Program for GFO-Spejd
Dato: 6. september 2017
Dagens to temaer: Spiselige ting i naturen
Dagens ledere: Katja, Glød og Tinka
TID
14:30
14:45

HVAD
Lederne mødes ved hytten
Klar til at tage imod

HVEM
Alle tre
Tinka

MATERIALER
Klargøring, båltænding mv
Liste til registrering af deltagere (navn og
alder hvis man er under 23)
Forfriskning
Tørklæder
Flag
Sangbøger

15:00

Flaghejsning med velkomst

Katja

15:10

Leg – for at ryste folk lidt
sammen/lære nogen navne
Hold inddeling
Aktivitet 1

Tinka

Trebensløb el.l

Katja

Runde på grunden hvor vi ser hvad der er
af spiseligt og indsamling af urter.(Hvis vi
kan nå det – også paradisæbler)

Aktivitet 2

Glød

Æbegrød på bål

16:00

Leg

Tinka

16:15

Aktivitet 3

Glød

Omelet med brændenælder

16:45

Aktivitet 4

Katja

Ristede havregryn og flødeskum

Afslutning
Information om næste gang

Tinka

Sangbøger

15:30

17:00

Servering for forældrene
Farvel og tak for i dag

Katja sørger for indkøb af materialer
Programmet tilpasses antallet af hold.

VEJLEDNING
Omelet med brændenælde
Æg piskes med lidt vand eller mælk
Brændenældeblade skylles og blancheres i kogende vand -> hakkes groft
Smør på panden (små sprit komfurer eller bål)
Æggemasse steges let i et tyndt lag, tilsæt brændenælde og salt&peber (evt ost)
Omeletten foldes sammen og servers med rugbrød
Æblegrød
Æblerne skrælles, kernehus fjernes og æblet skæres i tern
Kommes i grydemed ganske lidt vand
En smule sukker efter smag
En vaniljestang
Koges med omrøring ind i mellem (bål)
Ristede havregryn
Havregryn, honning, sukker og en klat smør varmes på pande under stadig omrøring
Pas på! Varmt sukker som hurtigt kan brænde på
De ristede havregryn afkøles
Myntete
en stor buket mynte skylles
overhældes med kogende vand
sukker tilsættes efter smag

Deltagere onsdag d. ___________

Program for GFO-Spejd
Dato: 6. september 2017
Dagens to temaer: At finde vej og følge spor
Dagens ledere: Katja, Brændenælde og Gnist
TID
14:30
14:45

HVAD
Lederne mødes ved hytten
Klar til at tage imod

HVEM
Alle tre
Katja

MATERIALER
Klargøring, udlægning af spor
Liste til registrering af deltagere
Forfriskning
Tørklæder
Flag
Sangbøger

15:00

Flaghejsning med velkomst

Katja

15:10

Leg – for at ryste folk lidt
sammen/lære nogen navne
Hold inddeling
Aktivitet 1

Gnist

Trebensløb el.l

Gnist

Aktivitet 2

Katja

Øve sangleg
YouTube: Shake another hand
Se på kort, GPS & kompas er. Høre
sportegn

16:00
16:15

Evt leg
Aktivitet 3

Brændenælde
alle

Følge havregrynsspor

16:45

Afslutning
Information om næste gang

Katja

Sangbøger

17:00

Farvel og tak for i dag

15:30

Udlevere poser til piger som kommer for
første gang.

Katja sørger for indkøb af materialer: forplejning. Garmin, geodætisk kort, spejderlex
Programmet tilpasses antallet af hold. Vi regner med tre hold

Vejledning
Se Spejderlex og Regnbuelex

Sportegn viser et spor, som skal følges, eller som andre har fulgt. At bygge og følge sportegn er en af de
oprindelige spejderdiscipliner som beskrives i Scouting for Boys.
Sportegn lægges normalt i venstre side af sporet, og fordi de er bygget af naturmaterialer kan de være svære
at finde.
De letteste sportegn er simple pile og kryds bygget af pinde.

