
1

På tur i naturen

Spejdere – Trin for trin
På dette niveau begynder spejderne selv at kunne tage ansvar for at gennemføre en (cykel)
tur i naturen med en enkelt overnatning – selvfølgelig med hjælp og støtte fra lederne. De 
enkelte trin lægger op til, at spejderne planlægger og forbereder turen. Derudover øver 
spejderne sig i færdigheder som at bygge en bivuak og bruge en trangia. Samtidig bliver 
der mulighed for at drøfte, hvordan det er at planlægge en (cykel)tur i dag i modsætning til 
f.eks. under 2. verdenskrig, hvor det var svært at få fat mange forskellige ting 

herunder gummi til cykeldæk og især til cykelslanger. Spejderne 
skal bl.a. prøve at fremstille cykelslanger af korkpropper. Finalen 

er at gennemføre den planlagte overnatningstur. 
 

Trin 1 – På tur i ”gamle dage” – og 
i dag?
På dette trin skal spejderne blive klar over, at selvom det 
at tage på tur i naturen altid har været en vigtig del af 
spejderlivet, så har det gennem tiden været forskelligt, 
hvilke muligheder man havde for at tage af sted.  F.eks. 
var det under 2. verdenskrig (1940-1945) rigtig svært at 

få fat i mange forskellige ting f.eks. kaffe, chokolade og 
bananer. 

Når spejdere skulle på tur under 2. Verdenskrig (1940-45) blev 
mange også mødt af den udfordring, at det ikke var nemt at få fat i 

gummi, som bl.a. bruges til at lave cykelslanger af (som vi kender dem i dag). Derfor 
var man tvunget til at tænke kreativt, og det blev f.eks. rimelig almindeligt at lave cykelslan-
ger af korkpropper. Det skal spejderne også prøve.
 
LEGE OG SANGE:
54 - Ta’ nu med
186 - Børn af den grønne jord
Jeg er så glad for min cykel
Leg, som børn gjorde under krigen: Hinkeruder, sjippetove, tovtrækning eller sækkevædde-
løb.
 
Aktiviteter
ERSTATNINGSPRODUKTER OG RATIONERINGER UNDER KRIGEN:
Læs fortællingen om at være ung pige under krigen op for spejderne (bilag 1). Et 
alternativ er at få en, der kan huske den tid, til at fortælle om, hvordan dagligli-
vet var med erstatningsprodukter og rationeringsmærker. Drøft med spejderne, 

TIL LEDEREN:
Der skal i god tid før 
trin 1 samles korkprop-
per (kan evt. købes). Et 
almindeligt cykelhjul kan 
sagtens “tåle” en kork-

propslange.  
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hvordan det ville være, hvis vi i dag ikke kunne købe f.eks. slik, mobiltelefoner, gummisko 
og regnfrakker.
 
Sådan noget som varme soveposer lavet af kunstfiber var heller ikke noget, der fandtes un-
der krigen. Drøft med pigerne, hvad tøj der var nødvendigt at tage med, når turen foregik om 
efteråret eller vinteren. Hvordan kunne spejderne have alt det de skulle have med på deres 
cykler?

CYKELDÆK OG -SLANGER UNDER KRIGEN:
Under krigen var det meget almindeligt at cykle – også cykle langt – men fordi der var man-
gel på gummi var det nødvendigt at tænke kreativt. Nogle lavede cykeldæk af træringe, mens 
andre lavede cykelslanger af korkpropper, som var rimelig støddæmpende. Hver patrulje 
hjælper hinanden med at lave en cykelslange af korkpropper, som skiftes ud med cykelslan-
gen på under det almindelige fordæk på en cykel - måske flere, hvis I har korkpropper til 
det (bilag 2). Når cykeldækkene er på plads, prøver alle pigerne, hvordan det opleves at køre 
med en korkprop-cykelslange i fordækket.
 
Afslutning
Hvad vil være sværest at undvære, hvis det skulle blive nødvendigt at rationere igen? Hvad 
kunne erstatte f.eks. plastik?
Tag billeder af jeres cykeldæk med korkpropper, og jeres cykelprøvetur. Læg billederne på 
jeres hjemmeside (eller et socialt medie) og skriv lidt om, hvorfor I har lavet dækkene, og 
hvordan de var at cykle på. 
 
