FOROPGAVE

Foropgave til Ranger Challenge 2016
VEJLEDNING OG BESKRIVELSE
Igen i år beder vi alle deltagende patruljer lave en foropgave, som skal afleveres ved løbets start. Foropgaven indgår i den samlede bedømmelse. Foropgaven er også nødvendig i forbindelse med løsningen
af enkelte poster.
Årets foropgave består i at fremstille en budstikke.
VILKÅR OG KRITERIER:
• Den skal være lavet af patruljens medlemmer i fællesskab.
• Den skal være lavet af naturmaterialer.
• Størrelsen skal være max 30-40 cm i længde.
• Den skal være forsynet med en spids, så den kan sættes fast i en stolpe. (Denne må gerne være i
metal)
• Den skal kunne indeholde flere stykker A4 papir i sammenrullet tilstand.
• Pynt og udsmykning er op til patruljens eget skøn.
• Den skal være forsynet med tydeligt patruljenavn og med gruppe-/kredsnavn.
Sammen med budstikken afleveres en beskrivelse af, hvilke materialer patruljen har brugt til fremstillingen, samt den proces der ligger til grund for det færdige resultat. Dette må gerne være illustreret med
tegninger eller billeder.
Herunder finder du en ordbogsbeskrivelse af, hvad en budstikke er, og hvad den blev brugt til i gamle
dage.
Vi vedlægger også lidt billedmateriale, som udelukkende er tænkt som inspiration.
BESKRIVELSE
En budstikke er en stav af jern eller træ, som fra gammel tid blev benyttet i Norden til offentlige kundgørelser (oplysninger og meddelelser). Når folk skulle samles til ting, forsvar af landet eller andre vigtige
fælles tiltag, blev budstikker båret fra gård til gård med besked om dette.
Budstikken havde form som en pil (hærpil), når den varslede ufred og skulle samle mandskab. Skulle
almuen samles i anledning af en kirkelig sag, sendte præsten en budstikke som havde form som et
kors.
I nyere tid bestod budstikken af et hylster af træ eller metal, som det skrevne budskab blev lagt ned i,
og den var forsynet med en jernspids, så den kunne hugges fast ved døren i huse, hvor bæreren ikke
traf folk hjemme.
Enkelte steder i Norge blev budstikken i brug helt op til slutningen af 1800-tallet.

INSPITATION TIL UDFORMNING AF BUDSTIKKE

