
FANG FISK MED MILLE
Mille elsker at lave og spise mad. Hun synes især, det er sjovt, når hun kan finde og fange sin mad 
i naturen, og i vandet vrimler det med dyr og planter, man kan spise. På mødet skal spejderne 
hjælpe Mille med at fange fisk, og de skal selv både rense og tilberede dem efterfølgende.

Begynd mødet som I plejer at begynde jeres spejdermøder. Tag godt imod nye spejdere, 

der er kommet igen efter Medlemskampagnen. Hvis I har tid til flere aktiviteter, kan I 

lave de ekstra aktiviteter, der er foreslået på næste side.

FREMGANGSMÅDE: FANG OG TILBERED FISK
Begynd med at tænde et bål, som I kan tilberede fiskene på. Lad spirerne og grønsmut-

terne hjælpe, både med at finde og kløve brænde og få bålet i gang.

Hav på forhånd forberedt fisk og redskaber til rensning og tilberedning. Skaf meget 

gerne levende fisk fra et dambrug eller lignende og lad spejderne fange fiskene i et 

badebassin.

De hele, døde fisk skal nu renses. Når de er rene, kan I fylde dem med krydderurter eller 

grøntsager og derefter tilberede dem på bålet. Det kan I gøre ved at pakke fiskene ind 

i sølvpapir og våde aviser og lægge dem i gløderne eller lægge dem direkte på en rist 

over bålet. Lav også gerne tilbehør.

Spis de færdige fisk mens I hygger jer sammen omkring bålet.

Opfølgende møde til Medlemskampagnen 2020 Mille

Materialer 
Hele fisk, meget gerne levende 

Badebassin 

Knive og skærebrætter 

Ingredienser til at krydre fiskene og til tilbehør 

Brænde



Opfølgende møde til Medlemskampagnen 2020 Mille

EKSTRA AKTIVITETER
Hvis I har mere tid på mødet, kan I lave nogle ekstra aktiviteter. 

FREMGANGSMÅDE: SPIS ÆBLE I VAND
Fyld et badebassin med vand og læg æbler i – et æble til hver. Nu skal spirerne og 

grønsmutterne dyste om, hvem der først kan spise deres æble uden at bruge hænderne.

Materialer 
Badebassin 

Vand 

Æbler

FREMGANGSMÅDE: RED SPEJDERVENINDERNE
Når man fanger fisk på havet, er det vigtigt, at sikkerheden er i orden. Spejderne stiller 

sig alle på en række. Én stiller sig overfor nogle meter fra de andre. Hun kaster et red-

ningsreb til den første i rækken, som binder rebet omkring maven og ”trækkes” i land. 

Når hun er reddet, er det hendes tur til at kaste redningsrebet til den næste i rækken. 

Fortsæt til alle er reddet.

Materialer 
Redningsreb


