
Halløj med jer.
Ej hvor er Island et sejt sted. Naturen er så flot og 
det er helt vildt, at man kan bade udendørs i varme 
kilder hele året – også om vinteren.

Har I nogensinde tænkt over, at sne og is også er 
vand? Det er bare frossent vand. Det synes jeg er ret 
sjovt at tænke på. 

Vil I være med til at finde ud af, hvordan man på en 
sjov måde kan bruge både det frosne og varme vand, 
de har her? Så vend kompasset mod Nordvest og 
husk det varme tøj.

Hoppende hilsner
Kat.



Hej piger.

Min mave er næsten ved at sprække af al den gode 
mad, jeg får her i Spanien. De har vildt meget forskel-
ligt at vælge imellem, og markederne flyder over af 
lækker mad fra havet.

Det er så mærkeligt at tænke på, at alle de fisk, jeg 
har smagt, engang har levet og trukket vejret under 
vand. Har I smagt meget mad fra vandet? Jeg vil øn-
ske, jeg kunne nå at smage det hele.

Har I lyst til at hjælpe mig med at fange maden, så 
vi kan smage det sammen? I skal ikke være bange – 
det smager godt alt sammen. Peg kompasset mod 
syd og prøv selv.

Madglade hilsner

Mille.



Kære pigespejdere.

Wow det er den stor ørken, de har her i USA. Man kan 
se helt vildt langt, uden at se noget som helst. Og 
vand skal man nogle gange lede rigtig længe efter.

Flere af byerne får strøm og energi fra kæmpestore 
vandkraftværker, men vandet i vandhanerne skal 
man spare på. Vil I hjælpe mig med at passe på van-
det, så der er nok til alle? Så skal I være rigtig gode 
til at arbejde sammen. Og pas på, I ikke bliver våde.

Vend kompasset mod vest og se, hvor selv hvor lidt 
vand her er.

Mange spejderhilsner

Sofie.



Hej spejderpiger.

Kan I godt lide vand? Jeg elsker vand og det bedste 
jeg ved er at bade, når jeg er på ferie. Det er ret læk-
kert at bade her i Sri Lanka.

Men der kan også være for meget vand. De sidste 
par dage har det regnet så meget, at der er kommet 
oversvømmelse. Man kan sejle i gummibåd i gaderne. 
Men desværre er der også mange huse, der er blevet 
ødelagt og folks ting, er skyllet væk.

Jeg vil rigtig gerne hjælpe med at finde tingene igen 
– vil I være med? Så vend kompasset mod øst.

Kærlig hilsen

Flora.


