
Aktiviteter til hjemmespejd 
Selvom det ikke muligt at afholde spejdermøder i øjeblikket, er vi jo 
stadig spejdere - vi har derfor valgt at være spejdere på en ny og 
anderledes måde med hjemmespejd, indtil vi må mødes igen. Det er 
selvfølgelig frivilligt om man vil være med til Hjemmespejd. 
 
Mikroerne og minierne skal lave mindst 10 opgaver og junior, trop og 
klan skal lave mindst 15 opgaver for at få Hjemmespejd mærket. I 
bestemmer selv hvornår og hvilke opgaver, I løser. Opgaverne I kan 
vælge mellem er på www.hjemmespejd.dk eller beskrevet herunder. I 
vælger helt selv dem I synes der er sjovest. 
 
Husk det er helt frivilligt om I vil deltage  
  

Informationer til de forskellige grene:  

Mikrospejder - Spejderne noterer selv hvilken opgave, de løser og medbringer sedlen til 
lederne, når vi må mødes igen. Så bestiller de mærket hjem til jer. Skal der dokumenteres eller 
deles billeder/videoer for at løse en opgave, skal de deles i mail på mikro@spejderhat.dk – I må 
gerne gøre det løbene og også lægge billeder op i mikrotråden på Facebook. Husk at skriv hvilket 
sted opgaven kommer fra og evt. nummer. 
Minispejder - Spejderne noterer selv hvilken opgave, de løser og medbringer sedlen til 
lederne, når vi må mødes igen. Så bestiller de mærket hjem til jer. Skal der dokumenteres eller 
deles billeder/videoer for at løse en opgave, skal de deles i mail på mini@spejderhat.dk – I må 
gerne gøre det løbene og også lægge billeder op i minitråden på Facebook. Husk at skriv hvilket 
sted opgaven kommer fra og evt. nummer. 
Juniorspejder - Spejderne noterer selv hvilken opgave, de løser og medbringer sedlen til 
lederne, når vi må mødes igen. Så bestiller de mærket hjem til jer. Skal der dokumenteres eller 
deles billeder/videoer for at løse en opgave, skal de deles i mail på junior@spejderhat.dk – I må 
gerne gøre det løbene og også lægge billeder op i juniortråden på Facebook. Husk at skriv hvilket 
sted opgaven kommer fra og evt. nummer. 
Tropsspejder – Spejderne noterer selv hvilken opgave, de løser og medbringer sedlen til 
lederne, når vi må mødes igen. Så bestiller de mærket hjem til jer. Skal der dokumenteres eller 
deles billeder/videoer for at løse en opgave, skal de deles i mail på trop@spejderhat.dk – I må 
gerne gøre det løbene og også lægge billeder op i tropstråden på Facebook. Husk at skriv hvilket 
sted opgaven kommer fra og evt. nummer. 
Klanspejder - Spejderne noterer selv hvilken opgave, de løser og medbringer sedlen til 
lederne, når vi må mødes igen. Så bestiller de mærket hjem til jer. Skal der dokumenteres eller 
deles billeder/videoer for at løse en opgave, skal de deles i mail på klan@spejderhat.dk – I må 
gerne gøre det løbene og også lægge billeder op i klantråden på Facebook. Husk at skriv hvilket 
sted opgaven kommer fra og evt. nummer. 
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Opgaver til hjemmespejd  
 
Opgave A  - Red et æg - Opgaven kan løses af alle grene 
Nu skal du prøve en meget klassisk spejder-opgave. Du skal redde et æg! 
Find et æg i køleskabet - du må ikke koge det - og byg en rednings-dims til ægget. Du må bruge 
alle materialer, du kan komme i tanke om. Når din rednings-dims er bygget færdig, så skal du tabe 
ægget fra over dit hoved og ned på hårdt underlag - f.eks. fliser. Redder du ægget? 
Vi vil se foto af din rednings-dims og se ægget efter forsøget - helt eller ej, eller en video af 
forsøget. 
  
Opgave B - Huskeopgave med talsten - Opgaven kan løses af alle grene på forskellige 
niveauer 
Du skal finde 10 små sten. Bagefter skal du skrive tallene 1-10 (20+) på dem, sprit-tusch er godt. 
Så går du en tur udenfor - måske i haven, måske i skoven. Først gemmer du sten nummer 1, så 
gemmer du sten nummer 2 osv indtil alle sten er gemt. 
Så kommer det svære i opgaven! Du SKAL vente i 1-3 dage! Når de dage er gået, så skal du 
ud og finde alle 10 sten igen. I DEN RIGTIGE RÆKKEFØLGE! Altså find sten nummer 1 først og 
sten nummer 10 sidst! 

