
Kære forældre 

Hvor er det fantastisk at I vil være med på at holde kredsweekend derhjemme.  

Hvis man deltager som medlem af FDF Herning Nord, modtager man en goodiebag sammen med dette 

brev.  

Her i ligger følgende:  

Tidsplan over weekenden Viser hvornår der sendes live, hvornår der kan findes videoer på vores 
Facebook side samt, almindeligt lejr program. 

Aktivitetshæfte Når der i tidsplanen står aktiviteter, kan den her findes frem. Her er ideer 
til hvordan I kan tage mærker i løbet af weekenden. Her vil også være 
forslag til lege og aktiviteter I kan lave udenfor.  

Skumfiduser og kiks Disse skal bruges til et af mærkerne. 

TUT (slik) Skal deles ud efter tidsplanen, eller gemmes til aftenhygge. 

Natteløbskuvert Denne findes kun i de poser, som er til væbnere og opefter. Natløbet 
finder sted lørdag aften/nat alt afhængig af jeres sengetider.  

Kuvertløb Skal bruges til en af mærkerne. 

Forplejningsplan Dette er for at give et indblik i hvad vi plejer at gøre med mad på lejren. I 
må bruge opskrifterne og sangene, som I har lyst.  

Underholdningskuvert Sanghæfte, lakridssnørre og vingummi. Skal bruges til Live Underholdning 

 

Hvis noget af det overstående mangler i posen, så sig endelig til, så finder vi det frem til jer. 

I aktivitetshæftet er der en oversigt over hvilke mærker I kan tage den weekend. Her er beskrivelser af evt. 

materialer der skal bruges og hvad der skal ske for at opnå mærket. Det er ikke alle materialerne som er i 

goodiebaggen. Vær opmærksomme på hvilken klasse dit barn tilhører, så de kan få taget det rigtige mærke. 

Hver gang der tages et mærke skal der tages et billede eller video, som dokumentation. Det skal sendes til 

os på Facebook i en besked. Husk at skrive navn på barnet og hvilket mærke I har taget. Så sørger vi for at 

mærkerne kommer hjem til jer efter weekenden. Hvis de billeder I sender ikke må bruges til at promovere 

FDF Herning Nord, skal I skrive dette til os i beskeden.  

Det er ikke tanken at I skal kunne nå at tage alle mærker. I skal bare tage dem I har lyst til og kan overskue.  

Det er kun medlemmer af FDF Herning Nord, som kan modtager mærker efter weekenden.  

Gennem hele weekenden er der hjælp at hente, hvis noget ikke helt spiller. Kontakt os på Facebook eller på 

40 85 98 82 eller 51 18 40 82, så prøver vi at hjælpe jer på afstand.  

Igen tusind tak fordi du/I vil hjælpe os med at give jeres unger en fed oplevelse på afstand.  

Glædelige lejrhilsner 

Lederne i FDF Herning Nord 

 



Tidsplan over kredsweekend 
FDF Herning Nord’s Facebook side bliver brugt til at sende video og Live fra.  

Fredag  Lørdag  Søndag  

19.30 Lejrbålsunderholdning Live online 
Link findes på Facebook ca. kl. 18.30 

8.00 Flaghejsning på Facebook  8.00 Flaghejsning på Facebook  

20.00 Godnat fra FDF  8.30  Morgenmad 8.30 Morgenmad 

  9.15 Aktiviteter (se særskilt hæfte) 9.15 Aktiviteter 

  12.00 Frokost 12.00 Frokost 

  12.30 TUT og Siesta 12.45 Video på Facebook siden -  
Farvel og tak for god lejr! 

  13.30 Aktiviteter   

  15.30 Eftermiddagskaffe med kage   

  17.30 Fri leg   

  18.00 Aftensmad   

  19.30 Lejrbålsunderholdning Live online 
Link findes på Facebook ca. kl. 18.30 

  

  20.30 Godnat fra FDF   

   Natløb for de ældste (væbnere og 
opefter) 

  

 

Ordbog:  

- TUT: En smule slik 

- Siesta: Ren afslapning eller hygge leg 

- Natløb: Se særskilt kuvert (kun væbnere og opefter har fået den) 



Fader, tak for nattens hvile, 

Tag for dag, der stunder til 

Hjælp, at vi, mens timer ile,  

Lever kun, som du det vil. 

Tak den brune ko for kakaomælk! 

