
OPGAVE 1

Velkommen til! Du har forhåbentlig sat dig godt tilrette i din stol. 
Faktisk har du sat dig så godt tilrette at du føler hvordan det 
bliver sværere og sværere at rejse sig fra den... Det er som om 
en underlig kraft holder dig nede. Heldigvis har du din computer 
foran dig og din mobil ved din side. Der er ikke andet at gøre end 
at bevæge dig ud på en lille eventyrlig skattejagt her fra din Egen 
Lille Verden! Forhåbentlig kommer du fri på et tidspunkt.

Hjælp hinanden. Og lad vær med at snyd! Og hvis I sidder helt 
fast, så kan man få et hint fra den hotline mail I har fået. God 
fornøjelse.

For at komme videre til næste spørgsmål 
skal du skrive i feltet herunder hvilket se-
niorkursus du netop nu deltager i?

(Alle svar gennem hele skattejagten skal skrives med små bog-
staver. Der kan dog også forekomme tal.)

For at komme videre til næste spørgsmål 
skal du skrive i feltet herunder hvilket se-
niorkursus du netop nu deltager i?

(Alle svar gennem hele skattejagten skal skrives med små bog-
staver. Der kan dog også forekomme tal.)
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niorkursus du netop nu deltager i?

(Alle svar gennem hele skattejagten skal skrives med små bog-
staver. Der kan dog også forekomme tal.)
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bliver sværere og sværere at rejse sig fra den... Det er som om 
en underlig kraft holder dig nede. Heldigvis har du din computer 
foran dig og din mobil ved din side. Der er ikke andet at gøre end 
at bevæge dig ud på en lille eventyrlig skattejagt her fra din Egen 
Lille Verden! Forhåbentlig kommer du fri på et tidspunkt.

Hjælp hinanden. Og lad vær med at snyd! Og hvis I sidder helt 
fast, så kan man få et hint fra den hotline mail I har fået. God 
fornøjelse.

Velkommen til! Du har forhåbentlig sat dig godt tilrette i din stol. 
Faktisk har du sat dig så godt tilrette at du føler hvordan det 
bliver sværere og sværere at rejse sig fra den... Det er som om 
en underlig kraft holder dig nede. Heldigvis har du din computer 
foran dig og din mobil ved din side. Der er ikke andet at gøre end 
at bevæge dig ud på en lille eventyrlig skattejagt her fra din Egen 
Lille Verden! Forhåbentlig kommer du fri på et tidspunkt.

Hjælp hinanden. Og lad vær med at snyd! Og hvis I sidder helt 
fast, så kan man få et hint fra den hotline mail I har fået. God 
fornøjelse.

vork vorkvork



OPGAVE 2

Det var jo ikke så svært bare at skulle besvare det hele selv. Men 
selvom vi alle lige nu er i vores Egen Lille Verden så har vi stadig 
brug for hinanden... Hvis I ikke allerede på holdet er i kontakt 
med hinanden, så er det en rigtig god idé at ringe hinanden op.

Hvor afholdes... ... et andet virkelig godt ... ... seniorkursus?

Det var jo ikke så svært bare at skulle besvare det hele selv. Men 
selvom vi alle lige nu er i vores Egen Lille Verden så har vi stadig 
brug for hinanden... Hvis I ikke allerede på holdet er i kontakt 
med hinanden, så er det en rigtig god idé at ringe hinanden op.

Det var jo ikke så svært bare at skulle besvare det hele selv. Men 
selvom vi alle lige nu er i vores Egen Lille Verden så har vi stadig 
brug for hinanden... Hvis I ikke allerede på holdet er i kontakt 
med hinanden, så er det en rigtig god idé at ringe hinanden op.
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Mon ikke at I har forstået hvad det hele går ud på. Held og lykke! 
Vi ses på den anden side!

?dnamrof sFDF reddeh davH

Mon ikke at I har forstået hvad det hele går ud på. Held og lykke! 
Vi ses på den anden side!
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Husk nu, bliv i stolen!

+ 1000 + 900 + 2

Husk nu, bliv i stolen! Husk nu, bliv i stolen!
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1996, 2001 2006, 2011 2016, ____
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fdffdffdf
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Jeg vil male dagen blå

med en solskinsstribe på

vælge lyset frem for skyggen

gi’ mig selvet puf i ryggen

tro på alting, selv på lykken

jeg vil male dagen blå.

Jeg vil male dagen hvid

nu hvor det er ulvetid

købe franske anemoner

for de sidste tyve kroner

lytte til Vivaldis toner

jeg vil male dagen hvid.

halle
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vælge lyset frem for skyggen
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tro på alting, selv på lykken

jeg vil male dagen blå.

Jeg vil male dagen hvid

nu hvor det er ulvetid

købe franske anemoner

for de sidste tyve kroner

lytte til Vivaldis toner

jeg vil male dagen hvid.

salle

Jeg vil male dagen blå

med en solskinsstribe på

vælge lyset frem for skyggen

gi’ mig selvet puf i ryggen

tro på alting, selv på lykken

jeg vil male dagen blå.

