag 2). Derefter beslutter I, hvor jeres ”primitive weekend-tur” skal gå til. 
 
Planlæg, hvordan I vil komme dertil (husk at transport ikke kan foregå med bil). Søg oplys-
ninger om, hvordan landskabet er i det område weekendturen går til. Prøv at undgå at bruge 
Internettet, når I søger information om rute og landskab (ring, skriv, opsøg bibliotek eller 
spørg en I kender). Hvilke udfordringer støder I på, når Google ikke er en mulighed?
 
Afslutning
Brug bl.a. jeres dagbog til at fastholde alle de refleksioner, I har gjort jer i forhold til ikke 
at kunne bruge Google som søgeredskab. Drøft om der kan være fordele ved ikke at bruge 
Google så meget, som vi gør i dag. Husk at få jeres drøftelser med i dagbogen.
 
Materialer

• Papir, blyanter, kinabog (eller anden bog med blanke sider), farver, lim, alle mulige  
 materialer, der kan bruges til at gøre en dagbog spændende, bilag 1 og bilag 2.
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Trin 2 – Lejrplads 
En ”primitiv” weekendtur behøver ikke være spor primitiv. Bl.a. kan der gøres meget ud af 
jeres lejrplads, alt efter hvad I har lyst til, men også ud fra hvad der er til rådighed i det 
område, weekend-turen går til. I kan også gøre turen spændende gennem de naturaktivite-
ter, I beslutter jer for at gennemføre. På dette trin skal hver patrulje bygge en model af deres 
lejrplads, samt beslutte hvilken aktivitet, der skal planlægges til de øvrige patruljer.
 
SANGE:
44  - Min kære lille moder

Aktiviteter
LEJRPLADS:
Hver patrulje planlægger i detaljer, hvordan deres lejrplads skal se ud. I planlægningen ind-
går de informationer I har om landskab og naturmaterialer i området. Lav en model af jeres 
lejrplads. Lad jer gerne inspirere af lejrpladsoversigten i bilag 3. Brug gerne alle mulige krea-
tive ting til at fremstille modellen med.    
 
NATURAKTIVITET TIL DE ØVRIGE PATRULJER:
Naturaktiviteter, som f.eks. at lægge en spor-rute ud, at bygge en bro over et vandløb, eller 
at flette med naturting (bliv også inspireret af bilag 4) var helt almindeligt at inddrage som 
del af en ”primitiv” weekendtur. I skal i detaljer planlægge en naturaktivitet, som varer ca. 2 
timer at gennemføre, og som I skal stå for at gennemføre sammen med de øvrige patruljer 
på jeres weekendtur. Beskriv i skemaform (bliv inspireret af bilag 5, men måske kan I selv 
finde på et bilag, der giver bedre mening for jer), hvor lang tid I tror aktiviteten vil vare, hvad 
aktiviteten går ud på, samt hvad I skal have med. I skal også finde ud af hvem der er an-
svarlig for hvilke aktiviteter, og hvilke instruktioner I skal være opmærksomme på at give de 
andre patruljer som indledning til opgaveløsningen. 
 
Afslutning
Hvad er vigtigt at få med i jeres dagbog fra dagens møde? Hvordan har I arbejdet sammen 
om det at planlægge en aktivitet, andre skal deltage i?

Materialer
• Papir, blyanter, lim, kreative ting til at bygge lejrpladsmodel af (f.eks. farvet papir,  
 pap, sugerør, bobelplast m.v.), bilag 3, 4 og 5.
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Trin 3 – Planlægning af mad og grej
En primitiv weekendtur foregår næsten altid langt fra områder med indkøbsmuligheder. Der-
for er det vigtigt at planlægge og indkøbe al maden hjemmefra. Det er også vigtigt at kunne 
udarbejde et budget, som overholdes samt at vide, hvordan den medbragte mad kan sup-
pleres med bær, frugter, og planter fra naturen. Derfor skal seniorspejderne på dette møde 
erfare, hvad det giver af overblik at planlægge mad, samtidig med at de skal overholde et 
budget. Derudover skal de undersøge, hvilke spiselige bær, planter og frugter de kan forvente 
at finde, der hvor weekendturen foregår.
 