Tak en gris (øf, øf) for din frikadellemad 

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen… 

Og Gud som skabte alt - Amen 

I Jesu navn går vi til bords 

At spise, drikke på dit ord 

Dig Gud til ære, os til gavn 

Så får vi mad i Jesu navn 

Tak den brune ko for kakaomælk! 

Tak en gris (øf, øf) for din frikadellemad 

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen… 

Og Gud som skabte alt - Amen 

FORPLEJNINGSMANUAL 
Hermed en lille plan over hvordan vores mad plejer at være på kredsweekender.  

Til hvert måltid hører to vers. Et der bliver sunget før vi spiser og et andet til når vi er færdige. De vil stå i bokse i højre 

side af dokumentet.  

Derudover vil der til hvert måltid også være en oversigt over hvad vi plejer at spise og evt. hvordan det skal laves.  

Rigtig god fornøjelse!  

MORGENMAD 

TING TIL BORDET 

Cornflakes  Kaffe/The 

Havregryn  Pålægschokolade  

Mælk  Marmelade 

Sukker  Ost 

Franskbrød  Smør 

 

OBS! Man må ikke spise franskbrød før  

man har spist cornflakes eller havregryn.  

Der er kun 2 stykker pålægschokolade  

pr. person. 

 

FROKOST 

TING TIL BORDET 

Rugbrød  Kaffe/the 

Franskbrød  Saftevand 

Smør  Agurk i skiver 

Makrel  Ristede løg 

Torskerogn  Remoulade 

Røget medister Mayonnaise 

Spegepølse 

  



(På melodien fra ”Emil fra Lønneberg”) 

O, du som mætter liden fugl 

Velsign vor mad, O Gud 

O, du som mætter liden fugl 

Velsign vor mad, O Gud - Amen! 

EFTERMIDDAGSMAD 

TING TIL BORDET 

Kage - Lav evt. kage i kop - se nedenfor 

Saftevand 

Kaffe 

The 

KAGE I KOP 

Ingredienser:  

• 4 spsk. mel 

• 3 spsk. sukker 

• 3 spsk. kakao 

• 1 knivspids vaniljesukker 

• 1 knivspids bagepulver 

• 7 spsk. mælk 

• 2 spsk. raps- eller majsolie 

• 2 stk. mørk chokolade – kan udelades 

Fremgangsmåde: 

1. Bland alle ingredienser godt i koppen. 

Tilsæt evt. en anelse mere mælk – de-

jen skal have en ikke alt for flydende 

konsistens. Tilsæt til sidst et par styk-

ker hel mørk chokolade. 

2. Bag i mikroovnen. Vores fik 90 sek ved 

700 watt.  

 

 

 

AFTENSMAD 

SVENSK PØLSERET 

Ingredienser til 4 personer:  

800 g. kogte kartofter 

8 wienerpølser 

1 løg 

10 g. smør 

3 tsk. mild paprika 

1 dåse (70 g.) tomatpuré 

2 dl. skummetmælk 

½ dl fløde 

Salt og peber 



Tak den brune ko for kakaomælk! 

Tak en gris (øf, øf) for din frikadellemad 

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen… 

Og Gud som skabte alt - Amen 

Fremgangsmåde:  

1. Skær kartofler og pølser i mindre stykker. Pil og hak løget. 
2. Lad smørret blive gyldent i en sauterpande og svits løget i ca. 1 min. 
3. Tilsæt paprika og pølser og lad det svitse med i ca. 3 min. 
4. Skru ned til jævn varme og tilsæt kartofler, tomatpuré og de øvrige ingredienser. 
5. Lad retten koge i ca. 10 min. eller til retten er godt varm. 

Velbekomme!  

 

 

 

 

 

AFTENSKAFFE 

TING TIL BORDET 

Frugt 

Saftevand 

Kaffe/The 

LEDERHYGGE (TIL NÅR BØRNENE ER LAGT I SENG)  

REJEMADDER 

Franskbrød 

Smør 

Salatblade 

Rejer 

Mayonnaise 

Citron 

Tomater 

 

 

 



AKTIVITETSHÆFTE 

FDF Herning Nords Kredsweekend 2021 
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Ud for hver aktivitet er det vist med farver, hvad man skal gøre i forhold til 

hvor gammel man er, for at få mærket.  

Farveforklaring:  

Pusling (5-6 år) 

Tumling (7-8 år) 

Pilt (9-10 år) 

Væbner (11-12 år) 

Seniorvæbner (13-14 år) 

Senior (15-18 år) 
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Dramamærke 2 

Det er jo weekend, og det kan jo sagtens betyde filmhygge.  

