
Vi er spejder sammen – hver for sig 
Med digitale spejderopgaver og virtuelle møder holder Waingunga-

Stammen i Viborg kog i spejdergryden under corona-krisen. 

Viborgs største spejdergruppe - Waingunga-Stammen – med over 200 aktive med-

lemmer er som alle andre fritidsaktiviteter lagt i dvale i coronatiden.  

Og så alligevel ikke. 

Spejdergruppen må ikke holde almindelige fysiske møder, men spejderne holder sig 

alligevel til ilden, så længe der er et forsamlingsforbud i Danmark.  

Navnet er ”Hjemmespejder”, og som navnet antyder, er det spejderarbejde lavet 

derhjemme. 

 

Når fællesskabet forsvinder 

Lederne i Waingunga-Stammen forsyner spejderne med  

opgaver via nettet.  

Spejderne løser opgaver derhjemme og deler resultatet med  

lederne online. 

En digital løsning på en meget håndgribelig udfordring. 

- Når vi ikke må mødes, forsvinder en stor del af meningen  

med at være spejder.  Fællesskabet er omdrejningspunktet i  

spejderlivet. At være sammen om at lave noget, gøre noget,  

lære noget eller opleve noget. Med hjemmespejder er vi  

sammen om at lave noget – hver for sig. Så har vi i det  

mindste fælles oplevelser med det, når vi forhåbentlig snart  

ses igen, siger Martin Drejer, der er leder for mini-

spejderne, der går i 2. og 3. klasse. 

 

Laura og Cecilie Brandborg er mini- og juniorspejder i Waingunga-Stammen. De laver 
hjemmespejder sammen. Her finder de en post sammen på et O-løb i Undallslund Skov. 

Kristian Ammitzbøll Andersen er 

dybt koncentreret imens et styk-

ke træ langsomt, men sikkert 

forvandles til en træmand.  



Samarbejde og sammenhængskraft 

Hjemmespejder-fænomenet er vokset frem ude i grupperne under det Det Danske 

Spejderkorps – og KFUM og De Grønne Pigespejdere.  

Ledere på tværs af aldersgrupper og 

korps har delt ideer, erfaringer, tips og 

tricks til online aktiviteter under  

forsamlingsforbuddet. 

Waingunga-Stammen var hurtig til at 

komme med og satte gang i hjemme-

spejderaktiviteterne for tre uger siden: 

- Vi er blevet bekræftet i, at vores spej-

dergruppe har en stor sammenhængs-

kraft. Lederne har arbejdet sammen på 

tværs af aldersgrupper, inspireret  

hinanden og hjulpet hinanden med at lave 

opgaver, der passer til de forskellige  

aldersgrupper, siger Martin Drejer.  

 

Fastholde spejdere  

Steen Bonne Rasmussen var manden, 

der satte hjemmespejderiet på dagsorde-

nen i Waingunga-Stammen. Han er leder 

i mikro-grenen, hvor spejderne går i 0. 

og 1. klasse: 

- Det handler om at holde kontakt med 

spejderne og deres forældre, så de  

vender tilbage til spejderlivet igen, når 

forsamlingsforbuddet ophæves. Mange af 

mikrospejderne er forholdsvis nye, og vi 

vil rigtig gerne, at de kan fastholde  

interessen for spejderlivet, siger han. 

 

 

 

En abehånd er tæt på et være et blærerøvs-knob, men det 

er faktisk ikke så svært, som det ser ud til.  

Bevæbnet med en instruktionsvideo på en iPad klarede 10-

årige Gustav Lisby Hansen opgaven til et 12-tal!  

Johan Løvengren Lind er mikrospejder og går til hjemmespej-
deropgaverne med krum hals. Heldigvis kan storebror og trop
-spejder Rasmus hjælpe med nogen af tingene. 

Emil har ikke levet forgæves i Lønneberg. Snit en træ-

mand er en opgave for både mini- og juniorspejderne … 

og det er der kommet de fineste træmænd ud af.  



Færdigheder og værdier 

Juniorgrenen er for 4. og 5. klasse, og de 

spejdere har også gang i hjemmespejder-

aktiviteterne. De har fået 15 opgaver og 

skal løse mindst 10 af dem for at få  

mærket ”Hjemmespejd”.  

Nogle opgaver er svære og tidskrævende, 

mens andre er lette og ikke tage mange 

minutter at lave. De skal bruge spejder-

færdigheder for at løse opgaver som knob, 

koder, orientering, førstehjælp, madlav-

ning og andre praktiske opgaver.  

På det menneskelige plan udfordrer en 

”værdikupon” spejdernes adfærd i forhold 

til det værdisæt, der gælder i spejderbe-

vægelsen. En knivkupon tester, at de stadig har styr på, hvordan man håndterer 

spejderdolken. 

 

Virtuelt spejdermøde 

Juniorgrenen tog et nyt initiativ i sidste 

uge, hvor de holdt møde for alle spejderne 

… Sammen, hver for sig. 

Grenleder Lene Christensen fik idéen tirs-

dag aften – og et døgn senere blev den 

ført ud i livet. Hjemme i privaten sad hun 

iført uniform og tørklæde og holdt spejder-

møde via Facebook-live.  

