
KFUM-Spejderne Søndersø  
BÆVER 2021 
 
 
Nu siger Mette Frederiksen igen, at vi ikke må mødes og lave            
spejderaktiviteter samme. Så vi er desværre nødsaget til at         
holde lukket for at mindske smitten, men det skal ikke stoppe os            
fra at lave spejderaktiviteter!  
Men nu skal METTE jo ikke bestemme alting, og heldigvis er           
KFUM-Spejderne opfindsomme, kreative, fulde af godt humør og gå-på-mod, så vi kan da bare              
gå til spejder – hver for sig. 
 
 
Hvis du har lyst til at tage et hjemme-spejdermærke kommer her en række opgaver, som du                
kan lave derhjemme. 
 
Tilmeld 
Hvis du ønsker at deltage skal Mor2 (Heidi) have din ”tilmelding” på sms 26207067 senest d. 
25 januar. Mærket skal tages i løbet af januar, februar og Marts 2021.  

Der er blevet lavet et mærke og dette kan I få til uniformen, hvis I laver spejderaktiviteterne                 
derhjemme og deler jeres oplevelser med os.  

 

Sådan deltager du 

Konceptet fungerer sådan, at I får tilsendt dette dokument med opgaver, hvor I skal så have                
løst  mindst 10 ud af de 15 opgaver, for at få mærket.  

Vi skal selvfølgelig se hvad I får lavet, som var vi rigtigt til spejder – dokumentation kan være                  
enten billeder eller video. 

Hver gang en opgave er løst tages et billede af resultatet, som sendes – husk at skrive navn på 
spejderen 

 (jeg deler nogle af billederne i den lukkede facebookgruppe)  

 
Bæverne sender til Heidi Mor 2 mobil 26207067 eller  heidibagerpoulsen@gmail.com  
  

Det er frivilligt at deltage. DOG kan du tjene det mærke som du ser øverst til højre her.  

Så er det bare med at  komme i gang. For at få mærket skal mindst 10 opgaver være løst. 
Mærket bliver udleveret, når vi engang mødes igen og du har lavet mindst 10 opgaver. 
Rigtig god fornøjelse!  

 

 

 

 



KFUM-SØNDERSØ Hjemmespejd.  
 

1.  Sov i sovepose i en uge Fra D. ……… Til D. ……... 

 

2.  Tegn et kort over jeres grund og farvelæg det. (HUSK: et kort 
som om, man flyver hen over grunden og kigger ned) 

 

3.  ER DU MESTER I AT BINDE KNOB?  
Ellers kan du hurtigt blive det! :O)  
Opgaven er:  
Øv dig i at binde et råbåndsknob  
…. MED FØDDERNE!!!  
Og så prøver du lige at binde et råbåndsknob med hænderne bag ryggen.  
Og jo, det kan lade sig gøre, du må bare hænge i og øve dig for VIIIILDT!  

Inspiration: 
https://www.youtube.com/watch?v=TyrmvGvVwAk  

Send os en video, hvor du løser opgaven.  

 

4.     Tag et billede af mindst tre forskellige dyr i naturen og skriv / tegen lidt om 
dem.  

 

5.    Lav aftensmad til hele familien – f.eks. en one-pot ret eller foliebakke-guf i 
ovnen. Find selv en god opskrift på. 

 

6.   Hvad har været din bedste spejderoplevelse? Skriv eller tegn om den.  

  

 

 

 



 

7.   Bag skrabbelucker og server dem for familien.  

Skrabelucker 

 (ca. 8. stk) 2 æg  

1½ dl. Sukker 

 4½ dl. Mel 

 2 tsk. Bagepulver 

 1½ dl. Mælk 

 Rør æg og sukker godt sammen. Mel og bagepulver røres i sammen med mælken. 
Steges i olie på en pande, til de er flot lysebrune på begge sider. Serveres evt. drysset 
med sukker og kanel 

 

 

8. Skriv de manglende kompasretninger på kompasrosen (indtegn  mindst. 8 
retninger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 

Lav en liste herunder med 10 ting, du vil hjælpe dine forældre med derhjemme.  
Lav minimum 5 opgaver af de 10 ting 

Det kan være opgaver som:  
- At feje terrassen  
- Støvsuge stuen eller dit værelse  
- Hjælpe med at sætte i opvaskemaskinen og tømme den igen  
- Rydde op på dit værelse  
- Bage en kage  
- Forkæle dine forældre med….?  
- Hjælpe din/dine søskende med …..?  