Hvis muligt skal I se filmen Inderst Inde fra Pixar. Den er nemlig bare rigtig 

god. Den handler også om følelser.  

Undervejs i filmen eller når I er færdige med at se den, skal I snakke med jeres 

forældre eller søskende omkring hvilke følelser der var med i filmen. Hvordan 

kunne man se at de var kede af det eller helt vildt glade?  

Husk at tag et billede af at I ser filmen, og send det til FDF Herning Nord på 

Facebook, så du kan få dit mærke.  

Andre ideer til weekenden 

Nu behøver hele weekenden jo ikke gå med at tage mærker. Man må gerne 

hvis man har lyst, men det skal jo også være en kredsweekend, hvor vi hygger 

os sammen—hver for sig. Derfor er der her nogle ideer til hvad I ellers kan 

lave der hjemme på lejr:  

• Gå på naturbingo (Google det evt.) 

• Gå en tur om Fuglsang Sø 

• Syng 10 sange fra March og Lejr  



Vandremærke 3 

 

Vandremærke 5 

Vi skal ud og vandre. Du skal ud og gå en tur på 2 km sammen med mor/far/

søskende eller hvem du nu går tur med.  

Men! Du skal gå baglæns HELE vejen!  

Husk at få taget et billede af det, og send det på Facebook til Herning Nord, 

så du kan få dit mærke. 

Vi skal ud og vandre. Du skal gå en eller flere ture, hvor du sørger for at 

komme til at gå i sand, grus og i skoven.  

Husk at tage billeder af det hele og send på Herning Nords Facebook, så du 

kan få dit mærke.  

Bålaktivitetsmærke 2 

Nu skal du ud og lave bål. Det kan enten være ved et bålsted i haven, eller i et 

bålfad. Når der er godt gang i gløderne, skal du nu i gang med arbejdet. Du 

skal enten riste en skumfidus på en pind eller lave popcorn.  

Reglen er med begge dele at de må ikke brænde på. For så er det forfra.  

Hvis I ikke selv har bålsted eller bålfad, kan vi kontaktes og så finder vi en løs-

ning 

Husk at tage billeder af det færdige resultat og send det på Facebook, så du 

kan få dit mærke. 

Bålaktivitetsmærke 4 

Nu skal du ud og lave bål. Det skal være et rigtig lækkert bål. Det skal altså 

både se rigtig pænt ud og brænde rigtig godt.  

Se evt. efter båltyper i Den Lille Blå eller internettet.  

Hvis I ikke selv har bålsted eller bålfad, kan vi kontaktes og så finder vi en løs-

ning 

Husk at tage billeder af det inden du starter det, og efter det er tændt. Send 

billederne på Facebook til FDF Herning Nord.  
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Naturmærke 4 

Nu skal vi i gang med at være kreativ. Vi skal nemlig bygge et insekthotel.  

Det er til alle de små dyr, som lever ude i vores have. De har brug for et sted 

at bo og det bygger vi selvfølgelig til dem.  

Man kan bruge alle mulige materialer til det og oftest bare ting man har liggen-

de der hjemme. Det kan fx være:  

• Bambuspinde skåret i passende stykker 

• Bølgepap skal placeres et tørt sted 

• Grene og kviste 

• Gamle Klude 

• Grankogler 

• Mos 

• Paprør mast tæt sammen 

• Sammenrullede blade og aviser 

• Urtepotter med fyld eller skår af urtepotter 

• Æggebakker 

 

Her kan du finde hjælp til at lave det: https://www.regnskoven.dk/laerbevar/

mest-for-boern/lav-dit-eget-insekthotel/  

Husk at tage et billede af det færdige hotel og send det til FDF Herning Nord 

på Facebook. 

Friluftsmærke 2 
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Nu skal vi ud i naturen. Men ikke helt som vi plejer.  

Vi skal nemlig udenfor og gå en tur når det er helt mørkt. Det kan være om 

morgenen, før solen den står op eller om aftenen efter solen er gået i seng.  

Det er ikke så vigtigt hvor I går hen eller hvor langt I går. Det vigtigste er at 

tage på mærkevandringen sammen med en eller flere og lytte til hvilke lyde 

der findes i mørket. Oplever du noget specielt når det er mørkt?  

Husk at tage et billede eller video af din mørkevandring og send på Facebook 

til FDF Herning Nord, så du får dit mærke.  

