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Klubkonkurrence – hvordan 
dyrker man sorte majs?

Køb frø til sorte majs på nettet. Fx 
Fuglebjergård eller fx Amazon       
Så frøene indenfor i potter i april 
og sæt på friland i maj. Vær op-
mærksom på, at majsplanter skal 
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stå i flok for at kunne bestøve hin-
anden. Tjek evt. nettet: Sådan dyr-
ker du majs.
Tag et super godt billede af klub-
bens bedste majsplante sammen 

med fx en tommestok. Indsend det 
til maria@lmbu.dk  inden 1. okto-
ber 2016.

Skyd til måls med kernerne.
 Lav det perfekte pusterør ved at 
finde en ca. to cm tyk hyldegren. 
Udhul den med en strikkepind. 

Tag en majskerne i munden, sæt 
pusterøret for og pust.
 Brug fx en tom konservesdåse 
som skydeskive, så I kan høre ker-

Lav dit eget pusterør til 
majskerner

nen ramme. Kan I ikke at vente på 
at majsplanterne leverer kerner, 
kan I bare købe en pose popcorn/
majskerner.

Vær med i konkurrencen om den største og flotteste majsplante. 
Præmie: En kasse slik til hele klubben leveret af den nærmeste børnekonsulent.
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Vi kan bl.a. takke Peru for kartof-
len, som hver dansker spiser ca. 57 
kg af om året.
Prøv at spille Petanque med kar-
tofler i klubben. Brug en lille sten 
og seks kartofler. Lav fx et kryds 
med en kniv i de tre.
To hold duellerer mod hinanden. 
Efter lodtrækning starter hold 

I Peru spiser man mange majs. De 
bruges også til at lave sød safte-
vand af og til bolsjer og meget an-
det spiseligt.

Halkæder og armbånd
Majs kan også bruges til at lave 
smykker med. Prøv at lave hals-
kæder og armbånd.

Materialer
Tråd
Nål
Majskerner fra dåse
Saks

Fremgangsmåde
Hæld vandet fra majsene og hæld 
dem ud på en avis (den tager det 
sidste væde).

Smykker af majskerner
Klip et stykke tråd så langt som du 
ønsker.
Bind en stor knude i den ene ende 
og sæt nål på tråden.
Træk majskerner på snoren.
Læg smykket til tørre i ca. tre 
dage.
Bind enderne på kæden sammen 
og du har et fint smykke, der næ-
sten ligner rav.

Kartoffelpentanque
et med at kaste »grisen«, en lille 
sten. Nu gælder det om at komme 
tættest på »grisen«. Første hold 
kaster sin første kartoffel og der-
efter andet hold sin første kartof-
fel. Det hold der kom tættest på 
»grisen« fortsætter nu med resten 
af sine kartofler hvorefter modsat 
hold sine. Det gælder om at kom-

me tættest på »grisen« og at skyde 
de andres kartofler væk. Der gi-
ves det antal point, som man har 
kartofler tættere på »grisen« end 
modstanderes hold. Der spilles til 
et hold har opnået 13 point. 
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I Peru spiser man mange fisk fan-
get i Stillehavet. Klip små fisk af 
silkepapir. Markér startlinje. Sæt 
en tallerken for hver deltager ca. 5 
m foran startlinjen. Hver deltager 
får en sammenfoldet avis og på 
startsignal gælder det om at vifte 
sin fisk op på tallerkenen. Den, der 
først har sin fisk klar på tallerke-
nen til en peruviansk anretning 
har vundet.

Flyvefisk fra Stillehavet

Peru er kendt for sine lamaer og 
jo den er god nok lamaer spytter. 
De spytter når de føler sig truet og 
som en måde at holde sin plads i 
gruppen på. En lama kan ramme 
plet på op til fem meters afstand. 

Så skal der spyttes 
Tegn en streg på jorden med kridt, 
malertape eller bare en pind i jor-
den. Alle får det antal forsøg til at 
spytte længst som I nu synes. Det 
længste spyt måles og noteres. 
Vinderen kan evt. blive fotografe-
ret og hængt op ved siden af bille-
det af lamaen her. Konkurrencen 
kan jo fint være en løbende kon-
kurrence gennem hele indsam-
lingsperioden.

Materialer: 
Noget at markerer streg med
Målebånd/tommestok

Spyt om kap med en lama
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I Peru er lamaen et husdyr. 
Tegn en lama uden hale på et stort 
stykke papir, og halen tegnes og 
klippes ud af et lille stykke papir, 
hvortil der fæstnes stickgummi, så 
halen kan sættes fast på lamaen. 
Nu skal børnene efter tur og med 
bind for øjnene sætte halen på la-
maen. 
Tegn evt. en pointskive, der hvor 
halen skulle have siddet. 
Halen havner de sjoveste steder. 

Sæt halen på lamaen


