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Åbent hus-arrangement 
Arrangementet ligger på den nationale mærkedag Naturens Dag den 8. september, som en afrunding 
for de klasser, der har deltaget i Den lille spejderuge. Arrangementet kan afholdes uafhængigt af 
deltagelse i Den lille spejderuge. 
Arrangementet er for hele familien og er baseret på, at børnene har forældre med. 
 
Stjerneløb og bål: 
Omdrejningspunktet for arrangementet er madlavning på bål og et stjerneløb med udgangspunkt i de 
fire elementer: Vand, ild, luft og jord. Der er beskrivelse af de enkelte aktiviter længere nede i 
dokumentet. 
 
Antallet af aktiviteter afhænger af, hvor mange ledere og hjælpere I har, samt de fysiske rammer I har 
til rådighed. Vi har valgt at have et udvalg af aktiviteter, som I kan vælge mellem.  
  
Program: 

● En leder tager imod familierne og byder velkommen, når de ankommer til spejderhytten. 
● Fælles start med sang og en leg. En leder introducerer dagens program. (15 min) 
● Stjerneløb: Vand, luft, ild og jord. Samtidig med at stjerneløbet foregår, kan familierne 

skiftevis gå fra og lave bålmad. (1 ½ time) 
● Fælles afslutning. Uddeling af spejdergave, inkl. Information om indmeldelse og program for 

den kommende periode. Spejderråb. Tak for i dag (15 min) 
 
Deltagerantal: 
Da åbent hus er et arrangement for familier, kan vi hurtigt nå op på et højt deltagerantal. Vores bud 
er, at der kommer mellem 5-25 familier til et arrangement.  
 
Bemanding: 
Der er planlagt efter, at man kan stille med tre-fire ledere, som har følgende funktioner: 

● En leder, der står for at instruere familierne og sende dem hen til de forskellige aktiviteter på 
spejdergrunden.  

● En leder, der står fast ved bålet og hjælper med at lave bålmad. 
● En leder, der står for kontakten til forældrene. Byder på kaffe, fortæller om gruppen og svarer 

på spørgsmål fra forældrene. 
● Hvis I kun er tre ledere, så frafalder ildaktiviteterne, da denne aktivitet kræver bemanding.  

 
Vi opfordrer til, at de spirer/smutter, som allerede går til spejder, deltager, så de børn, som er på 
besøg, er mere trygge samt får dannet relationer – og dermed øget lyst og mod til at starte til spejder. 
Derudover kan man få ældre spejderne til at deltage som hjælpere og igangsættere. 
 
Spejdergave: 
Vi opfordrer til at I giver børnene en lille spejdergave: En pose med kampagneklistermærker, en 
forældrefolder (bestilles gratis hos 55°NORD), en naturens dag børne-tattoo, naturens dag 
klistermærker (bestilles når I opretter jeres arrangement på https://www.naturensdag.dk/bliv-
sondagsarrangor/), information om indmeldelse og program for den kommende periode. 
 
Naturens Dag: 
Opret jeres Åbent hus som et Naturens Dag arrangement, så reklamerer de for jeres arrangement på 
deres platforme og i kommer på Naturens Dag kortet. Herudover kan I bestille lækkert Naturens Dag 
merchandise (fx reklame plakater, kasketter, børne-tattoos, klistermærker, T-shirts, flag, Beach flag 
mv.). Gå til oprettelse af arrangement: https://www.naturensdag.dk/bliv-sondagsarrangor/ 
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Bålmad (bemandet) 
Varighed: 
20 min  
 
Forberedelse: 

● Indkøb af ingredienser til enten snobrød eller pandekager 
● Finde materialer frem 
● Tænde et bål i god tid, så der bliver et godt glødebål 
● Lave pandekagedej eller snobrødsdej 

 
Beskrivelse: 
Forud for aktiviteten skal I beslutte om familierne skal lave pandekager eller snobrød. Nedenfor findes 
beskrivelse og ingrediensliste til begge aktiviteter. 
 