Materialer

• Ca. 55 korkpropper, kraftig ståltråd eller elektrikerledning, en cykel pr. patrulje,   
 hammer og store søm (gerne til hver spejder, som evt. tager hammer med hjemme 
 fra), bilag 1 og bilag 2.
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Trin 2 – Planlægning af ”cykel-overnatningstur”
Når spejdere skal afsted på en cykel-overnatningstur i naturen, så er det vigtigt, at turen er 
nøje planlagt, bl.a. fordi I skal have alting med på cykel (evt. suppleret med cykelanhænger). 
Under krigen var der næsten ingen shelters bygget rundt omkring i naturen. Man kunne tage 
telt med, men fordi de på den tid var store og meget tunge, så var det mest almindelige at 
bygge bivuakker af de materialer, man kunne finde der, hvor man kom frem. Det kunne sup-
pleres af et medbragt ”regnsejl” lavet af vandtæt materiale. Spejderne skal derfor planlæg-
ge og fremstille en bivuak af så mange naturmaterialer som muligt. Derudover må de være 
kreative, som man var det under krigen.
 
LEGE OG SANGE:
185 - Jorden er flad
102 - Sig månen langsomt hæver 
Kanin: Der vælges en kanin og en jæger. De andre danner to og to kaninhuller ved at holde 
hinanden i hænderne. Jægeren skal fange kaninen. Hvis det sker, så bytter de to roller.
Kaninen kan hoppe ind i et kaninhul for at slippe væk fra jægeren. Kaninen stiller sig i mid-
ten af kaninhullet med ryggen til en af de to i parret, der danner kaninhullet. Den, som kani-
nen vender ryggen til, er nu den nye kanin og skal skynde sig væk fra jægeren.

Aktiviteter
OVERNATNING I CYKELAFSTAND:
Spejderne får at vide, at de skal på en overnatningstur i cykelafstand fra spejderlokalet. Det 
drøftes med spejderne, hvilke gode muligheder, der er indenfor cykelafstand. Derefter stem-
mes om, hvilken af de gode mulighederne, I skal arbejde videre med.
 
PLANLÆGNING OG FREMSTILLING AF BIVUAK:
Hver patrulje drøfter, hvordan deres bivuak skal se ud (se bilag 3). De laver en tegning af 
bivuakken, der skal være så stor, at alle i patruljen kan være i den. Derefter skriver patruljen 
i fællesskab en liste over hvilke materiale, der skal bruges til at fremstille bivuakken. Er alle 
materialer noget, der kan findes i eller omkring jeres planlagte tur-sted? Hvis ikke, hvad kan 
så bruges i stedet for? Tænk kreativt – ligesom det var nødvendigt at gøre under krigen. Hvis 
der er mulighed for det, så kan patruljen øve sig på at bygge bivuakken. Alternativt kan der 
laves en kreativ udgave af materialer, der er til at finde i og omkring spejderlokalet/huset. 

Afslutning
Tag billeder af jeres kreative bivuakker eller bivuakmodeller og læg dem på jeres hjemme-
side. Hvordan vil de være at sove i, i en regnfuld og kold nat? Hvordan kan I forbedre dem? 
Hvor mange af de materialer I her har brugt, er det muligt at tage med på cykeltur?
 
Materialer

• Papir, blyanter, tovværk, en presenning til hver patrulje, alternative materialer til at  
 bygge bivuak af (f.eks. korte stolper, stole, teltstænger, overlevelsestæpper, gaffatape  
 m.v.), bilag 3.
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Trin 3 – Mad på turen
Når spejdere skal på overnatningstur, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke mulighe-
der der er for at lave mad, der hvor man kommer hen. På dette trin lægges vægt på, at spej-
derne bliver inddraget i planlægning af mad på turen, men også at de øver den form for mad-
lavning, der vælges (enten mad på trangia eller bålmad). Samtidig øges pigernes opmærksom 
på, hvordan de evt. kan supplere den medbragte mad med bær, planter, frugter fra naturen. 
Endelig drøftes, om spejdere under krigen mon kunne lave samme form for mad, som de selv 
har valgt at gøre? 
 
