
KAT – AUSTRALIEN
Kat er taget sammen med Gnistepatruljen helt om på den anden side af jorden til Australien, hvor 
de har store problemer med skovbrande. Kat og Gnisterne skal besøge Kats moster Camilla, der er 
brandmand. Hun har lovet Kat at vise dem, hvordan de slukker skovbrande i Australien. 

På aktiviteten skal spejderne og deres gæster først lære at slukke ild med branddasker 

og brandtæppe og bagefter lære at kontrollere ilden gennem et spil ildbowling. 

FREMGANGSMÅDE: LÆR AT SLUKKE ILD
Sæt ild i noget græs, blade eller andet let antændeligt på et sikret område fx i en bål-

plads. Pigerne skal bruge en branddasker til at slukke ilden med.

Lav et bål, sluk bålet med et brandtæppe; med brandtæppet fjerner man ilten og bålet 

vil derved ikke brænde, løftets brandtæppet for tidligt, vil ilden blusse op igen. Ligger 

brandtæppet ikke tæt nok om ilden og der stadig kommer luft til, vil det kunne brænde 

under tæppet. Lad hver pige få lov til at prøve at slukke bålet med brandtæppet. 

FREMGANGSMÅDE: ILDBOWLING
Ildbowling: spillet skal spilles på fliser, asfalt eller lignende. Indram banen med rafter, 

så boldene ikke kan trille for langt væk. Kom sten ovenpå vatkuglerne, så de ikke flyver 

væk. 

Spillet går ud på, at pigerne skal trille med brændende ildkugler (tennisbolde dyppet i 

sprit), så de rammer keglerne (vattotter dyppet i sprit) og der går ild i dem. Pigerne skif-

tes til at prøve at trille med ildkuglerne. Væd tennisboldene med sprit og sæt ild til dem 

med en tændstik. Boldene brænder i ca. 5 min. ad gangen. Pigerne skal have arbejds-

handsker på med læder på indersiden, fx svejsehandsker eller bålhandsker, så brænder 

de sig ikke.

Fra rygsækken

Arbejdshandsker med læder indvendigt 

Tennisbolde

Klæd en af jer ud som brandmand eller få en lokal brandmand til at komme og være moster Camilla. Sig gerne ”Howdy Mate” og andre australske udtryk til pigerne. 

Husk hårelastikker, så alle de 

piger med langt hår kan få 

samlet deres hår, samt at de 

ikke har dynejakker eller andet 

letantændeligt tøj på.

Materialer

Arbejdshandsker med 
læder indvendig
Tennisbolde 
Branddasker

 
Brandtæppe
Bål
Tændstikker
Sprit

 
Rafter
Vat
Sten

Hårelastikker

Se videoinstruktion med aktiviteten på youtu.be/
PP_YlBthFvU. 
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MILLE – SHETLANDSØERNE
Mille har glædet sig i ugevis. Hun skal nemlig til Shetlandsøerne, som er en lille øgruppe nord for 
England sammen med Gnistepatruljen og besøge sin tante Lilly. Lilly elsker fugle og har derfor invi-
teret Mille og Gnisterne ud at vandre på en lillebitte ø, der hedder Mousa. Der bor ingen mennesker, 
men til gengæld en masse fugle.

Deltagerne skal samle æg fra fuglenes reder, der ligger på små klippefremspring og 

tilberede æggene over bål uden potter og pander.

FREMGANGSMÅDE: FIND REDER MED ÆG OG STEG SPEJLÆG
Fortæl pigerne, at I er taget ud på en lille ø Mousa for at vandre og kigge på fugle. 

Desværre har I ingen madpakker med og er gået hen og blevet småsulte. Heldigvis ved 

tante Lilly, at man gerne må spise fuglenes æg, da der er rigtig mange af dem. Men man 

kan jo ikke spise rå æg! Til gengæld smager æg rigtig godt, når det bliver lavet til fx 

spejlæg.

Gem nogle hønseæg, som pigerne skal finde. Når I har fundet æggene, skal de tilbere-

des over et glødebål med ikke alt for varme gløder. Desværre har I ingen pande at stege 

æggene på, men heldigvis ved Mille, at man kan stege æg i kuverter. I skal bruge de 

kuverter, pigerne har med i deres rygsæk. 

Slå et æg ud i en kuvert og luk den grundigt. Sprøjt kuverten med vand. Brug fx en for-

støver, eller dyb den hurtig ned i en spand med vand. Læg kuverten direkte på gløderne 

i bålet. Husk bålet må ikke være for varmt. Vend kuverten ofte. Når æggemassen er 

blevet fast inde i kuverten, er det klar til at blive spist. Spis det ved at rive den ene side 

af kuverten op. Drys evt. med salt og peber.