Pandekage, opskrift til 20 stk. pandekager Pandekage ingredienser  

1. Pisk melet sammen med halvdelen af mælken til en jævn 
blanding. Tilsæt resten af mælken, æg og salt - og pisk det 
hele godt. 
2. Smelt smørret i en stegepande og kom det i 
dejblandingen. 
3. Lad børn og forældre stege deres egen pandekage over 
bålet. 
Server de lune pandekager med syltetøj og sukker. 

● 300 g hvedemel (ca. 5 dl) 
● 9 dl mælk 
● 6 æg 
● 1 tsk groft salt 
● 100 g smør 
● Syltetøj  
● Sukker  

 
 

Snobrød, opskrift til 20 stk. Snobrøds ingredienser 

1.Rør gæren i den lunkne vand. 
2. Tilsæt 1 tsk groft salt og melet gradvist. Ælt dejen godt. 
3. Lad den hæve ca. 30 min. 
4. Giv børnene og forældre en klump dej på størrelse med 
en bolle hver. Og lad dem forme dejen til en lang pølse, som 
de ruller rundt om deres snobrødspind.  
5. Bag snobrødene over gløderne på bålet til de er 
gennembagte og gyldne hele vejen rundt. 
6. Spis snobrødene lune med syltetøj 

● 50 g gær  
● 6 dl vand  
● 1 tsk groft salt  
● 1000 g hvedemel  
● Syltetøj 

 
Materialer: 

● Brænde 
● Økse 
● Tændstikker 
● Pallet til at vende pandekager 
● Bålhandsker 
● Bålpander/snobrødspinde 
● Ingredienser til pandekager/snobrød 
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Jord: (ubemandet) 
Jordposterne har ikke brug for bemanding. Deltagerne instrueres kort ved basen, herudover 
er beskrivelsen printet, lamineret og lagt ved posten. 

Mudderbingo 
Varighed: 10 min 
 
Forberedelse: 

• Print af instruktion til post 
• Printe og laminere bingopladerne.  
• Blande mudder til ”mudderpøl” i en spand/murerbalje 
• Finde de forskellige ting frem til pladen.  
• Læg én af hver genstand i en sort sæk. Læg de resterende genstande i mudderpølen 

 
Beskrivelse: 

1. Familien vælger en opråber, der får en sort sæk med genstandene i. 
2. Resten af familiemedlemmerne får en bingoplade hver. 
3. Opråberen trækker en vilkårlig genstand fra den sorte sæk.  
4. De deltagere, der har den pågældende genstand på deres bingoplade, løber nu hen til 

mudderpølen, og leder efter genstanden. Når genstanden er fundet, løber de tilbage og 
lægger den på deres bingoplade. Sådan fortsætter I, til en eller flere deltager har pladen fuld.  

5. Når spillet er slut, lægger i genstandene tilbage i mudderpølen.  
 
Materialer: 

● Bingoplader printet og lamineret 
● Murerspande/soppebassin med mudder  
● 5 af hver genstand på bingopladen: Mug/kop, tandbørste, kam, indpakkede bolsjer, strømper, 

arbejdshandsker, hårspænde, hårelastik, gaffel, mønter. 

Ormekapløb 
Varighed: 
5 min 
 
Forberedelse: 

• Print af instruktion til post 
• Læg presenning på jorden og sæt den fast med pløkke i hjørnerne 

 
Beskrivelse: 

1. Vælg to personer, der skal dyste mod hinanden. 
2. De valgte lægger sig klar på jorden med hovedet mod presenningen.  
3. Det gælder om hurtigst at orme sig under presenningen fra den ene ende til den anden. 
4. Den, der kommer hurtigst ud i den anden ende, har vundet. 

 
Materialer: 

● Presenning, stor 
● Tråd pløkker  
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Luft: (ubemandet) 
Luftposterne har ikke brug for bemanding. Deltagerne instrueres kort ved basen, herudover 
er beskrivelsen printet, lamineret og lagt ved posten. 

Vindmølle af papir 
Varighed: 
7 min. 
 
