
Det Danske Spejderkorps 
Korsør Spejderne 

 

Juletur den 28.-29. november 2020 

Juleturen er online på Discord Korsør Spejderne fra lørdag den 28/11 kl. 12 til søndag den 29/11 
kl. 12 
 
Program: 

• Lørdag kl. 12 - Velkomst (Marianne) og sang: Søren Banjomus (Sofie og Thor) 

• Der vil være flere gange hvor lederteamet kan melde ud med live stream (30 minutters 
varsel) 

• Lørdag kl. 19 - Godnathistorie (Pia)  

• Søndag kl. 11.30 Sidste frist for løsning af opgaver 

• Søndag kl. 11.45 - Afslutning (Marianne)  
 
 
Discord: 
Support lørdag kl. 12.30-14.30:  

• FamilieSpejd: Marianne tlf. 29267571 eller mariannevinther#0766 

• Mini: Mie tlf. 42575738 eller mievinther#1777 

• Junior, Trop og Klan: Thor tlf. 30132909 eller znorox#8709 
 
Der skal bruges en mailadresse: 

• Opret en mail i spejderens navn 

• Fx Gmail: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=da  

• Lav et kodeord som spejderen vil kunne huske 
 
Brug mailadressen til oprettelse af brugerkonto på Discord: 

• Link pc: https://discordapp.com/register?redirect_to=%2Fchannels%2F%40me 

• Discord findes også som app til tablet, smartphones 

• Discord er en gratis samtaleplatform 

• Spejderen logger på med mail og kodeord  

• Spejdernes navn skal stå som kaldenavn 
 
Sådan bruger vi Discord: 

• Find Korsør Spejderne eller ansøg en leder om venskab 

• Vi bruger tekstkanal til fotos: #tekstkanal-fælles 

• Vi bruger talekanal til live stream med/uden video: Juletur 2020 
Der skal være en god dataforbindelse for at bruge video 

• Brug gerne headset eller sørg for et rum uden støj 

• Skærmen (kameraet) skal helst stå stille 
 
  

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=da
https://discordapp.com/register?redirect_to=%2Fchannels%2F%40me


Det Danske Spejderkorps 
Korsør Spejderne 

 

Juletur den 28.-29. november 2020 

Spejderens navn:  
 
 

 

Betingelser: 

• Spejderen skal have nissehue og tørklæde på hele tiden. 

• Spejderne skal være synlig på hvert foto og livestreaming på Discord. 

• Spejderen skal løse alle 15 opgaver for at få uniformsmærket.  

• Opgaverne kan løses i vilkårlig rækkefølge og på det tidspunkt som passer.  

• Der skal tages foto af hver opgave og alle fotos skal deles på Discord 
tekstkanal-fælles senest søndag kl. 11.30.  

• Hvis fristen ikke kan opfyldes skal der laves aftale med Marianne senest 
lørdag kl. 19. 

 

Nr. Opgave Opgaven løst 
dato 

1 Lav en Ønskeseddel  

2 Lav et Julekort   
3 Lav en julegave fx en tegning eller en lysestage af en dåse 

med huller i. 
 

4 God julegerning - hjælp din familie med en opgave fx 
støvsugning i stuen 

 

5 Den hemmelige julenisse - lav hyggelige nisseløjer for din 
familie 

 

6 Lav en tegning af hvordan du holder jul  

7 Lav Julepynt  

8 Lav stjerner til ophæng   
9 Lav en juledekoration med lys eller en adventskrans eller 

kalenderlys 
 

10 Julepynt et vindue på dit værelse  

11 Julepynt din hoveddør  
12 Lav noget som hører til Lucia fx engle, Luciabrød, lyskrans 

og hvid kjole 
 

13 Lav slik, konfekt og/eller småkager eller en juledrik  

14 Dæk et flot julepyntet bord til aftensmaden  
15 Lav en julemiddag fx julenisser i svøb = hotdog med røde 

pølser 
 


