
Korsør Spejderne, Spejderhytten, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør 
Spejdermøde tirsdag kl. 16.00-17.15 for Familiespejdere (3-6 år) og Mikro (0.kl.) og pårørende 
Planlægning 2020 
Marianne overtager planlægning og udførelse af møderne i maj, da Christina er sygemeldt 
 
Uge 19 - Tirsdag 2/5:  
Opstart - Onlinemøder på Discord - præsentation af konceptet. 
Velkomst med flaghejsning og sang nr. 253 ”Der er ingenting der maner” 
Vi forsætter med Familiespejder- mærket, og hvis I dokumenterer alle aktiviteterne senest den 25/5, vil I få 
mærket. I dag er temaet Knob. 
Afslutning med rundkreds og ”Tak, farvel og tak for i dag” 
 
Tema: Familiespejder-mærket (knob) 
Aktivitet: 
Vi binde tørklædet eller knobbånd med råbåndsknob 
Vi siger Spejderråbet 
Marianne viser os en fulgerede i hendes have 
 
Lommebogen Gnisten: 
Side 36-37 - råbåndsknob 
Side 3 - Spejderråbet 
Side 24 - vi færdes i naturen og kigger på fuglerede 
 
Dokumentation:  
Selfie med råbåndsknob senest den 25/5 
Uploades i Discord tekstkanal ”familie-tekst” og må også gerne uploades i fb-gruppen ”Korsør Spejderne  
FamilieSpejd”. 
 
Materiale:  
Find selv fuglereder 
Byg en fuglekasse: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/379 
Lær at binde flagknob: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/976 
Øve sange: https://korsoerspejderne.dk/familiespejd-korsoer-spejderne 
 
  



Korsør Spejderne, Spejderhytten, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør 
Spejdermøde tirsdag kl. 16.00-17.15 for Familiespejdere (3-6 år) og Mikro (0.kl.) og pårørende 
Planlægning 2020 
Marianne overtager planlægning og udførelse af møderne i maj, da Christina er sygemeldt 
 
Uge 20 - Tirsdag den 12/5 kl. 16.00- 16.30: 
Velkomst med flaghejsning og sang nr. 253 ”Der er ingenting der maner” 
Vi forsætter med Familiespejder- mærket, og hvis I dokumenterer alle aktiviteterne senest den 25/5, vil I få 
mærket. I dag er temaet Kniv. 
Afslutning med rundkreds og ”Tak, farvel og tak for i dag” 
 
Tema: Familiespejder-mærket (kniv) og Trøster (knivsår) 
Aktivitet 1:  
Vi gennemgår knivregler og hvad vi skal gøre hvis vi kommer til skade 
Inden vi snitter, synger vi 
 
Aktivitet 2: 
Snit en snobrødspind, fjern barken hvor dejen skal sidde 
Lav et flot mønster på pinden 
 
Lommebogen Gnisten: 
Side 16 - Knivregler 
Korsør Spejderne råder til, at man som pårørende hjælper sine børn med at overholde knivreglerne. 
Side 20-21 - knivsår 
Korsør Spejderne råder til, at man som pårørende hjælper sine børn med at udvise god fornuft og bevare roen 
og altid tilkalde hjælp fra en voksen. 
 
Sang:  
Familiespejdersangen nr. 264 (omkvæd) (udskift ”sommeren” med ”spejderne”) 
 
Dokumentation:  
Selfie med kniv og snobrødspinden senest den 25/5 
 
Materiale:  
Øve Familiespejdersangen: https://www.youtube.com/watch?v=3CuJzfWju-0 
Øve sange: https://korsoerspejderne.dk/familiespejd-korsoer-spejderne 
Snit en navnepind: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/646 
Snit bue og pil: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/645 
Snit en træmand: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/644 
Snit en fløjte: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/647 
 
  



Korsør Spejderne, Spejderhytten, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør 
Spejdermøde tirsdag kl. 16.00-17.15 for Familiespejdere (3-6 år) og Mikro (0.kl.) og pårørende 
Planlægning 2020 
Marianne overtager planlægning og udførelse af møderne i maj, da Christina er sygemeldt 
 
Uge 21 - Tirsdag den 19/5: 
Velkomst med flaghejsning og sang nr. 253 ”Der er ingenting der maner” 
Vi forsætter med Familiespejder- mærket, og hvis I dokumenterer alle aktiviteterne senest den 25/5, vil I få 
mærket. I dag er temaet Bål. 
Afslutning med rundkreds og ”Tak, farvel og tak for i dag” 
 
Tema: Familiespejder-mærket (bål) og Trøster (brandsår) 
Aktivitet 1: 
Vi finder materialer til bålet 
Mens vi går rundt/bygger bål, synger vi 
 
Aktivitet 2: 
Lav snobrødsdej 
Lav et bål (derhjemme) og bag et snobrød 
 
Lommebogen Gnisten: 
Side 23 - vi færdes i naturen ved brændestakke 
Side 28 - vi færdes i naturen når vi samler grene, græs og kogler til bålet 
Korsør Spejderne råder til, at man som pårørende hjælper sine børn med at overholde bålreglerne. 
Side 20-21 - brandsår 
Korsør Spejderne råder til, at man som pårørende hjælper sine børn med at udvise god fornuft og bevare roen 
og altid tilkalde hjælp fra en voksen. 
Side 34 - vi laver bål 
Side 33 bag et snobrød - brug din snobrødspind fra sidste møde 
 
Sang:  
Familiespejdersangen nr. 264 (omkvæd) (udskift ”sommeren” med ”spejderne”) 
 
Dokumentation:  
Selfie med bålet og snobrødspinden senest den 25/5 
 
Materiale: 
Øve Familiespejdersangen: https://www.youtube.com/watch?v=3CuJzfWju-0 
Øve sange: https://korsoerspejderne.dk/familiespejd-korsoer-spejderne 
Bål-regler: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/648 
Pandebrød/fladbrød/pizza: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/681  
Pandekager: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/682 
Popcorn: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/683 
 
 
  