Forberedelse: 

• Print af instruktion til post 
 
Beskrivelse: 

1. Klip papiret, gerne et glitter papir eller ét i en flot farve, til et kvadrat ved at folde det og flugte 
linjen. 

2. Klip et snit ind fra hvert hjørne som vist på tegningen. 
3. Hjørnerne foldes ind – alle fra samme side. De kan evt. sættes fast med et lille stykke tape. 
4. Møllen sættes sammen ved at nålen stikkes igennem i midten 
5. Vingerne sættes fast på pinden. Sørg for, at vingerne kan dreje rundt. 
6. Prøv møllen af. I kan se, om der er forskel på, hvor hurtigt den drejer i forhold til, hvor I står. 

 
Materialer: 

● 6 Sakse 
● 50 stk. papir 
● 50 blomsterpinde, 
● 50 nåle til at stikke i blomsterpinden 

  



Materialet er udviklet med inspiration fra medlemskampagnerne Luft, Ild, Vand og Jord 

5 
 

Pustelabyrint 
Varighed: 2 min. pr. person 
 
Forberedelse: 

• Lav en labyrint, der er åben for oven af en papkasse. Væggene skal være ca. 5 cm høje  
• Lav kugler af vat eller køb nogle bordtennisbolde. 
• Find et sted med læ til posten. 
• Print af instruktion til post 

 
Beskrivelse: 

1. Bolden pustes fra A til B gennem labyrinten.  
2. Tag evt. tid: Hvem gør det hurtigst? 

 
Materialer:  

● Papkasse, f.eks. flyttekasse 
● Limpistol, tape o. lign. til at lave vægge. 
● Bordtennisbolde, eller alternativt 1 pakke vat. 

Teposekast 
Varighed: 2 min. pr. person. 
 
Forberedelse: 

• Print af instruktion til post 
• Find et sted med læ til posten. 

 
Beskrivelse: 

1. Tag den del af teposen, der har tryk på (etiketten), i munden. Sving hovedet op og ned, så 
teposen kommer i sving. 

2. Lav en stor bevægelse bagover med hovedet, så teposen flyver bagover. 
3. Mål hvem der kan kaste den længst, ved at lægge en sten som mærke. 

 
Materialer: 
Teposer  
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Vand (ubemandet) 
Vandposterne har ikke brug for bemanding. Deltagerne instrueres kort ved basen, herudover 
er beskrivelsen printet, lamineret og lagt ved posten. 

Rutchebane 
Varighed: 5-15 min 
 
Forberedelse: 

• Print af instruktion til post 
• En stor presenning spændes ud på et meget skrånende område.  
• Presenningen smøres ind i sulfo/opvaskemiddel blandet op med vand i forholdet 1:1 Brug 

ikke det hele til at starte med, da der skal genpåføres løbende. 
• Find et sted til posten i passende afstand til sø, vandløb o. lign. så der ikke løber sulfo ud i 

dem. 
 
Beskrivelse: 

1. Deltagerne hopper i sorte sække. 
2. Deltagerne tager på skift en tur på rutchebanen 

 
Materialer: 

● Meget stor presenning, evt. tråd pløkker til at spænde den ud med. 
● 5 flakser sulfo/opvaskemiddel 
● 3 ruller sorte sække 

Vandstafet 
Varighed: 10-15 min 
 
Forberedelse: 

• Print af instruktion til post 
• Fyld 2 af spandene med vand.  
• Marker en bane. 

 
Beskrivelse: 

1. Lad familierne dyste mod hinanden. Lav en bane, hvor der står en spand med vand i den ene 
ende og en tom spand i den anden ende. Man kan evt. lave forhindringer på vejen. 

2. Deltagerne skal på skift flytte vand fra den fyldte spand til den tomme spand. Det kan gøres 
med en kop, en anden beholder eller en stor svamp.  

3. Man kan lave stafetten på tid og måle op, hvor meget vand, der er i, eller man kan slutte, når 
et hold har fyldt sin spand/kande.  

