
Klassemøde Aktivlejr 2021 
Vi vil gerne hjælpe jer til at give væbnerne en fornemmelse af AKTIVLEJR. Derfor har vi lavet et forslag til et 

klassemøde – det kan gøres på under 2 timer, men bestem selv hvilke elementer, I vil have med. Især hvis 

man har et lille hold, er det nok lige vildt nok at have alle poster.  

Til nogen poster er lidt forberedelse, men vi har prøvet at gøre det så enkelt for jer som muligt. 

 

Billederne er indsendt af kredse, som var med i sidste års Online-Aktivlejr 

 

Formål: Børn og ledere får snakket om Aktivlejr og kommer til at glæde sig. 

 

Program: 111 minutters møde: 

• Sæt telt op og lav et bål – 20 min 

• Andagt – 10 min 

• 60 min løb: Børnene inddeles i hold som løser så mange opgaver som de kan nå i løbet af  

54 minutter – det er 1/10 af gruppetiden på Aktivlejr.  

Holdet kan godt fordele sig på flere opgaver ad gangen, sådan er det jo på Aktivlejren.  

• Slut af med lejrbål, hvor man bruger de sketches, der blev lavet på posterne og en sang – 10 min 

• Udfyld tilmeldinger – 11 min 

ANDAGT 
Se den andagt som Morten Krogsgaard lavede til vores online-aktivlejr sidste år. Den varer godt 8 minutter.  

Materialer: I skal bruge nogle stearinlys og en pc. 

https://www.facebook.com/grethe.andreasen.33/videos/10156404903512706 
Morten (tidligere landslejrchef) er vores præst på Aktivlejren i år. 

 

POSTER – BRUG DEM, i KAN OVERKOMME 😊 
Posterne har nummer og titel, som svarer til Aktivlejrens grupper. 

1. Kræs for din guitar 
Skriv et vers om Aktivlejr og syng det 
 

2. Stormester 
Byg et tårn. Alt hvad der er i kredshuset må bruges. Alt hvad der er på grunden må bruges – dog ikke 
mennesker. Tårnet skal kunne stå selv. I har 5 minutter. 

 

3. Drengene mod pigerne 
Drenge og piger (eller 2 dele af holdet) kæmper mod hinanden for at løse følgende morsekode: 

-·-·/·-/--/··/·-··/·-··/·-//---/--·//--/---/·-·/-/·/-·// ·/·-·//···/·/·---/·/ 
 

Løsningen er: Camilla og Morten er seje 
Der er en morsekode i ”Den lille blå”. Camilla og Morten er instruktører på gruppen 
Materialer: print af koden, evt. morsekoder 

 

4. Fotogruppen 
Billede(r) / selfie til Facebook med aftenens aktiviteter. I kan jo lægge billederne op på jeres egen Facebook, 

men I er også velkomne til at bruge fællesgruppen ”Aktiv lejr”. 

Materialer: Smartphone. 

 

https://www.facebook.com/grethe.andreasen.33/videos/10156404903512706


5. Kano og Kajaksejllads 
Hold balancen siddende på en rafte med en rafte/padel som 

balancestang – et barn ad gangen. 
Raften placeres ovenpå 2 mælkekasser i hver ende – så man ikke 
kan nå jorden, men heller ikke falder langt ned. Lederen kan dreje 

raften frem og tilbage, hvis det er for nemt. 
Materialer: 4 mælkekasser, en stor og en mindre rafte 

 
Eller : 
Holdet padler sig frem, siddende på en plade, der ruller på rundstokke 

Materialer: 4 rundstokke, en plade, en padel/lille rafte til at skubbe fra med. 
 
 

 

6. Sletten explorer 
Fang en seniorvæbner (eller leder), evt. gemmeleg hvor personen findes. 

Materialer: En eller flere seniorvæbnere (ledere). 

 

 

 

7. Tinstøbning 
Lav en figur i stanniol. 
Materialer: Ruller med stanniol. 

 
 

8. Sæbekassebilens Formel 1 
Trillebør ræs eller sækkevognsræs (hvis i da ikke lige har 

sæbekassebiler). Løbet afvikles som et stafet løb, med to eller flere 

hold. 

Materialer: Minimum 2 stk. trillebøre, en stafet. 

 

9. Smedjen 
Slå store søm i stubben med så få slag som muligt. 
Materialer: træstub, store søm, hammer 

 

10. Til julebal i 

kageland 
Pynt jeres egen lille kage. Af kagebunde udstikkes der 

minibunde ved hjælp af et glas. Minibundene samles som 

lagkage 2 eller 3 lag, med kagecreme og syltetøj, til slut 

pyntes med glasur og div. krymmel. 

Materialer: Kagebunde, kagecreme, syltetøj, flormelis og 

krymmel i diverse farver og faconer (alt i en mængde der 

passer til antal deltagere) + forskelligt køkkengrej: skeer, glas 

osv. 

 

11. Friluftskøkkenet 
Tilbered cocktailpølse og/eller skumfidus over bål (gasbrænder fra trangia kan også bruges).  

Materialer: Cocktailpølser / skumfiduser til alle, brænde, aviser + tændstikker, evt. sav og økse.  

Hvis ikke bål, gasbrændere fra trangia + gas og tændstikker. 



12. Naturkrea. 
Snit pinden til skumfidusen eller lav figur af naturmaterialer. 

Materialer: Pinde til snitning + kniv og snor/garn til at binde 

naturfiguren sammen med. 

 

13. Vild med slik 
Tril havregrynskugler til lejrbålssnolder 
Materialer: dej, bagepapir/fad 

 
 

14. Højt med reb og rafter 
Tjaa højt skal det ikke være denne aften. Men byg en 

forhindringsbane (bruges ved 15. Klatring). 

Kan bestå af: små treben med balancebom, over/under rafter igen på 

treben og evt. større treben til at klatre over. Alt afstemmes 

naturligvis efter holdets evner. 

Materialer: Rafter + besnøringsreb. 

 

15. Klatring 
Gennemfør en forhindringsbane / jorden er giftig bane 

(jorden må ikke betrædes) på 25 meter,  

dette giver Klatremærke niveau 1 (HUSK at indkøbe 

mærket hvis i ønsker dette).  

Materialer: benyt den i reb og rafter byggede bane, eller 

byg af hvad der ellers er til rådighed. 

 

 
 
 

16. Kom med i Vildmarken 
Tænd ild uden tændstikker eller lighter 

Materialer: strygestål og dolk, letantændeligt materiale 
(fyrsvamp fx) 
 

 
 

 
 

17. 101 Nataktiviteter 
Følekimsleg. Put tingene i en sæk, og lad børnene føle på dem uden at snakke sammen. Bagefter skal de 
huske så mange ting som muligt. 

Materialer: sæk, 12-15 forskellige dele til at putte i sækken (hårbørste, pløk, dankort og hvad man ellers 
nemt kan finde) 
 

 

Opskrift 30 havregrynskugler 

• 175 g havregryn 

• 100 g flormelis 

• 25 g cacao 

• 100 g blødt smør 

• 2 tsk vand, kaffe eller juice 
Ingredienserne æltes sammen 

• 1 dl kokosmel til at rulle 
dem i 

 