Jeg vil male dagen hvid

nu hvor det er ulvetid

købe franske anemoner

for de sidste tyve kroner
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jeg vil male dagen hvid.
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OPGAVE 10

Hvilken farve mangler?
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I er næsten ved at være igennem den første del... I er næsten ved at være igennem den første del... I er næsten ved at være igennem den første del...



OPGAVE 11

Godt gået! I begynder at mærke hvordan stolen langsomt slipper 
sit tag i jer og I kan nu rejse jer op som frie FDFere. Men åh nej, 
da I tager fat i håndtaget til døren på jeres værelse viser den sig 
at være låst udefra. I er stadig fanget i jeres Egen Lille Verden...

Tag et billede af dit værelse og del det med 
dine holdkammerater. Send derefter jeres 
billeder til mail-hotlinen for at få kodeordet. 
Det er nok at én person sender en mail.
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Godt gået! I begynder at mærke hvordan stolen langsomt slipper 
sit tag i jer og I kan nu rejse jer op som frie FDFere. Men åh nej, 
da I tager fat i håndtaget til døren på jeres værelse viser den sig 
at være låst udefra. I er stadig fanget i jeres Egen Lille Verden...

Godt gået! I begynder at mærke hvordan stolen langsomt slipper 
sit tag i jer og I kan nu rejse jer op som frie FDFere. Men åh nej, 
da I tager fat i håndtaget til døren på jeres værelse viser den sig 
at være låst udefra. I er stadig fanget i jeres Egen Lille Verden...
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Første ord i titlen

græsset
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På jeres værelse er der jo mange nye muligheder for at bruge sin 
tid. Heldigvis kan vi også denne gang være sammen om at kom-
me videre på eventyret.

På jeres værelse er der jo mange nye muligheder for at bruge sin 
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me videre på eventyret.
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globusglobusglobus
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papegøjeostpapegøjeostpapegøjeost
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140140140

Svaret = Rød + Lilla + Orange
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A1, A2, A3, A4, I4, N4, C5, I5, O5, G6, M6, 
E7, I7, K7, O7, G8, N8, B10, M10, E11, 
M11, E12, J12, C13, J13, A14, E14, I14, 
M14, O14, G15, J15, I16,

C1, B2, I3, B4 M4, A5, F5, M5, E6, I6, O6, 
G7, J7, M7, E8, M8, F9, C10, A11, G11, 
B12, F12, M12, E13, M13, B14, F14, K14, 
N14, E15, I15, K15, K16
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OPGAVE 18

Det er godt nok ved at være lidt kedeligt bare sådan at rende 
rundt på ens eget værelse. Forhåbentlig kan vi snart komme ud 
af det! Hold ud lidt endnu!
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OPGAVE 19

https://www.youtube.com/
watch?v=sK8e0Dwyt9E&t=14s

https://www.youtube.com/
watch?v=eWU3rRjI1bo

https://www.youtube.com/watch?v=eFjjO_
lhf9c
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påskelilje
påske lilje
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OPGAVE 21

Mens I er optaget af computerskærmen hører I en svag kliklyd 
ovre fra døren og den springer op! I har nu en hel bolig at bevæge 
jer rundt i! Jeres hoveddør sidder dog urokkeligt fast og ingen af 
vinduerne kan åbnes. Øv.

Mens I er optaget af computerskærmen hører I en svag kliklyd 
ovre fra døren og den springer op! I har nu en hel bolig at bevæge 
jer rundt i! Jeres hoveddør sidder dog urokkeligt fast og ingen af 
vinduerne kan åbnes. Øv.

Mens I er optaget af computerskærmen hører I en svag kliklyd 
ovre fra døren og den springer op! I har nu en hel bolig at bevæge 
jer rundt i! Jeres hoveddør sidder dog urokkeligt fast og ingen af 
vinduerne kan åbnes. Øv.
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Et helt hus fuld af muligheder - ikke dårligt! I sådan et hus gem-
mer der sig jo en masse fantastiske ting og sager!!

Tag et billede af den lækreste snack-tall-
erken og del med dine holdkammerater. 
Bagefter skal I sende billederne samlet på 
en mail til jeres hotline for at få næste ko-
deord.
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erken og del med dine holdkammerater. 
Bagefter skal I sende billederne samlet på 
en mail til jeres hotline for at få næste ko-
deord.

Tag et billede af den lækreste snack-tall-
erken og del med dine holdkammerater. 
Bagefter skal I sende billederne samlet på 
en mail til jeres hotline for at få næste ko-
deord.

Et helt hus fuld af muligheder - ikke dårligt! I sådan et hus gem-
mer der sig jo en masse fantastiske ting og sager!!