SANGE:
30 - Spejderliv er leg for livet
42 - Frit og herligt er spejderlivet
122 - Det dufter lysegrønt af græs

Aktiviteter
PLANLÆGNING AF MAD:
Hver patrulje drøfter/beslutter, hvor mange penge der er til rådighed til mad på turen. Be-
løbet noteres i dagbogen, og planlæg i fællesskab, hvad hvert enkelt måltid skal bestå af. 
Herefter noterer I, hvad og hvor meget, I skal indkøbe samt den forventede pris (bilag 6). 
Hold hele tiden øje med, at budget svarer til det beløb, I har besluttet at bruge på mad. Er der 
noget mad I allerede kan købe nu?
 
MAD I NATUREN:
Patruljen undersøger, hvad der vil være muligt at finde af spiselige planter, frugter og bær, 
der hvor I skal overnatte . Hvordan kan I sikre, at I ikke vil tage fejl, når I leder efter de pågæl-
dende bær eller planter på jeres weekend-tur? (I kan lade jer inspirere af bilag 7) Drøft i hvor 
høj grad I vil kunne supplere jeres forventede indkøb med mad fra naturen. Overveje f.eks. 
om det vil være muligt selv at fange fisk? Hvis der er, hvordan vil I så gribe det an?

CHECKLISTE TIL AT ALT ER PÅ PLADS TIL TUREN: 
Er transport og oppakning i orden?:
Patruljen drøfter, om der er helt styr på ruten og transportmåden. Er alle cykler i orden (bilag 
8), hvis det altså er transportformen. Har I købt bus/og togbilletter, hvis I skal bruge det? Er 
vandrestøvlerne i orden og ved alle, hvad de skal have med i rygsækken eller i cykeltaskerne? 
Hvordan vil I få plads til mad, telte, eller materialer til bivuak, hvis I vælger en af de overnat-
ningsmuligheder?

ER MATERIALER TIL LEJRPLADS I ORDEN?
Patruljen ser på deres model over lejrplads og drøfter, hvad de får brug for af materialer fra 
spejderlokalet for at opbygge den planlagte lejrplads: Spader? Reb? Ekstra pløkke? Eller noget 
helt andet. Der udarbejdes en liste over alt, hvad I skal have med. Herefter findes alt frem.
 
ER MAD I ORDEN:
Ud fra den udarbejdede madplan finder patruljen ud af, hvad I allerede har, hvad der kan 
indkøbes allerede nu og hvad der skal indkøbes umiddelbart før I tager afsted. Aftal hvem der 
køber hvad ind og hvornår.
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ER MATERIALER TIL DEN PLANLAGTE AKTIVITET I ORDEN?
Ud fra den udarbejdede aktivitetsplan drøfter patruljen, om alle materialer er noget I allerede 
har. Hvis ikke planlægges, hvad der skal købes og af hvem. Herefter findes alle materialer frem 
og lægges parat. Overvej hvordan i får plads til det hele i jeres oppakning. Kan nogle materialer 
skiftes ud med materialer fra naturen, der hvor I skal overnatte?

Afslutning
Drøft fordele og ulemper ved at udarbejde detaljeret plan og budget før en spejderweekend. 
Drøft I hvilke historiske perioder, der især har været brug for at bruge bær, planter og frugter 
fra naturen. Hvorfor er det ikke længere helt almindeligt at være opmærksomme på, hvad der 
findes af spiseligt i naturen lige omkring os?

Når I ser på alt, hvad der nu er fundet frem, tror I så, I har plads til det hele i jeres rygsække 
eller cykeltasker? Hvad ville I mere have taget med, hvis der var en bil til rådighed?
Har I oplevet, at nogle er kommet til skade på en weekendtur? Hvad skete i situationen og hvad 
vil I gøre hvis noget lignende sker på jeres forestående tur? Hvad glæder i jer allermest til på 
turen?

