1. Rønne Trop og Flok

”Mere smag på naturen” - Gourmetmad i og af naturen!
Formål
Projektets formål er, at spejderne får et indgående og praktisk kendskab til naturen som ressource og
fødekilde.
Ved at arbejde aktivt med naturen, udvikler spejderne deres kulinariske færdigheder. Dette sker ved
udendørs og primitiv madlavning, og et øget kendskab til, hvad der i naturen kan spises. Desuden
kan dette projekt, også give spejderne en forståelse for hvordan det for spejderorganisationer giver
mening at behandle naturen med respekt.
Vi arbejder med forløb opbygget i temaer og faseopdelte aktiviteter, som over samme ”blå tråd” som
varierer og udfordrer patruljerne og deres medlemmer. Spejderne involveres i planlægning af aktiviteter, og disse er funderet på et bredt samarbejde såvel lokalt som nationalt.
Endeligt er forløbet tilrettelagt og inspireret i samarbejde med Korpset/aktivitetsdatabasen, MIT kokkeri, Gaarden (Madkulturhus/landbrugsmuseum) og en lokal kok, der har speciale i og erfaring med
mad i et pædagogisk perspektiv.
I ovenstående vil som et naturligt element indgå, at børn og voksne har et levende samspil i forbindelse med aktiviteter og disses forberedelse og udførelse.

Projektstart
26. april 2017.

Projektslut
26. maj 2017.

Mål og succeskriterier
Målet er, at spejdere og øvrige aktører opnår en følelse af ejerskab til naturen. Og at de involverede
bliver i stand til at sætte ord på deres viden og erfaringer, således at det kan anvendes af de pågældende, og kan være til inspiration for andre spejdere og unge mennesker.
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Succeskriterierne:
a) at der udarbejdes et oplæg til Aktivitetsdatabasen på baggrund af forløbet.
b) at MIT kokkeri får øget fokus på mad der kan laves over bål eller i det hele taget udendørs.
Dette vil forhåbentlig komme til udtryk ved, at der i kommende udgaver af MIT kokkeris kogebog, vil være konkrete opskrifter på bålmad og andre retter der med fordel kan tilberedes og
nydes i naturen.
c) at spejderne fremadrettet tænker mad fra naturen ind i patruljens menuvalg. Derudover at
spejderen får mod på at tage sin viden med sig ud i andre sammenhænge som fx hjemme
hos dem selv, eller senere i livet.
d) at spejderne på den kommende SL2017-lejr kan indgå i køkkentjans med begejstring og tilberede sund og spændende mad til patruljen.

Målgruppe
Tropsspejderne (12-17 år).

