
Her er en liste med 17 spejderting ud kan lave alene, i din corona-

boble eller med din familie. 
Når du har gennemført en aktivitet, må du meget gerne uploade billeder på troppens Messenger 

gruppe. Husk altid at overholde de gældende Corona restriktioner! 

 

1) Ta’ en selfie ved fyret på Enebærodde  
 

2) Lav aftensmad udenfor, over bål, trangia eller lignende 
Her er lidt inspiration: https://www.eatmysports.dk/opskrifter/vildmarksgryde-laekker-baalmad/ 

 

3) Ta' en selfie på toppen Frøbjerg Bavnehøj og Brændholt Bjerg og Dyred Banke.  
Link: https://goo.gl/maps/PyLM6cVESr8L7bPy6 

 

4) Sov udenfor i shelter, bivuak eller telt 

 

5) Find alle, eller de fleste, poster på dette kort 
https://odense-ok.dk/wp-content/uploads/2020/07/FVI-Elmelund_AllePoster.pdf 

(Tror post 111 mangler ude i naturen) 

 

6) Bind følgende knob. Lær dem, så du kan binde dem uden at kigge på tegningen 
https://denstoredanske.lex.dk/knob_og_stik 

 

7) Se hvor mange af sangene i denne sangbog du kender. 
http://vintagespejd.dk/wp-content/uploads/2019/08/VintageSpejds-sangbog-2019-Timewinder-v-

1.1.pdf 

Lav evt. et virtuelt møde (Google meet, Teams, Messenger eller et andet) med patruljen og syng 

nogle af sangene. Det bliver sikkert ikke kønt, men det bliver sjovt       

Der kommer måske også et virtuelt tropsmøde hvor vi synger hele troppen, sammen hver for 

sig!!!!!!!! 

 

8) Mørkeoplevelse i naturen 

Gå en tur i en skov om aftenen/natten Mindste en ½ timer eller 3 km 
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9) Pak din rygsæk og tjek dit udstyr  
Find dit spejderudstyr frem, tjek at det er i god stand og klar til brug. Når du har det fremme, så skriv 

evt. navn i/på det       Lav en ønskeliste med det udstyr du mangler eller det der trænger til at skiftes 

ud. 

 

10)  Gør en god gerning 
 

11) Fotosafari (Tag billeder af flg.) 
Tag to selfie’er med to forskellige landbrugsmaskiner 

Et stort fodboldmål 

En flagstang  

En bar fod i en bæk/å/sø udenfor 

En bro 

Sunde kalorier 

Et dyr med mere end 4 ben 

Et løvtræ 

 

12) Byg en snemand der ligner en af tropslederne 
Upload et billede 

 

13) Lær at tælle til 10 på finsk 
 

14) Gør noget du aldrig har gjort før! - Et DIY-projekt 
 

15) Lær at sige spejder på 10 sprog! 
 

16) Lav et måltid der indeholder insekter 
Der kan købes insekter på nemlig.com 

 

17) Lav et virtuelt arrangement for din patrulje, og løs en af opgaverne på listen. 
 

18) Find en fejl i listen 
 

19) Lav en Ryds-kage efter bagerens humør 
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