Modsmærke 3 

Nu skal vi prøve noget andet sammen. Vi skal nemlig være modige nu.  

For at få det her mærke skal vi prøve noget nyt, sammen.  

I skal altså der hjemme finde ud hvad for noget nyt I godt kunne tænke jer at 

prøve sammen for første gang. Det kan være alt og kun fantasien sætter 

grænser.  

Husk at tage et billede eller video af det I laver sammen og send det til FDF 

Herning Nords Facebook side.  



Legemærket 1 

Nu skal vi i gang med at lege. Det er vigtigt for at få mærket at du leger en leg 

sammen med en eller flere voksne. Vi skal nemlig have de voksne til at lege 

mere.  

Hvilken leg I leger bestemmer I helt selv. Det kan være du skal lære dine for-

ældre en helt ny leg, eller lege en leg, som din mor eller far legede den gang 

de var barn.  

I kan også lege en helt ny leg. I kan finde en masse nye lege på legedatabasen 

på FDF’s hjemmeside.  

Husk at tage et billede eller video af legen og send det til FDF Herning Nord 

på Facebook, så du kan få dit mærke.  
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Madmærke 3 

Nu skal vi i gang med at lave noget mad. Man bliver jo helt sulten af at være på 

lejr. Men det er ikke en helt almindelig slags mad vi skal lave. Vi skal nemlig 

lave en ulækker mad.  

Det skal være en rugbrødsmad. Hvad der skal på din ulækre mad bestemmer 

du helt selv. Det skal være noget man ikke normalt ville spise sammen. Det 

kan være en mad med ost, remulade og agurk. Eller makrel, marmelade og 

ristede løg. Du bestemmer helt selv.  

Når du så har lavet din ulækre mad, skal du spise den. Få din mor eller far til 

at filme at du spiser den. Videoen skal nemlig sendes til FDF Herning Nord på 

Facebook, så du kan få dit mærke.  

Velbekomme! 



Løbsmærke 2 Kommunikationsmærke 2 
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Nu skal vi på løb. Men vi skal på løb uden en voksen.  

Du skal nu på løb. Tag dine forældre med og oplev hvordan det er at være 

på løb selv. Der er i alt 12 poster. Du får et svarark som du skal udfylde 

med svarene fra dine poster. 

Rigtig god fornøjelse.  

Husk at få taget et billede eller video mens du er i gang, og så send det til 

FDF Herning Nord på Facebook, så du kan få dit mærke.  

Det er jo noget skørt noget det her med at være på lejr hver for sig.  

Derfor skal du nu lave en film, hvor vi kan se hvordan du holder lejr der 

hjemme. Den skal filmes over hele weekenden og den skal vise, at du sover i 

din sovepose, måske at du spiser TUT, tager et mærke eller to. Altså skal 

videoen indeholde alt det som du laver i den her weekend.  

Vi glæder os til at se hvordan I holder kredsweekend—sammen hver for sig.  

Husk at sende videoen til FDF Herning Nord på Facebook, så du kan få dit 

mærke.  



Dagen er til ende 
Dagen er til ende 

og før solen helt går ned, 

samles vi om flaget ganske stille, 

følger det med blikket 

mens vi nyder aftnens fred, 

lytter til den sidste fugletrille. 

 

Træerne er tavse. 

Man bli’r stille indeni. 

Tak for dagen kære Gud, vi tænker. 

Tak for dem derhjemme, 

dem vi allerbedst kan li’. 

Vær hos dem når mørket nu sig sænker. 

 

Tak for Danmark, dette 

lille land der blev vort hjem. 

Tak for venner fra de fjerne egne. 

Nogle frygter natten 

Gud, vi beder dig for dem. 

Giv din fred i hjerter allevegne. 

 

Dagen er til ende 

og nu kan vi sove trygt, 

for vi ved, vi er i dine hænder. 

Gud, du har jo sagt 

at vi kan leve uden frygt. 

Du er hos os og din fred, du sender. 

 

 



Nu er det tiden - Flagsangen 

Nu er det tiden. Flaget skal op. 

Langsomt til knoppen er nået. 

Vejende festlig fra stanges top, 

det folder sig ud imod blået. 

Du fulgte vort folk under ufredens kår. 

Gav livsmod og håb i de mørklagte år. 

Nu smælder du lystigt i sol og regn 

og følger os vidt om i verden. 

