Två terminsmöten för äventyrare
Ledarinstruktioner - Merlins mystiska anteckningar
Scouterna hittar några lösa papper som ser ut att komma från en gammal anteckningsbok med
massa mystiska tecken över hela sida, men vad betyder det egentligen…?
Men vänta! En av sidorna verkar innehålla något ser ut som en chiffernyckel.
Förberedelser inför passet:
•
•

Köpa samtliga ingredienser från ingredienslistan
För bättre känsla under passet kan man bränna kanterna på sidorna och kanske sota
papperna lite så att de ser gamla och slitna ut.

Ingredienser:
100g smör
2 ägg
2 dl socker
1 dl vetemjöl
¾ dl siktad kakao
1 tsk vanlijsocker

Chiffret innehåller texten enl nedan:
Detta måste ni prova! Börja med att värma ugnen till 175 grader. Smörj en form och bröa med
ströbröd. Smält hundra gram smör och låt svalna. Vispa två ägg och 2 dl socker pösigt. Häll i
smöret. I en annan skål blandar ni en deciliter vetemjöl, ¾ dl siktad kakao och en tsk
vaniljsocker. Rör om ordentligt. Blanda ihop allt och häll i formen. Grädda ca 20-25 min. Låt
svalna och njut!
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På de underliggande sidorna ligger chiffret på två sidor och sedan chiffernyckeln. Ovan finner ni
även en sammanfattning av chiffernyckeln, men den ska inte scouterna få…

Ledarinstruktioner - Trollkarlen från OZ
Likt trollkarlen från Oz kommer ni snart att genom illusioner och trick kunna lura i er publik att
ni sannerligen är riktiga magiker...
1. Gå ihop i flera mindre grupper, helst 2 och 2, och gå iväg så att resterande grupper
varken ser och hör.
2. Varje grupp kommer att få några olika trick att öva in, instruktioner kommer via korta
videoklipp.
3. De olika grupperna återsamlas och avslutar kvällen med ett framträdande där de olika
tricken framförs för varandra.

Spellista med olika trick:
Tobbe trollkarl: (Svenska)
https://www.youtube.com/watch?v=6t59R1vWPs&list=PLtFkHaT_xVOtaauNdAN1EvtyhupCNYjq2
20 EASY Magic Tricks Anyone Can Do! (engelska)
https://www.youtube.com/watch?v=VWw_1-gEdLA