Materialer
• Papir, blyanter, en stor kande the og godt med søde sager, bilag 6, 7 og 8.  
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Finalen – En tur i naturen
Finalen er en ”primitiv” weekendtur, som alle i patruljen har været med til at planlægge 
og forberede.
 
I mødes ved spejderlokalet med personlig oppakning og cykler, hvis I skal bruge dem. Alt hvad 
patruljerne har fundet frem af ting, der også skal med samt den indkøbte mad, fordeles i ryg-
sække, cykeltasker og anhænger. Når I kommer frem ”slås lejr” og planlagte lejrplads opbygges.
 
Seniorspejderne lægger ind i programmet at lede efter spiselige bær, planter og frugter som 
evt. kan indgå i madlavningen.
 
Patruljernes planlagte naturaktiviteter gennemføres som et løb, hvor hver aktivitet indgår som 
en post. Hvis det er muligt, så deltager alle patruljer i alle aktiviteter, men den patrulje, der har 
planlagt aktiviteten, står for instruktion til de andre. 
 
Afslutning
Hver patrulje gør dagbogen for weekendturen færdig enten på turen eller på næste møde. På 
det følgende tropsmøde fremvises alle dagbøger, og lederne udpeger den, der er gjort mest ud 
af. I dagbogen skal indgår et regnskab over udgifter til mad, samt en redegørelse af om budget 
og regnskab stemmer overens. I bedømmelsen af dagbøgerne indgår, hvordan der er overens-
stemmelse mellem patruljens budget og regnskab. 

RIGTIG GOD TUR
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PÅ TUR I NATUREN - SENIORER 

 

BILAG 1 

 

Hiketur 1953 

 

Jeg vil gerne fortælle om en hike på en tropsommerlejr i 1953. jeg var 14 snart 15 år. 

Troppen var på en sommerlejr i Jylland. Det var en teltlejr, der var dog en lille hytte hvor der var 

vand, toilet og et lille køkken. 

Vi var fem patruljer og tre patruljeførere samt vores tropsfører. 

En af dagene var der hike, og det er den tur jeg vil fortælle om. 

Tirsdag morgen ved morgensamling fik vi at vide: 

I dag skal alle patruljer. på 24 timers hike og den starter kl. 10. 

Vi vil få opgivet et område for turen. 

Udlevering af flg. materialer: 

1 frossen kylling i en pose 

5 skiver rugbrød 

1 teltunderlag, lejrspade, 3 10 øre og et telefonnummer hvor vi skulle ringe til kl. 18 -19 

1 spritapparat og sprittabletter samt et kogekar. 

1 hikebog til at skrive og tegne hvad vi oplevede 

Så gik vi i gang med at pakke rygsækkene, vi tog kun det mest nødvendige med og fordelte det. 

Vi var selvfølgelig i uniform, i bæltet havde vi dolk og krus. 

Hikekortet fik vi kun lov til at se på i nogle minutter, så hurtig fik vi tegnet og skrevet navne og 

steder ned. 

Der var bynavne, en kirke, en mølle nogle gårde, en bred å og et stort skovområde. 

Så drog vi af sted, vi var 5 i patruljen, friske og glade. 

Efter en god times tid var vi i det område hvor åen løb. Vi havde fået oplyst, at der nok var fisk og 

ål i vandet, som vi skulle fange og bruge til frokost. 

Det var bestemt ikke let at fange fisk og ål, de smuttede ud af hænderne. Efter mange forsøg tog 

vi en dolk og slog den ned i en ål, pludselig fik vi bid i en ret stor ål op med den på bredden, af 

med hovedet, så den ikke smuttede fra os. Nu ville vi så koge den, vi skar den i mindre stykker, så 

den kunne være i kogekarret. Det lod sig gøre og vi fik den flået og så skulle vi spise den til 

rugbrødet. Det smagte ikke helt så godt og vi grinede meget. Pludselig stod der to små drenge på 

6-7 år og spurgte hvad vi lavede og hvorfor vi spiste det der. Vi forklarede dem, at vi var på en 

overlevelsestur og vi skulle spise fisk. Den ene dreng løb, den anden så meget forskrækket på os.  
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Lidt efter kom drengen tilbage og havde to dåser makrel med som han 

gav os, hans mor havde sagt, at hvis vi skulle spise fisk, så måtte vi 

hellere spise denne makrel. Herligt, dåserne fik vi åbnet med 

dolken. Resten af ålen og vandet røg tilbage i åen. Da vi gik 

tilbage til vejen kom vi forbi hvor drengen boede og vi fik vinket til 

hans mor og sagde tak. 