Dannebrog du er et frihedstegn, 

og korset velsigner vores færden 

 

Musen Hannibal 
Jeg er musen Hannibal  
må jeg fortælle hvad jeg skal  
jeg skal op til onkel Åge  
han er sildemåge  
 
Det er ham der flyver med  
færgen Grenå-Hundested  
kok og styrmand Åge kender  
de er bedste venner  
 
Åge flyver ud og hjem  
fra otte morgen til klokken fem  
hviler sig gør onkel Åge  
kun når det er tåge  

Nu går solen sin vej 
Nu går solen sin vej 

for at skinne på andre, 

for alle på jorden har brug for dens lys, 

og de håber og venter 

på dagen, du skaber, 

for kun i din sol, Gud, kan livet fornys.  
 

Nu går landet til hvile, 

og travlheden dæmpes, 

og hjemmene fyldes af aftnens musik. 

Vær med den, kære Gud, 

der må sidde alene, 

og den, der nu slider sig træt på fabrik!  
 

Nu er timen til stilhed, 

til bøn og til tanker, 

til ord, som har vægt, og som kræver et svar. 

Kom og rør ved os, Kristus, 

så vi bliver åbne 

for glæden og livet og freden, du har.  
 

Nu er timen, hvor du 

dømmer alt det, vi gjorde, 

som vendte os bort fra vor næste og dig. 

Nu er timen, hvor du 

sletter alt det, der skiller, 

hvor du siger: Kom, og vær hjemme hos mig!  
 

Nu går solen sin vej, 

men vi er ikke ene, 

for du, Herre, lever og vender vor frygt, 

så når du er i mørket, 

er det ikke mørke, 

når du er iblandt os, da sover vi trygt.  
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Alle skal synge 
Alle skal synge, det er parolen, 

vi holder sammen i tykt og i tyndt. 

Venner med regnen, venner med solen, 

vis, hvad I kan, nu er sangen begyndt. 

Store og større og største på tur, 

nu skal det høres, om stemmerne dur. 

Her er de store, 

her er de større, 

her er de største, 

og her kommer jeg! 

 

Sommer og vinter lyder der toner, 

det er naturen, der synger som vi. 

Suser det højt i træernes kroner, 

er det en strofe af vor melodi. 

Store og større og største på tur... 

 

Her er signalet, nu skal vi tralle, 

så det kan høres i syd og i nord. 

Ingen må svigte, samling for alle, 

det gi’r humør, når vi synger i kor. 

Store og større og største på tur, 

nu skal det høres, om stemmerne dur. 

Her er de store, 

her er de større, 

her er de største, 

og her kommer jeg! 

Dav-Dav alle sammen 
Dav-Dav alle sammen (vinker i mens) - Gentages af publikum 

Kom så op på stikkerne (løber på stedet) - Gentages 

Her er fut i fejemøget  (Fejer med en kost) - Gentages 

Her er slag i bolledejen (Slår ud i luften) - Gentages 

Kom dreng, Kom pige (tramper i jorden ved dreng, klapper ved pige) -       

Gentages 

Pige, dreng, pige (klap, tramp, klap) - Gentages 

Kom tyk, kom tynd, kom gammel, kom unge, den får så hatten passer (Tager 

hænder ud foran maven ved tyk, hænderne ind på egen mave ved tynd, Buk-

ker forover ved gammel, rejser sig op ved ung og vipper med ’hatten til slut. 

 

Jeg kører i min lille bil 
Jeg kører i min lille bil (med hænderne på rattet)  

Men ingen ved hvor mange mil (ryst på hovedet)  

Den har 3 hjul og kun én dør (vis tre fingre - vis én finger)  

Men den ka kør ja den ka kør (hænderne på rattet)  

Host host (bøjede arme, albuer tilbage x2)  

Rasle rasle rasle (rasl med hænderne foran kroppen)  

Båt (tryk på ørerne)  

Dyt dyt (tryk to gange på næsen)  

2 5 



3 4 

Jeg vil bare være et får 
Jeg vil bare vær’ et får med krøllet hår 
Jeg vil bare vær’ et får med krøllet hår 
Og Gud passer på mig, hvor end jeg går 
Jeg vil bare vær’ et får med krøllet hår 
 
Jeg vil ikke vær’ en gris (en gris?) 
Jeg vil ikke vær’ en gris (en gris?) 
Nej for de lugter sådan af fis! 
(Nårh, men hvad vil du så være?  
Jeg vil bare vær’ et får… 
 
