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Kære deltager i den digitale ferie camp

Du har sikkert allerede hilst på de andre deltagere og også præsenteret dig i facebookgruppen ”Landsforeningen af Væ-
resteders digitale ferie camp 21” enten med en lille video eller et foto/tekst.
Hvis du ikke har fundet vores facebookgruppe ”Landsforeningen af Væresteders digitale ferie camp 21” skal du gøre det 
nu, da vores ferie camp aktiviteter og underholdning vil foregå i denne gruppe. Vi byder velkommen i gruppen kl. 18:00 – 
hvor vi vil præsentere os, og du skal vise os, at du er klar med et foto.
Vi vil også anbefale, at du har opdateret din facebook app, hvis du bruger din telefon under Den digitale Ferie Camp. Vi 
går live i facebook gruppen flere gange om dagen, hvis du ikke kan finde liveudsendelsen, skal du, hvis du er på computer 
opdatere din browser ved at stå i adresselinien og trykke enter, og hvis du er på fra telefon eller tablet skal du swipe ned.
Vi har sammensat 4 fantastiske dage til dig, som vi vil præsentere dig for på de næste sider. Det er vigtigt, at du bruger et 
par minutter på at kigge dagens program igennem, så du er skarp på tidspunkterne, hvad du skal bruge og hvordan du 
deltager i aktiviteten sammen med os – men hver for sig.
Du har modtaget 2 kasser med mad og aktiviteter, da vi vil sikre os, at du ikke kommer til at mangle noget. Indholdet fra 
madkassen skal bruges ifølge den madplan, som er på side 16-17, og tilberedningsvejledningen ligger i madkassen.
Tingene fra aktivitetskassen skal bruges til de aktiviteter, du ser i programmet på de kommende sider. 
Den digitale Ferie Camp er et fællesskab – og for at vi ved, at vi er sammen, er det vigtigt, at vi alle bidrager til fællesskabet 
med fotos og kommentarer. 
Vi har afholdt én digital Ferie Camp, men er selvfølgelig ikke blevet verdensmestre, men vi kan love dig, at vi gør vores aller 
bedste. Hvis der opstår spørgsmål, vil vi gerne hjælpe dig. Du kan enten spørge os i facebookgruppen, via Messenger eller 
ringe til os på telefon 7592 4000. 
Vi glæder os til at være sammen med jer – hver for sig. Velkommen!

Mange sommerhilsner fra os alle i Landsforeningen af VæreSteder
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Landsforeningen af VæreSteder

Udsattes aktive fællesskaber

Indhold i de 2 kasser

Aktivitetskassen:
• Digital Ferie Camp armbånd
•    Ansigtsmaske
• Fodsalt
• Massagebold
• Creme
• Papskilt og 5 tuscher
• T-shirt
• Drikkedunk
• 1 kg selvhærdende ler
• Bagekrymmel
• Gavekort på 50 kr. til COOP – skal bruges i en  

af aktiviteterne
• Lav dit eget armbånd
• Insektnet
• Lup
• Natur-kreakasse
• Grønne piberensere
• 50 tøjklemmer og lim
• Malesæt med 12 farver og pensel 

• 2 maleplader
• Diamantkort 

Til børnene er der også vedlagt ”ÆRLING”

Madkassen
• Morgenmad til 4 dage 
• Frokost til 4 dage 
• Aftensmad og dessert til 4 dage 
 (indhold til måltider: side 16-17)
• Kaffe
• Sodavand

Der er en særskilt tilberedningsvejledning i madkassen, 
som beskriver, hvordan maden skal tilberedes, og hvad du 
skal bruge, hvilke dage.

bruger Instagram og gerne vil 
have, at vi ser dine fotos, så 
brug følgende hashtags:

#dendigitaleferiecamp21

#væresteder

HVIS DU
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Kl. 18.00:  Den digitale Ferie Camp åbner – du skal være i Facebookgruppen
 1. Vi byder velkommen til Den digitale Ferie Camp 2021 ved at gå ”live” i gruppen
 2. Læg et billede op i tråden med armbåndet om din arm  – så vi kan se, at vi er i et stort fællesskab 

på afstand. Vi præmierer de bedste fotos, som viser armbånd og fællesskab

Kl. 18.15:  Forbered din aftensmad 

Kl. 18.45:  Aftensmad, du kan vælge at spise sammen med andre i facebookrummet ”spisestuen” eller lægge et 
foto op i tråden under middag den 6. juli sammen med en kommentar