Du kan også bygge sportegn med en større kæp sat i en tveje til at markere afstanden, eller med flere små
pinde til at vise, hvor mange kilometer der er til næste spor.

Går man i fjeldet er det lettere at bygge med sten, og man kan for eksempel bruge disse tegn:

Det mest kendte sportegn er nok cirklen med en sten i midten. Det betyder at sporet er slut og du kan gå
hjem. Baden Powells grav i Kenya prydes med tegnet, som symbol på at han "er gået hjem". Følger man
spor er tegnet normalt bygget af sten.

Program for GFO-spejd onsdag den 13. september 2017
Lederne/de ansvarlige SKAL have deres grønne tørklæde på yderst, så alle ved, hvem man kan henvende sig til!!
Vi deler pigerne i tre hold. Vi tager et hold hver i hver aktivitetsrunde, så alle når alle tre aktiviteter.
Dagens to temaer: Bål og Kniv
Dagens ledere: Bedste, Glød, Tinka
TID
14.30
14:45

HVAD
Hente børn ved Skovgård
Klar til at tage imod + gøre mad
og te klar

HVEM
Tinka
Bedste + Glød

MATERIALER
Tørklæder til skovgårdspigerne
Liste til registrering af deltagere
Uddeling af tørklæder til Ordruppigerne

15.00

Lidt eftermiddagsmad
Knækbrød, te og frugt
Flaghejsning med velkomst og
dagens ledere og program

Glød, Bedste,
Tinka
Glød, Tinka

Da jeg var til te hos kejseren…

Glød, Bedste,
Tinka

Bål - Glød
Kniv – Bedste
Bålsange - Tinka
Bål - Glød
Kniv – Bedste
Bålsange - Tinka
Klatre på bouleren

15:15

15:30

Leg
Aktivitet runde 1

15:50

Aktivitet runde 2

Glød, Bedste,
Tinka

16:10

Pause

Tinka

16:20

Aktivitet runde 3

Glød, Bedste,
Tinka

16:40

Aktivitet 4

16:55

Afslutning
Information om næste
arrangement
Flaget tages ned
Farvel og tak for i dag

17.00

INDLEDNING TIL BÅL

Flag
Sangbøger
Fader Abraham

Bål - Glød
Kniv – Bedste
Bålsange - Tinka
Lave skovburgere (skumfiduser med
Mariekiks)
Sangbøger

Fortæl spejderne (og forældrene!!) at vi har nogle få regler omkring bålet, der skal sikre, at vi kan lave sjove bål-aktiviteter,
uden at nogen kommer til skade.
Generelt må børnene GERNE være ved bålet. Det er vigtigt de bliver fortrolige med bålet og lærer at opføre sig fornuftigt og at de synes, at bål er meget spændende, så det skal de selvfølgelig have mulighed for.
1. Familiespejdere må ikke være indenfor rammerne omkring bålpladsen, uden der er en voksen til stede
2. Ingen må stå på kanterne af bålpladsen – de kan være glatte, og man kan falde ind i bålet (gælder også de voksne,
ikke mindst af pædagogiske grunde)
3. De må gerne stikke en pind ind i bålet, men ikke når nogen laver mad, og gløden må ikke komme udenfor
bålpladsen.
4. Spejderne må gerne lægge brænde på bålet, når det er sammen med en voksen.

Saml spejderne omkring bålstedet.
Fortæl dem, at i dag skal alle prøve at tænde deres eget bål. Spørg spejderne om de ved, hvordan man skal bygge et bål op?
Tag en tyk gren og noget granris. Prøv at tænde grenen med en tændstik – der sker ikke noget. Vis så, at når du tænker
granrisene, så brænder det hurtigt.
Fortæl spejderne, at de nu skal finde nogle tynde kviste til at tænde op i, men også lidt større kviste og små grene til at
lægge ovenpå.
Fortæl også, at frisk træ næsten ikke kan brænde – og at det ryger meget. Vis spejderne en frisk gren – den er grøn ved
barken, og er svær at knække.
Vis dem så en tør gren, og vis dem hvordan den knækker – med et smæld.
Nu skal spejderne, evt. i små hold, finde kviste, grene m.v. og tænde deres eget bål.