Et helt hus fuld af muligheder - ikke dårligt! I sådan et hus gem-
mer der sig jo en masse fantastiske ting og sager!!
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Højde i cm 3 stk.
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Mængde pr. 100g i g
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SVARET = X+XXXXXX+XXXXXX
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OPGAVE 26

Kapitel 1: Hvis gaver er der tale om?
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Nutella
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vårgvårgvårg
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spermskaderspermskaderspermskader

En skal tælleEn skal tage den første den bedste, og så 
den næste den bedste

En skal forbinde æggene
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OPGAVE 31

Endelig lykkes det at få hoveddøren op og I bliver mødt af en 
skøn brise! Måske er det snart tid at komme udenfor...

Tag dit fedeste outdoor grej på og tag en 
fed friluftsselfie i din have. Koordiner ud-
styret med dine holddeltagere for ekstra 
outdoor street-credit og send det derefter til 
hotlinen for at få næste kodeord.

Tag dit fedeste outdoor grej på og tag en 
fed friluftsselfie i din have. Koordiner ud-
styret med dine holddeltagere for ekstra 
outdoor street-credit og send det derefter til 
hotlinen for at få næste kodeord.
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styret med dine holddeltagere for ekstra 
outdoor street-credit og send det derefter til 
hotlinen for at få næste kodeord.

Endelig lykkes det at få hoveddøren op og I bliver mødt af en 
skøn brise! Måske er det snart tid at komme udenfor...

Endelig lykkes det at få hoveddøren op og I bliver mødt af en 
skøn brise! Måske er det snart tid at komme udenfor...
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OPGAVE 32

Uha, kan I mærke den friske luft? Husk at man herude skal holde 
god afstand til andre mennesker i denne tid! Lad os se at komme 
lidt ud på tur!

Uha, kan I mærke den friske luft? Husk at man herude skal holde 
god afstand til andre mennesker i denne tid! Lad os se at komme 
lidt ud på tur!

Uha, kan I mærke den friske luft? Husk at man herude skal holde 
god afstand til andre mennesker i denne tid! Lad os se at komme 
lidt ud på tur!
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æblegården
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æblegården
sletten

frugthaven

æblegården
sletten

frugthaven

Det var da ikke så svært med det kort der, men kan I finde hoved 
og hale i det hele når I skal hertil?

Det var da ikke så svært med det kort der, men kan I finde hoved 
og hale i det hele når I skal hertil?

Det var da ikke så svært med det kort der, men kan I finde hoved 
og hale i det hele når I skal hertil?
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lejrbaalsplads
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korskorskors

Når I nu er så gode til kort, så kan det være at I også er gode til 
kompas...

Når I nu er så gode til kort, så kan det være at I også er gode til 
kompas...

Når I nu er så gode til kort, så kan det være at I også er gode til 
kompas...

...NØ 20m, NV 12m, SV 20m, NV 20m...NØ 40m, SØ 20m, NØ 12m, NV 20m... ...SV 12m, SØ 20m, SV 40m, SØ 12m
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rysensteen
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fdffdffdf

Hvad har de tilfælles?Hvad har de tilfælles? Hvad har de tilfælles?
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kursuschef
kursuschefer
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maiken

Forhåbentlig har du efterhånden hygget dig lige så meget som vi 
har! Vi glæder os i hvert fald til at se dig til efterårets kursus. Du 
er næsten nået helt i mål med eventyret.

Forhåbentlig har du efterhånden hygget dig lige så meget som vi 
har! Vi glæder os i hvert fald til at se dig til efterårets kursus. Du 
er næsten nået helt i mål med eventyret.

Forhåbentlig har du efterhånden hygget dig lige så meget som vi 
har! Vi glæder os i hvert fald til at se dig til efterårets kursus. Du 
er næsten nået helt i mål med eventyret.



OPGAVE 40

superseniorsuperseniorsupersenior

I er nu nået til den allersidste opgave. Godt klaret! Der er dog lige 
en sidste ting inden I når helt til vejs ende og for at løse den skal 
vi på en lille tur udenfor...

I er nu nået til den allersidste opgave. Godt klaret! Der er dog lige 
en sidste ting inden I når helt til vejs ende og for at løse den skal 
vi på en lille tur udenfor...

I er nu nået til den allersidste opgave. Godt klaret! Der er dog lige 
en sidste ting inden I når helt til vejs ende og for at løse den skal 
vi på en lille tur udenfor...

Tag et selfie af dig foran én af følgende st-
eder: Supermarked, kirke, busstoppested, 
statue, gravhøj eller kredshus. I skal blive 
enige i gruppen om hvilket sted i vælger. 
Send billederne til hotline mailen for at 
modtage det sidste kodeord.

Tag et selfie af dig foran én af følgende st-
eder: Supermarked, kirke, busstoppested, 
statue, gravhøj eller kredshus. I skal blive 
enige i gruppen om hvilket sted i vælger. 
Send billederne til hotline mailen for at 
modtage det sidste kodeord.

Tag et selfie af dig foran én af følgende st-
eder: Supermarked, kirke, busstoppested, 
statue, gravhøj eller kredshus. I skal blive 
enige i gruppen om hvilket sted i vælger. 
Send billederne til hotline mailen for at 
modtage det sidste kodeord.



Tillykke - I klarede jer igennem!