Så gik turen videre. Navnene på des små byer vi kom igennem passede med vores 

kort. 

Vi fandt et godt sted hvor vi kunne få skrevet og tegnet det vi havde oplevet. 

Nu kunne vi se kirken. En fin gammel kirke, døren var låst så vi gik hen til præstegården. 

Her kunne præstekonen fortælle om kirken og hun låste op, så vi kom indenfor. 

Vi spurgte hende, om der muligvis var et toilet, vi måtte benytte. Det måtte vi da gerne over i 

præstegården. 

Indenfor duftede der dejligt af bagværk. Hun havde bagt en masse småkager, for der skulle være 

sommermøde om aftenen. Efter toiletbesøg og have fået vasket hænder, der lugtede lidt grimt af 

fisk, var vi klar igen. 

Præstekonen syntes, vi skulle tage et hvil på græsplænen, så ville hun komme med saft og 

smagsprøver på hendes småkager, vi fik også nogle skiver af et nybagt brød til turen. Vi fik hende 

til at skrive lidt om vores besøg hos hende i vores hikebog. Vi fik også gjort vores bog klar med 

tegning og fortalt lidt om kirken. 

Så var vi klar igen til at vandre igen ud af landevejen. 

Vi kom forbi flere gårde og en lille købmand med cafe, men vi gik bare forbi. Det hele skrev vi om 

i bogen. 

Et sted satte vi os på en bænk ved et busstoppested. Her kom der en lille lastbil med åbent lad. 

Chaufføren råbte til os at bussen ikke kørte, men vi kunne hoppe op på ladet. Det lød godt, men 

det var jo forbudt, så vi sagde pænt nej tak og vinkede. 

På afstand kunne vi nu se Møllen. Da vi kom derhen var den åben og der var en mand. Vi fik en 

snak, han ville gerne høre om, hvor vi var på vej hen. Vi fortalte om, at vi var spejdere og om vores 

overlevelsestur. Han syntes, vi var friske piger. Han fortalte om møllen og vi fik lov til at gå op til 

toppen og kikke ud. 

Da vi sagde farvel, gav han os lidt slik. Han sagde, at der bagved var en jordbærmark og hvis vi 

kunne finde nogle bær, måtte vi gerne tage dem alle. Det blev til en hel del, dejligt, vi spiste nogle 

på stedet og gemte nogle i kogekaret til senere. 

Nu fik vi gjort dagbogen færdig fra det spændende sted. 

Videre ud af landevejen, mange vinkede og råbte til os. 

Det var nu sidst på eftermiddagen og vi kom forbi et bilværksted, her tænkte vi, at her må være et 

wc, som vi må bruge. 

Der var et par unge fyre, som meget gerne ville snakke med os. WC’et måtte vi selvfølgelig gerne 

bruge. De ville meget gerne høre om vores kylling der var ved at være godt optøet og hvad vi 

skulle med den. Det er vores middagsmad som vi vil koge senere, måske på bål. De spurgte om vi 

ville have nogle kartofter, for de havde en kartoffelmark. Vi kunne bare grave dem op og tage hvad 

vi havde brug for. Vi fik en gammel avis, vi kunne pakke dem ind i. Inden vi gik, fik vi fyldt vores 
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drikkedunke op med frisk vand. De spurgte om vi ville have et par 

sodavand, men vi havde ingen penge, det var helt ok, det skulle de 

nok ordne. Sjove fyre, som var lidt svære at forstå med deres 

jyske sprog. Nu måtte vi nok se at komme videre, men vi fik dem 

til at skrive deres navne i dagbogen. Mester kom da han hørte, vi 

grinede og snakkede. God tur råbte de til os. 

