Poster til Den unge H. C.
Andersen
Post 1 - Odense
Pigerne bliver født. Derfor skal de
lege storke, der aflevere H. C.
Andersen. Det gør de ved at kravle så
højt op i et træ, at de stadig tør
hoppe ned. Dette går selvfølgelig ud
på at kravle lidt højere op i træet, end
man tør.

Post 6 – Talent
Pigerne skal nu finde deres talenter
hos hinanden, ligesom Collins fandt
H. C. Andersens talent. Pigerne går
sammen to og to og fortæller, hvad
de synes, hinanden er rigtig gode til.
Alle talenterne skrives ned på et
stykke papir, som bliver på posten.
Efter løbet får hver pige en seddel
med deres talenter.
Post 7 – Slagelse og Helsingør

Læs en tekst op for pigerne, som
handler om H. C. Andersens ungdom.
Teksten kan findes her

Pigerne er kommet på skole og skal
derfor løse en kode, som en leder har
lavet Det kan fx være en morse kode,
hvor der står: ”At rejse er at leve.”

Post 2 - København

Post 8 – Universitetet

Pigerne er blevet fattige og bliver
nødt til at smide deres overflødige tøj
og lave en kæde ud af det. Pigerne
må ikke tage tøjet med videre.

Inden pigerne går til post 8, skal de
forbi post 2 for at hente deres tøj
igen. Nu er de nemlig ikke længere
fattige børn, men veluddannede unge
mennesker.

Post 3 – Drengekoret
Pigerne er nu kommet på besøg i
drengekoret og skal derfor vælge en
sang, som de synes er eventyrlig, og
som de kan synge. De skal forklare,
hvorfor de synes, den er eventyrlig.
Post 4 – Ballet
Pigerne er nu kommet til ballet og
skal derfor vise deres talent inden for
balletten. Det kan fx være ved, at de
skal gå på et tov, som er bundet op
mellem træerne.
Post 5 – Håndarbejde
Pigerne skal vise hvor gode de er til at
bruge deres hænder, ved at slå et
søm lige ned i et stykke træ.

Pigerne er nu veluddannede og har
gode for udsætninger for et godt liv.
Derfor skal de nu skåle for deres
fremtid og snakke om, hvad de godt
kunne tænke sig at blive.

