SPEJDERNE STØTTER UKRAINE mærket
Al overskud fra salg af mærket doneres til LÆGER
UDEN GRÆNSER øremærket til UKRAINE.
Som altid på hjemmespejd.dk er det spejderne selv og
deres ledere der bestemmer, hvad der skal til for at få
mærket.
Mærket er ikke et traditionelt hjemmespejd-mærke, som
skal/kan tages alene der hjemme, men kan tages både
alene og i fællesskab.
Vores forslag er at der løses mindst 7 opgaver eller
lægges mindst 15 timers arbejde i at støtte Ukraine for at
man har fortjent mærket.
Opgave nummer/
nummer på
hjemmespejd.dk

Opgavebeskrivelse

1/131

Samfund: Lær Ukraine at kende: Arbejds-ark om
Ukraine og DK

2/132

Samfund: Saml penge ind til Ukraine og doner dem
til en nødhjælps-organisation, I kan f.eks. Bage kager
og sælge dem, samle pant eller andet I finder på.

3/133

Krea: Vis din støtte til Ukraine ved at dekorere et
vindue hvor du bor i gule/blå farver. Gerne med
freds-tegn, fredsduer og lignende

4/134

Krea: Mønstre til perleplader

5/135

Samfund: Find ud af om der er Ukrainere i dit/jeres
nærområde. Kender I nogen? Skriv et brev til dem
eller tegn en tegning som viser at vi støtter dem.
Inviter dem gerne ind i spejder-fællesskabet. Tag evt
fat i Dansk-Ukrainsk forening eller et lokal
flygtninge-netværk.

6/136

Samfund: Hold en Ukrainsk aften med Ukrainsk mad
og musik – hvis I opkræver penge for deltagelse i
arrangementet så kan I jo vælge at donere dem.

7/137

Samfund: Tag en snak om hvad I tænker/er bange for
om krigen. Husk alle følelser er ok.

8/138

Spejder: Undersøg hvordan de Ukrainske spejdere
forholder sig. Hvad kan de hjælpe deres land med og
kan vi hjælpe dem?

9/139

Spejder: Skab det Ukrainske våbenskjold i f.eks.
Rafter eller reb eller naturmaterialer

10/140

Krea: Mal sten i Ukrainske farver eller med
fredsbudskaber og fordel dem i din/jeres by

Dato for
opgave løst