Kl. 19.30:  Præmieoverrækkelse – vi går live i gruppen, hvor vi præmierer de sjoveste, bedste og mest kreative 
fotos af armbånd og fællesskab på afstand

 I. Du skal være i gruppen, hvor vi går live – hvis du er med live, kunne det være sjovt at ”trække dig 
ind” i vores livestreamning

 II. Hvis du vinder, skal du sende os din adresse og telefonnummer i en Messengerbesked, så vi kan 
sende præmien afsted til dig 
OBS: Vi finder vindere blandt de fotos, som ligger i tråden ”Velkommen til Den digitale Ferie Camp”

Kl. 20.00:  Bliv klar til ferie – find en spand/opvaskebalje med vand, fodsalt, ansigtsmaske, creme og massage-
bold frem og brug dem, som vist i aktivitets-opslaget ”Bliv klar til ferie”

 I. Læg et billede op i tråden med ”Bliv klar til ferie”, hvor vi kan se dig være i gang

 II. I opslaget vil der også være forskellige guides til, hvordan du kan bruge massagebolden
– og rigtig god fornøjelse

VelkommenVelkommen
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Kl. 13.30:  Skattejagt, du vælger selv ruten og længden på skattejagten, men skal tage fotos af vores 9 lede 
tråde 
Vi vil foreslå, at du tager t-shirten på og drikkedunken med

 I. 1. ledetråd er ”tag en selfie”
 II. Når du er klar til få den næste ledetråd, skal du sende os dit foto i Landsforeningen af Væresteders 

Messenger, så vi i alt modtager 9 fotos fra dig og du modtager ledetråde fra os
 III. Til sidst lægger du et foto, som viser de fotos, du har taget under Skattejagten i det aktivitetsop-

slag, som hedder ”Skattejagt”

Kl. 17.30:  Forbered din aftensmad 

Kl. 18.00:  Aftensmad, du kan vælge at spise sammen med andre i facebookrummet ”spisestuen” eller lægge et 
foto op i tråden under middag den 7. juli sammen med en kommentar

Kl. 18.45:  Præmieoverrækkelse – vi går live i gruppen, hvor vi præmierer de sjoveste og bedste fotos fra ”Bliv 
klar til ferie” samt fra dagen i dag

 I. Du skal være i gruppen, hvor vi går live, hvis du er med live, kunne det være sjovt at ”trække dig 
ind” i vores livestreamning

 II. Hvis du vinder skal du sende os din adresse og telefonnummer i en Messenger besked, så vi kan 
sende præmien afsted til dig

Kl. 19.30:  Livekoncert med Rasmus Bjerg alias John Mogensen
 1. Du skal være i facebookgruppen, hvor du vil blive underholdt via livestreaming

 2. Vi glæder os til dine reaktioner og fotos/ideoer af, hvordan du synger og danser med

Kl. 7.45:  Forbered din morgenmad 

Kl. 8.00:  Morgenmad, du kan vælge at spise sammen med andre i face-
bookrummet ”spisestuen” eller lægge et foto op i tråden under 
morgenmad 7. juli

Kl. 9.30:  Lav din egen feriestemning – hvordan er op til din egen kre-
ativitet, men husk et foto i tråden ”Lav din egen feriestemning”, 
hvis du skal være med i konkurrencen om præmier

 Du kan vælge at sidde alene eller gå ind i ”krea-rummet” og 
være sammen med andre via video og lyd

 Feriestemningen kan evt. være:
 I. Brug pap og tusser fra aktivitetskassen til at dekorere ”ban-

neret” og skriv evt. dit feriecitat
 II. Blomster af æggebakker og piberensere
 II. Pynte op med sten
 IV. Gå en tur for at finde blomster til at pynte med

Kl. 11.50:  Forbered din frokost 

Kl. 12.10:  Frokost, du kan vælge at spise sammen med andre i facebook-
rummet ”spisestuen” eller lægge et foto op i tråden under 
frokost 7. juli

8         9
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Kl. 7.45:  Forbered din morgenmad 

Kl. 8.00:  Morgenmad, du kan vælge at spise sammen med andre 
i facebookrummet ”spisestuen” eller lægge et foto op i 
tråden under morgenmad 8. juli

 Når du har spist, skal du sende os 15 numre, så du kan del-
tage i banko kl. 19:30 – du vælger dine egne 15 tal mellem 
1-90, som du sender til Landsforeningen af Væresteders 
Messenger, husk at skrive dine tal ned 

Kl. 9.30:  Krea-aktivitet – du skal bruge det ler, som ligger i krea-
pakken.

