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Mørke-kassen  
Målgruppe: 4.-9. klasse 

Årstid: det skal være mørkt, når I gennemfører aktiviteten. 
 

Hermed modtager I alt hvad I skal bruge, for at holde børnefødselsdag eller klassearrangement i mørke skoven. 

I aktivitetskassen er der en lang række aktiviteter. Der behøver ikke være planlagte aktiviteter hele tiden, men det er 
godt at have noget i baghånden, og I kommer måske ikke til at bruge alt det vi har vedlagt. 

Husk at give børnene god tid til at lege i skoven og ved bålet. 

OBS 
Fortæl børnene at man ikke skal forskrække hinanden 
i mørket, og at der ikke er noget farligt i skoven – alle 
dyrene er bange for jer! 
Pres ikke børnene til noget de ikke er trygge ved i 
mørket. Giv dem en UV-lygte i hånden, og lad dem 
være sammen 2+2, så plejer de at være ret 
nysgerrige. 
 

OBS 
Holder I aktiviteten i Ejby Sø, kan I være på hele 
grunden samt skovvejene i området. Kom ikke tæt på 
beboelse.  
Holder I aktiviteten på Minicenter Køge Ås, må I være 
på de to lejrpladser, samt i den lille bøgeskov mod 
vest (vest er retningen I kigger i, når I kigger ud ad 
hyttens hoveddøren). 
 

Vi foreslår dette program: 
OBS tiderne er meget fleksible – følg børnenes tempo. Aktiviteten afhænger af, hvornår solen går ned J vi foreslår at 
I tidligst starter lidt efter solnedgang. Se tider for solnedgang.  

18.30 I ankommer, tænder bål, laver dej m.v. 
 
19.00 Deltagerne ankommer - byd velkommen ved bålet 
 Bed børnene finde tørt træ til bålet  
19.30  UV-ansigtsmaling 
20:00 UV-skattejagt 
 Evt. natkikkerter 
20.30 Pandekager over bål 
21.00 Slut 
 
21.30 Inden I forlader stedet, skal I huske 

• At vaske paletknive, krus og pander 
• At samle alt indholdet i aktivitetskassen 
• At efterlade aktivitetskassen i hytten (er der noget der stadig er fugtigt, så lad låget stå 

åbent) 
• At tage alt affald med jer, så der ikke går mus eller andet spændende i det 

 
Rigtig god fornøjelse 
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Aktivitetskassen indeholder 
Aktivitetskasse indeholder udstyr til op til 15 deltagere. Bliver I flere, anbefaler vi, at I 
booker to kasser. Vi anbefaler tre voksne per 15 børn, der deltager en sådan dag. 

Aktivitetskassen indeholder: 

• 1 lille sav (foldesav) 
• 1 økse (må kun benyttes af de voksne – lad den blive i kassen når I ikke bruger den) 
• 18 forskellige krus 
• Førstehjælpstaske 
• Beskrivelse af aktiviteten ”UV-ansigtsmaling” 

o 18 stk. UV-lommelygter 
• Beskrivelse af aktiviteten ”UV-skattejagt” 

o Pose med 50 ”skatte” 
o Skattekiste – lyser i UV-lys 

• Beskrivelse af aktiviteten ”Pandekager” 
o 8 langskaftede pander (der benyttes ofte kun 5-6 ad gangen) 
o 2 sæt bålhandsker 
o 3 paletknive i stål 

 
• Hvis I vælger at lave popcorn i stedet for (eller som supplement til) pandekager, ligger der også 4 popcorn-

poppere som I kan benytte. 
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Huskeliste 
Vi anbefaler, at I medbringer dette: 

1) Tændstikker 
2) Optændingsblokke 
3) Kande til saft 
4) Køkkenrulle 
5) Lommelygter 
6) Affaldssække (efterlad ikke affald i eller ved hytten – der går mus i det) 
7) Skål, piskeris og kande til dejen - eller hav færdiglavet pandekagedej med hjemmefra i en dunk/flaske 
8) Små skåle og skeer til sukker, kanelsukker m.v.  
9) Evt. flagremuslygter eller stearinlys 

 

Indkøbsliste 
Til 15 børn anbefaler vi: 

• 20 papir-engangstallerkener eller kaffefiltre til pandekager (kan brændes på bålet efterfølgende) 
• 8 liter færdig saft 
• UV ansigtsmaling (link: https://www.google.dk/search?q=uv+ansigtsmaling) 
• Indhold til skattekiste – fx karameller (eller majskorn til at lave popcorn med senere) 
• Evt. 8 liter kakao som kan opvarmes, hvis det er koldt 
• Evt. boller eller kage 
• Evt. kaffe/te 

