
Toon scenarie

Det store spejderstævne.

Redaktøren: Det store spejdermøde. Fri luft, glade børn, natur, bål, gode billeder. Og rygtet siger at selveste

Bade-Poul vil være der – den store spejderleder. Skaf et eksklusivt interview. Men han giver ikke interviews,

så han må overbevises om, at de er spejdere. Under-cover journalistik!

Det foregår Ude I Naturen!

Problem 1:

Find ud af hvor Ude I Naturen er. Mange muligheder, men man kan jo altid tage en taxa. Man kan jo så

risikere at blive kørt ud på nat-turen?  Følg efter en spejdertrup?

2. Vel fremme ved ”Den Store Skov”.

Instruktioner gives af en spejder mudlvarp. Man kan kun komme frem til lejren ved at følge opgaveløbet. Og

den, der samler flest mærker vil opleve noget helt særligt (Bade-Poul)? Det er kun for rigtige spejdere – men

muldvarpen der sender folk af sted er nærmest blind, så alle former for ”spejdere” kommer med. Fx korte

bukser, hat, dolk, snobrød eller et hurtigt tjikker-likkker tjikker-likker tjau tjau tjau.

Man får et kort i hånden (fx ruder fire, et månedskort til Ballelev solarium,  eller en skov der giver grøn

mana). Og så af sted. Undervejs er der poster, hvor man kan får mærker.

Der er mange poster, og mange muligheder for at få mærker. Ved hver post står der en stor spejderleder

(bjørn a la Smokey Bear) og uddeler mærker. Hvis man er fræk uddeles blå mærker (men de tæller også – én

gang).

Poster:

Et jagtselskab ledet af Prins Henrik. De skyder vildt omkring sig. Her kan man hjælpe de stakkels små dyr

med at gemme sig (dyrehjælpsmærket), holde dyrene fast, så de er nemmere at ramme for Prins Henrik

(kongemærket) eller skyde tilbage (terrormærket).

Vildnisse-overlevelse. Vilde nisser er meget aggressive.

Følg en gammel dame over vejen. Enkefru Mortensen skal over den6-sporede motorvej – og hun vil ikke!

Bubber og B.S er på ødemarkstur – de har sikkert brug for hjælp.

Bag snobrød – jo større, jo bedre.



Byg med rafter – Eiffeltårnet?

Dolkemærket. Kan man huske – og demonstrere - de tre basale dolkeregler:

1. Man snitter altid hen mod nogen man ikke kan lide

2. En dolk må ikke bruges af præster

3. Fansk Dolkeparti er ikke en del af spejderbevægelsen

Hvem kan snitte den mest imponerende budding?

Knudemærket – hvem kan slå flest knuder på sig selv. Eller de andre?

Natløb – med mange aktiviteter.

Vandretur -100 km strækmarch

Største rygsæk

Største vabel

Til sidst kommer man til Den Store Lejr. Her er blå spejdere, grønne spejdere, talentspejder, de sorte

spejdere, søspejdere, spejderhagl, osv.

De kan hurtigt finde Både-Poul – han er nede ved søen. Han vil helst ro en langt ud i en kano før han vil

snakke. Bide-poul er ved at lave mad – man skal absolut smage. Bad Poul hænger ud med en lille flok sejge

rocker-typer, og vil lægge arm. Og Bade-Poul sidder i det lille telt ude i siden i sit badekar. Med gul badeand.

Han er gammel og meget affældig. Mens man interviewer ham, ringer chefredaktøren – de vil have

historien nu!