 Du kan vælge at sidde alene eller gå ind i ”krea-rummet” og 
være sammen med andre via video og lyd

 I. I aktivitetsoplaget vil der være forslag til, hvad du kan 
lave med leret, men du og din egen kreativitet bestem-
mer, hvad der skal laves.

 II. Læg et foto op i tråden med krea-aktiviteten ”ler”, så vi i 
fællesskab kan beundre hinanden kreationer 

Kl. 11.50:  Forbered din frokost 

Kl. 12.10:  Frokost, du kan vælge at spise sammen med andre i face-
bookrummet ”spisestuen” eller lægge et lægge et foto op i 
tråden under frokost 8. juli

Kl. 13.30:  Den store bagedyst-konkurrence
 I. Du har handlet ind med gavekortet til den kage, du vil bage/lave
 II. Bag kagen/lav kagen
 III. Læg et foto op af den færdige kage inden kl. 17.00 i tråden ”bagedyst-konkurrece”

Kl. 17.30:  Forbered din aftensmad 

Kl. 18.00:  Aftensmad, du kan vælge at spise sammen med andre i  ”spisestuen” eller lægge et foto op af din 
tallerken i tråden under middag den 8. juli sammen med en kommentar

Kl. 18.45:  Præmieoverrækkelse – vi går live i gruppen, hvor vi præmierer de sjoveste og bedste fotos fra tors-
dag den 8. juli samt bagedyst-konkurrencen

 I. Du skal være i gruppen, hvor vi går live, hvis du er med live, kunne det være sjovt at ”trække dig 
ind” i vores livestreamning

 II. Hvis du vinder skal du sende os din adresse og telefonnummer i en Messengerbesked, så vi kan 
sende præmien afsted til dig

Kl. 19.30:  Banko
 I. Du skal være i facebookgruppen, hvor vi går live
 II. Du har forinden sendt os 15 tal mellem 1-90.  Husk at skrive tallene ned på et stykke papir, så du er 

klar til at følge med
 III. Når du har banko, skal du ringe til os på telefon 6120 8914, så vi kan kontrollere dine tal.
 IV. Hvis du har banko skal du sende os en besked i Messenger med dit fulde navn, adresse samt tele-

fonnummer, så vi kan sende præmien til dig
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 I. Brug materialerne fra natur–kreakassen
 II. Husk et foto i tråden ”Lav dit eget insekt” så vi sammen kan beundre hinandens kreationer og lave 

en stor plakat af insekterne

Kl. 17.30:  Forbered din aftensmad 

Kl. 18.00:  Aftensmad, du kan vælge at spise sammen med andre i facebookrummet ”spisestuen” lægge et foto 
op i tråden under middag den 9. juli sammen med en kommentar

Kl. 18.45: Præmieoverrækkelse – vi går live i gruppen, hvor vi præmierer de sjoveste og bedste fotos fra fre-
dag den 9. juli

 I. Du skal være i gruppen, hvor vi går live, hvis du er med live, kunne det være sjovt at ”trække dig 
ind” i vores livestreamning

 II. Hvis du vinder skal du sende os din adresse og telefonnummer i en Messengerbesked, så vi kan 
sende præmien afsted til dig

Kl. 19.30:  Stand up ved komiker Lasse Madsen
 1. Du skal være i facebookgruppen, hvor du vil blive underholdt via livestreaming
 2. Vi glæder os til se dine reaktioner på fotos/videoer af, hvordan du hygger og forhåbentlig griner 

med

Kl. 7.45:  Forbered din morgenmad 

Kl. 8.00:  Morgenmad, du kan vælge at spise sammen med andre 
i facebookrummet ”spisestuen” eller lægge et foto op i 
tråden under morgenmad 9. juli

Kl. 9.30:  Insektjagt – vi skal i skoven/parken for at finde insekter
 I. Medbring insektnet og lup
 II. Når klokken er 10.00 vil en naturvejleder guide dig 
 III. Tag gerne fotos af de insekter, du finder mest spæn-

dende, så du bedre kan huske udseende i eftermid-
dag, hvor vi skal lave insekter

 IV. Læg et foto ind i aktivitetsoplaget ”insektjagt”

Kl. 11.50:  Forbered din frokost

Kl. 12.10:  Frokost, du kan vælge at spise sammen med andre ”spi-
sestuen” eller lægge et foto op i tråden under frokost 9. 
juli