LEGE OG SANGE:
36 - Hver lørdag eftermiddag
106 - Herre din jord 
Dufte-/smagekimsleg med naturen, fx hindbær, skovjordbær, blade, jord, svampe
 
Aktiviteter
VALG AF MAD PÅ OVERNATNINGSTUREN:
Drøft med spejderne, hvor mange måltider der vil være på jeres cykelovernatningstur. Skal I 
f.eks. have madpakke med til den første frokost? Beslut, hvad I vil have at spise til de øvrige 
måltider, samt hvor mange måltider den enkelte patrulje skal stå for, og hvor mange I vil lave 
i fællesskab. Beslut derefter om den varme mad skal laves på trangia eller på bål.
 
Herefter skal hver patrulje udarbejde en liste med det, de mener skal købes ind af mad til hele 
turen (aftensmad, morgenmad og frokost). Listerne afleveres til lederne, som bruger dem som 
inspiration til fællesindkøb. Drøft med pigerne, hvordan I vil have maden på cyklerne samt, 
hvordan maden bedst opbevares undervejs på turen.
 
MAD I NATUREN:
Drøft med pigerne, hvad der vil være muligt at finde af spiselige planter, frugter og bær, der 
hvor I skal overnatte (hent evt. inspiration i bilag 4). Hver patrulje laver en tegning med det, I 
måske kan finde (find evt. billeder på nettet, der tegnes ud fra), som hænges op i spejderlo-
kalet.
 
BLIV FORTROLIG MED TRANGIA:
Hver patrulje skal lave syltetøj på trangia (bilag 5). Når I er færdige hældes syltetøjet på glas, 
som I tager med på jeres overnatningstur.
 
Afslutning
Er der noget af den mad I har valgt at tage med, som måske ikke var til at få under krigen? 
Hvad ville I kunne tage med i stedet for?
Drøft hvad spejderne især skal være opmærksomme på, når de bruger en trangia. Hvad gør 
de, hvis der går ild i en gryde, mens den står på en trangia?
 
Materialer

• Papir, blyanter, opkobling til internet, en trangia pr. patrulje, sprit, ingredienser til  
 syltetøj, glas til at hælde syltetøj på, bilag 4 og bilag 5.
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Trin 4 – Pakning til overnatningstur
På dette trin bliver pigerne opmærksomme på, hvordan de pakker mest hensigtsmæssigt, når 
de skal afsted på en cykelovernatningstur. Det er vigtigt at have alt med, men de skal også kun-
ne have det hele på cyklen, og så må det ikke veje for meget. Det er ikke nemt, især ikke når 
der også skal medbringes mad, trangiaer og måske endda telte eller presenninger. Trinnet giver 
også mulighed for, at hver patruljer får pakket det, de har brug for fra spejderlokalet.
 
LEGE OG SANGE:
95 - Natteravn
55 - Vandresang
Cykelslalom: Lav en slalombane og afhold en konkurrence.
Den allersidste rytter: Lav en bane på 1x10 meter per deltager. Hver deltager skal cykle de 10 
meter, men det gælder om at komme sidst i mål. Når løbet er startet må ingen røre jorden med 
fødderne, så det gælder om at have en god balance og kunne “stå stille” på cyklen.

Aktiviteter
PAKKE RYGSÆK TIL CYKELOVERNATNING:
Beslut i fællesskab, hvad der er vigtigt at have med på en overnatningstur, så alt er med, men 
det er så let som muligt, når det skal bæres. Lad hver spejder vælge en genstand fra en stor 
bunke med forskellige muligheder, f.eks. gummistøvler, en fodbold, nattøj, uldsweater, æggeur 
osv.. En ide er at have en vægt med, og så i fællesskab finde frem til den ideelle vægt på en 
rygsæk, hvis man skal gå langt med den.
 
Drøft med pigerne, hvordan de pakker, når alt skal være på deres cykler samt i en enkelt an-
hænger (hvis det er muligt at få fat i). Måske kan nogle af pigerne pakke i cykeltasker?
 
