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Stafet om landbruget i Nepal 
 

 
 
Aldersgruppe:  Pilte og væbnere 
Inde/ude?:  Ude 
Antal deltagere: 2-100 
Varighed:  1,5 time   
 
Introduktion til verdensmålene 
Verdensmålene er mange ting. De 17 mål dækker over en bred vifte af håb, ambitioner og 
forandringer, som skal mødes for at vi kommer i mål. En ting er dog sikkert, målene 
hænger sammen. I denne aktivitet er der fokus på grøntsagsproduktion, transport til 
marked og salg af grøntsager på markedet. Hver af de tre tidspunkter kræver forskellig 
viden, materialer og ressourcer. De tre ting spænder altså over flere forskellige 
verdensmål, men har også mange sammenhænge - for at skabe både bæredygtig 
produktion og økonomisk vækst, som skal skabe anstændige vilkår i Nepal og i resten af 
verden. 

 
Materialeliste 

• Grøntsager: I kan bruge rigtige grøntsager, men også sagtens bolde eller lignende 
ting fra kredshuset 

• Vendespilsbrikker - skal printes (bilag)  



 
 

• En cykel pr. hold. Skriv evt. til børnene inden mødet, at de skal have deres cykel 
med. HUSK CYKELHJELM! 

• Kegler og andre materiale til cykelbane - til stafet og slalom bane.  
• Sløringsbriller/bind for øjnene 
• Penge til markedet - Print evt de nepalesiske rupees (bilag) 
• Terninger  

 
Beskrivelse  
Mødet er en stafet i hold, hvor man skal prøve, hvordan det er at være landmand i Nepal. 
Aktiviteten afholdes udenfor, hvor der er plads til at cykle. Stafetten er beskrevet med 
tanken om, at der er en leder, der følger hvert hold. 
Målet med stafetten er at få transporteret sine afgrøder til markedet. 
Stafetten består af 4 stadier: 

1. Samle afgrøder 
2. Skaffe en cykel 
3. Turen til markedet 
4. Salg af afgrøder på markedet 

 
1.  Samle afgrøder 
Det første stadie handler om at få indsamlet sine afgrøder. Det foregår som et vendespil, 
med tre forskellige typer af stik. 

● Hvis man trækker to kort med grøntsager, så får man stikket med grøntsager. 
● Hvis man trækker to kort med uvejr, så mister man et kort med grøntsager. 
● Hvis man trækker to kort med goder for planterne fx sol, drivhus eller drypvanding, 

så får man et ekstra kort med grøntsager. 
Holdet kan blive ved med vendespillet til de synes, de har nok grøntsager. 
 
2. Skaffe en cykel 
Det andet stadie handler om at skaffe en cykel, som man kan cykle til markedet på. 
For at skaffe en cykel, skal man betale med sine grøntsager fra stadie 1. Der kastes med 
en terning 2 gange, som afgør, hvor mange grøntsager, man skal betale. Hvis holdet har 
slået 2 og 6, så skal de i alt af med 8 grøntsager. Hvis holdet mister alle sine grøntsager, 
eller ikke synes de har nok, så kan de gå tilbage til stadie 1, hvor de kan skaffe flere. De 
mister ikke cyklen, hvis de har betalt for den, og derefter går tilbage til stadie 1. 
 
3. Turen til markedet 
Cykelturen til markedet er en lille stafet, som alle på holdet skal igennem. Hver gang en 
holddeltager skal igennem stafetten, så skal de kaste med en terning, der afgør, hvordan 
deres ’tur til markedet’ vil forløbe. 
 
Udfald: 

1. Pedalerne på din cykel er gået i stykker, og du kan derfor ikke bruge dine pedaler, 
når du skal igennem banen. 

2. Det har regnet, og vejen er helt mudret, så du skal cykle slalom gennem banen.  
3. Der har været en masse huller i vejen, og du er faldet ned i et, og har brækket et 

ben, derfor kan du kun bruge dit ene ben. 
4. Der er en masse tåge, der gør at du ikke kan se så godt, så du får nogle 

’sløringsbriller’ på. 
5. Din cykel er punkteret, og du skal derfor trække din cykel igennem banen. 
6. Du har fået råd til en motorcykel, så du skal cykle ekstra hurtigt igennem banen. 
 



 
 

Hvis en holddeltager fejler sin cykelrute, så skal den næste i gruppen slå to gange, og 
dermed er der to ting, der påvirker deres tur til markedet. 
 
4. Salg af afgrøder på markedet 
For at sælge sine afgrøder på markedet, skal man spille et kortspil, der hedder krig. Holdet 
dyster mod holdets leder, som agerer kunde. Det går ud på, at begge modstandere vender 
et kort, og den med det højeste kort vinder. Jo højere ens kort er end modstanderens 
kort, jo flere penge får man. 

- Eks. hvis holdlederen vender kort 3, og holdet vender kort 10, så får holdet 7 rupees 
(Nepalesisk valuta). 

Når holdet har solgt alle sine grøntsager, så er spillet slut.  
 
 
Refleksion 
I Nepal er der millioner af mennesker, der hver dag bruger mange kræfter på at på nå 
frem til et marked. På dette møde har i oplevet, hvilke forhindringer man kan møde på 
vejen. Derudover er der endda nogen samfund, der slet ikke har adgang til markeder eller 
måske slet ikke ved, at de findes. Globus og Folkekirkens Nødhjælp hjælper små 
lokalsamfund i Nepal med at producere så mange grøntsager, at de kan sælge dem på 
markedet, og med at optimere den måde de sælger deres afgrøder på. På den måde bliver 
Nepaleserne rigere og hjælper til med at bekæmpe sult.  
  
Åbent spørgsmål til børnene: I har tjent penge på at sælge grøntsager på markedet. Hvad 
vil i bruge dem på? (bud på evt. lederinput: børns uddannelse, cykel/motorcykel til at 
komme på markedet, bøffel/ko til at producere mælk, ged, gødning, drivhuse, brønd, 
større og mere robust hus etc.) 
 
Afslutning 
Slut mødet/møderne af med at synge ‘Skal du med?’, nr. 30 i March og Lejr. 
 
Hvis I har mere tid kan I evt. afslutte mødet med at holde én af andagterne fra 
andagtsmaterialet om verdensmålene. I finder det på https://fdf.dk/nyheder/7-andagter-
om-verdensmaal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





DrypvandingDrypvanding Gødning

Uvejr og
oversvømmelse Solskin 

3 x Gulerødder 3 x Kål

3 x Svampe


