
 

 

 
Kære Juniorer! 
 
Godt nytår og velkommen til det nye spejderår. Et spejderår som starter på en usædvanlig 
måde. 
Corona har igen lukket ned for al aktivitet i alle foreninger, og dermed er vi også ramt. ØV 
 
Du har modtaget en mail omkring vores bud på spejderarbejde, nemlig HJEMMESPEJD. 
 
Hvad er HJEMMESPEJD spørger du nok om – jo, det er spejderaktiviteter, som du kan 
lave derhjemme, og er du heldig, så kan du få et HJEMMESPEJDMÆRKE. 

 
Nå, hvad går alt dette ud på: 
 
- Du har modtaget en kasse med ting til forskellige aktiviteter. 
- En gang om ugen - lørdag kl. 10:00 -  kan du gå ind på følgende hjemmeside 

https://www.koegespejderne.dk/hjemmespejd-junior  og finde den nye 
aktivitetsbeskrivelse. Denne skal være løst senest torsdagen efter - og så kommer der 
en ny aktivitetsbeskrivelse lørdagen efter osv.  

- Bemærk at der så er spejder hver uge. 
- Materialerne til aktiviteten ligger i kassen. 
- Resultatet af din aktivitet skal du så uploade på den Facebook-side, som vi har 

oprettet. Dem uden Facebook sender det pr. mail (se adresse nedenfor). 
- Vi håber at du løser alle opgaver, men mærket kan allerede opnås ved 5 gennemførte 

aktiviteter. 
- Nogle aktiviteter kan man lave derhjemme, andre skal man lave i naturen sammen 

med familien. 
 
For at vi alle kan følge med i hvad hinanden laver, så har vi oprettet en lukket 
Facebookside, som du nok skal have dine forældre til at hjælpe dig med. 
Du finder siden ved at søge på Junior hjemmespejd, og bede om at blive medlem. 
 
Her kan du se hvad de andre juniorer har lavet i HJEMMESPEJD. Hvis du ikke har 
mulighed for at komme på Facebook, så kan du stadigvæk være med. Skriv til os pr. mail 
på junior@koegespejderne.dk  
 
 
Vi håber at du vil synes, at det er nogle sjove aktiviteter, og vil være med til at give os alle 
sammen nogle gode oplevelser, når du og alle andre, viser hvordan aktiviteten er løst. 
 

På glædelig gensyn til spejder. 
 

Juniorlederne. 
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