Aktiviteter
Møde 0 (26. april): Introduktion og forberedelse til forløbet.
Under dette møde, vil patruljerne få opgaven at lave et bålsted, der skal bruges i forløbet. Patruljerne
får desuden en hjemmeopgave, i form at skulle udarbejde patruljens madkoncept møde 2. De skal
sammensætte en menu, vælge opskrift(er), skrive indkøbsliste og materialeliste og lægge et budget.
Patruljerne inspireres til at bruge ingredienser fra naturen, fx brændenælder, ramsløg, skovsyre, bøgeblad og mælkebøtte (Inspirationen hentes primært fra bogen ”Naturens spisekammer” af Anette
Eckmann)
Spejderne inviteres også til at supplere med hvad der forefindes af spiselige planter i spejdernes private haver på denne årstid.
Møde 1 (3. maj): Klassisk spejdermad.
Spejderne modtager kort vejledning i udendørs madlavning. Der lægges vægt på hygiejne, da der
skal tages andre forholdsregler end i et køkken.
I patruljer skal spejderne tilberede retten eventyrgryde over bål, hvor de har mulighed for at støtte sig
op ad deres tutorer undervejs.
Spejdere afleverer ved mødets start deres hjemmeopgave fra møde 0 til lederne. Hjemmeopgaven
godkendes inden mødets afslutning.
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Møde 2 (10. maj): Eget madkoncept
På dette møde skal patruljerne tilberede deres selvvalgte menu. De har inden mødes start selv organiseret indkøb og hvem der medbringer materialer. Tutorerne vil være behjælpelige med båltænding
og desuden have en funktion som fluen på væggen. Efterfølgende deltager tutoren i evalueringen.
Der evalueres med ”opvask-evaluering”, hvor man kun må tale, hvis man bruger opvaskebørsten.
Møde 3 (17. maj): Gourmet på spejdermanér.
En lokal kok har til dette møde udarbejdet en menuplan bestående af forret og hovedret. Denne
menu tilberedes over bål, hvor mange forskellige tilberedningsformer kommer i spil. Menuplanen vil
tage udgangspunkt i årstiden. Dog skal spejderne ikke selv finde urter m.v. i naturen på dette møde.
Her arbejdes fortsat i patruljer, hvor PL og PA sørger for fordelingen af arbejdsopgaver. Mødet afsluttes med fælles flagstangsevaluering og refleksion.
Tur (24. - 26. maj 2017): Besøg på Gaarden – smag på naturen.
Spejderne mødes onsdag aften kl. 18.00 på Gaarden i Melsted. Der introduceres til lejren og aktiviteterne, og der følges op på status, mål og succeskriterier. Der slås lejr og onsdag aften bruges på socialt samvær og lejrbål. Torsdag arbejder spejderne i teams, således at patruljerne veksler mellem at
arbejde med en naturvejleder fra Gaarden og at arbejde praktisk med etableringen af udekøkken til
Gaarden. Spejderne bidrager til udekøkkenet med forskellige typer bål.
Arbejdet opdeles, således at der roteres ca. hver 1½-2 time. På denne måde undgås at spejderne
kører død i det samme, og de får en større ejerskabsfølelse, da de kommer til at arbejde på samme
station mere end en gang. Til frokost spises mad fra naturen med fokus på urter m.v. fra strandmiljø.
Et bud kunne være kartoffelsalat med ramsløg. Om aftenen tilbereder spejderne og naturvejleder et
festmåltid. Som planen er nu skal der slagtes et får, der grilles i nyetableret grube, som spejder selv
har opført. Fredag samles der op med evaluering af såvel forløb som lejr. Patruljerne opfordres til at
påtage sig opgaver med henblik på den videre proces i forhold til Aktivitetsdatabasen.

Budget
Økonomi til aktiviteter til møderække og lejr anslås til kr. 8.000 fordelt
Møde 1:
Møde 2:
Møde 3:
Tur:

kr. 1.000
kr. 2.000
kr. 3.000
kr. 2.000

anslået kr. 25 pr. spejder
anslået kr. 55 pr. spejder
anslået kr. 75 pr. spejder
anslået kr. 50 pr. spejder

25 á 40 deltagere
50 á 40 deltagere
75 á 40 deltagere
50 á 40 deltagere

Organisering
Involverede: 1. Rønne Trop og Flok, MIT kokkeri, Korpset, Gaarden og lokal kok (Jens Peter Jørgensen).
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Formidling og evaluering
Projektet formidles på følgende måder:
Til hvem:

Fokus:

Medie:

Spejdere og forældre

Aktiviteter og projekt

1. Rønne Trop & Floks hjemmeside

Spejdere og forældre

Aktiviteter og projekt

1. Rønne Trop & Floks Facebookside

Lokalsamfund

Samfundsansvar og Goodwill

Lokalpressen

Nationalt (Børn og unge)

Inspiration til udendørs madlavning

MIT kokkeri – hjemmeside og
kogebog

Nationalt (Spejdere og ledere)

Inspiration til forløb/aktiviteter

Aktivitetsdatabasen

Risici


Vejrforhold er altid en risiko, når der arbejdes med aktiviteter i naturen. For at reducere risikoen, har vi valgt at lægge projektet i maj måned.



Manglende tilstrækkelig deltagelse er en risiko, da turen er lagt i forbindelse med en helligdag, hvor der erfaringsmæssigt er mange konfirmationer. Desuden er der også mange andre
spejderaktiviteter i perioden. I weekenden inden afholdes Burgungia-Lejr (Fælleslejr for alle
spejdere på Bornholm). I den efterfølgende weekend (Pinsen) er der Spejdermarchen Bornholm Rundt, hvor ca. halvdelen af spejderne forventes at deltage. Det vurderes at turen til
Gaarden kan gennemføres hvis der er minimum 16 spejdere der deltager.



Økonomien da aktiviteter med mad ofte medfører forholdsvis store udgifter. Og grundet årstiden er det usikkert, hvilke urter m.v. der er konkret tilgængelige. Også her vurderes det at maj
måned er optimal. Der er i budgettet taget udgangspunkt i potentialet som økonomisk ramme.
Ved færre deltagere vil de samlede udgifter formentlig kunne reduceres.
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