DEN GODE CYKEL:
Når I skal på cykeltur, er det vigtigt, at alle cykler er i orden. Hver patrulje skriver i fællesskab 
en liste over, hvad der skal i orden på en cykel, når den skal bruges til en lidt længere tur. Lån 
en af pigernes cykler og gennemgå i fællesskab om alt er, som det skal være (bilag 6). Måske er 
der nogle af spejderne, som skal hjem og checke sin cykel samt sørge for, at den er helt i orden 
inden turen?
 
PAKKE I FÆLLESSKAB:
Hver patrulje beslutter, hvad de vil få brug for på turen fra spejderlokalet (Måske trangia, be-
snørringsmateriale, presenning, opvaskemiddel (evt hældt op i en mindre flaske), toiletpapir, 
førstehjælps ting m.v.). Alt skrives ned og drøftes med leder. Herefter findes det frem, så det er 
parat til turen.  

LAPPE CYKEL:
Skaf en cykelslange med hul fra den lokale cykelhandler.
Lad patruljen finde hullet og lappe det. 
I kan søge efter instruktioner på nettet, fx
https://www.cykelpartner.dk/guide/lap-din-cykel-saadan-lapper-du-din-slange-trin-for-trin-
lapning-af-cykeldaek-3/ 
 

https://www.cykelpartner.dk/guide/lap-din-cykel-saadan-lapper-du-din-slange-trin-for-trin-lapning-af
https://www.cykelpartner.dk/guide/lap-din-cykel-saadan-lapper-du-din-slange-trin-for-trin-lapning-af
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Afslutning
Hvad er det allervigtigste at huske at tage med hjemmefra?
Drøft hvad i vil gøre, hvis en cykel går i stykker undervejs – eller en af jer kommer til skade?
 
Materialer

• Papir, blyanter, turrygsæk med indhold samt alt muligt andet som måske også kunne  
  komme med, men ikke er strengt nødvendigt, lån af en cykel som kan bruges som ”mo  
  del”, cykel slanger, lappegrejer, bilag 6
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Finalen – En tur i naturen
Finalen er en cykeltur ud i naturen, hvor spejderne har været inddraget i alle faser af planlæg-
ning og forberedelse.
 
I mødes ved spejderlokalet med jeres cykler og personlig oppakning. Alt hvad patruljerne har 
fundet frem af ting, der også skal med samt den indkøbte mad, fordeles i rygsække, cykeltasker 
og anhænger. Husk det syltetøj pigerne har lavet.
 
Når I kommer frem ”slås lejr”. Spejderne går derefter på jagt efter spiselige bær, planter eller 
frugter som checkes af lederne. Måske er der tid til en naturaktivitet (bilag 7), som er forberedt 
af lederne hjemmefra? Aftensmaden forberedes, og der hygges om aftenen.
 
Afslutning
Hver patrulje får på turen tid til at begynde på en scrapbog fra turen.
Del spejderne i to hold. Det ene hold skal lave en klassisk scrapbog, hvor der kan være billeder, 
blade, tegninger m.v. men også en lille fortælling om det, der har været sjovt og svært. Scrap-
bogen laves færdig hjemme eller som en del af det næste møde.
Det andet hold skal lave en videodagbog. Klip dagbogsoptagelserne sammen til en lille film.

Lad patruljen diskutere fordele og ulemper ved de to metoder.
 
Når I kommer tilbage til spejderlokalet, samles I i jeres lokale og spejderne stiller deres rygsæk-
ke op af en væg. Derefter tager alle pigerne alt, hvad de har haft med, ud af deres rygsække. Alt 
hvad de har brugt flyttes til bunke ved en anden væg. Hvad er der mest af: Det de har brugt - 
eller det de ikke har brugt?
 
Materialer

• Papir til hver patrulje som kan samles til en scrapbog, lim, tuscher, farver, poser til at   
  samle spiselige bær og frugter i, bilag 7.

RIGTIG GOD TUR
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PÅ TUR I NATUREN - SPEJDER 

 

BILAG 1 

 
En 13-årig piges fortælling fra krigens tid (1940-45).  