 
Materialer: 

● 4 Spande/kander 
● 2 Kopper, 2 svampe, 2 målebægre 
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Nedløbsrør med huller 
Varighed: 5-10 min 
 
Forberedelse: 

• Print af instruktion til post 
• Inden aktiviteten skal man have skaffet sig et stykke af et plastnedløbsrør på ca. 75 cm, hvor 

der bores 15-20 huller - ikke alt for store, da de skal kunne dækkes af små barnefingre. 
• Bunden af røret lukkes tæt af med gaffatape el.lign.  

 
Beskrivelse: 

1. Holdet vælger en vandhenter.  
2. Resten af holdet prøver at få dækket alle hullerne med fingrene, så der ikke kan løbe vand 

ud.  
3. Vandhenteren hælder vand i og det gælder nu om man kan få fyldt sit nedløbsrør helt op til 

kanten.  
4. Flere forsøg er nok nødvendige. 

 
Materialer: 

● Nedløbsrør med huller i. 
● Gaffatape  
● Spande med vand 
● Kande 
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Ild (bemandet) 
Til ildposterne skal afsættes en enkelt leder til at instruere deltagerne og sørge for 
sikkerheden. 

Ildmagerske 
Varighed: 10 min. 
 
Forberedelse: 

• Fyld en spand med vand, i tilfælde af at ilden breder sig fra trangiaet – du må IKKE kaste 
vand på spritten  

• Find materialer. 
 
Beskrivelse: 

1. Placer spritbrænderen i underdelen af trangiaet. 
2. Fyld sprit i spribrænderen og tænd ild i spritten 
3. Kast en lille smule “stof/materiale” eller hold “stoffet/materialet” ind i flammen og se hvad der 

sker. Kommer der et “puf” eller skifter flammen farve. 
 
Materialer: 
Sprit, tændstikker, trangia bund og spritbrænder, gulvspand med vand forskellige stoffer: 

● kaffeflødepulver - giver et puf. 
● Kakaopulver - flammer op og gnistrer. 
● Køkkensalt - flammen bliver mere orange. 
● Kobberledning - flammen bliver grøn 
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Ildbowling 
Varighed: 15 min. 
 
Forberedelse: 

● Find et sted til posten, hvor underlaget ikke er brandbart. 
● Fyld en spand med vand. 

 
Beskrivelse: 

1. Tag et stykke vat og placer en mellemstor sten under vattet. Stenen må ikke kunne ses. 
2. Lav et antal af disse og læg dem på banen, men ikke for tæt så man antænder flere ved 

samme kast. 
3. Dyp en tennisbold i sprit, lade den dryppe af og tænd den. Husk at have store 

arbejdshandsker lavet af læder på.  
4. Sæt ild til tennisbolden og tril/kast bolden ud til vatkuglerne med sten i.  
5. Hver deltager skal have et forsøg.  
6. For at slukke ilden på stenene, så læg et tæppe hen over dem og klap ilden “død” 

 
Materialer: 

● 2 sæt handsker, der kan modstå ild og varme (fx. svejsehandsker) 
● 3 tennisbolde 
● 5 pakker vat 
● 10 små til mellemstore sten 
● Tændstikker 
● 3 flasker sprit 
● 2 rafter til banen 
● 2 brandtæpper til at kvæle ilden med. 
● 1 spand med vand 

Flyvende tepose 
Varighed: 10 min. 
 
Forberedelse: 

• Afprøv inden dagen at antænde en tepose, således at du ved hvordan det virker. 
 
Beskrivelse: 

1. Klip tebreve/teposen åben i den ene ende. Tøm teposen for te. 
2. Stil teposen op på en underkop eller lille tallerken. 
3. Antænd teposen med en tændstik for neden. 
4. Når den næsten er brændt op skulle den gerne stige til vejrs. 
5. Se video på youtube for instruktion: https://www.youtube.com/watch?v=TKF3OKxwM8g  

 
Materialer: 

• Tallerkener indpakket I alufolie 
• 10 pakker tændstikker 
• 6 sakse 
• 100 tebreve eller teposer 
• 1 spand med vand. 

 