Inden vi kom videre gik vi ud på marken og gravede kartofler op, så nu havde vi 

da mad til aftensmaden, vi skulle nok få dem kogt. Glade gik vi videre. 

Da klokken var lidt over seks kom vi forbi et husmandssted. Der stod en hund og gøede og det 

gjorde at der kom en dame ud og spurgte om hun kunne hjælpe os med noget. Det kunne hun 

bestemt. For det var jo ved at være den tid hvor vi skulle ringe til lejren og give besked om 

hvordan vi havde det. Selvfølgelig måtte vi ringe til vores fører og fortælle, hvor vi var. Der var 

også fire børn, de syntes det var spændende at se og høre om vores tur. Vi blev budt på saftevand 

og kage, så vi fortsat kunne overleve. De ville meget gerne høre om hvor vi skulle sove. Vi fortalte, 

at vi ville bygge en bivuak af vores teltunderlag. Det syntes de var sejt, men vi var jo også 

spejdere. 

Vi sang og var glade og fornøjet mens drog vi videre 

Inden vi nåede til skoven kom vi forbi en lille skole. Her var der et par borde og bænke i gården, så 

her kunne vi sidde godt og få skrevet og tegnet i dagbogen. Vi havde jo meget at skrive om. Der 

var også et wc i gården, vi kunne benytte og vores vanddunke fyldte vi helt op. Vi gjorde både 

kyllingen og kartoflerne rene, så de var klar, når vi skulle koge dem. Vi delte opgaverne, så vi blev 

hurtige færdige. Vi var ikke helt klar over hvor langt der endnu var at gå til skoven. Så på med 

rygsækkene og af sted videre. Dejligt med et hvil. 

Det tog nu kun en lille time, så nåede vi skoven. Vi fandt hurtig en lysning med græs. Helt perfekt 

til at slå lejr. 

Vi begyndte først med at få kyllingen delt i mindre stykker og få gang i vores spritapparat, så den 

kunne komme over og koge. Kartoflerne måtte vi tage bagefter, dem skar vi i små stykker for så 

ville de hurtigere blive møre. 

Mens kyllingen kogte, gjorde vi stedet klar, hvor vi skulle sove. Vi blev enige om, at vi ville brede 

vores regnjakker ud og ligge på dem, og så spænde telt-underlaget skråt hen over, så vi kunne 

ligge derunder. 

Nu var kyllingen ved at være god, så vi tog den op på en af vores tallerkener og så kom vi 

kartoflerne ned i kyllingevandet og kogte dem heri, måske kunne de få lidt smag, for vi havde ikke 

noget salt. Vi kunne høre, at der ikke så langt væk løb en kilde med vand, så her kunne vi skylle 

vores ting. 

Det blev et herligt måltid og sultne var vi også, men kylling, kartofler og brød var lige det vi havde 

lyst til. 

Vi havde også jordbær til dessert, bedre kunne det ikke blive. 

Vi ryddede op og pakkede alle rester, ben og skralder ind i avisen og så ned i posen. Den hængte 

vi op i et træ, så ikke ræve eller andre dyr kunne lugte det om natten. 

Inden vi hoppede i poserne, skulle vi lige gå en tur med spaden, så vi forhåbentlig ikke skulle op 

om natten. 
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Vi lagde vores uniform, sko og strømper ned i vores rygsæk, så det 

ikke ville blive vådt eller måske en ræv eller andet dyr kunne løbe 

med det. Vi sang et par aftensange og bad Fadervor inden vi krøb 

ned i poserne. Rygsækken satte vi foran vores ansigter. Godnat, vi 

sov hurtig for vi var blevet godt trætte. 

 

Næste morgen vågnede vi meget tidligt, det var dog ved at blive lyst. Vi pakkede 

sammen og gjorde området pænt igen, ingen affald. Vi huskede at tage vores pose i 

træet med os. 