Fra rygsækken

Ufarvede kuverter

Materialer

Ufarvede kuverter  

Godt glødebål, der er næsten ved at brænde ud 

Spand med rent vand 

Æg (der skal være mindst et æg til hver pige) 

Salt og peber 

Gafler

Klæd en af jer ud som tante 

Lilly.  Gerne med vandretøj, 

kikket og uglet hår.

Er bålet meget varmt, kan man lægge kuverten på en rist oven over bålet.
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SOFIE – SYDAFRIKA
Sofie er sammen med Gnistepatruljen rejst til Sydafrika. Her har man i en hule, der er blevet kaldt 
for Mirakelhulen fundet spor af, at der for over 1 million år siden boede mennesker, der tilberedte 
mad over bål. Det er lang tid siden. Man ved ikke, hvordan de tændte bål, men Sofie kender flere 
metoder. Hun kan både tænde ild med flint og stål og ved at gnide en pind mod et stykke træ.

Spejderne og deres gæster skal på gammeldags maner tænde ild til en fakkel, så de kan 

kigge på hulemalerier i en mørk hule. 

FREMGANGSMÅDE: TÆND ILD UDEN TÆNDSTIKKER
Tænd i fællesskab med pigerne ild på gammeldags måde. Det kan være med flint, stry-

gestål eller forstørrelsesglas og sol. Vat fænger nemt gnisterne, så der bliver flammer. 

Hav en fakkel klar og tænd den på det brændende vat, så snart der er ild. 

FREMGANGSMÅDE: PÅ OPDAGELSE I MIRAKELHULEN
Når I har fået sat ild til faklerne, skal pigerne ind i ”hulen” og finde gamle hulemalerier. 

Kig sammen på hulemalerierne og snak om hvad de forestiller? Send meget gerne en 

voksen ind i ”hulen” sammen med pigerne, så der ikke er nogle, der kommer til at sætte 

fut til en andens hår eller lignende.

Fra rygsækken

Fakler

I stedet for vat kan I 

prøve at tænde ild til chips, 

ståluld, birkebark, tørt 

græs eller tørre grannåle. 

Materialer

Fakler  

Strygestål

Forstørrelsesglas

Chips

Ståluld

Vat

Flintesten

Hule 

Hulemalerier

Lav en “hule” ved at mørklægge et rum 
i hytten eller spænde en presenning 

op, så der bliver et mørkt rum. Hæng 
hulemalerier forskellige steder i hulen. Lav 
hulemalerier ved at tegne tændstikmænd 

og tændstikdyr med sort på A4papir.  I kan 
også bruge kultegningerne som pigerne lavede på rygsæk-løbet.
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FLORA – AMERIKA
Flora elsker indianere. Hun har set Disney tegnefilmen ”Pocahontas” mindst 15 gange. Derfor er 
Flora helt vildt spændt på at besøge Pocahontas’ hjemegn i det nordøstlige USA sammen med alle 
pigespejderne og deres veninder. Flora har specielt glædet sig til at prøve at lave røgsignaler og bål-
magi ligesom indianerne. Hun syntes det er helt vildt fedt, at man kan sende beskeder til hinanden 
over store afstande ved bare at bruge et bål og et tæppe.

Sammen med Flora skal spejderne lave røgsignaler og bålmagi.

FREMGANGSMÅDE: RØGSIGNALER
Indianerne lavede røgsignaler ved at samle en stor bunke blade og smide dem på bålet 

for at give en masse røg. Ved at holde et tæppe hen over bålet og hurtig flytte det, kun-

ne de lave røgskyer, som de brugte som simple koder til at videregive en besked.

Del pigerne i to hold, så de kan prøve at sende beskeder til hinanden. Aftal på forhånd, 

hvad fx tre røgskyer i træk betyder. 

FREMGANGSMÅDE: BÅLMAGI
Lav bålmagi: smid en håndfuld af hvert pulver ind over bålet og se hvad der sker!

Groft salt: gnistrer og laver små stjerner.

Pulverkaffefløde: laver et ”puf”.

Kakaopulver: flammer op og gnister.

Mel: laver et stor ”puf” og stor gang i bålet.

Fra rygsækken

Små poser med groft salt, kakaopulver, pulverkaffefløde og mel

Har I god tid, så kan I finde på 

indianernavne til hinanden. 

Vælg en egenskab og et dyr, 

som kendetegner pigen fx 

Modige Tiger eller Venlige Ulv. 

Materialer

Groft salt 

Kakaopulver 

Pulverkaffefløde 

Mel  

Poser 

Bål - med godt gang i 

Blade (mange) 

Håndklæde (til at kunne lave  

røgsignaler) 

Spand med vand

Klæd dig ud som indianer og sig magiske indianerremser fx “Store Manitu jeg hidkalder dig”, samtidig med at I kaster pulver på bålet. 
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