Hjemmespejderi
med Flemming Spejderne

Regler for Hjemmespejderi
Regler for at være med til at tage Flemming Spejdernes Hjemmespejderi mærke.
Der er tænkt, at der bruges op til 3 uger på dette mærke. Opdelt i 5 opgaver pr
uge, og der skal løses 3 ud af de 5 opgaver pr uge for at få mærket. Når de 3
uger er gået, så skulle der i alt være løst 9 ud af de 15 opgaver (Det er ok at det
er et gennemsnit på 3 opgaver pr uge). Opgaverne dokumenteres med billeder
af løsningen og spejderen i uniform (hvis spejderen har uniform), over for
lederen via gruppens facebook for at skabe noget spejderliv på gruppens
facebook profil. (Er det ikke muligt så kan det også gøres på anden vis)
Uge 1
☐ Skrive spejder med 10 forskellige ting fra haven (grene, sten,
blomster...osv.)
☐ Lave 5 forskellige knob/eller lære dine forældre minimum 3 knob.
☐ Lav et gækkebrev med kode, du bestemmer selv hvilken kode.
☐ Saml en pose/spand med skrald, ved at gå en tur.
☐ Lav tre retters menu over bål.
Uge 2
☐ Tag en selfie sammen med en kirke
☐ Lav en buket med blomster til en af dine forældre
☐ Lav en perleplade figur af spejderliljen ⚜
☐ Lav 3 forskellige dyr af LEGO, med mindst 15 klodser pr dyr.

😉😜

☐ Overnat udendørs (kan du lokke en forældre med, gør du endelig det
)
Uge 3

☐ Tag en selfie sammen med levende dyr, mindst 4 forskellige dyr.
☐ Popcorn dyr, lav mindst 3 let genkendelige dyr med popcorn.
☐ Fremfører en selvskreven sang som indeholder ordene: bål, kop, mærke,
spejder.
☐ Find en levende bænkebider
☐ Mal et maleri af en spejder. Farverne skal være af madvare.
Rigtig god fornøjelse med udfordringerne.
Skulle der være andre spejdergruppe som ønsker at købe mærket, så udfyld
denne formular: https://forms.gle/AefXed85cGgA3L61A Prisen for mærker er 20 kr.
stk(+ porto). og mærket er 5x4 cm.
Er der spørgsmål, så skriv til vores hjemmespejderi team på mail:
hjemmespejderi@flemmingspejderne.dk