Så gik vi ud til vejen igen og vandrede videre. Der var stille på vejen, folk sov endnu, der kom kun 

enkelte biler forbi. 

Vi kom igennem nogle små byer, det passede heldigvis med vores kort vi havde tegnet i lejren. 

Nu kom vi til en lidt større by og her kunne vi lugte en dejlig duft fra et bageri. Bageren var stadig 

lukket, men vi gik bagom, for her stod en dør åben. Vi gik frem til døren og sang: ”godmorgen 

godmorgen til hele bageriet” det kan nok være, at der blev snak i bageriet. Der var en mester og et 

par unge fyre der var i gang med at bage. De skulle da lige høre, hvem vi var der var så tidlig 

oppe. Vi fortalte, at vi var spejdere og var på en overlevelsestur og vi var meget sultne, så vi ville 

gerne høre om de måske havde et brød fra i går vi måtte få. Bagermesteren grinte og bad en af 

drengene hente et brød, for som han sagde: vi må da bestemt hjælpe Danmarks unge piger til at 

overleve. 

Vi fik et dejligt frisk franskbrød og en pose med nogle ”vinerbasser” vi fik også en flaske mælk. 

Vi satte os ud på vejen i kantstenen og spiste det dejlige morgenbrød og delte mælken. Bagefter 

gik vi ind med flasken og sagde mange tak for mad. 

Nu var vi glade og klar til at vandre videre. Der var endnu et godt stykke at gå. På vejen tilbage 

mødte vi en af de andre patruljer. Vi hørte om deres tur som var lidt anderledes. De havde sovet 

på et høloft og havde også mødt flinke folk der havde hjulpet dem. Inden vi var helt ved lejren, 

satte vi os og gjorde dagbogen færdig, så vi kunne aflevere den når vi ankom. 

I lejren havde førerne gjort klar med morgenmad. Bagefter måtte vi gerne gå i teltene og sove et 

par timer. Så vi fik hurtig pakket ud og gjort soveposerne klar til at hoppe i. 

Det havde været en sjov og spændende hike, som vi aldrig har glemt. 

 

Mange spejderhilsner fra 

Mulle, Søren, Tronte, Gurli og Vipsen 
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Skema til planlægning af aktiviteter: 

 

Hvor går turen til? 

 

Hvem skal med på turen? 

 

Tidsramme Aktiviteter Materialer 
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Inspiration til lejrplads 

En lejrplads kan indrettes på mange forskellige måder, faktisk er det alene fantasien, der sætter 
grænser, og så selvfølgelig pladsen og de regler der gælder på stedet. På næste side kan I finde 
inspiration til en tradition lejrplads.   

Oversigten er hentet fra bogen: Spejderliv (1980) redigeret af Hylander P., Jørgensen B.H., 
Nordstrøm J. og Holt L., Spejderforlaget 
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Inspiration til traditionelle naturaktiviteter 

Nedenfor er flere eksempler på traditionelle naturaktiviteter. I vil kunne finde meget mere om de 

enkelte aktiviteter ved at søge på nettet. Nogle aktiviteter passer bedre til aldersgruppen end 

andre. Ideen er at lade sig inspirere, og så måske selv finde frem til det helt rigtige for jer. Kun 

fantasien sætter grænser.  

 

 Snit pileføjter 

 Se f.eks.: http://www.skoven-i-skolen.dk/content/pilefl%C3%B8jte 

 Lav primitive spiseredskaber  

 Se f.eks.: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/372 

 Byg kvasbåde 

 Se f.eks.: https://aabenskole.vejle.dk/laeringsforloeb/byg-en-kvasbaad/ 

 Lav rygeost 

 Se f.eks.: https://www.arla.dk/opskrifter/rygeost/ 

 Kog brændenældesuppe 

 Se f.eks.: https://www.dk-kogebogen.dk/opskrifter/17133/braendenaelde-suppe 

 Byg jordovn 

 Se f.eks.:  https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/864 

 Væv med naturmaterialer 

 Se f.eks.: https://www.pinterest.dk/pin/350999364698229392/?lp=true 

 Kulsø-pionering 

 Se f.eks.: http://spjdrpedia.dk/wiki/Kuls%C3%B8pionering 

 Snit knager af sjove grenformationer 

 Se f.eks.: http://www.skoven-i-skolen.dk/content/snit-en-knage 

 Lav raftestylter 

 Se f.eks.: https://spejdernet.dk/aktivitet/pionering/ 

 

 
       

 

http://www.skoven-i-skolen.dk/content/pilefl%C3%B8jte
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Skema til planlægning af naturaktiviteter: 

 

Hvem skal gennemføre naturaktiviteten? 

