
Sådan har vores Krible-Krable-kasse 
understøttet opstarten af familiespejd 
 

 

Vi søgte DUF om materialer 

I marts 2019 havde vi i Blushøjspejderne en helt ny afdeling for 
familiespejd, som netop var startet op. En af vores ledere, Cecilia 
Haahr Larsen, var opmærksom på muligheden for at søge om 
midler hos DUF, og det benyttede vi os af. Vi søgte om indhold til 
en ”krible-krable-kasse”, som skulle kunne tages med ud i skov 
og eng, eller til strand, sø og vandløb.  

Vi søgte om midler til waders, vandkikkerter, insektkikkerter, 
kendeduge, fiskenet og baljer, terrarier, insektsugere, 
opslagsbøger og kikkerter. Dertil kom en dejlig robust trækasse, 
som let kunne medbringes, rengøres og hvor materialerne lå tørt 
og godt, som et samlet sæt. 

Krible-krable-kassen giver højere 
kvalitet i spejderarbejdet 

Kassen har i den grad været populær 
blandt familiespejderne, som dog også 
deler grejet med de andre afdelinger i 
spejdergruppen. Indholdet har givet os 
som spejderledere mulighed for at 
højne kvaliteten i aktiviteterne, fordi vi 
har sejt grej, som forældre og børn 
bliver fascinerede af og som gør, at de 
ønsker at komme til familiespejd fast, 
fordi vi byder på et godt program. 

Krible-krable-kassen har inspireret os 
ledere til at gå mere fagligt til værks 
inden for andre temaer og 
spejderaktiviteter, fordi vi kunne se at 
investering i grej og viden gav langt 
bedre oplevelse for alle parter. 



Sådan fungerer krible-krable-kassen 

Hos familiespejderne fungerer sættet fantastisk, hvor de 
mange slags redskaber og opslagsværker appellerer 
forskelligt til børnenes forskellige sanser og interesser.  
Mange børn er optaget af selve det at indfange eller fiske 
dyrene op og holde dem i glas, baljer eller terrarie. Jagten 
i sig selv er en stor del af oplevelsen, og mange børn i 
alderen 3-6 år kan i lang tid holde opmærksomheden på 
at studere det enkelte dyr. Især er det populært at se et 
insekt som en bille i en insektkikkert, hvor dyret kan 
studeres i lup både oppefra og nedenunder. 

Andre børn bliver mægtigt optagede af at kunne 
genkende dyrene på kendeduge, eller af at slå dyrene op 
i opslagsbøger sammen med en far eller mor.  

Endelig er arbejdet med krible-krable-kassen også altid 
en super indgangsvinkel til at tale om, hvordan vi værner 
om naturen: Vi skal sætte dyrene tilbage, hvor de kom 
fra. Vi skal holde meget forsigtigt på dem i vores hænder, 
nogle gange skal vi slet ikke røre dyret, for ikke at 
forstyrre eller skade det. Og hvad med det skrald vi finder 
undervejs i krat, på stranden eller i en dam?  
Med udgangspunkt i kassen kommer vi rundt i mange gode snakke og handlinger med fokus på natur, som 
gør det jordnært og vedkommende for selv de små familiespejdere. 

 

Vi siger TAK til DUF for midler til vores krible-krable-kasse 

Kassen består af mange slags grej, 
kendeduge og bøger og er indkøbt hos 
Linå A/S i Silkeborg for 11.800,- kr. En 
stor TAK fra Blushøjspejderne til DUF, 
som muliggør en sådan investering i de 
helt små børns oplevelser i naturen, og 
den viden og forståelse som følger med. 

 

10. september 2020 

Christina Laugesen, familiespejdleder 
hos Blushøjspejderne 