Jeg vil ikke vær’ en haj… 
For det er bare ikke lige mig 
 
Jeg vil ikke vær’ en hest… 
For oksekød smager bare bedst 
 
Jeg vil ikke vær’ en lærer… 
For de er bare så sære 
 
Jeg vil ikke vær’ narcissist… 
For så ende man bare som en nar til sidst 
 
Jeg vil ikke vær’ en bog… 
For så er man alt for klog.  
Jeg vil bare vær’ et får med krøllet hår 
Jeg vil bare vær’ et får med krøllet hår 
Og Gud passer på mig, hvor end jeg går 
Jeg vil bare vær’ et får med krøllet hår 

Dampen er oppe 
Dampen er oppe, spillet begynder. 

Sang og musik skal der til. 

Banjo og guitar, taktfaste klange, 

og lidt harmonikaspil. 

Ingen må svigte, løft nu din stemme. 

Giv den blot endnu en tand. 

Rytme i kroppen, 

humøret på toppen, 

og fat så din makker i armen. 

Sammen vi synger 

og vugger og gynger 

og trækker succes’en i land. 

 

Dagen igennem lød over lejren 

klangen af øksernes stål. 

Fuld af forventning søgte vi sammen 

her ved det lysende bål. 

Tonerne klinger, stemningen stiger, 

når vi ta’r fat alle mand. 

Rytme i kroppen, 

humøret på toppen, 

og fat så din makker i armen. 

Sammen vi synger 

og vugger og gynger 

og trækker succes’en i land. 

 

 



Kuvertløb. 

 

Her får i 12 poster som skal bruges til løb. 

Der er flere muligheder for hvordan man kan aflever kuverterne til deltagerne.  

Normalt når vi er på lejr vil en leder have været ude og sætte posterne op på forhånd, så det er en 

mulighed, det er også en mulighed at gå en dejlig tur og åbne en post når man føler for det. Det er også en 

mulighed at gemme posterne derhjemme og lave en skattejagt ud af det.  

De forskellige svar skal skrives ind i det ark der er vedlagt her.  

Normalt når vi er på lejer holder vi en frugt/kage pause ca halvvejs igennem posterne   

 

Når opgaverne er løst og det rigtige svar er fundet kan man enten sende et foto ind af svar arket eller ellers 

skrive svaret ind på vores Messenger Facebook side. Det vigtigste er at vi kan se hvem der har lavet 

opgaven så vi ved hvem der skal have et mærke. ☺  

 

Vi håber I får et godt løb.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Svarark til kuvert løb 

 

Post 1:  Hestepære. Den løses ved at læse ordet baglæns  

Post 2: Oppustet. Løses ved at puste ballonen op, os læse hvad der står på den. 

Post 3: lyser.  Løses ved at lyse på det sorte papir og læse hvad der står ved hjælp af uv lys 

Post 4: Ged. Læg puslespillet og se hvad det forestiller. Ged klippet ud 

Post 5: Egern. Hvilket dyr passer ikke ind. Billed af forskellige havdyr og et egern 

Post 6: råbåndsknob. Hvilket knob er lavet af det medfølgende tov 

Post 7: ost. Kryds og tværs.  

Post 8: Sommerfugl. Morsekode 

Post 9: Regnvejr. Rebus 

Post 10: snolder. Frimoderkode 

Post 11: økse. Skrabelod 

Post 12: et. Find den rigtige vej igennem labyrinten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Post 1.   

 

Hvad står der her: 

eræpetseH 

 

(forlæns og baglæns) 

 

 

 

Post 2. 

Ledetråden findes i konveluten 

 

 

Post 3. 

Nogen gange findes svaret i det skulte. 

Måske varme kan få et svar frem 

 

 

Post 4.  

Hvad er jeg? 

 



 

Post 5. 

Hvem passer ikke ind? 

 

 

Post 6.  

Hvad hedder det knob der ligger i kuverten 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Post 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Post 8: 

 

.../---/--/--/./.-./..-./..-/--

./.-..// 

 

 

 

Når man løser en morsekode skal man se de røde felter som streget og de hvide som prikker.  

Eksempel: FDF staves sådan her ..-. / -.. / ..-.   

   

 

 

 

Post 9: 

Rebus 

 

 

 



  

 

 

Post 10: 

 

Frimoderkode: 

       

 

 

Eksempel: FDF       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Post 11:  

Ligger i konvelutten 

 

 

 

 

Post 12: 

 

Find den rigtig vej 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvem er jeg? 

