Kære Fjeldspejder
ØV ØV ØV! Endnu en gang er vi forhindret i at kunne mødes fysisk, og lave fede spejderaktiviteter
sammen. Derfor har vi lavet en masse sjove hjemmespejd opgaver, som I dels skal lave alene, og
dels sammen med en eller flere spejdervenner.
Vi håber at I har lyst til at lege med på nedenstående. Når I har løst en opgave, skal I uploade den
på Discord så den kan blive godkendt. Alle som løser mindst 10 opgaver får selvfølgelig et af de
MEGET eftertragtede Hjemmespejd mærker, som KUN kan opnås i denne forhåbentlig korte og
sidste Lock-down periode.
Vi har en patruljekasse stående hos 3 ledere, hvor I vil kunne låne telt, trangia og hængekøje – det
er bare at give besked på Discord, så aftaler vi hvor det er nemmest for jer at afhente.
I vælger frit blandt opgaverne, men I skal vælge MINDST 2 opgaver fra hver kategori.

Opgave

Beskrivelse

Bevægelse/motion
Gå en tur på _____ km

Gå en figur Lav en challenge eller udfordring til et par
spejdervenner

Planlæg en rute hjemmefra, eller se hvor vejen
fører dig hen. Turen skal være på minimum
10 km
Brug Endomondo, Garmin, Strava eller lignende
“tracker” til at vise figuren på kort bagefter
F.eks. lær at løbe 5 km uden pauser. 30 dage med
planken eller ???

Gode gerninger
Skriv et brev til en du holder af og send det med
posten

Skriv til dine bedsteforældre, din gode ven, din
spejderleder, eller ? Send det med “rigtig
menneskepost” mobilporto findes her:
Online Porto | Køb portokod og pakkelabel nemt og
billigt | PostNord

Ring til en du ikke har set længe
Gør en god gerning

Et rigtigt opkald, lige som i gamle dage
Du skal gøre noget godt for andre. Skovl sne, gå tur
med hunden, lav aftensmad uden først at have fået
besked på det, bag kage, sving støvsugeren, rengør
badeværelset

Spejderliv
Sov ude, en enkelt nat eller flere

Lav mad/kage på Trangia

Lav en instruktionsvideo med flagknob og 2-3
valgfri knob

Sov under åben himmel, i telt, bivuak, shelter,
hængekøje (telt/hængekøje kan lånes af
Køgespejderne)
Trangia kan lånes af Køgespejderne
Inspiration tryk her
“Kage i en kop” kan også laves på Trangia

Gå ud og kig på Mælkevejen

Få orden på dit spejderudstyr

Find forskellige stjernebilleder på nattehimlen
– husk det er lettere når det er koldt! Tag
eventuelt en kikkert med.
Brug gerne appen “Star Chart”
Ordn dine støvler - giv dem voks (tjek lige med
Far hvad du skal bruge)
Vask din uniform – husk at tøm lommerne!
Slib din kniv – pas på fingrene når du bruger
den igen
Sy de mærker på uniformen du mangler

Blandet aktiviteter
Skriv!
Plant et frø og se det vokse
Arranger (med en eller flere spejdervenner) en
aktivitet for de andre spejdere online

Lav et digt, en sang eller en historie om hvorfor
det er fedt at være spejder
Karse i vindueskarmen, avocado, pralbønner
eller noget helt fjerde i en urtepotte
Online Bingo, Online find ting hurtigst, Online
lav ??? først

Egen opgave
Lav din egen opgave med bål
Lav din egen opgave med …....

Byg en snemand, en Iglo, en lanterne, et
fuglehus, eller hvad du ellers kan finde på. Må
laves flere gange

