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Hjemmespejd / Corona spejder aktiviteter for Fredensborg minispejderne. Gennemfører 

aktiviteterne og tage foto undervejs. Foto samles og kan lægges på Fredensborggruppes 

Facebook side eller samles i en mail til Annette.minileder.dds@gmail.com  (hvis man ikke vil bruge 

Facebook).  

  

  

Aktivitet nr.1: Tag din familie med på vandretur på mindst 5 km. Log din rute med f.eks. Map my 

Run og tag et billede af ruten. 

  

  

Aktivitet nr. 2: Spejderløb i Fredensborg by. Gennemfør byløbet med familien eller en god voksen 

ven. Se separat bilag. 

 

Hvis man ikke har mulighed for at tage til Fredensborg by og bor i en anden by kan byløbet erstatte 

med 2 valgfri aktivitetsløb fra spejder appen Woop. Download denne gratis app., gå ind som gæst 

og find et løb i nærheden. Tryk på Jagt og gå i gang. Eller lav dit eget løb og lad andre prøve det. 

  

  

Aktivitet nr.3:  

 

 

Denne opgave SKAL laves med en voksen, og det er en god idé at gøre det udenfor, så man kan 

smidetændstikken, hvis man bliver bange for at brænde fingrene. 

 

Lær at tænde en tændstik, så du er helt sikker i den færdighed, når vi skal til at lave bål. 

Du skal kunne tænde tændstikken selv. Prøve hvad der sker, når flammen peger opad, når den 

peger nedad. 

 

 
 

Rigtig spejder elsker bål. Tænd et bål og bruge det til skumfiduser, popcorn eller snobrød.  

 

Kig evt. i Flammen og se hvordan man bygger et bål. 

 

Hvis du ikke har en bålplads, bål fad eller en kulgrill, kan vores bål hytte reserveres og benyttes.   

mailto:Annette.minileder.dds@gmail.com


 

I kan på vores hjemmeside under kalender se om den er ledig eller optaget. Hvis/når I skal book bålhytten, kontakt da 
vores gruppeleder Henriette på sms på 6 

Ved brug: husk afspritning før og efter brug af overflader samt oprydning af affald.  

  

  

Aktivitet 4: Snit en navnestav og hæng den op i et af træerne på minigrunden. (Navnestav = en 

pind på 25 – 30 cm snittet med flot mønster og dit navn skrevet eller snittet på). 

 

Har du ikke din egen dolk må du skrive til Annette, så finder vi ud at lån af en spejderdolk. 

 

Aktivitet 5: Skriv dit navn i morse med naturmateriale (f.eks. sten som prik og kogle som streg) 

Morsealfabetet er i Flammen. 

  

Aktivitet 6: Lær at binde et venskabsknob: 

 

 
 

Aktivitet nr. 7: Lær at synge disse sange: 

 

 

Vi synger 1. vers, når vi sætter flaget – og det gør vi forhåbentlig snart. 

 

Der er ingenting der maner som et flag der går til tops 

 

 
 



https://www.youtube.com/watch?v=ZkKTPiGwoc0&list=PLfZohKapSMxTn0tDXnKZpJWh1_h9ytO0

X&index=1  

 

 

En spejdersang, der synges ved bålet, til møderne eller når vi går en tur. 

 

Alverden kalder det væmmeligt 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kzt9jy7Rce4&list=PLfZohKapSMxTn0tDXnKZpJWh1_h9ytO0X

&index=4  

 

  

Alle aktiviteterne skal være færdig senest til sommerferien 2021 og hjemmspejd / corona mærket 

udleveres til alle tilmeldte minispejdere på sidste møde inden sommerferien 2021.  

  

God fornøjelse.  

Minilederne  
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