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Fest som i Peru
I Peru kan man rigtig godt lide at holde fester. Fx holder de en Pinatafest.

Pinatafest er en slags »slå katten 
af tønden«.
»Tønden« er en figur, der forestil-
ler en lama eller en anden figur. 
Den kan købes på nettet. Prøv fx 
at slå op under ordet: Pinata. Hos 
»fest-butikker« kan man bl.a. købe 
en figur der ligner en lama, men 
også mange andre figurer der er 
beregnet som »tønde«. De koster 
ca. 150 kr.
Den kan også laves hjemme, i bør-
neklubben, som en papmache fi-
gur. Brug nettet. Slå op: Hvordan 
man laver papmache. Her er både 
opskrifter og små film. Skal figu-
ren være stor, kan I fx bruge stål-
tråd/hønsenet som grundlag for 
figuren.

Udklædt
Til festen kommer man udklædt 
som et eller andet, der har med 
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Peru at gøre. 
Her er nogle forslag: En majs-
kolpe, en kartoffel, en lama, en sol, 
en peruvianer med bowlerhat, el-
ler mange skørter, eller med an-
det nationaldragt lignende tøj, en 
fløjte, en kapivar, en kondor. 

Indbydelser
Lav fx indbydelser til festen sam-
men med børnene. Tryk indbydel-
sen på bagsiden af en Peru tegning, 
som børnene kan farvelægge. Find 
Peru tegning der gratis kan bru-
ges, ved på nettet at skrive: Peru 
coloring pages.

Slik
Figuren fyldes med slik, og lige-
som herhjemme slår man til den 
på skift, indtil den smadre og slik-
ket flyver ud. 
Mens slikket spises kunne man 

fx lytte til Peuviansk musik som 
også nemt findes på nettet, eller 
sammen læse fra bladet Komfrit 
hvor der i løbet af indsamlingen 
vil være små artikler fra Peru.

Indsamling
For at gøre arrangementet til en 
indsamling kunne man:

• bede forældrene til børnene i 
klubben om at betale mere for 
slikket end det egentlig koster.

•  betale for at stemme på den 
bedst udklædte.

•  betale for at få lov til at tage et 
billede af de udklædte børn.
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I Peru kan man godt lide at holde 
temafester når man skal holde en 
fest.
Hold en bamsefest i børneklub-
ben hvor man fx betaler entré for 
at komme ind.
Inviter søskende, forældre, bed-
steforældre, naboer, venner »you 
name it« med.
Alle tager deres favoritbamse med 
eller hvad med at tage alle sine 
bamser med!

Paddington
Lad jer for eksempel inspirere af 
historien om bjørnen Paddington 
til denne fest:
Paddington er en lille brun bjørn 
der siges at komme fra Perus ur-
skov. Han står en dag på Paddingt-
on togstation i London, hvor han 
bliver fundet af familien Brown. 
Tjek evt. tilblivelsen af historien 
på nettet.
Som optakt til festen kan børnene 
selv tegne eller farvelægge invi-
tationerne. Der findes masser af 

Paddington tegninger på nettet 
som man gratis kan bruge. Søg fx 
under: Paddington coloring pages.
I 2014 blev der lavet en animati-
onsfilm »Paddington« det koster 
39 kr. at leje den hos Blockbuster 
og 149 kr. at købe den. I børnebla-
det »Komfrit« nr. 1-2016 kan man 
deltage i en konkurrence, hvor 
man kan vinde filmen. Filmen va-
rer knap halvanden time. Måske 
det var en ide? Hvad med at sælge 
popkorn til filmen og lade over-
skuddet gå til missionsprojektet i 
Peru?
I kunne også låne bogen på bib-
lioteket, og læse et par afsnit på 
dagen, og gemme resten til safte-
vand og kagetid, ved de alminde-
lige børneklub-gange. Sammen 
med oplæsningen kunne I samle 
penge ind i en dertil beregnet ind-
samlingsbøsse. Fx Padding-
tons kuffert (lavet af en lille 
æske).
Der skulle selvfølgelig serveres ri-
stet toast med marmelade og må-

ske scones og masser af engelsk te, 
godt med mælk og sukker i, så kan 
alle bamser og børn lide te.
Toast og marmelade er nemlig 
bjørnen Paddingtons livret.

Bamsefest 

Majs er utrolig populært i Peru. De 
spiser dem på alle mulige måder 
og laver også saft og slik af dem.

Hold majsens dag i klubben
Brug ideer og opskrifter her fra 
hjemmesiden til at få en super dag 
med fokus på Peru.

• Gå i køkkenet sammen og lav 
forskelligt med majs sammen 
med børnene, der bagefter kan 

sælges til de andre i klubben 
der har været kreative eller le-
get med pusterør.

• Tag ud og find hyldegrene og lav 
et godt pusterør til majskerner. 
Afhold en pustekonkurrence. 
Sørg for at involverer foræl-
drene. Det kan være børn mod 
voksne eller familier mod fa-
milier eller noget tredje.

• Hyg jer med at lave kønne 
majsperlekæder og armbånd. 
Sælg evt. perlekæderne til de 
»gæster« I måtte have invite-
ret.

•  Plant majs i potter sammen 
som I senere kan sætte ud i en 
lille gruppe.

Majsens dag
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I Peru kan man godt lide, at gøre 
fødselsdagsfester til temafester. 
Hold en Peru fødselsdagsfest. In-
viter forældre, bedsteforældre og 
søskende med. Lad temaet være 
Peru. Alle skal så komme i tøj, der 
har rigtig mange farver, og gerne 
med sjove og festlige hatte.

Pengegave
Når man kommer til fødselsdag i 
Peru, har man en gave med, som 
man afleverer når man kommer, 
men fødselaren åbner den, først 

Fødselsdagsfest 
når gæsterne er gået. I klubben 
kunne gaven være en pengegave, 
som bliver puttet i en æske pakket 
ind som en gave, der så sendes til 
Peruindsamlingen.

Lagkage
Spis lagkage og boller og leg lege. 
Se forslag til lege her på siden. Der 
kan evt. også betales for det man 
spiser. Måske mere end det ko-
ster, så der bliver noget at sende 
til Peru. 