Du finder bare på noget, som du ved, at de vil blive glade for!  

 
 
Skriv opgaverne på efterhånden, som du får det gjort og send os et billede af 
listen, når du er  færdig! God fornøjelse  
 
 

Opgave  Dato og forældreunderskrift 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
10.  Bag en Grøn spejderkage. 

Grøn spejderkage 

 500 g blødt smør/bagemargarine 

 500 g sukker 

 500 g mel 

 8 æg ½ tsk 

. Bagepulver 3 stk. 

 Vaniliesukker 2 spsk. 

 Grøn frugtfarve  

Rør det bløde smør og sukkeret sammen i en stor skål. Tilsæt æggene et ad gangen 
under omrøring. Rør mel, bagepulver og vanillesukker sammen i en anden skål og 
tilsæt det til den store skål. Rør dejen godt sammen, evt. på en køkkenmaskine. Smør 
to sandkage- eller brødforme på 1,5 liter. Fordel dejen i de to forme. Bag sand kagerne 
ved 165 grader almindelig ovn i 1 time og 25 minutter på nederste rille i ovnen. Lad 
kagerne køle lidt af, slå dem ud af formene, og lad dem køle helt af på en bagerist. 

 

 

 

11. Så er det tid til en tur ud i det blå!  

Tag vandreskoene på og pak rygsækken med en vanddunk og en madpakke – og så er 
det ellers  afsted!  

Du lokker selvfølgelig familien med, og husk 
lige en pose til at samle affald i og send os så 
et  billede af, hvor meget I har samlet! GOD 
TUR!!  

Et - to, et - to  
højre - venstre sutsko 
 
 
 



12. Lav dit eget kryds-og-bolle spil til brug i haven!  

 

Og inviter din familie til at spille med!  

Send os et billede af dig og familien, når I spiller! Hvem vinder mon? 

 

13. Er du en sporhund???  

Gå ud i haven og lav spor med grene, blade, sten, fuglefrø eller hvad du nu kan finde 
på! Få familien ud og se om de kan finde de spor, du har lagt og følge dem hen til en 
”skat” måske?  
Måske du har gemt en pakke småkager, en kande saftevand og krus, har fundet en 
fuglerede eller  noget helt andet, som de finder for enden af sporet? Det kan også 
være påskeæg? 

Vis os med billeder, hvad du har brugt af tricks til at lave dine spor ude i haven 

 

 

 

14. Den 5. juni er det Fars dag.  

Så øv dig allerede nu! Måske han skal forkæles med en god middag og se ekstra godt 
ud? Det er din opgave at binde hans slips! Inspiration: 

  

 



 

15. POPCORN PÅ 3 FORSKELLIGE MÅDER  

Knasende popcorn  
3 spsk. Smør  
3 spsk. Honning  
1 knivspids salt  
50 g mandler  

Smelt smør og tilsæt resten. Vend popcorn i massen, bred ud på bagepapir og lad det 
tørre. Bræk i passende stykker.  

Choko popcorn  
3 spsk. Smør  
3 spsk. Ahornsirup  
1 spsk. Mælk  
50 g brun sukker  

Opvarmes på pande og koger 2 minutter, man må IKKE røre!!! Tages af varmen og 60                
g reven chokolade tilsættes, der røres rundt til den smelter og massen er glat. Tilsæt               
popcorn og rør til den er dækket af chokolade massen. Bredes ud på bagepapir, afkøl               
og  bræk i passende stykker.  

Ild popcorn  
3 spsk. Smør  
3 spsk. Honning  
1 knivspids salt  
2 spsk. Chilipulver  

Smør, honning og salt opvarmes og røres sammen. Tilsæt 1 spsk. Chilipulver. Tilsæt             
popcorn og blad massen. Bredes ud på bagepapir og drysses med resten af             
chilipulveret.  Afkøles og brækkes i passende stykker. 


