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Kære ulve 

Så gik der lige en uge igen. 

Håber I stadig har det godt og er klar på flere spejderaktiviteter. 

Og hvad kan man så finde på lige nu? 

 

Foråret er jo tiden hvor man sår og planter og lige meget om man har Gartnermærket eller ej  

så er det en rigtig god ting at få sået noget, så du kan høste friske råvarer senere. 

Og du behøver ikke en have, for at kunne så. En vindueskarm kan også bruges. 

Så på med spejdertørklædet og også gerne uniformen – den trænger til at blive luftet.      

Vi starter med det hurtigste du kan lave; Karse. Det smager supergodt på rugbrødsmadder og i salat. 

Du behøver ikke engang jord til det.  Bare en lille skål, lidt vat og nogle karsefrø. 

Læg vattet så det fylder hele skålen, fordel lidt karsefrø (ikke for mange, så klumper de) og hæld vand på til 

sidst. Husk at vande skålen hver dag. Skinner solen meget, skal du måske vande to gange på en dag. Husk, 

karsefrøene må ikke tørre ud. 

Her kan du se en stor skål, der er ca. en uge gammel og en lille hane, som kun har stået et par dage: 

  
 

Du kan også så andre krydderurter, men de skal have lidt jord at vokse i, de kan ikke klare sig med vat. 

Her er så sået Basilikum. Det bruger man til kødsovs, pizza og andre lækre ting.  

Den store er flere uger gammel, de to små er sået for en lille uge siden: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Man kan købe forskellige frø i de fleste supermarkeder.  Prøv at finde noget du og din familie godt kan lide; 

persille, purløg, karse, basilikum eller noget helt femte. Der er meget at vælge imellem. 

 

Du kan også dyrke dine egne kartofler, det tager bare lidt længere tid 

Skal du lægge kartofler, kan du sagtens bruge de samme som I bruger til aftensmad. Selvfølgelig uden at 

skrælle og koge dem      . 

Læg dem et mørkt sted et par dage, til der begynder at komme små skud frem.  

 

Så er de klar til at blive lagt i noget jord. Enten i en spand med jord i eller ude i haven. Og så er det bare at 

vente, til der kommer en plante op. Kartoflerne skal nå at vokse sig store, så der går 1,5 - 2 måneder, inden du 

kan høste dine nye kartofler 
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Hvis du bor du et sted med en have og du slet ikke kan få nok af havearbejdet, så kan du garanteret godt få lov 

til at få dit eget lille stykke til køkkenhave. 

Og så er det jo bare om at komme i gang.  

Start med at bestemme hvad du vil dyrke: gulerødder, salat, radiser (de er hurtige),  kartofler, krydderurter, 

blomster? Der er meget at vælge mellem. 

Først skal du gøre jorden klar og fjerne græs og ukrudt. Så kan du så. Husk at holde jorden fugtig, når det ikke 

har regnet et stykke tid. 

Så kan du begynde at se det spire og på et tidspunkt glæde dig over din egne grøntsager og blomster eller hvad 

du nu har sået. 

  

Og så får I lige et par billeder af nogle ulve, der tager gartnermærket sidste forår og er ved at så i deres bande- 

køkkenhaver i Mosen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

  

 

 

 

 

 

Rigtig god fornøjelse. ☺ 

I må jo altid gerne sende et billede af de ting i laver på jeres eget private spejdermøde. I sender bare billedet til 

kristinawillumsen@gmail.com  

Spejderhilsen  

Alle ulvelederne  

mailto:kristinawillumsen@gmail.com

