
 

 
LEDERBREV - FORMIDDAG 

 
Tid og sted: På jeres kredsplads kl. 10-12 

 

Kære ledere på Molevitten 

I dag skal I lege med følgende karakterer som medvirker til de store lejrbål: Pandekagen, Mads Mathiesen, Musen 
Hannibal, Mæææhtusalem, Mågen Åge og Opvaskebørsten. Formiddagens program foregår på jeres kredsplads, 
eftermiddagens program er poster rundt på Sletten.  

I løbet af formiddagen vil der gå regelryttere rundt i jeres landsby (gælder ikke familielejren). De skal sikre, at I 
overholder legekontrakten. Hvis en regelrytter fanger jer eller en af børnene i at bryde reglerne eller gøre noget 
andet som ikke passer i deres absurde forestilling af rigtigt og forkert, skal I fremsige første linje i legekontrakten, 
mens I lægger højre hånd på venstre bryst: “Jeg sværger her ved Kong Risus af Molevitten og havets lunefulde 
skumsprøjt altid at overholde spillets og legens regler”. Når det er gjort, kan I være med i legen igen. Husk dog på, 
at regelrytterne let kan distraheres med kaffe eller andre lokkemidler.   

 

Fremgangsmåde 

1. Start med at læse Kong Risus brev op for deltagere. Når I kommer til legekontrakten skal I få børnene til at 
gentage hver sætning efter I har sagt den. 

2. Uddel et legepas til hver deltager (både børn og ledere) 
3. Fortæl deltagerne hvilke aktiviteter I skal igennem og gentag/forklar dem, at de skal overholde 

legekontrakten - ellers kan de godt komme i kløerne på en regelrytter 
4. Gennemfør de 6 aktiviteter i den rækkefølge, som passer jer bedst. 
5. Giv deltagerne et klistermærke efter hver af de 6 aktiviteter, de gennemfører. Klistermærkerne sættes på 

deltagerens legepas. 
6. Når alle aktiviteterne er overstået, er formiddagsprogrammet slut. 
7. Når deltagerne har gennemført alle 6 aktiviteter, må I sammen læse det hemmelige brev fra 

besætningsmedlemmerne der introducerer eftermiddagens program.  
 

Gode råd: 

Formålet med formiddagens program er, at gøre nogle af de pligter, som er i lejren til en leg. Derfor burde I også 
kunne passe det ind i de ting, som I ellers ville bruge tid på om formiddagen. I vil nok kende nogle af legene, andre vil 
være nogle helt nye. Hvis I ikke kan nå alle aktiviteterne, så sørg alligevel for at børnene får klistermærkerne for alle 
6 karakterer. I kan evt. synge deres kendingsmelodi fra March & Lejr  

OBS: Lad opvasken fra morgenmaden stå, når I går til andagt,  
den skal nemlig bruges til en af aktiviteterne. 

 
 
 
 

 

 