Jeg er 



HJÆLP!  

Dette er muligvis min eneste udvej fra dette forfærdelige mareridt. En hacker med kodenavnet 

JGTG2HQQN-AQW2 har overtaget min identitet og misbruger den via vores hjemmeside til at skaffe sig 

adgang til at skaffe sig adgang til de penge vi har sparet op til Landslejr.  

Du må befri mig så han ikke kan få tortureret de sidste koder ud af mig.  

Det eneste jeg ved er at han operere fra siden herningnord.dk/befrimig og at du for at komme videre når 

du har fundet/løst koden og så gå til en ny side herningnord.dk/(den nye kode du får) 

Skynd dig! Jeg kan snart ikke klare mere… 

- Mads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJÆLP!  

Dette er muligvis min eneste udvej fra dette forfærdelige mareridt. En hacker med kodenavnet 

JGTG2HQQN-AQW2 har overtaget min identitet og misbruger den via vores hjemmeside til at skaffe sig 

adgang til at skaffe sig adgang til de penge vi har sparet op til Landslejr.  

Du må befri mig så han ikke kan få tortureret de sidste koder ud af mig.  

Det eneste jeg ved er at han operere fra siden herningnord.dk/befrimig og at du for at komme videre når 

du har fundet/løst koden og så gå til en ny side herningnord.dk/(den nye kode du får) 

Skynd dig! Jeg kan snart ikke klare mere… 

- Mads 

 



A til K - kode

SPEJD - kode

A til K - kode

Spejd-kode
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I en A-K kode flytter man hele alfabetet så K står under A, som I kan se her til venstre.

Eksempel
Når man vil kode en besked, finder man det rigtige bogstav øverst og erstatter det 
med bogstavet nedenunder, fx bliver D til N og T til A. Når man skal løse koden, går 
man den anden vej, så et kodet B bliver til U, og et kodet H bliver til Æ. Sætningen 
”Hej med dig” bliver til:
”Rot won nsq”

Man kan rotere alfabetet lige så mange pladser som man vil, så man kan fx lave A-T, 
A-Q osv. Fremgangsmåden er den samme. 
Man kan kende en A-K kode eller lignende rotationskode ved at det ligner en alminde-
lig tekst, men alle ord er mærkelige. Ofte er der også mange flere Q’er, Z’er, og W’er, 
end vi normalt bruger. Kig efter ord som er et eller to bogstaver lange, det er nemlig 
ofte ord som ”I” eller ”ER”. I kan bruge de ord til at gennemskue, hvor langt alfabetet 
er rykket. 

Spejd-koden minder om A til K-koden idet den rykker alfabetet, så et 
bogstav bliver til et andet. Forskellen ligger i, at spejd-koden bruger et 
kodeord til at rykke alfabetet. Først skrives kodeordet og derefter resten 
af alfabetet hvor man undlader bogstaverne i kodeordet. Her til venstre er 
”SPEJD” brugt som kodeord:

Eksempel 
Man bruger så kodenøglen på samme måde som en A-K-kode. Med spejd-ko-
den bliver sætningen ”Hej med dig” til. ”Cdg kdj jfb”
Hvis der ikke er nogen rotationer af A-K koden, der giver mening på en 
udleveret tekst, og I samtidig har fået et ord udleveret, kan spejd-koden 
være den kode, der er blevet brugt til at gemme beskeden.  
Det kan også være selve kodeordet er gemt, så I først skal regne det ud. 
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Markerede bogstaver

I koden med de markerede Bogstaver, vil man Ofte få en hel tekst, 
og enkelte boGstaver vil Så være markeret. Det kunne f.eks. være 
ved, at de bogsTaver er skrevet i skråskrift, de er større end de 
Andre, de er ekstra optrukket eller noget helt andet. Koden skal 
derVed kendes på, at noget skiller sig ud. 

Eksempel
I teksten herover står der ”BOGSTAV”, og de bogstaver I skal lede 
efter er store bogstave.

Første ord/første bogstav
Med denne kode skal man tage enten første bogstav eller første ord 
i alle sætninger i en tekst. Den kan tit kendes på, at selve teksten 
er lidt rodet, for at det kommer til at gå op. Derudover er sætnin-
gerne ofte ret korte. Det er en god kode, fordi den kan skjules rigtig 
godt, i fx et brev. 

Eksempel:
Her har du planen for i dag. Afleverer du den til din søster? Vi skal 
være klar inden aftensmaden. Nøglerne ligger under måtten. 