 Mikrospejder: Skal lave og gemme sten nr. 1-5 
 Minispejder: Skal lave og gemme sten nr. 1-10  
 Juniorspejder: Skal lave og gemme sten nr. 1-20  
 Trops- og klanspejder: Skal lave og gemme sten nr. 1-25 

Vi vil se et foto af dine sten. 
  
Opgave C - Flaghejs - Opgaven kan løses af alle grene 
Du skal hejse et flag mens du synger Der er ingenting der maner nr. 253 i sangbogen. Du 
bestemmer selv om du hejser flaget på en alm. flagstang, et bordflag eller måske kan du lave dit 
eget flag og flagstang - kun fantasien sætter grænser.  
Vi vil se en video af din flaghejsning med lyd. 
  
Opgave D - Bind knob - Opgaven kan løses af alle grene på forskellige niveauer 
Nu skal du øve dig på at binde knob, du skal binde de følgende knob. 

 Mikrospejder: Skal binde et Råbåndsknob eller en Sløjfe. 
 Minispejder: Skal binde mindst 2 forskellige knob, et Råbåndsknob, et Flagknob og/eller 8 tals 

knob. 
 Juniorspejder: Skal binde mindst 3 forskellige knob, et Flagknob, et Pælestik, et Hesteknob, 

et Venskabsknob/firhåndsknob og/eller et Dobbelt halvstik. 
 Trops- og klanspejder: Skal binde mindst 2 forskellige knob, en Abehånd, et Diamantknob og/eller 

en Præriens Rose.  
Du bestemmer selv hvilket materiale du vil binde knobet på. Du kan udfordre dig selv - bind på dit 
tørklæde, en stump reb, dit snørebånd, lakridssnørebånd, kogt spagetti eller? 
Prøv at bind knobet med lukkede øjne - eller bag på ryggen. 
Vi vil se et foto eller video af dine knob. 
  
Opgave E - Bag fladbrød med brændenælder og skvalderkål - Opgaven kan løses af 
alle grene 
8 stk. 
Det skal du bruge: 

 1dl lunkent vand 
 100g skyr eller andet surmælksprodukt 
 20g gær 
 1 spsk. sukker 
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 2 spsk. olivenolie 
 8g salt 
 1 håndfuld brændenælder 
 1 håndfuld skvalderkål 
 100g groft mel, fx rugmel eller grahamsmel 
 ca. 250-300g hvedemel 

  
Sådan gør du: 

1. Kog en smule vand og hæld det over brændenælderne. På den måde kan de ikke længere brænde. 
2. Skyld skvalderkål i vand. 
3. Kom vand, skyr og gær i en skål. Rør rundt til gæren er opløst. 
4. Tilsæt alle ingredienser på nær melet. Rør rundt. Tilsæt herefter melet lidt af gangen. 
5. Når dejen er rørt godt sammen i skålen, vendes den ud på et meldrysset bord, og dejen æltes til den 

ikke længere hænger fast i bordet. 
6. Lad pandebrøddejen hæve tildækket ved stuetemperatur i ca. 60 minutter eller til dobbelt størrelse. 
7. Når dejen er hævet færdig, deles den ud i mindre portioner, der passer med et brød. 
8. Lav små brød af 1-1,5 cm tykkelse. 
9. Varm en pande op. 
10. Smør brødene med olivenolie på den ene side. 
11. Vend den smurte side ned på panden, og steg brødene i et par minutter til de er gyldne. 
12. Smør den anden side af brødet med olie og vend brødet. 
13. Lad brødet stege færdigt og server gerne lune. 

Brødene kan selvfølgelig også bages på bålet. 
Vi vil se et foto af dine lækre fladbrød. 
  
Opgave F - Skriv i koder - Opgaven kan løses af alle grene på forskellige niveauer 
Du skal skrive med koder ved at bruge Spejd kode, A-K kode, Morsekode, Runer, SMS 
kode, Frimurerkode eller Møllekode.  

 Mikrospejder: Skal skrive sit navn med en kode de selv finder på - det kan både være på papir men 
også ved hjælp af materialer de finder i naturen 

 Minispejder: Skal skrive deres fulde navn med mindst 2 forskellige koder - hvis man har mod på det, 
må man også gerne sende en kodet hilsen til en af sine spejdervenner. 

 Juniorspejder: Skal skrive en hilsen til en af deres spejderledere eller spejdervenner og aflevere det i 
modtagerens postkasse.  

