
Novemberdags møde 

02.06.2022 

De vilde svaner 

Tilstede: Charlotte McCracken 1. Kokkedal, Charlotte Michelsen, Hammermølle, Christina Kruse, 

Ramløse, Heida, 1. Helsingør, Henriette Stein, Fredensborg Karin Jensen, Birgitte Gjøe, Kathrine 

Marcussen, Bent Byg, Jens Christian Manniche, Bent Byg, Kjeld Forchhammer, 

Hornbækspejderne, Lone Skjærbæk,1. Helsingør, Sct. Georgs gilderne Hillerød m Frydenborg 

gruppe, Thorny Johannsdottir, Hammermølle, Tobias Lintrup, Frydenborg, TOR, Hammermølle, 

Trine Knoop, Jakob Jensen, Frydenborg, Sonja Kristiansen, Prins Hamlet, Morten Andersen, De 

Vilde Svaner, Alexander L Schødt, Bent Byg, Hanne Bank, Team, Tina F, Team, Tante Tut, Team 

Amøbe, referent. 

Dagsorden:  

Siden sidst: Generelt er det gået godt. Der genindføres briefing lørdag morgen. Postmandskab og 

mad, der kommer ikke en særlig kø – da der skal mange igennem så vi kan ikke allokere mennesker 

til dette. 

Økonomi: der er 4000 kr. pr base uanset hvor mange man er til at planlægge – husk at fordele 

grupperne nogenlunde jævnt på de 4 baser. Der har været lidt udfordringer med afregningen, der 

skal være afregning på dagen og teamet vil være til stede til dette i hytten på dagen, dog senest 

søndag, ellers til egen kasser. Husk at ting til novemberdag skal være på egne kvitteringer.  

Temarammen:  

Noget der involverer spejderne fra Grønland (evt. at de præsenterer en aktivitet). Der kom mange 

forslag under brainstormen for temarammen f.eks.  Illuvajo (ild, luft, vand og jord), gerne noget der 

ikke har med skolen at gøre, Einstein (bevægelse med fysisk og kemi / DTU-science show), 

mysterium dag (detektiv / cluedo), Atlantis (undervand) og mange flere.  

 

Sidste år havde vi talt om Fangerne på fortet (Frydenborg via mail), Vikinger, Stenalderen, 

Middelalderen, Corona, Cirkus, Starwars, Charlie og chokoladefabrikken, festivaltema, Zoologisk 

Have og Ringenes Herre, men de blev alle fravalgt i år. 

 

Ideer til de 4 højdespringere: 

 

Mysterium dag: lægge den sammen med de 4 elementer eller et plot med 4 ben. Ligger op til et godt 

Novemberdøgn, husk at de små ikke altid fanger de store heldags plot. Noget a la Kronborg 

mysteriet.  

 

Et mysterium pr. base som løses på basen.  

Fangerne på fortet (løs en gåde og få et ord eller sætning ud af det, vind en skat) base med typer: 

mord, stjålet, bortført og smugler. Noget a la Escape room hvor de har noget med der kan løse 

gåderne.  

Husk at det skal være rimeligt simpelt, evt. 4 valgmuligheder når mysteriet skal løses.  

 

Illuvajo: dele elementerne ud på baser og evt. lave eksperimenter ud fra dette, som noget lærerigt 

eller også som aha oplevelser. Trine har noget materiale der kan sendes ud som inspiration.  

(jord; nedbrydelighed, tunneler, små kemiske forsøg med mineraler, ting der kommer op ad jorden, 

mad med fra jord til bord, kims leg i sand, mundvarpe / labyrint, muddermaske, mudderkast, 

guldgravning, vulkaner, spring noget i luften) Pas på det ikke minder om skole og alm. Møder. 

Svært for november døgn.       

 



Novemberdags møde 

02.06.2022 

De vilde svaner 

 

 

 

Einstein / science: frie hænder i forhold til eksperimenter, evt. selv lave en opfindelse. Transport i 

alle former (noget med hjul, vand transport, gnidnings modstande, kugle baner), Nighthmare before 

Christmas, kemi forsøg, natur/teknik forsøg, store nørd og lille nørd, nem at graduere.  

 

Vi vælger: Mysterium dag.  

 

Idéer til historien: 

 

Strukturen for dagen: Patrulje eller store hold.  

 

Det er vedtaget at teamet fordeler grupperne på baser (3-4 pr. base)  

 

De 4 baser sættes næste gang.  

 

Datoer for resten af møderne  

25.08.22 hos Prins Hamlet.  