Hvis man tager først ord i hver sætning herover, får man sætningen 
”Her afleverer vi nøglerne”. Tager man første bogstav får man ordet 
”havn”. 

Kinesisk skrift
Kinesisk skrift er sådan set bare teksten skrevet bagfra. Man kan 
variere den ved at indsætte nye mellemrum eller helt slette 
mellemrummene. Man kan kende koden på at der kan være store 
bogstaver sidst i sætninger, i stedet for først. Desuden bruger den 
meget almindelige bogstaver, men det hele er volapyk.  

Eksempel: 
Ordet ”Tophemmeligt” bliver fx til 
”tgilemme hpoT” 



Sådan folder du kodehæftet: 

1) Fold papiret langs alle de stiplede linjer
2) Klip et stykke karton der måler 7,5 x 21,4 
cm og fold det på midten 
3) Lim denne grå firkant fast på den ene 
side i kartonen 

Morsekode
En morsekode er opbygget af prikker, streger og skillelinjer. Hvert bogstav 
repræsenteres af en kombination af prikker og streger. Fx bliver A = .- og 
B = -… bogstaver adskilles af en / og ord adskilles af to //.
For at vide hvilken kombination der bliver til hvilket bogstav, skal man bruge 
kodenøglen her til venste.
 

Eksempel 
De hvide felter svarer til prikker, og de grå svarer til streger. Pilen viser, 
hvordan man fx finder frem til bogstavet D, ved at følge en ’sti’ igennem 
kodenøglen. For at komme til D skal man igennem et gråt felt og så to hvide, 
derfor bliver D til -.. 
Hvis man vil skrive ”God dag” bliver det:
--./---/-..//-../.-/--.

Morse er god, fordi den kan skrives på uendeligt mange måder, man skal blot 
bruge to unikke ting der kan være prikker og streger som fx, sten og blade, 
vokaler og konsonanter, sorte og hvide sokker på en snor og meget mere. 
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Frimurerkoden

Morsekode

Frimurerkoden
Frimurerkoden er god, fordi man nemt kan opskrive kodenøglen, hvis bare man 
har et papir og en pen. Her til venstre kan I se kodenøglen.

Eksempel
I frimurerkoden er hvert bogstav en figur og enten nul, en eller to prikker. 
Et ”E” er fx en hel firkant, og nul prikker, fordi bogstavet er i første del af 
kodenøglen. Et ”N” er også en hel firkant, men med én prik indeni, fordi den er 
i anden del af kodenøglen, og ”Y” er med to prikker i, fordi det er i sidste del 
af kodenøglen. 
Så FRIMURERKODE skrevet således:

F R I M U R E R K O D E 

Denne kode udnytter opbygningen af tastaturet på en telefon (som det blev 
brugt før smartphones). For at kryptere et ord med denne kode findes bog-
stavet på tastaturet, og det tilsvarende tal skrives derefter det antal gange der 
skal trykkes på tasten for at ’nå’ bogstavet. Skal man fx bruge et ”K” skal man 
trykke to gange på tast 5 så ”K” oversættes til 55 og på samme måde bliver ”R” 
til 777 osv.  
Man kan variere sværhedsgraden ved at lave mellemrum mellem bogstaver, 

Eksempel
Ordet KANO bliver kodet til:

55 2 66 666

En sms kode kan kendes fra 
ALFA-nr. koden ved at der er 
mange af det samme tal lige 
efter hinanden.

1 2
A B C

3
D E F

4
G H I

5
J K L

6
M N O

7
PQRS

8
T U V

9
WXYZ

* 0 #

A B C D E F G H
1 2 3 4 5 6 7 8
I J K L M N O P
9 10 11 12 13 14 15 16
Q R S T U V W X
17 18 19 20 21 22 23 24
Y Z Æ Ø Å   
25 26 27 28 29   

ALFA-nr. kode

SMS-kode

ALFA-nr. koden

ALFA-nr. koden går blot ud på at erstatte bogstaverne i sin kodede besked, med dets 
talplacering i alfabetet. Altså bliver A = 1, B = 2 osv.  
Her til venstre har I hele alfabetet med tilhørende tal.

Eksempel
Bruger man ALFA-nr. koden til at skrive SPIONSKOLE bliver det fx

Man kan spotte en ALFA-nr. kode ved at ingen tal er højere end 29 og tal som 5 og 18 
(E og R) går meget igen i slutningen af ord.
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