HjemmeSpejder
Virum-Sorgenfri Gruppe
Selvom vi ikke kan mødes fysisk og holde spejdermøder i disse dage, kan vi stadig lave masser af
sjove spejderaktiviteter derhjemme!
Så vær med og tag HjemmeSpejder-mærket! For at få mærket skal man lave 10 af de nedenstående
opgaver, som hører til ens enhed.
Send billeder/videoer af dine løsninger via en af følgende:
• Instagram
@virumsorgenfri
• Facebook
facebook.com/virumsorgenfri
• Mail
virum.sorgenfri.spejderne@gmail.com

HjemmeSpejder
FAMILIESPEJDER
1. Lav et dyr af naturmaterialer.
2. Skriv en hilsen med usynlig skrift og fremkald den.
Se opskrift her: http://spjdrpedia.dk/wiki/Usynlig_skrift
3. Byg det højeste tårn med toiletruller.
4. Find 10 forskellige blade i naturen.
5. Lav et billede/collage ud af blade og blomster, du finder i naturen.
6. Se et frø spire i et syltetøjsglas.
Se hvordan her: https://www.facebook.com/spejderne/posts/10158180696239375
7. Gå en tur i lokalområdet og se hvor meget skrald, du kan samle.
8. Lav pandekager med din familie.
9. Fang 10 forskellige insekter og kig på dem – husk at lukke dem ud igen J
10. Syng en sang med din familie.
Fx Bim Bam Busse https://www.youtube.com/watch?v=sDUQHMXTTRA
11. Pust æg og dekorér dem med flotte farver.
12. Klip et gækkebrev (send evt. til én).
13. Lav farvet slim.
Find opskrift her: https://universe.dk/da/sjov-videnskab/gr%C3%B8nt-slim
14. Byg et insekthotel til altanen eller haven.
Find inspiration her: https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/fem-forskellige-insekthoteller-i-haven/
15. Lav sæbebobler.

HjemmeSpejder
BÆVER

1. Lav et KFUM-Spejder-logo af naturmaterialer.
2. Skriv en hilsen med usynlig skrift og fremkald den.
Se opskrift her: http://spjdrpedia.dk/wiki/Usynlig_skrift
3. Flet et armbånd.
4. Byg det højeste tårn med toiletruller.
5. Lav et billede/collage ud af blade og blomster, du finder i naturen.
6. Se et frø spire i et syltetøjsglas.
Se hvordan her: https://www.facebook.com/spejderne/posts/10158180696239375
7. Tegn et kompas og sæt kompasretninger på (N-S-Ø-V).
8. Bind et venskabsknob på tørklædet.
Se video for hjælp: https://www.youtube.com/watch?v=OumloEcuP8c
9. Gå en tur i lokalområdet og se hvor meget skrald, du kan samle.
10. Lav pandekager.
11. Tegn det, du savner allermest ved spejder.
12. Lær din familie bæversangen.
Find teksten her: http://www.virum-sorgenfri.dk/enheder/baever/
13. Klip et gækkebrev (send evt. til din spejderleder).
14. Lav farvet slim.
Find opskrift her: https://universe.dk/da/sjov-videnskab/gr%C3%B8nt-slim
15. Byg et insekthotel til altanen eller haven.
Find inspiration her: https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/fem-forskellige-insekthoteller-i-haven/

HjemmeSpejder
ULV

1. Lav et KFUM-Spejder-logo af naturmaterialer.
2. Løs koden .---/./--.//./.-../.../-.-/./.-.//.../.--././.---/-.././.-.// og skriv en hilsen i morsekode.
Find en morsenøgle her: http://spjdrpedia.dk/wiki/Morsen%C3%B8gle
3. Bind mindst 5 forskellige knob.
4. Lav farvet slim.
Find opskrift her: https://universe.dk/da/sjov-videnskab/gr%C3%B8nt-slim
5. Lav et billede/collage ud af blade og blomster, du finder i naturen.
6. Snit en mini-totempæl (hvis du har knivbevis), ellers tegn en totempæl, som indeholder dine
yndlingsspejderaktiviteter.
7. Tegn et kompas og sæt 16 kompasretninger på (N-NV-NNV)
8. Bind et venskabsknob på tørklædet.
Se video for hjælp: https://www.youtube.com/watch?v=OumloEcuP8c
9. Se et frø spire i et syltetøjsglas.
Se hvordan her: https://www.facebook.com/spejderne/posts/10158180696239375
10. Lav en pandekage-”figur”.
Find inspiration her: https://www.youtube.com/watch?v=60iwenuj_0U
11. Tegn 5 stjernetegn og prøv at finde dem om aftenen på himlen.
12. Klip et gækkebrev (send evt. til din spejderleder).
13. Lær din familie ulvesangen.
Find teksten her http://www.virum-sorgenfri.dk/enheder/ulv/
14. Gå en tur i lokalområdet og se hvor meget skrald, du kan samle.
15. Byg et insekthotel til altanen eller haven.
Find inspiration her: https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/fem-forskellige-insekthoteller-i-haven/

