
Smager ligesom peanutbutter 

Læger uden Grænser besøger bydelene. 

TEKST Louis S. Liengaard FOTO: Heine Dransfeldt 

’Vi forandrer verden’. Med dette lejrslogan har Læger uden Grænser gennem tre dage 
opsat deres info-stand på forskellige bytorve rundt på Spejdernes Lejr. Her har 
velpolstrede, danske spejderbørn fået lov at smage på kalorieholdig pasta, der normalt 
bruges til underernærede jævnaldrende i kriseområder. Pastaen er gået som varmt brød, 
og mange spejdere er blevet klogere på problemer i den tredje verden. 

- Vi var spændte på, hvordan spejderne ville tage i mod det, men alle vil gerne smage. Alle 
vil gerne høre hvad vi laver, og det er jo dejligt, siger presseansvarlig i Læger uden 
Grænser, Christina Larsen. 

 

Mikkel Plovmand Christensen (t.h.) kan godt lide smagen af Læger uden Grænsers 
nøddepasta. Om det skal være menuen resten af lejren, ved han ikke helt. Foto: Heine 
Dransfeldt 



De små nødhjælpsrationer er nemme at transportere rundt og kan spises direkte fra 
pakken. Smagen er ikke så dårlig, hvis man skal dømme på Mikkel Plovmand 
Christensens reaktion. 

- Det smager faktisk rigtig godt, fuldstændig som almindelig peanutbutter, fortæller Mikkel 
efter at have smagt en ispind med cremen på. 

Smagen slår ikke livretten burger og pommes frites, men han afviser ikke ideen om at leve 
af nøddepastaen i nogle dage. Der dog ingen grund til at lægge kosten om, når man stadig 
kan få dejlig mad over bål. Det er bare rart at vide, at maden til verdens fattigste ikke er 
helt slem. 

 

 

Rollespil gør spejdere klogere på børns 
rettigheder 

Spejderne lære om andre børns rettigheder gennem rollespil 

Af Lise Lybeck 

 

- Se lige ud! Højre om, råber kaptajnen og kommanderer gruppen af spejdere i march op 
ad bakken.  



- Javel, hr. kaptajn, svarer de.En flok KFUM-Spejdere fra Vestrup ved Aars har lagt vejen 
forbi aktiviteten ”Børns rettigheder”. På en af posterne er spejderne med i et rollespil, hvor 
de er børnesoldater og bliver kostet rundt af en streng militærkaptajn. På en anden post 
skal de være børnearbejdere på en pløkfabrik. 

Det er sjovt og underligt på en gang, synes patruljen fra Vestrup.- Det sjoveste er at spille 
en anden person, mener Morten Worsøe.- Vi føler hvordan andre børn har det, siger 
Mikkel Chr 
istensen. 
- Der er jo nogen børn, der slet ikke må sige, hvad de mener, siger Mette Hald. 

Det er lige netop den slags tanker, som Ungdommens Røde Kors, der står bag aktiviteten, 
gerne vil have børnene til at tænke. - Ideen er at skabe opmærksomhed om børns 
rettigheder, og rollespil er en god måde at få børnene til at reflektere over, hvad det nu er 
for noget, fortæller Esben Rasmussen fra Ungdommens Røde Kors. 

- Spejderne har faktisk ret godt styr på børns rettigheder, og de er gode til at leve sig ind i 
spillet, siger Esben Rasmussen, mens KFUM-Spejderne fra Vestrup hjælper en af deres 
kammerater, der lige har trådt på en fiktiv landmine.  

 

Scrapheap Challenge – Hvor hurtigt er 
affald? 

Stemningen er høj. Konkurrencen er i gang. Deltagerne skal bygge en sæbekassebil, der 
kan sprøjte vand og samle metal op med en magnet.  

Du er her:Forside > Scrapheap Challenge – Hvor hurtigt er affald?  

Tekst og billeder: Helene Holst 

Scrapheap Challenge er en efterligning af TV-programmet af samme navn. Formålet med 
konkurrencen er, at deltagerne i grupper skal bygge en sæbekassebil ud af skrot. 

Konkurrencen er i gang og denne gange skal sæbekassebilen kunne sprøjte vand og 
samle metal op med en magnet. Som bonus er der hentet et gammelt vrag af en bil, 
deltagerne kan save, hamre, skrue og i princippet ødelægge så godt som muligt. 
Deltagerne kan derefter frit benytte delene til deres sæbekassebil. 

http://www.2012.spejderne.dk/da


 

Det handler jo om genbrug 

”Deltagerne oplever, at skrot ikke bare er skrot. Man kan faktisk genbruge det meste - 
endda til noget sjovt!” Påpeger aktivitetens ledere. 

Ti-årige Ida er begejstret for ideen: ”Det er virkeligt sjovt, og jeg skal sidde i 
sæbekassebilen, når vi skal køre. Det er sjovt at få lov til at ødelægge ting og bruge dem 
til noget nyt,” lyder en hurtig kommentar fra den arbejdsomme deltager. ”Men vi skal altså 
til at køre sæbekassebilen ud på banen nu, så jeg har ikke mere tid til at snakke,” 
fortsætter Ida og skynder sig af sted. 

Konkurrencen er i gang og deltagerne racer deres sæbekassebiler ud på banen og rundt i 
svingene. 

 