Under krigen boede min familie og jeg på en gård. Min familie bestod af min far og mor samt min 
lillebror og lillesøster. Vi havde en del dyr på gården, og vi havde også en stor køkkenhave. Det 
betød, at der var mange ting, vi ikke behøvede at købe. Alligevel mærkede vi på mange måder, at 
det var en anderledes tid, vi levede i men også, at der manglede en del ting, som vi plejede at 
kunne få fat i.   

En af de ting, der var anderledes, var, at vi om aftenen og natten skulle trække sorte rullegardiner 
ned indenfor alle vinduer i hele huset, fordi der ikke måtte komme bare en lille sprække lys ud. 
Det var ikke kun hos os, det skulle ske, men i alle huse i hele landet, fordi krigsflyverne ikke skulle 
kunne se, hvor der boede mennesker.  

             Noget andet, der også var meget anderledes, var, at der blev blæst luftalarm, hvis 
overvågningssystemet havde observeret fjendtlige flyvemaskiner. Så skulle alle, der boede i større 
bebyggelser hurtigst mulig smide alt, hvad de havde i hænderne og skynde sig ned i enten 
kælderen eller søge hen til et tilflugtsrum, hvor man kunne være i sikkerhed, hvis ens hus blev 
bombet. På gården havde vi en kælder, hvor vi måtte ned flere gange, fordi vi hørte krigsflyvere. 
En gang var det midt om natten. Vi blev der et par timer, så kunne vi gå op i vores senge igen. Det 
var meget mærkeligt, og heldigvis skete der ikke noget hos os.  

 

             Selv om vi havde mange ting selv, så var der også mange ting, som min mor og far havde svært ved 
at få fat i. F.eks. var der mangel på sukker og smør. Derfor fik alle personer, både børn og voksne, 
nogle gange om året tildelt rationeringsmærker, som vi skulle aflevere til købmanden, før vi kunne 
købe smør eller sukker. Vi fik aldrig ret meget ad gangen, så det var svært for min mor og alle 
andre husmødre at få sukker og smør til at slå til i en husholdning, især hvis der var mange børn i 
familien.  

 

             Vi kunne heller ikke få fat kaffe og the. I stedet for drak vi kaffeerstatninger, som ikke smagte 
særlig godt, og hjemme hos os, drak vi spandevis af kamillete. Vi havde også svært ved at få fat i 
ordentlig tøj, fordi det uld og bomuld, som tøjet skulle laves af, ikke var til at få fat i – slet ikke hvis 
man boede inde i en by. Derfor blev meget tøj lavet af ”celluld”, der var en slags kunststof, som 
var rigtig ubehageligt at gå med, fordi det kradsede. Det var også svært at vaske og så hurtigt 
sjasket ud. Det var slet ikke sjovt, når man var en ung pige, der gerne ville se lidt smart ud.  
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             Noget andet der også var svært var, at ingen private biler havde tilladelse til at køre i de 5 år, 

krigen varede. Min far og min bedstefar havde begge hver sin bil inden krigen, men de stod uden    
hjul i en lade på gården i alle 5 år. Man måtte enten gå, cykle eller køre med hest og vogn. Man 
kunne også tage en bus, hvis der overhovedet var en bus, der hvor man boede, eller måske et tog. 

 

             Derfor havde alle mennesker en cykel, som blev flittigt brugt. Jeg skulle hver dag køre 11 km til 
skole og 11 km fra skole på cykel. Heldigvis slap jeg nogle gange om vinteren, fordi der kunne være  
så meget sne, at min far kørte mig i skole i en kane med to heste foran.  

 

             Da krigen havde varet et par år, blev det meget vanskeligt at skaffe rigtigt gummi til cykeldæk og 
især til cykelslanger. Derfor var alle cykelslanger meget slidte, og der gik nemt hul i dem, så alle var 
nødt til at have lappegrejer og cykelpumpe med, når de cyklede hjemmefra. Nogle steder i landet 
var det så svært at få fat i cykelslanger, at man skiftede luftslangerne ud med korkpropper. Selvom 
det bumpede ret meget, så var man nødt til at gøre det, for ellers kunne man ikke ret nemt 
komme omkring, når man nu ikke havde mulighed for at bruge sin private bil.  
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PÅ TUR I NATUREN - GRØNSMUTTER 

 

BILAG 2 

 
På de to næste sider kan du se, hvordan I udskifter en cykelslange med korkpropper. Vi vil foreslå, 

at I i første omgang udskifter fordækkets cykelslange, da fordækket er nemmest at få af cyklen.  