HjemmeSpejder
JUNIOR

1. Lav et KFUM-Spejder-logo af naturmaterialer.
2. Tegn 5 stjernetegn og prøv at finde dem om aftenen på himlen.
3. Løs koden ..-./---/.-.//.-/-//---/.--./--./.-/...-/./-.//./.-.//--././-./-././--/..-./---./.-./-//.../-.-/.-/.-..//-../..-//---/--./.../.--.-//.../-.-/../../...-/.//./-.//..../../.-../..././-.//..//--/---/.-./..././/
4. Bind mindst 10 forskellige knob.
5. Gå en tur i lokalområdet og se hvor meget skrald, du kan samle.
6. Lav en A-buk af pinde og grene. Besnøringerne skal selvfølgelig være korrekte.
7. Lav en pandekage-”figur”.
Find inspiration her: https://www.youtube.com/watch?v=60iwenuj_0U
8. Lav et primitivt spiseredskaber (så som en kniv, gaffel eller ske)
9. Vis mindst 3 forskellige båltyper.
10. Lav aftensmad til din familie inkl. indkøb.
11. Find 5 forskellige træer og artsbestem dem ud fra barken.
12. Bind et venskabsknob på dit spejdertørklæde.
13. Byg et insekthotel til altanen eller haven.
Find inspiration her: https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/fem-forskellige-insekthoteller-i-haven/
14. Opfør og optag en sketch (lån gerne familiemedlemmer).
15. Lav en armslynge og læg en i aflastende sideleje.

HjemmeSpejder
TROP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lav et KFUM-Spejder-logo af naturmaterialer.
.../-.-/.-./../...-//./-.//..../../.-../..././-.//..//..-./.-./../--/..-/.-././.-./-.-/---/-.././/
Lav aftensmad til din familie inkl. indkøb
Bind mindst 15 forskellige knob inkl. en abehånd
Lav et morseapparat og optag, hvordan det virker.
Lav en A-buk af pinde og grene. Besnøringerne skal selvfølgelig være korrekte.
Gå en tur i lokalområdet og se hvor meget skrald, du kan samle.
Find en geocache.
Se hvordan her: https://www.geocaching.com/play
9. Planlæg et tropmøde inkl. minutprogram og indkøbsliste.
10. Find og tag billeder af 10 færdselstavler i lokalområdet (find ud af hvad de betyder).
11. Opfør og optag en enmandssketch.
12. Forklar hvordan man giver hjerte-lungeredning
13. Lav 3 pandekage-”figurer” med flere farver dej.
Find inspiration her: https://www.youtube.com/watch?v=2VlTKBtjozY
14. Byg et insekthotel til altanen eller haven.
Find inspiration her: https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/fem-forskellige-insekthoteller-i-haven/
15. Sov udenfor en nat.

HjemmeSpejder
SENIOR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lav et KFUM-Spejder-logo af naturmaterialer.
Lav en 3 retters menu til din familie.
Bind 20 forskellige knob inkl. en abehånd
Lav et morseapparat og optag, hvordan det virker.
Pionér en miniature-lejrplads.
Gå en tur i lokalområdet og se hvor meget skrald, du kan samle.
Planlæg en seniortur.
Find 5 geocaches af mindst 3 forskellige typer.
Se hvordan her: https://www.geocaching.com/play
9. Optag en video, hvor du fortæller/viser, hvorfor du er spejder.
10. Opfør og optag en seniorsketch. Alle seniorerne skal deltage, men I skal selvfølgelig være hver for sig.
11. Forklar, hvordan man giver hjerte-lungeredning.
12. Lav 5 pandekage-”figurer” med flere farver dej.
Find inspiration her: https://www.youtube.com/watch?v=2VlTKBtjozY
13. Byg et insekthotel til altanen eller haven.
Find inspiration her: https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/fem-forskellige-insekthoteller-i-haven/
14. Sov udenfor en nat.
15. Strik eller hækl en karklud eller 3 rondeller/firkanter.

HjemmeSpejder
ROVER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lav et KFUM-Spejder-logo ud af naturmaterialer.
Lav en 3 retters menu.
Bind 20 forskellige knob inkl. en abehånd
Mal et Bob Ross-maleri https://www.youtube.com/watch?v=LEz4UVL7POE
Tilbered et måltid over åben ild.
Lav et morseapparat og optag, hvordan det virker.
Gå en tur i lokalområdet og se hvor meget skrald, du kan samle.
Planlæg en HjemmeSpejderaktivitet for resten af gruppen.
Find 10 geocaches af mindst 3 forskellige typer.
Se hvordan her: https://www.geocaching.com/play
10. Optag en video, hvor du fortæller/viser, hvorfor du er spejder.
11. Optag en enmandssketch og et råb.
12. Lav 5 pandekage-”figurer” med flere farver dej.
Find inspiration her: https://www.youtube.com/watch?v=lNzqTWk_REw
13. Byg et insekthotel til altanen eller haven.
Find inspiration her: https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/fem-forskellige-insekthoteller-i-haven/
14. Sov udenfor en nat.
15. Strik eller hækl en karklud eller 3 rondeller/firkanter.