Kl. 13.30: Lav din eget insekt – hvordan er op til din egen kreativi-
tet

 Du kan vælge at sidde alene eller gå ind i ”krea-rummet” 
og være sammen med andre via video og lyd
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Kl. 7.45:  Forbered din morgenmad 

Kl. 8.00:  Morgenmad, du kan vælge at spise sammen med andre i 
facebookrummet ”spisestuen” eller lægge et foto op i tråden 
under morgenmad 10. juli

Kl. 9.30:  Krea-værksted – find tøjklemmerne og limen frem
 Du kan vælge at sidde alene eller gå ind i ”krea-rummet” og 

være sammen med andre via video og lyd
 I. Følg vejledningen til at lave din egen bordskåner.
 II. Hvis du heller vil male, lave armbånd eller diamantkortet, 

så gør du det
 III. Husk at lægge et foto ind i aktivitetsopslaget med 

krea-værksted, så vi sammen kan beundre hinandens 
kreationer 

Kl. 11.50:  Forbered din frokost 

Kl. 12.10:  Frokost, du kan vælge at spise sammen med andre i facebookrummet ”spisestuen” eller lægge et 
foto op i tråden under frokost 10. juli

Kl. 14.00:  Sussi og Leo 
 I. Du skal være i facebookgruppen, hvor du vil blive underholdt via livestreaming
 II. Vi glæder os til dine reaktioner på fotos/videoer af, hvordan du synger og danser med

Kl. 15.00:  Farvel og tak for den Digitale Ferie Camp 21 - du skal være i facebookgruppen
 I. Vi siger farvel og tak for samværet i den digitale Ferie Camp 21 ved at gå live i facebookgruppen
 II. Vi glæder os til at se jeres video eller fotos i tråden ”Farvel og tak for Den digitale Ferie Camp 21” – 

så vi afslutter, som vi begyndte og håber, at dine forventninger er blevet indfriet 
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Madplan for Digital Ferie Camp 2021

Alle kasser er individuelt tilpasset i forhold til  fødevarehensyn

Voksen
Tirsdag aften:
Tarteletter med høns i asparges, dessert, sodavand

Onsdag morgen:
Boller/rundstykker, smør, skiveost, brie el. smøreost, marmelade, instant kaffe, 
frugt

Onsdag frokost:
Pastasalat med kylling og grønt i mild karry-/oliedressing, rugbrød, makrel i 
tomat, Slagterens leverpostej, kyllingepålæg og oksesalami, sodavand

Onsdag aften:
Hakkebøf med bløde løg i sauce, kartofler og grønt, dessert/kage, sodavand

Torsdag morgen:
Boller/rundstykker, smør, skiveost, brie el. smøreost, marmelade, instant kaffe, 
frugt

Torsdag frokost:
Frikadeller med hjemmelavet kartoffelsalat, rugbrød og pålæg, sodavand

Torsdag aften:
Kalvefrikassé med grøntsager og kartofler, dessert/kage, sodavand

Fredag morgen:
Boller/rundstykker, smør, skiveost, brie el. smøreost, marmelade, instant kaffe, 
frugt

Fredag frokost:
Pølser, brød, ketchup, sennep, rugbrød og pålæg, sodavand

Fredag aften:
Oksesteak, kartoffelbåde, bearnaisesauce, coleslaw, dessert/kage, sodavand

Lørdag morgen:
Boller/rundstykker, smør, skiveost, brie el. smøreost, marmelade, instant kaffe, 
frugt

Lørdag frokost:
½ kylling, kartoffelbåde, coleslaw, evt. rester, sodavand
Desuden lidt forskelligt grønt og snack

Minus svinekød      
Tirsdag aften:
Tarteletter med høns i asparges, dessert, sodavand

Onsdag morgen:
Boller/rundstykker, smør, skiveost, brie el. smøreost, marmelade, instant kaffe, 
frugt

Onsdag frokost:
Pastasalat med kylling og grønt i mild karry-/oliedressing, rugbrød, makrel i 
tomat, kyllingeleverpostej, kyllingepålæg og oksesalami, sodavand

Onsdag aften:
Hakkebøf med bløde løg i sauce, kartofler og grønt, dessert/kage, sodavand

Torsdag morgen:
Boller/rundstykker, smør, skiveost, brie el. smøreost, marmelade, instant kaffe, 
frugt

Torsdag frokost:
Fiskefrikadeller med hjemmelavet kartoffelsalat, rugbrød og pålæg, sodavand