Spørg spejderne, hvornår det er svært at tænde et bål? Det kunne fx være når det regner, blæser meget eller er snevejr.
Vi er jo også i skoven i regn og sne, så derfor vil vi gerne have nogle stearin-bomber, der kan hjælpe os, når vi skal tænde
bål.
Vis en stearin-bombe, og fortæl hvordan den er lavet.
Fortæl, at alle i dag skal lave en stearin-bombe, som vi gemmer til en dag, hvor det er svært at tænde vores bål.
Spejderne sendes ud for at finde brænde til bålet – både små tørre kviste og større grene.
Bed spejderne samle al stearinen i gryden og sæt den over bålet, indtil stearinen er smeltet.
Hver spejder får en side avis, som de folder til en lille pakke.
Så skal de binde en snor rundt om pakken, og huske at have 30-40 cm snor at holde i, når de dypper pakken i stearinen.

KNIV

Fortæl spejderne, at i dag skal de lære reglerne for brug af kniv og selv snitte lidt – en pind til skovburger senere.
Vis spejderne en tør gren og en frisk gren. Spørg spejderne, om de ved, hvilken en der er lettest at snitte i? Fortæl spejderne,
at friske grene er lette at snitte i, men når de tørrer, bliver de rigtig hårde.
Derfor bruger vi friske grene (husk at have en aftale om, hvor I må skære grene af) som I nu skal finde. I skal finde en gren,
der er ca 1 m lang – og lige så tyk som din pegefinger.
Når spejderne har fundet en gren, snittes der.

Program
Dato: 27. september 2017
Dagens tema: Sherlock Holmes
Dagens ledere: Bedste, Tinka, Katja (kommer lidt senere)
Tinka henter ved Skovgårdsskolen
TID
14:45

HVAD
Klar til at tage imod

HVEM
Bedste

MATERIALER
Liste til registrering af deltagere

15:00

Flaghejsning og velkommen

Tinka

Flag
dagens program
Sangbøger

15:10

Leg – for at ryste folk lidt
sammen/lære nogen navne
Aktivitet 1

Tinka
Bedste

Lugtekimsleg

Aktivitet 2

Guro

Alle tager deres fingeraftryk

16:00

Pause

Bedste

Te/kaffe
Saft
Frugt el.lign.

16:15

Aktivitet 3

Katja

Signalement
Udklædning
Guro hjælper gerne her

16:15

Aktivitet 4

Tinka

Gerningssted

16:50

Afslutning

17.00

Farvel og tak for i dag

15:15

Sangbøger

Tinka står for Gerningssted
Bedste medbringer Lugtekims
Katja står for Signalement og tager også materialer med til citronskrift (hvis der er tid til den aktivitet)

VEJLEDNING
Teknikker:
Tage fingeraftryk med stempelpude
Usynlig skrift med citronsaft
Gerningssted:
Lave en scene i tropshytten hvor der efterlades et brev skrevet med en kuglepen som den skyldig har på sig. Der
findes også et fingeraftryk lavet med rødbedesaft ved et uheld. Spejderene skal studere scenen grundigt og prøve at
forklare hvad der kan være sket. Er vi mange voksne kan én være offer og en anden være forbryder som flygter fra
scenen.
Signalement:
En eller flere klæder sig lidt ud og kommer ind og taler med de voksne. Spejderne skal give et signalement i grupper.

Lugtekimsleg med f.eks.
Kaffe
Parfume 1
Parfume 2
Pebermynte
Eddike
Kanel
Alkohol
Løg
Klorin