 

Hvem har ansvaret for planlægning? 

 

Tidsramme Aktiviteter Materialer 
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BILAG 3: Forslag til overblik over aktiviteter og madindkøb: 

 

Materialer og indkøb Budget 

(forventet pris) 

 

Regnskab 

(reel pris) 

Ansvar og 

Kommentarer 

Aktivitet: 

 

 

 

 

 

   

Aktivitet: 

 

 

 

 

 

   

Aktivitet: 

 

 

 

 

   

Madindkøb: 
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Naturens spisekammer 

SPIS ALDRIG NOGET I FUNDET, SOM I IKKE ER HELT SIKRE PÅ KAN SPISE. Det gælder, hvad enten 

jeres tur går til skoven, stranden, engen eller et helt andet sted, og hvad enten I er på tur om 

foråret, sommer, efterår eller vinter. Når det er sagt, så er det mange steder, I kan hente 

inspiration til, hvad I kan samle, hvad I kan spise, og hvordan I kan tilberede det, I har fundet.  

 

I kan f.eks. hente rigtig god inspiration og vejledning hos det Det Danske Spejderkorps gennem 

linket: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/855. I vil bl.a. blive opmærksomme på: 

  

Apps til telefonen: 

-        Byhøst 

-        Wild Food Map 

  

Naturkalenderen: 

-        Naturkalenderen er en oversigt over, hvor I kan se hvilke spiselige planter, I kan finde    

         hvornår: http://xn--naturenskkken-jnb.dk/naturen-nu/ 

  

Bøger I kan låne på biblioteket: 

-       Naturens spisekammer, Annette Eckmann.  Her er gode billeder af forskellige spiselige  

         planter og opskrifter, der viser hvad I kan bruge planterne til. 

-       Natur Almanak, Claus Meyer er inddelt efter årstider og viser hvilke spiselige planter, I kan  

         finde hvornår. 

-       Sank – Spis af naturens køkkenhave, Johanne Stege Bjørndal og Julie A Swane Indeholder  

         Både opskrifter og oversigt over årstidernes forskellige spiselige plante 

-       Naturens Køkken, Birgit Kristiansen og Lars Norman. Her kan I både finde billeder på  

        spiselige planter fra skov, strand og opskrifter 
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Opskrifter 

Morgenmad: 

-        Havregrød med bær eller med hasselnødder/bog (frugten fra  

          bøgetræet) https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/819/1 

-        Fladbrød med skovens urter https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/818 

 

 

Frokost eller aftensmad: 

-        Fladbrød med skovens urter https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/818 

-        Pesto https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/662 

-        Frikadeller med skvalderkål https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/659 

-        Brændenælde pandekager https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/410 

-        Brændenælde suppe https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/663 

-        Kryddersmør https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/201 

 

 

Dessert og drikkevarer: 

-        Gransaft https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/155 

-        Hybendrik https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/421 

-        Hybenmarmelade https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/36 

-        Hyldebærsuppe https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/686 

-        Fyldte æbler https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/656 

-        Pandekager med hyldebærblomster https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/661 

 

 
       

 

https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/819/1
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/818
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/818
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/662
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/659
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/410
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/663
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/201
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/155
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/421
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/36
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/686
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/656
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Der er flere forskellige checklister at finde på nettet. Vi har valgt at lade os inspirere fra 

Rådet for sikker trafik via linket https: 

//www.sikkertrafik.dk/media/2061/sikkerhedstjek-den-lille-cyklistproeve.pdf 
 

                                


