Bålkisten
Formål: At bruge bål og ild som aktivitet i rollespil.
I denne kasse finder du alt hvad du skal bruge til at
bygge et bål. Tanken bag kassen er at deltagerne i dit
rollespil selv skal bygge et bål med hjælp fra tørrede
svampe, vat og tændstål fra kassen.
Brug byg-et-bål som en aktivitet til at se hvem der
først kan lave et rigtigt bål eller brug
svampestykkerne i kassen til at få dine spillere til at
”bære ilden med sig” videre i spillet.

Aktivitet: Byg-et-bål
Lær at bygge et bål op fra bunden, det er sværere end man lige tror!
Tag et stykke fyrevamp, noget vat (troldeskæg) og lidt tør bark eller kvas og læg det hele i en skål.
Sæt tændsstålet ned i skålen og lav gnister indtil vattet (troldeskæg) antænder og sætter gang i
gløderne.
Pust til gløderne og tilføj mere tørt kvas i skålen til at bygge bålet op med. Husk at give det masser
af luft, så går det hurtigere.
Når der er kommet et lille bål eller godt med gløder, hælder man indholdet fra skålen over på
bålstedet og kan derfra bygge et rigtigt bål op.
VIGTIGT – vattet sørger for flammer, svampestykkerne sørger for gløder og barken gør at du kan
bygge bålet op i bålkrukken. Brug kun ét stykke svamp per bål, du behøver ikke mere.
Ekstra - Bind en snor op (ca 20 cm) over bålstedet og se hvem der først kan bygge et bål op der
kan brænde snoren over.

Aktivitet: Bær ilden med dig
Tag et stykke fyrsvamp og antænd det ved hjælp af tændstålet. Når der er gløder i fyrsvampen
holder de (næsten) for evigt og man kan bære ilden med sig overalt.
Brug aktiviteten som en quest, hvor man skal bringe ilden med sig fra et sted til et andet. Det kan
f.eks. være at ilden skal bringes til byen, så faklerne kan blive tændt inden mørket falder på eller
en døende ildånd skal have antændt ny ild for at kunne overleve.
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