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Korsør Spejderne 

 

Situation i forbindelse med Corona-virus  Den 24. marts 2020 

Kære spejder og pårørende 
Lederteamet vil i denne skrivelse give info om hvordan spejdermøderne vil foregå i den kommende tid. 

□ Ledelsen hos Korsør Spejderne har den 15/3-2020 og den 22/3 taget beslutning 
om indførelse af alternative spejderaktiviteter. 
Vi indfører en ny type møder fra den 24/3-2020:  

• Alle fysiske spejdermøder for Mini- og JuniorSpejd erstattes af online-møder. 

• Alle fysiske spejdermøde for FamilieSpejd aflyses. 

• Alle spejdere hos Familie-, Mini- og JuniorSpejd samt KlanSpejd har mulighed for at lave 
Hjemmespejd-opgaver, men det er ikke et krav.  

 
Der er oprettet Facebook-grupper for medlemmer og pårørende hos Korsør Spejderne: 

• Facebook-gruppe for FamilieSpejd: https://www.facebook.com/groups/791385721322259/ 

• Facebook-gruppe for MiniSpejd: https://www.facebook.com/groups/2570175586572543/ 

• Facebook-gruppe for JuniorSpejd: https://www.facebook.com/groups/354634382116716/ 

• Facebook-gruppen for HjemmeSpejd 2020: 
https://www.facebook.com/groups/865691017211784/ 

I grupperne vil der gives oplysninger om online-møder, hjemmespejd-opgaver, mv. 
 
Alle tiltag om aflysning/udskydelse af arrangementer vil sendes via Medlemsservice til alle medlemmer og 
pårørende i uge 15. Der er sendt mail den 10/3, 22/3 og 24/3-2020.  

Spejderhilsner fra Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør 

På Lederteamets vegne Marianne Aaløkke Vinther, gruppeleder 
 
 
Kontakt til Korsør Spejderne: 

• Gruppeleder Marianne Aaløkke Vinther, m.a.vinther@gmail.com 
Tlf.29267571, træffetid hverdage kl. 11-15 og tirsdag kl. 17-19 
 

• Juniorleder Thor Jespersen, 
Tlf. 30132909, træffetid hverdage kl. 15-20 Afbud til spejdermøder senest kl. 15 på sms 

• Juniorleder Sofie Aaløkke Vinther, 
Tlf.25323732, træffetid hverdage kl. 15-20 

 

• Minileder Pia Bredvig, 
Tlf.30207457, træffetid hverdage kl. 15-19  Afbud til spejdermøder senest kl. 15 på sms 

• Minileder/Klanleder Mie Aaløkke Vinther, 
Tlf.42575738, træffetid hverdage kl. 15-19 

 
 
 
Tip: Alt tekst med understregning og/eller farvet skrift er et link til en hjemmeside, en mail eller et dokument 
- både i denne mail og på vores hjemmeside.  
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Situation i forbindelse med Corona-virus  Den 22. marts 2020 

Spejdermøder 
 

Udarbejdet af Marianne Aaløkke Vinther  Side 2 

Vi indfører Hjemmespejd-opgaver fra den 24/3-2020 - 21/4-2020:  

• Alle spejdere hos Familie-, Mini- og JuniorSpejd samt KlanSpejd har mulighed for at lave 
Hjemmespejd-opgaver, men det er ikke et krav.  

• Se opgaverne i Facebook-gruppen: Korsør Spejderne - HjemmeSpejd 2020: 
https://www.facebook.com/groups/865691017211784/ 

• Der kan frit vælges mellem de uploadede opgaver. 

• Opgaverne kan udføres på et tidspunkt efter eget valg. Det anbefales at spejderen følger sin 
skolegang og laver disse opgaver i et tidsrum fastsat af de pårørende. 

• Der uploades en afkrydsningsliste, så spejderen kan holde styr på de løste opgaver (og mærker).  

• Løsningen (fx 1 foto) med angivelse af spejderens navn og dato for løsning skal være uploadet i 
kommentarfelt til den pågældende opgave. Løsningen må ikke laves som et opslag eller uploades i 
kommentarfeltet til en anden opgave. 

• Deadline for aflevering af løsning skal overholdes for modtagelse af mærke. 

• Perioden kan forlænges. I så fald oplyses dette i slutningen af uge 15. 
 

Opgaver fra den 24/3-2020 - 21/4-2020:  

• Opgave A: ”Niløse Maskot konkurrence - Lav et væsen af genbrugsmaterialer til sommerlejren” - 
klares efter betingelser beskrevet på sedlen i vores fb-gruppe pr. 23/3 er udført og løsning er 
dokumenteret samt kopi er sendt til gruppeleder Marianne (m.a.vinther@gmail.com) senest den 
3/4 kl. 21. 

• Mærke 1: ”DDS Hjemmespejd” - klares, hvis mindst 14 af de 21 uploadede opgaver i vores fb-
gruppe pr. 23/3 er udført og løsning er dokumenteret samt kopi af afkrydsningsliste er sendt til 
gruppeleder Marianne (m.a.vinther@gmail.com) senest den 21/4 kl. 21. 

 
 
Vær opmærksom på at der kan være forskel på opgaverne, som Korsør Spejderne medregner i mærket som 
ikke er en officiel del af det oprindelige materiale.  
 
Link til hjemmesider med hjemmespejd-opgaver: 

1. ”DDS Hjemmespejd”: http://hjemmespejd.dk/node/31 
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