 Trops- og klanspejder: Skal skrive et brev til en af deres spejderledere eller spejdervenner med 
morsekode, møllekode eller frimurerkode og aflevere det i modtagerens postkasse.  

Vi vil se et foto af det, du har skrevet med koder. 
  
Opgave G - Vandretur - Opgaven kan løses af alle grene på forskellige niveauer 
Nu skal du ud at gå og nyde naturen, husk tiden! tic tac... 

 Mikro- og minispejder: Skal gå 5 km på under 3 timer eller 10 km på under 4 timer 
 Juniorspejder: Skal gå 10 km på under 3 timer eller 15 km på under 4 timer 
 Trops- og klanspejder: Skal selv planlægge en vandretur på min. 20 km, følg kortet udskrevet på 

papir. 
Husk at holde afstand til andre mens I vandrer, og medbring mobiltelefon hvis I skulle få brug for 
hjælp undervejs. 
Vi vil se et foto af ruten samt tiden, evt. ved hjælp at en tracker app. For trops- og klanspejderne vil 
vi se foto af rute fra tracker app og printet kort, hvilke skal stemme overens. 
  
Opgave H - Rul dit spejdertørklæde - Opgaven kan løses af alle grene på forskellige 
niveauer 
Øv dig i at rulle dit tørklæde pænt og binde et knob på det. Se denne film, for hjælp til at rulle 
tørklædet flot. Husk at du kun må bære et knob på dit tørklæde, som du selv har bundet. 
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 Mikro- og minispejder: Vi vil se et foto af dit fint rullede tørklæde med et lækkert knob fx 
et Råbåndsknob eller et Venskabsknob/firhåndsknob. 

 Juniorspejder: Vi vil se et foto af dit fint rullede tørklæde med et 
lækkert Venskabsknob/firhåndsknob.  

 Trops- og klanspejder: Vi vil se en video af at du ruller dit tørklæde, og binder et 
lækkert Venskabsknob/firhåndsknob med bind for øjnene.  

  
Opgave I - Selfieløb - Opgaven kan løses af alle grene på forskellige niveauer 
Du skal gå eller cykle rundt og tage selfies, steder du kan se på billederne. 
 

 Mikrospejder: Skal finde min. 4 af lokationerne og tage en selfie. 

 Minispejder: Skal finde min. 7 af lokationerne og tage en selfie. 

 Juniorspejder: Skal finde min. 14 af lokationerne og tage en selfie. 

 Trops- og klanspejder: Skal finde alle lokationerne og tage en selfie. 
Vi vil se en selfie med lokationerne fra billederne i baggrunden - I må meget gerne sætte alle 
sefies sammen på et billede. 
  
Opgave J - Spejderkage - Opgaven kan løses af alle grene 
Du skal bage en rigtig spejderkage, og det er dig der bestemmer hvad der gør den til en 
spejderkage - måske bager du en chokoladekage og tegner noget spejder-halløj med glasur? 
Måske lægger du blade på før du dryser/sier flormelis over, så der kommer et fint mønster når du 
fjerner bladene, måske bager du en skumfidus-kage? Måske gør du noget helt andet? 
Vi vil se et foto af din spejderkage. 
 
Opgave K - Naturens farver - Opgaven kan løses af alle grene på forskellige niveauer 
Du skal udenfor og lede efter blomster, græsser, jord og andet der kan farve. Prøv at se hvor 
mange forskellige farver du kan finde. Pluk en blomst eller et blad og gnid den mod papiret - 
hvilken farve får du? 

 Mikro- og minispejder: Skal male et flot billede med naturens farver. 
 Juniorspejder: Skal male et flot billede, I skal bruge mindst 10 forskellige af naturens farver og 

nuancer 
 Trops- og klanspejder: Skal male et billede af Frydenborg, I skal bruge mindst 15 forskellige af 

naturvens farver og nuancer. 
Vi vil se et foto af papiret hvor du har malet med "naturens farver". 
  
Opgave L - Ryd op i naturen - Opgaven kan løses af alle grene 
Den vigtigste ressource vi har er naturen og som spejdere ved vi ikke noget bedre end at bruge 
skove, marker, enge, søer og strande til vores fælles oplevelser. 
Derfor bliver vi kede af det, når vi ser at folk går og sviner vores fælles natur, og det skal vi gøre 
noget ved!  
Lav en skralde-samler-dag, hvor du går en tur og rydder op i naturen. Husk at holde afstand til 
andre du møder, mens du samler affald. Se vedhæftede fil "Ryd op i naturen", hvor du kan se hvor 
lang tid det tager for naturen at nedbryde forskellige ting. Filen "Ryd op i naturen" finder du på en 
liste øverst til højre på en computer, og nederst på siden hvis du bruger en mobil. 
Vi vil se et foto af dit affald. 
 