Torsdag aften:
Kalvefrikassé med grøntsager og kartofler, dessert/kage, sodavand

Fredag morgen:
Boller/rundstykker, smør, skiveost, brie el. smøreost, marmelade, instant kaffe, 
frugt

Fredag frokost:
Oksepølser, brød, ketchup, sennep, rugbrød og pålæg, sodavand

Fredag aften:
Oksesteak, kartoffelbåde, bearnaisesauce, coleslaw, dessert/kage, sodavand

Lørdag morgen:
Boller/rundstykker, smør, skiveost, brie el. smøreost, marmelade, instant kaffe, 
frugt

Lørdag frokost:
½ kylling, kartoffelbåde, coleslaw, evt. rester, sodavand
Desuden lidt forskelligt grønt og snack

Den grønne
Tirsdag aften:
Vegansk ret, veg. dessert, sodavand

Onsdag morgen:
Boller/rundstykker, veg. smør, veg. ost, marmelade, instant kaffe, frugt

Onsdag frokost:
Pastasalat med Pipfri kylling og grønt i mild karry-/oliedressing, rugbrød, 
peanutbutter, veg. postej, 2 x veg. pålæg, sodavand

Onsdag aften:
Veg. bøf med bløde løg i veg. sauce, kartofler og grønt, veg. dessert/kage, 
sodavand

Torsdag morgen:
Boller/rundstykker, veg. smør, veg. ost, marmelade, instant kaffe, frugt

Torsdag frokost:
Falafler med hjemmelavet veg. kartoffelsalat, rugbrød og pålæg, sodavand

Torsdag aften:
Veg. ret med grønt, veg. dessert/kage, sodavand

Fredag morgen:
Boller/rundstykker, veg. smør, veg. ost, marmelade, instant kaffe, frugt

Fredag frokost:
Veg. pølser, brød, ketchup, sennep, rugbrød og pålæg, sodavand

Fredag aften:
Veg. ret med grønt, veg. dessert/kage, sodavand

Lørdag morgen:
Boller/rundstykker, veg. smør, veg. ost, marmelade, instant kaffe, frugt

Lørdag frokost:
Veg. ret med grønt, sodavand
Desuden lidt forskelligt grønt og veg. snack

Børn
Tirsdag aften:
Tarteletter med høns i asparges, dessert, sodavand

Onsdag morgen:
Boller/rundstykker, smør, smørechokoladepålæg, pålægschokolade, juice, frugt

Onsdag frokost:
Pastasalat med kylling og grønt i mild karry-/oliedressing, rugbrød, makrel i 
tomat, slagterens leverpostej, kyllingepålæg og oksesalami, juice

Onsdag aften:
Hakkebøf med bløde løg i sauce, kartofler og grønt, dessert/kage, sodavand

Torsdag morgen:
Boller/rundstykker, smør, smørechokoladepålæg, pålægschokolade, juice, frugt

Torsdag frokost:
Frikadeller med hjemmelavet kartoffelsalat, rugbrød og pålæg, juice

Torsdag aften:
Kalvefrikassé med grøntsager og kartofler, dessert/kage, sodavand

Fredag morgen:
Boller/rundstykker, smør, smørechokoladepålæg, pålægschokolade, juice, frugt

Fredag frokost:
Pølser, brød, ketchup, rugbrød og pålæg, juice

Fredag aften:
Kyllingespyd, kartoffelbåde, mini gulerødder, dessert/kage, sodavand

Lørdag morgen:
Boller/rundstykker, smør, smørechokoladepålæg, pålægschokolade, juice, frugt

Lørdag frokost:
½ kylling, kartoffelbåde, evt. rester, juice
Desuden lidt forskelligt grønt og snack
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De Levende Legender fra Saltum
De seneste mange år har Trio Sussi & Leo turneret med 
deres fantastiske musikalskeshow.
Mangt og meget er de blevet kaldt, - men aldrig kedelige. 
Der er nemlig altid fest og farver over feltet, når Trio Sussi 
& Leo går på scenen. De underholder med alle de kend-
te sange, som publikum elsker at synge med på. Det er 
ligefra ”Smoke on the Water” til ”Sikke en fest”, hvor salen 
koger af syng-med og højt humør.
Uanset hvor Trio Sussi & Leo optræder, er de et enormt 
tilløbsstykke.
Da Sussi & Leo var blot 21 år gamle begyndte de på Brøn-
dums Hotel i Skagen. Sussi & Leo blev gift som 26 årige på 
Sussi’s fødselsdag, og 2 år efter begyndte de at optræde 
på Skansen. Året efter blev den første langtidskontrakt 
underskrevet og det hele udviklede sig til en af de største 
attraktioner overhovedet.
I 2003 stoppede de på Skansen efter 23 år på samme 
scene for at starte deres eget sted i Frederikshavn - RITZ. I 
2014 fik de følgeskab af trommeslageren Thomas Ehren-
reich, og siden har de 3 videreudviklet og forfinet deres 
unikke stil og underholdt et forrygende antal mennesker 
lige siden.
I 2015 kunne både Sussi og Leo fejre 60 års fødselsdag. 

