ANDET INDLEDENDE MØDE RYGSÆKLØB
KAT– DET LEVENDE LYS
Kat kan ikke få nok af eventyr og leg. Hun elsker at udforske nye steder og måder at
have det sjovt på. Kat er taget til Australien. Australien ligger helt omme på den anden
side af jorden i forhold til Danmark. Der er meget ubeboet land i Australien, de har store
skove, kæmpe marker og utrolig flot natur. I Australien kan man tage ud og hike, klatre
og vandre i bjerge, gå under vandfald og nyde den flotte natur og de helt anderledes
dyr; de har kænguruer og koalaer. I skal ud på en udfordrende hike. Her skal I have et
tændt stearinlys med jer hele vejen. Lyset skal gerne være tændt fra start til slut. Men I
må udvælge jer én ting, som måske kan hjælpe jer på jeres tur!

FREMGANGSMÅDE: FRAGT ET TÆNDT LYS
Inden start må pigerne udvælge én af 10 ting, som de tror kan hjælpe dem med at fragte det tændte lys gennem forhindringsbanen uden det går ud.
Lav en forhindringsbane, hvor pigerne både skal over, under og uden om forskellige
genstande. Hvis I har en skov eller legeplads, kan I bruge denne. Ved at samarbejde skal
pigerne fragte et tændt lys fra den ene ende af forhindringsbanen til den anden. Ved
enden af forhindringsbanen, skal pigerne finde nogle tennisbolde og arbejdshandsker,
som de skal have i deres rygsæk.

Til rygsækken
Tennisbolde og arbejdshandsker med læder indvendigt

Materialer

Lys

10 forskellige ting, fx:

Tennisbolde

Fyrfadslys

syltetøjsglas i forskelli-

Bålhandsker eller ar-

Tændstikker

ge størrelser, lysestage,

bejdshandsker med læder

Rafter

tallerken, papstykke,

indvendigt

Reb

olielampe…
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ANDET INDLEDENDE MØDE RYGSÆKLØB
MILLE – TEGN MED KUL
Mille elsker at lave mad og synes det er sjovt, hvor mange forskellige måder, man kan
varme og tilberede ingredienserne på. Hun ved også, at man kan lave maden uden
gryder og pander, og det er rigtig godt, for Miller er taget til Shetlandsøerne, det er en
øgruppe på 32 øer, der hører med til Skotland. De ligger mellem Storbritannien og Færøerne. Men hvad nu, hvis man skal skrive sine opskrifter op, hvad gør man så, hvis man
har glemt sin blyant? Det har Mille en rigtig god ide til! Man laver sit eget kul, som man
kan tegne med.

FREMGANGSMÅDE: TEGN MED KUL

Gem tegninge
rne og brug d
em
på eventen so
m hulemalerie
r
til SOFIES post
.

Spirerne og grønsmutterne skal ud og finde sig en gren. Grenene skal være så lange, at
pigerne ikke brænder fingrene, når de stikker grenen ind i bålet. Grenen skal være en
arms længde og en tommeltots tykkelse. Hold grenen ind i bålet indtil enden bliver helt
forkullet. Brug herefter de forkullede grene til at tegne et fint kunstværk – det kan fx
være af Gnisterne. Husk at alle gløderne skal være slukket i grenen inden de tegner, så
der ikke går ild i papiret.

Til rygsækken
Ufarvede kuverter

Husk en span
d med vand,
så I hurtigt kan
smide vand
på, hvis der g
år ild i noget
forkert.

Materialer
Ufarvede kuverter

Optændingsbriketter

Bålsted

Tændstikker

Groft papir – et til hver pige til at tegne på

Brænde

Tørre grene

Spand med vand
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ANDET INDLEDENDE MØDE RYGSÆKLØB
SOFIE – HEMMELIGE KODER OG SKATTE
Sofie elsker koder og hemmeligheder. Hun er rejst til Sydafrika, her er der en masse
miner med guld og diamanter. Det har hun skrevet hjem til os om, men hun har gjort
det med usynlig skrift, så alle andre ikke kan læse, hvor det er hun har fundet diamantminen. I skal nu finde ud af, hvordan man får den usynlige skrift frem?

FREMGANGSMÅDE: USYNLIG SKRIFT
Forud for mødet har I lavet et skattekort med usynlig skrift, med en tegning eller gådefuld beskrivelse af, hvor skatten er gemt. Teksten er skrevet/tegnet med citronsaft og
mælk, så man først kan se, hvad der står, når papiret varmes op.
Pigerne skal gøre den hemmelige skrift synlig ved at holde et lys under papiret. Lyset
skal være tæt på, så papiret bliver lysebrunt, men ikke så tæt, at der går ild i papiret.
Når skriften er blevet synlig, skal pigerne bruge kortet til at finde skatten. Skatten er
fakler og vat, som skal i rygsækken.

Fra rygsækken
Fakler og vat

Materialer
Fakler
Vat
Stearinlys
Fyrfadslys
Tændstikker
Skattekort skrevet med hemmeligt skrift
Spande med vand
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ANDET INDLEDENDE MØDE RYGSÆKLØB
FLORA – HVAD ER DER I MØRKET?
Flora er rejst til Amerika, hvor hun har fundet en meget mørk hule. Floras mor siger, at
Flora er en rigtig Spørge-Jørgen, med andre ord er Flora MEGET nysgerrig! Flora vil ind
og se, hvad der er i hulen. Men hvordan er det med ens øjne, kan de se i mørke? Spirerne og grønsmutterne skal ind i et helt mørkt rum, tør de gå derind uden lys? Hvis man
står lidt tid, så vænner ens øjne sig til mørket og man kan godt skimte ting. I hulen skal
pigerne lede efter usynlige skatte.
Nu skal I finde små pakker med mel, groft salt, kakaopulver og kaffeflødepulver.
Når holdet har fundet de fire poser, får de dem med i rygsækken.

FREMGANGSMÅDE: FIND DE GEMTE SKATTE
Mørklæg et rum fuldstændigt, så man ikke kan se en hånd for sig. Måske er I så heldige
at have et depot uden vinduer, så er det rigtig godt. Fordel små̊ poser med groft salt,
kakaopulver, mel og pulverkaffe i rummet. Pigerne skal nu finde de små̊ pakker i mørket. Når alle pakkerne er fundet, skal de i rygsækken.

Fra rygsækken
Groft salt i pose
Mel i pose
Kakaopulver i pose
Pulverkaffefløde i pose

Er opgave
n for svæ
r, så giv
pigerne e
n flagerm
uslygte m
ed
ind i hulen
.

Materialer
Små poser med groft salt, mel, kakaopulver og pulverkaffefløde i, så der er en
til hvert hold.
Flagermuslygte
Tændstikker
Mørklagt rum
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