
 

 

Stort træ 
Aktiviteten er delt op i 2 dele, der skal bygges et hus, og der skal bygges en sti ”Jomfrustien” 
igennem vikingebyen. Der arbejdes generelt med kopier af vikingeværktøj og andet værktøj til træ. 
Det anbefales at tilmelde sig mindst 2 perioder, da det tager tid at lære håndværket at kende. 

• Tid 1-2 perioder 
• Aldersgruppe 10+ år 

 

Småt træ 
Der snittes diverse husgeråd eks. skeer/knive og andre nyttige småting der kan bruges på en 
spejderlejr. Der vil være forskellige modeller på aktiviteten, men du kan også snitte det du selv har 
lyst til. Kom og vær med til, at vise hvad der kan snittes i træ med kniv, huljern og skæreknive. 

• Tid 1-2 perioder 

• Aldersgruppe 6+ år 

Smedje 
Der arbejdes ved essen og ambolten og formes ting i jern. Der kan laves hængsler, stege spyd, 
Thors hammer, søm og andre ting som vikingerne brugte i deres byer, og som kan bruges på jeres 
lejrplads. (Da man arbejder med varmt jern, skal man have lange bukser og lukkede sko på i 
smedjen. INGEN kunststof, da dette brænder) 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 10+ år 

Gastronomi 
Der laves mad over bål, der prøves også andre metoder som vikingerne brugte. Der kan laves mad 
som grød, suppe, urter, og smør. 
Alle får mulighed for at smage på maden som vikingerne levede af. 

• Tid 1 periode 
• Aldersgruppe 6+ år 

Småt ler 

Der laves perler, skåle, potter og andre ting. det man fabrikerer, kan man tage med sig hjem eller 
lade det blive på aktiviteten til inspiration for andre. 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 6+ år 



 

 

Stort ler 
Her skal der trampes igennem. Vi kliner vægge i de eksisterende huse. 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 12 + år 

Uld 
Når fåret er klippet og ulden er klar, så begynder vores aktivitet. Ulden kartes og spindes til garn og 
ulden farves. Der kan også slenderes og brikvæves med garn. 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 6+ år 
 

Smykker 
Vikingerne er blandt andet kendt for deres fremragende smukke smykker, På denne aktivitet for du 
lov til at forsøge dig med armlænker, halskæder, vedhæng, øreringe og andre ting. Da hvert 
smykker er unikt, får man lov til at tage det med hjem 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 6+ år 
 

Læder 
Armbånd, punge og lignede var en del af vikingernes daglige udstyr, så på denne aktivitet arbejdes 
der med bearbejdning af læder. 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 6+ år 
 

Koder 
Arbejd med at lave signaler til hinanden og prøv forskellige koder. 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 6+ år 
 

  



 

 

Pioner / knob 
Kom og vær med til at bygge ting som i ikke kan bygge på jeres lejrplads., eller få et kursus i 
grundlæggende pionerarbejde og i at binde den rigtige besnøring. 
Kan du lave et trompetstik, et tyrkerknob eller en abehånd? Mangler spejdergruppen en fin 
knobtavle eller vil du bare være dygtigere til at binde knob. 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 10+ år 
 

Kulsø 
Kulsø er en metode, hvor vi bygger forskellige ting i træ, men udelukkende samler tingene uden 
søm og snor. Kom og bliv udfordret på dine spejder evner.  

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 10+ år 
  

O-løb 
Kom og lær om kort, kompas og orientering i naturen. Der vil være udfordringer til både jer der kan 
lidt om emnet i forvejen og de meget øvede. 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 6+ år 
 

Heik 
Kom og prøv en af vores mange hejk ruter i området mellem Åbenrå og grænsen med indbyggede 
oplevelser og overnatning. Der er mulighed både for en dagstur og en tur med overnatning. 

• Tid 2 periode 

• Aldersgruppe 6+ år 
 

WOOP 
Brug din mobiltelefon og prøv et WOOP løb, vi har rundt i området, i kan også lave jeres eget, og 
prøve. 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 6+ år 
 



 

 

Krible-Krable 
I bringer naturen under lup og undersøger alt levende i området omkring Stevninghus. Det kribler i 
buske og krabler i græsset, Hvad finder jeg i en sø og er der liv i luften over os? Kom og bliv 
klogere på naturen. 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 6+ år 
 

Tømmerflåde 
Lav jeres egen tømmerflåde ved hjælp af tønder og rafter, sejl ud på søen, hvor de kan sejle om 

kap med de andre patruljer, der vil også være mulighed for at se alle åkanderne. 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 10+ år 
 

Fotoløb 
Du får udleveret en liste med ting fra området du er på lejr i. Kan du finde alle tingene på listen og 
få et billede eller kan du finde hvor billedet er taget. En udfordring der giver dig mulighed for at 
lære hele området at kende. 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 6+ år 
 

Mosetur 
Oplev morgenstunden i højmosen omkring Stevninghus og hør om den særprægede historie fra 
istiden til idag. 

• Tid 1 periode (tidligt om morgen) 

• Aldersgruppe 6+ år 

Klatrebane 
Prøv at balancere fra træ til træ, uden at røre jorden, I vil blive sikret så der ikke sker noget hvis 
man skulle falde ned. 

• Tid 1 periode 

• Aldersgruppe 10+ 



 

 

Genforeningsbussen 
I forbindelse med genforeningen har Museum Sønderjylland lavet en bus, som de kører ud med. 
Hvor der er fokus på hvad det har betydet for Sønderjylland, at det har været tysk og kommet 
tilbage til Danmark igen. 

• Tid 1 periode torsdag formiddag el. torsdag eftermiddag. 

• Aldersgruppe 10+ 


