
 

 

HJEMMESPEJDE 
 

OPGAVE 2 

Kære Junior! 

Nu har du klaret den første opgave – så her kommer den næste. 

 

Din anden opgave er:                      5 km vandretur  

Som junior går vi gerne ture i naturen. En tur på 5 km forlæns kan alle 

klare, men kan du klare den ved at gå baglæns? 

 

Du skal planlægge en 5 km. tur – på Åsen. Du skal indtegne en rute på 

kortet og så gennemføre turen sammen med din familie – enten gående 

forlæns eller baglæns (du bestemmer selv) 

Undervejs må du gerne tage billeder af dig og de andre på Åsen. Når du 

har gennemført turen skal du tage et billede af kortet, og få dine forældre til 

at lægge det + andre billeder op på vores Facebook-gruppe: 

Junior hjemmespejd  

eller sende det til vores mailadresse:  

junior@koegespejderne.dk.  

 

Materiale: Kort over Åsen. 

 

Du kan få et 5 km. mærke (hvis du ikke allerede har et), og går du baglæns 

hele turen, så kan du få et 5 km. Gå baglæns mærke. 

 

HUSK 

OPGAVEN SKAL VÆRE FÆRDIG OG UPLOADED SENEST PÅ TORSDAG 

God fornøjelse 

Juniorlederne 

 

https://www.facebook.com/groups/400917087656284
mailto:junior@koegespejderne.dk


 

 

HJEMMESPEJDE 
 

OPGAVE 2 

Kære spejder, løsningen på sidste uges ekstra opgave var:  Hjemmespejd  

Din anden ekstra opgave er:   Antal artikler? 

Denne uges ekstra opgave, handler om dem som skriver artiklerne til dit 

spejderblad. En af dem hedder Christoffer Kolbe Boye-Hansen.                                                                                         

Ud over at Christoffer er med til at skrive spejderbladet, er han også       

Køgespejderne lige som dig      . Christoffer har være spejder i 17 år, han 

begyndte som minispejder og er nu en del af vores klanspejderne. Det er 

vores største spejdere.  

 

I denne uges ekstra opgave, skal du finde ud af hvor mange artikler, 

Christoffer har været med til at skrive. Til hver artikel står der hvem der har 

skrevet teksten, når du har talt hvor mange Christoffer er med på, skal du få 

dine forældre til at lægge antallet op på vores Facebook-gruppe Junior 

hjemmespejd sammen med løsningen på hovedopgaven, eller sende det 

til vores mailadresse: junior@koegespejderne.dk.  

 
 

HUSK OPGAVEN SKAL VÆRE FÆRDIG OG UPLOADED SENEST PÅ TORSDAG 

God fornøjelse 

Juniorlederne 

 

https://www.facebook.com/groups/400917087656284
https://www.facebook.com/groups/400917087656284
mailto:junior@koegespejderne.dk