 
• Til pandekagedej 

o 5 dl mel (300 g) 
o 6 æg 
o 9 dl mælk 
o 1 knivspids salt 
o Flydende fedtstof 
o 200 g. sukker 
o Evt. honning, krymmel, kanel og/eller syltetøj 

 
• Hvis I vælger at lave popcorn i stedet for pandekager (eller som supplement) anbefaler vi 

o Ca. 1 kg majskorn uden fedt til popcorn 
o Salt til popcorn 
o 2 dl olie til popcorn 
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Aktivitetsbeskrivelser 
Bålet 
Det er en god idé at tænde bålet før deltagerne ankommer, eller sætte dem der kommer først til det. Brug kun tørt 
træ, som børnene fint kan finde i skovbunden, og som de kan samle ved siden af bålpladsen, indtil det skal bruges. 

I kan fint supplere med brænde fra brændeskuret, men børnene får meget ud af selv at finde tørre pinde i skovbunden.  

Tre gode regler ved bålet er: 

1) Alle må lægge brænde på bålet 
2) Man må gerne stikke pinde ind i ilden, men ikke når der laves mad 
3) Pinde med ild i skal blive inden for bålpladsen (de må ikke gå rundt uden for bålpladsen med ild/gløder) 

OBS Hav altid en spand med vand tæt ved bålet. 

 

Pandekager 
Pandekagedejen piskes sammen i en skål og hældes i kanden (lav evt. dejen hjemmefra og tag den med i en dunk). 

Der skal helst være gløder, når panden kommer over bålet (mange børn tror det er bedst at have panderne over 
flammerne, men gløderne giver en rigtig god jævn varme). 

Hæld lidt flydende fedtstof på den varme pande og derefter pandekagedej.  

Hver deltager skal selv holde i panden, vende dem med paletkniv m.v. Corona: en voksen bør vende pandekagerne for 
at undgå smittekæde via paletkniven – eller paletkniven skal sprittes af inden den gives til en anden.  

Lad deltagerne vælge sukker, kanelsukker, honning, syltetøj, krymmel eller hvad I nu vælge de skal have på deres 
pandekager. Corona: en voksen bør stå for udleveringen, for at undgå at sprede smitte via skeerne.  

 

Andre ting til bålet 
Vil I lave andre ting på bålet end pandekager, kan I se andre ideer her (https://spejdernes.dk/arrangementer.html) 
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UV-ansigtsmaling 
Forberedelse 
Placer UV-ansigtsmalingen på bordet ved bålpladsen. 

Hav godt med køkkenrulle/klude parat J. 

Gennemførelse 
Sid ved bålet, og læg ansigtsmaling m.v. som I ønsker det. Corona: enten bør I have ansigtsmaling til hver deltager (evt. 
til en lille gruppe på 2), eller også bør I spritte af inden den gives til en ny deltager.  

Giv hver deltager en UV-lommelygte og lad dem gå ud i mørket og se hinanden. 

 

UV-skattejagt 
Forberedelse 
Inden deltagerne ankommer, fordeler I ”skattene” i den lille grusgrav, der hvor den lille materielhytte er placeret. 
Afhængig af børnenes alder, kan I også fordele dem på skrænterne og langs kanten af skrænten. 

”Skattene” er små plast-figurer i forskellig form. 

Et sted på kanten af grusgraven - hvor deltagerne ikke lige kommer forbi - placerer I skattekisten. 

Gennemførelse 
Fortæl deltagerne, at nu skal de på skattejagt, og at de skal finde tre forskellige skatte hver. Det gælder ikke om at 
komme først, men det gælder om, at I hjælper hinanden med at finde skattene, så alle har tre forskellige. 

Når alle har fundet tre forskellige skatte, fortæller I dem, at der ét elle randet sted langs kanten af grusgraven ligger en 
skattekiste – og den skal de prøve at finde. Indholdet skal deles med de andre deltagere. 

Ekstra 
Tiden plejer at gå rigtig hurtig med denne aktivitet, men hvis I vil supplere med andre ting, kan I: 

• Gå rundt i området sammen, og se hvad der lyser op 
o Hvis børnene ikke er for små, kan de gå to og to 
o Mange plast- og papirting lyser op, men der er også svampe m.v. i naturen der lyser op. 

 
• Medbring nogle knæklys, og fordel dem på området (uden at de er knækket) 

o Lad deltagerne finde dem – de lyser op i UV-lys 
o Fortæl at de skal finde fx 2 eller 3 knæklys hver, så der ikke er én der samler dem alle sammen 

 

 

 

 

 

 


