
Spejderonsdag 15. april    

Kære ulve 

Ja vi må stadig ikke mødes og vores normale spejdermøde er derfor aflyst igen - ØV! 

Men det betyder jo ikke, at man ikke kan at man ikke kan lave spejderaktiviteter alligevel derhjemme hos sig 

selv. 

Og hvad kan du så lave lige nu? 

 

Hvis du har knivbevis, kan du snitte en lille fin ting til dit værelse, til stuen eller måske en lille ske til 

køkkenet? De røde ben på fuglen her er bare farvede tændstikker. 

  

 

Husk at aftale med din far eller mor, hvis du skal snitte. 

Og husk knivreglerne: 

Skær altid væk fra dig selv  

✓ Hvis kniven smutter, skærer du ikke i dig selv  

Sid ned, når du snitter  

✓ Du har bedst kontrol over kniven, når du sidder ned.  

Skær altid foran dine knæ, og pas på andre  

✓ Du skal sidde, så du ikke skærer dig i knæene, hvis kniven smutter for dig. 

Kniven er ikke legetøj  

✓ Kniven er et skarpt værktøj og man kan komme til skade hvis man ikke passer på. Leg derfor aldrig 
med kniven.  

Hold kniven ren, tør og skarp  

✓ En sløv kniv smutter nemt, fordi du skal bruge mange kræfter på at skære.  

✓ Kniven skal være i skeden når du ikke bruger den.  

Brug kniven korrekt  

✓ Kniven bliver sløv af at hugge med den og kaste den ned i jord og sand.  

Aflever kniven korrekt  

✓ Når kniven gives til en anden, skal bladet vendes bort fra den som modtager. Hold på bladet med 
tommel og pegefinger.  
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Hvis du har øksebevis – ( du skal selvfølgelig også have noget træ at hugge i ☺ ) 

så er det en god tid at kløve brænde lige nu. 

 

Det er (endeligt) godt tørt i vejret. Brændet kan nå at ligge hele sommeren i brændeskuret og blive dejligt tørt, 

inden det skal bruges til næste efterår og vinter. 

Husk altid at aftale med din mor eller far, hvis du skal bruge økse. 

 

 

Og husk øksereglerne: 

 

- se efter at øksehovedet sidder ordentligt fast på skaftet. 
- øksen skal være skarp (en sløv økse smutter let). 
- ingen anden må stå i nærheden af dig (stå helst i en indhegning). 
- du skal stå med spredte ben. 
- hug altid mod et fast underlag, aldrig i jorden. (brug helst en huggeblok, der står godt fast).   
- hold op med at hugge, når du er træt. 

 

  +             

 

Rigtig god fornøjelse. ☺ 

I må jo altid gerne sende et billede af de ting i laver på jeres eget private spejdermøde. Måske en lille figur, en 

flot snittet pind, et godt stykke brænde eller en optændingspind. 

I sender bare billedet til kristinawillumsen@gmail.com  

 

Spejderhilsen alle ulvelederne 

mailto:kristinawillumsen@gmail.com

