Hjemmespejd opgaver.

1) lav et tårn af sokker/strømper, det skal være så højt som
muligt.
2) lav en snebold eller en snemand/kvinde
3) Bag en kage eller muffin.
4) Dekorer en kage eller muffin med spejder motiv.
5) lav en halskæde med spejder særpræg.
6) Gå en tur hvor du når x antal kilometer.
Bævere = 2 Km. Ulve = 3 Km. Junior/trop= 5 Km. Seniorer = 5
km. Baglæns.
7) Bind et knob.
Bævere + Ulve = Råbåndsknob, Junior/trop = Flagknob, Seniorer
= Abehånd. (Vejledninger kan findes på nettet.)
8) Lav grillmad på hjemmegrillen eller er du hardcore og har
bålplads så over bål.
9) Lav en morskode hvor der er en besked til dine ledere
(morsekode kan findes på nettet.)
10) Pak din egen rygsæk korrekt. (billed af indhold og den
færdig pakkede rygsæk)
11) Lav en Corona gå væk dans (gem video til dine ledere)
12) drible eller jonglere med en bold mens du synger spejder
sangen, den vi starter med. (Video til dine ledere)

13) Lav dagens gode gerning feks. Vask op, ryd op, gør rent osv.
14) Dæk bord til en familie aftensmad.
15) Rist en skumfidus over et stearinlys, uden at brænde dig.
16) Stop en strømpe eller andet med hul i.
17) Kram et træ
18) Find et insekt, det skal være levende.
19) Sov 2 Nætter i sovepose.
20) Tag et billed hvor du står foran spejder hytten iført uniform.

Bævere skal løse 8 opgaver for at få mærket.
Ulve skal løse 10 opgaver for at få mærket.
Junior / Trop skal klare 12 opgaver for at få mærket.
Seniorer skal klare 14 opgaver for at få mærket.

Vi håber i vil lege med igen, der er købt mærker til alle enheder.

Opgaverne skal løses inden vi må starte op til spejder igen.
Så lige nu har i frem til 17 Januar 2021 til at løse opgaverne.

God arbejdslyst.
Lederne