 

Hun sendte til en lukket gruppe for spejder-

nes forældre – og via forældrenes Facebook-

profiler fulgte juniorspejderne aktivt med for-

an skærmen derhjemme. 

- Halløj, skrev Nicolai som den første. Få se-

kunder efter var Malthe, Anton, Gustav, og 

Anders også med i kommentarsporet … og så 

fulgte Emilie, Casper, Kristian, Marie, Aske og 

Andreas. 

Der skrives og snakkes … det er næsten som 

den ægte vare. Men der mangler alligevel no-

get. 

 

 

 

Juniorspejder Nicolai Hougaard har ikke kun styr på spejder-

værdierne, men i den grad også på potter og pander. 

Han har både lavet mad til familien - og pandekager en an-

Anton Foldbjerg Fusager har alvorlige spej-

derabstinenser. Derfor var han iført regle-

menteret uniform og tørklæde  - selvom mø-

det var foran computerskærmen.  



Savn og sug i maven 

Kristan savner lederne. Laust og Karla savner det 

hele ved spejder. Frida savner det hele på nær 

opvask og brændte pandekager. Vigga savner 

snobrød. Malthe savner at være sammen med le-

derne og alle de andre juniorspejdere.  

- Det gav et sug i maven, da spejderne begyndte 

at kommentere under mødet. De savner virkelig 

at være spejder, og de savner hinanden rigtigt 

meget. Det får også mig og de andre ledere til at 

savne vores fællesskab endnu mere. Men når det 

ikke kan være anderledes, er Hjemmespejd og 

lidt online-aktivitet bedre end ingenting, siger ju-

niorleder Lene Christensen. 

Da mødet efter 25 minutter er ved at være slut, 

skriver Nicolai: Bliv ved med at snakke. Han skri-

ver det ikke en gang, men seks gange! Snakken 

forstummer dog trods hans opfordring, men på 

onsdag er der virtuelt spejdermøde igen. 

 

Teenager-udfordringen 

Spejdere bliver også teenagere. Teenagerne hører til i troppen, hvor der er 35 spej-

dere. De er opdelt i  

patruljer på 5-6 spejdere, der i stor udstrækning selv skal tage ansvar for deres mø-

der.  

Tilbuddet om hjemmespejder er ikke nået til troppen endnu, men flere af patruljerne 

har taget sagen i egen hånd: 

- Jeg ved, at flere patruljer holder virtuelle møder på Messenger. For denne alders-

gruppe er det i udtalt grad fællesskabet og den menneskelige kontakt, der er afgø-

rende. Derfor er vi ekstra hårdt ramt, for det er jo netop dét, vi ikke kan tilbyde dem 

i øjeblikket, siger Bodil Fusager, som er leder i troppen og samtidig gruppeleder for 

de mere end 200 spejdere i  

Waingunga-Stammen. 

Alle aldersgrupper i Waingunga-Stammen er ikke kun gå-

et glip af de ugentlige spejdermøder – de har også fået 

aflyst flere weekendture i foråret.   

 

Rasmus Bager Poulsen fik et lille spej-

derfix, da der var virtuelt møde for  

juniorspejderne i onsdags.  

En hjemmespejderopgave for 

mini og mikro: Byg en hule der-

hjemme eller i skoven.  

Charlie Cornell er aktiv 

mikrospejder og han har 

styr på både øst og vest 

og mad og affald. 



Noget stort i vente 

Waingunga-Stammen er en af Danmarks største spejdergrupper og netop størrelsen 

er en af udfordringerne i corona-tiden. 

- Når vi skal kommunikere og holde kontakt med alle spejdere og forældre i grup-

pen, snakker vi jo over 500 mennesker. Det er alt andet lige noget lettere at kom-

munikere og holde kontakt med 50 mennesker. Jeg vil gerne rose de enkelte grene 

for at holde kontakten ved lige med forældre og spejdere i det omfang, det er mu-

ligt. Vi er jo alle sammen frivillige ledere og er på hver vores måde også berørt af 

corona-krisen i vores privat- og arbejdsliv, siger hun. 

Hun løfter afslutningsvis sløret for en fælles aktivitet for alle spejdere i gruppen – 

hver for sig, selvfølgelig. 

- Det sker på torsdag og det bliver stort. Vi vil SÅ gerne lave noget fælles for alle 
spejderne i gruppen. Sammen, men hver for sig. Jeg kan godt frygte, at det bliver 
en stor succes, griner hun hemmelighedsfuldt. 

Juniorspejderen Anders Schmidt Larsen 

er svært stolt over sit foreløbigt sværeste 

knob: Abehånden!  

Andreas Pedersen fandt selv opskrif-

ten, skrev indkøbsseddel og tilberedte 

selv aftensmaden til familien.  

En abehånd er tæt på et være et blærerøvs-

knob, men det er faktisk ikke så svært, som det 

ser ud til. Bevæbnet med en instruktionsvideo 

på en iPad klarede 10-årige Gustav Lisby Hansen 

Vigga Vennerstrøm Annesen angriber et stykke træ 

med kniv og andet værktøj – hjemmespejderopgaven 

løb: Snit en træmand.  