Opgave M - Fællessang - Opgaven kan løses af alle grene på forskellige niveauer 
Du skal holde fælles lejrbål og synge fællessang med din familie, I kan synge om et bål eller om et 
stearinlys. I skal synge nogle af sangene her: Nu flyver mørkets fugle ud nr. 63, De voksne 
blå nr. 103, Hver lørdag eftermiddag nr. 88, Bakke ned og bakke op nr. 82, Så længe som 
kartofler nr. 90, Alverden kalder det væmmeligt nr. 79, Er du sur min ven nr. 91, Lyseblå 
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bananer nr.172, Spejderbror! Her er min hånd nr. 110 og Tjikkerlicker tjau tjau nr. 104 (er 
sikker på I godt kan overdøve Kim Larsen med teksten). 

 Mikrospejder: Skal synge mindst 1 af sangene. 
 Minispejder: Skal synge mindst 2 af sangene. 
 Juniorspejder: Skal synge mindst 4 af sangene. 
 Trops- og klanspejder: Skal synge mindst 4 af sangene. 

Vi vil se et foto eller en video fra lejrbålshyggen. 
 
Opgave N - Genkend fugle - Opgaven kan løses af alle grene på forskellige niveauer 
Du skal finde fugle i haven eller nærheden af dit hus. De største spejdere skal også lære fuglenes 
stemmer at kende. 
Find hjælp her til fuglenes navne her. 
Find hjælp til fuglestemmer her. 

 Mini- og mikrospejdere skal kende 3 fugle 
 Juniorspejdere skal kende 5 fugle og 2 fuglestemmer 
 Trops- og klanspejder: skal kende 6 fugle og 3 fuglestemmer 

I skal aflevere billeder af fuglene eller beskrivelse af fuglene og fuglenes navne. 
  
Opgave O - Sov ude - Opgaven kan løses af alle grene 
Du skal sove ude en nat, du kan sove på terrassen, i telt, i hængekøje, i shelter eller under åben 
himmel - kun fantasien sætter grænser. Måske har du mulighed for at bygge din helt egen bivuak i 
et hjørne af haven. 
Vi vil se et godnat- og et godmorgenfoto. 
 
Opgave P - Æg-cellente - Opgaven kan løses af alle grene 
Æg-cellente er for jer, der bare elsker æg. For at opnå Æg-cellente status, skal spejderen spise 
æg i alle måltider på en dag, gælder også for snacks og mellemmåltider.  
Spejderne selv skal finde retterne i kogebøger eller på nettet og lave dem (eller være med). 
Husk æg kommer ikke kun fra hønen, man kan også bruge fx vagtelæg, strudseæg og fiskrogn - 
mulighederne er mange. 
Vi vil se et foto af alle dagens måltider. 
  
Opgave Q - Nord, syd, øst og vest - Opgaven kan løses af alle grene på forskellige niveauer 
Nu skal du lave opgaver med de 4 verdenshjørner, kan du finde dem? Man kan bruge et kompas, 
men hvis du ikke lige har et kompas endnu, er der måske et i en af jeres mobiler derhjemme. Der 
findes også flere kompas-apps, man kan hente gratis. Det kan godt være, man lige skal have lidt 
hjælp til at forstå, hvordan et kompas virker, hvis man ikke før har prøvet at bruge et kompas. 
Tegn og markér retningerne i opgaverne med kridt på terrassen, vejen eller med sten/pinde i 
græsset. 

 Mikrospejder: Skal bruge et kompas til at finde og markere Nord. Tegn en pil, der peger mod Nord og 
skriv et N for Nord i pilens retning. 

 Minispejder: Skal bruge et kompas til at finde de 4 verdenshjørner, og markere dem med et kryds, 
hvor hver streg peger mod et af de 4 verdenshjørner. Skriv N (nord), S (syd), Ø (øst) og V (vest).   

 Juniorspejder: Skal bruge et kompas til at finde og markere Nord. Nu skal du ikke bruge kompasset 
mere! Prøv i forhold til Nord at finde og indtegne Syd, Øst og Vest. Bagefter kan du prøve med NØ, 
NV, SØ og SV.  

 Trops- og klanspejder: Skal markere de 4 verdenshjørner ved at bruge ting fra naturen - der må ikke 
bruges kompas. 

Vi vil se et foto af resultatet - samt beskrivelser fra trops- og klanspejderne. 
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