Den unge komiker Lasse Madsen formidler på fineste vis 
humorens evne til at samle os. Det er svært ikke at trække 
på smilebåndet, når han deler videoer på Instagram, hvor 
han gør kærligt grin med en række hverdagssituationer 
og stereotyper, som de fleste nok kan genkende sig selv i. 
Videoerne afslører ikke blot Madsen som et stort humo-
ristisk talent, men også som en sand menneskekender. 
Under titler som “Nybagte mødre”, “Mænd foran spejlet” 
og “Mor på Facebook” har Madsen over den seneste tid 
vækket det populære meme-format til live og udstillet, at 
der er mere, der samler os end skiller os ad.

Rasmus Bjerg er kendt fra utallige roller i danske og inter-
nationale film, men måske allermest for hovedrollen i Ole 
Bornedals film om John Mogensen ”Så længe jeg lever”. 
Selvom John Mogensen døde i 1977, lever han i bed-
ste velgående – ikke mindst i de danske hjerter. Siden 
præmieren på ”Så længe jeg lever”, er mere end 400.000 
publikummer gået i biografen for at opleve Rasmus Bjerg 
i rollen som en af Danmarks mest folkekære musiker.
Nu går Rasmus Bjerg live på årets Digitale Ferie Camp 21 
og giver os en række af de bedste sange fra John Mogen-
sens mange fantastiske hits.  
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Vejledninger til 
aktivitetskassen
Tirsdag aften:

Bliv klar til Ferie Camp:
1. Find balje med vand, fodbadesalt
2. Have håndklæde klar  
3. Find evt. din egen neglelak og negleklipper 
4. Brug cremen på fødderne, når de har været i blød
5. Finde ansigtsmaske frem og lad den sidde i 20 

minutter 
6. Når du har taget fødderne op af baljen og taget 

ansigtsmasken af, så læg dig på gulvet på et 
tæppe og brug massagebolden evt. med medita-
tionsmusik.

Onsdag:

Lav æggebakkeblomster:
Du har de sidste 14 dage 
gemt æggebakker, du kan 
lave blomster ud af dem på 
følgende vis:
Lav blomster af æggebakker
1. Klip kronblade af den bu-

ede kant på æggebakkens 
låg 

2. Klip en spids (dem, der 
stikker op mellem æggene, 
når du åbner æggebakken) 
af bunden for hver blomst, 
du vil lave

3. Klip kanten af spidsen til, så 
den bliver fin og buet, og 
mal her efter alle dele med 
malingen

4. Brug piberenseren som stilk

Torsdag:
Her er forskellige forslag til ting, du kan lave ud af det 
selværdende ler

Sommer-ophæng af ler

Lervase til  blomster
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Lanterner af ler med udstukne huller

Masker

”Diamantkort”:
Folien på kortet tages af, og derefter hældes de små dia-
manter op i perlebakken – en farve af gangen. Så trykkes 
den lyserøde pen ned i den røde voks (husk også at tage 
folien af denne) hvorefter perlerne ”fanges”  på perlebakken 
og sættes – en af gangen – på de rigtige steder så tal og 
farver passer sammen.
Der kan fanges mange perler med et tryk i voksen.

Lørdag:

Bordskånere af klemmer
Fredag:

Lav insekter
Du har tidligere på dagen kigget 
på insekter – nu skal du bruge 
dine kreative evner til at lave 
insekter af indholdet af den store 
kreakasse, hvor du bl.a. kan finde 
silk clay, foam clay, sticky base, 
filt ark i ass. farve, træmosaik i 
ass. design, barkplader, træskiver, 
træperler i ass. str., snor i ass. farve, 
træmix, ispinde, papirbast, træpin-
de, agernskaller, valnøddeskaller, 
papirsnor med wire.

Armbånd

Her er et par fotos til inspiration. Mangler du yderligere 
vejledning, anbefaler vi, at du går på Youtube
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Tak for denne gangTak for denne gang


