
 

 

Historietid 
 

Målgruppe 

5 – 7 år 

Årstid 

Hele året 

Tid 

20 – 40 min 

Sted 

Udendørs 

Formål med aktiviteten 

Læring om regler og færdsel ved bålet. Desuden, at bål ikke er farligt, 

hvis man bare ved, hvad man laver. 

Materialer 

- Bilag med historie  

- Blyanter/farveblyanter 

- Papir 

Sådan gør du 

1. Læs historien op for pigerne 

2. Imens en leder læser historien, er det meningen at pigerne skal 

tegne det de hører. 

3. Pigerne kan male med blyanter, maling, vandfarve osv. Tegnin-

gen kan være i form af en tegneserie, en stor fælles tegning eller 

noget helt tredje.  

4. Efterfølgende kan de evt. hænges op i hytten.  

5. Hvis I vælger at lave en tegneserie, er der i bilag 2 en tom teg-

neserie, som pigerne så kan udfylde. En god idé kan være at dele 

historien op i 4 dele (en del til hver boks), så pigerne lettere kan 

følge med. 

6. Da det er en historie, sker der mange forskellige ting. Derfor kan 

det måske være svært at følge med når man tegner. Tag derfor 

evt. en pause halvvejs og snak om historien indtil videre.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historietid – Det kæmpe store bål 

Til dagens møde skal patruljen ”Gnisterne” lave bål. Det er dog ikke no-

get helt almindeligt bål. Det er nemlig snart Skt. Hans, så pigerne skal 

lave et kæmpe stort bål, så de kan brænde en heks af. Bålet skal være 

lige så højt som de fire piger i patruljen. Flora er lidt bange, da bålet 

skal være rigtig stort. Sofie fortæller Flora, at hun ikke behøver at være 

bange. Deres spejderleder Camilla har nemlig styr på det, og om lidt vil 

hun fortælle Flora, Mille, Sofie og Kat, hvad man skal passe på ved så 

stort et bål.  

Pigerne venter spændt på Camilla ved bålpladsen, hvor de om lidt skal i 

gang. Camilla kommer gående ud af spejderhytten med en masse aviser 

og tændstikker til at tænde bålet med. Camilla kigger spændt rundt på 

alle pigerne, og spørger om de er klar til at lave et kæmpe bål. De råber 

alle sammen højt ja! Camilla griner og begynder at fortælle om de reg-

ler, der er omkring bålet.  

 

Camilla remser 5 forskellige regler op: 

1. Når man skal tænde bål, skal man altid have en voksen med, der 

har styr på at tænde bål. 

2. Man skal altid have en spand vand stående ved bålet, sådan at 

man kan slukke det, hvis noget går galt. 

3. Når man er omkring bålet skal man have sat sit lange hår op. 

4. Man må ikke have nylon på. Det kan f.eks. være tynde strømpe-

bukser eller regnbukser. 

5. Man må aldrig gå fra et tændt bål. 

 

Flora, Mille, Sofie og Kat kigger rundt på hinanden. Mille peger på Kats 

hår. ”Du skal have sat dit hår op Kat!” Kat griner og siger, at det skal de 

alle sammen. Camilla kigger rundt på pigerne og kan se, at de alle har 

deres hår hængende. Flora har meget fint og tyndt lyst hår. Det når 

hende lige til skuldrene, men det skal alligevel sættes op. Ved siden af 

sidder Mille, som har kort brunt hår. Det er lidt svært at sætte op, men 

Kat foreslår, at de fletter en fletning i pandehåret. Kat har det længste 

hår af alle pigerne. Det er meget mørkt, næsten sort. Yderst sidder So-

fie, som har knald rødt hår. Det når hende til midt på ryggen og er stort 

og tjavset.  

Camilla går ind efter nogle hårelastikker til pigerne. Imens laver pigerne 

en rundkreds og fletter hinandens hår. Camilla henter også en spand 

vand, som kan stå ved bålet. Så, nu er Gnisterne klar til at tænde et 

kæmpe bål! 

 

Flora og Sofie henter brænde, og Mille og Kat går i gang med at folde 

aviser til bålet. I samarbejde med Camilla, får Gnisterne lavet et kæmpe 

bål. Pigerne kigger op på det store bål, som næsten er lige så højt som 

dem selv. Flora er stadigvæk lidt bange, for hun synes bålet er meget 

varmt. Camilla fortæller, at det er i orden at være bange, men der sker 



 

 

ikke noget, så længe hun er her. Hun har nemlig været spejder i 20 år, 

og har tændt rigtig mange bål. Flora smiler forsigtigt og slapper lidt 

mere af. De andre piger i patruljen sætter sig omkring bålet, og gør 

plads til Flora mellem sig. De skal i hvert fald også nok passe på hende, 

lover de.  

De skal nu til at brænde heksen af, hvilket jo er derfor de har tændt det 

store bålet. Heksen har de lavet til mødet sidste gang. Hun er stor og 

ækel. Hun har langt og ulækkert sort hår og en sort kjole på. Heksen 

har de sat oven på en kost, som de fandt på loftet. Imens Camilla hen-

ter heksen, finder pigerne deres sangbog frem. De kan lige nå en lille 

sang, inden de skal brænde heksen af. Mille vil gerne synge Troldefine, 

så den synger de. Hele patruljen elsker at synge, så da Camilla kommer 

ud med heksen, spørger de hende, om de ikke kan synge nogle flere 

sange. Camilla smiler og fortæller, at de skal synge en speciel sang, 

mens de brænder heksen af. Pigerne kigger spændt på hinanden. Hvil-

ken sang er det mon? 

Camilla fortæller, at det er nr. 125 i sangbogen. Pigerne begynder at 

bladre i deres sangbogen. Kat hjælper Sofie med at finde den, for der er 

så mange sange i sangbogen. Mille rynker på næsen. Den sang kender 

hun i hvert fald ikke. De andre piger siger, at de heller ikke kender den. 

Camilla smiler og begynder at synge. Først lytter pigerne bare, men ef-

terhånden begynder de at synge med. Da de alle fire har lært sangen, 

sætter Camilla heksen på bålet. Imens heksen bliver spist af de store 

orange flammer, synger pigerne sangen en gang til.  

Lidt senere da heksen er væk, og bålet er ved at brænde ud, smiler Mille 

og siger, at det alligevel var en god sang, selvom de ikke kendte den. 

De andre piger nikker, og siger de er enige. Det er Camilla glad for. Hun 

siger tak for i dag til pigerne, og Mille, Sofie, Flora og Kat cykler hjem. 

De glæder sig alle sammen til næste spejdermøde, hvor de ses igen. 

 

 

 

 

 

 