 

Det I skal bruge er:  

 

 Ca. 45 propper med et hjul på 28” (voksenhjul) 

 Ståltråd eller elektrikerledning der er ca. 10 cam længere end hjulets omkreds 

 Et bor der er lidt større diameter end den tråd eller ledning I vælger at bruge  

 En boremaskine 

 Tre dækjern 

 Fastnøgle nr. 15 eller en svensknøgle 

 Cykelpumpe 

 Gode fingrekræfter  

 

 

 

God fornøjelse og husk at en korkprop-slange KUN er beregnet til lav hastig.  
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A. Luftcykelslange tages ud af dækket:  
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B. Korkprop-slange sættes på cykelhjul:  
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PÅ TUR I NATUREN - SPEJDER 

 

BILAG 3 

 
Bivuak typer 

En mulighed for at lade sig inspirere til at bygge en bivuak er at se på DDS hjemmeside, hvor de 

foreslår to simple bivuak-typer – henholdsvis A-formen og Diamanten.    

 

 

Læs mere på: https://dds.dk/artikel/guide-to-simple-bivuak-typer 

 

Find yderligere inspiration på 

 http://www.vaerude.dk/bivuak/ 

 

 http://www.skoven-i-skolen.dk/content/bivuak-og-gapahuk 

 

 

       

 

https://dds.dk/artikel/guide-to-simple-bivuak-typer
http://www.vaerude.dk/bivuak/
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/bivuak-og-gapahuk


BILAG 
JUBILÆUMSMÆRKER 

 1 

 

 

PÅ TUR I NATUREN - SPIRER 

 

BILAG 3 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/855
http://naturenskøkken.dk/naturen-nu/
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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
https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/661


BILAG 
JUBILÆUMSMÆRKER 

 1 

 

 

PÅ TUR I NATUREN - SPEJDER 

 

BILAG 5 

 
Syltetøj på trangia 

Grundopskrift: 
500 g bær 
250 g sukker- evt. syltesukker (ca. 3 dl) 
OBS!  Almindeligt sukker giver syltetøj, syltesukker giver marmelade. 

Skyl og rens bærrene/frugterne. 

Bland bær/frugt (store bær deles) og sukker i en trangia Tilsæt krydderier, urter og anden smagsgiver. Lad 
det koge mens i rører i 3-10 minutter, alt efter hvilken type bær/frugt der anvendes. 

Skum omhyggeligt, og hæld syltetøjet på varme, grundigt rengjorte glas. Luk glassene tæt. Opbevares køligt 

På linket: https://www.dansukker.dk/dk/opskrifter/grundopskrift-paa-syltetoej-smagsvarianter.aspx vil I 

kunne finde inspiration til smagsvarianter f.eks. dem I ser nedenfor (følg i øvrigt grundopskrift):  

Hindbærmarmelade 

500 g hindbær 

250 g sukker (ca. 3 dl) 

2 spsk. mørk muscovadorørsukker 

2 tsk. vaniljesukker 

2 stjerneanis 

1 stilk timian 
  
Pærer og vanilje 
500 g pærer, skrællede og skåret i mindre stykker 

250 g sukker (ca. 3 dl) 

1 vaniljestang 

2 tsk. vaniljesukker 
  
Krydrede blommer 
500 g blommer, udkernede 

250 g syltesukker (ca 3 dl) 

2 store kanelstænger 

1 tsk. stødt kardemomme 

Saft og skal af 1 citron 
  
Jordbær og kakaonibs 
500 g jordbær 

250 g sukker (ca 3 dl) 

2 spsk. mørk muscovadorørsukker 

2 spsk. kakaonibs (kan erstattes med 50 g hakket mørk chokolade)       

 

https://www.dansukker.dk/dk/opskrifter/grundopskrift-paa-syltetoej-smagsvarianter.aspx
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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 
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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

