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om gruppen i lokalmedier

80

4000 postkort til invitationer

STEDER I LANDET

1 medieagent

A4 plakat til print

2 gode historier

100-års jubilæum

4000
klistermærker

100 % PIGESPEJDER
600 kampagnehæfter

1 måned
med åbent
hus
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20 % flere i flokken

3 forældreværter

MEDLEMSKAMPAGNEN 2019

Kære pigespejderleder
Vi gentager i marts 2019 succesen med at holde medlemskampagne i alle grupper i

hele landet. 2019 bliver noget særligt, fordi vi samtidig kan fejre 100-års jubilæum.

Under overskriften ’Piger der tør gennem 100 år’ vil 2019 være et slaraffenland af sjove
og udfordrende pigespejderaktiviteter. Størst af alt bliver jubilæumsfesten for alle

pigespejdere i Aarhus den 4. maj. Alle de nye medlemmer, der starter i gruppen oven

på medlemskampagnen, skal selvfølgelig inviteres med, så vi samler så mange modige
piger som muligt.

Medlemskampagnen 2019 er især for piger i spire- og grønsmuttealderen, men du er

hjertelig velkommen til også at tilbyde det til spejderne. Temaet for årets medlemskampagne er Til fremtiden med Gnisterne. Vi skal ruste os til spejderliv i fremtiden - hvad

laver vi for eksempel til spejder om 100 år? Det kan vi jo kun gisne om, men det bliver
uden tvivl sjovt at prøve.

Hæftet du sidder med i hånden, indeholder alt det, du skal vide om medlemskampagnen
i marts 2019, så læs det godt igennem og sæt dig godt ind i, hvad de forskellige poster
går ud på. Tjek også op på, om du har bestilt alt kampagnematerialet,
der er at finde hos 55°NORD. Materialet vil også være at finde på
www.pigespejder.dk/kampagne lige til at printe ud og bruge.
Du kan finde invitationer til pigerne, skabeloner til presse-

meddelelser, tjekliste til kampagnen og alt til posterne. Der er
selvfølgelig også højtlæsning om Gnisterne i fremtiden.

Rigtig god fornøjelse

TIL FREMTIDEN
MED GNISTERNE
Medlemskampagnen 2019
- et overblik
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pigespejder.dk/kampagne

Se og hent kampagnehæfte, video vejledning,
bilag til poster, PR-skabeloner
og merchandise.

Gør opmærksom på jeres event på Facebook,

PR-materialer

Instagram, med postkortinvitationer og pressemeddelelser. Find alt på hjemmesiden og hos
55°NORD.

Rammefortælling

Tænd for deltagernes fantasi og gør aktiviteterne mere levende ved at læse en lille

historie om Gnisterne højt, inden I begynder.

Flokken skal forberede rygsække og skrive

Første indledende møde

Andet indledende møde

invitationer til deres veninder. Der er selvfølgelig også tid til leg indimellem.

Flokken skal på et løb, hvor de skal samle ting,
som de skal bruge til eventen. De får en for-

smag og idé om, hvad der skal ske til eventen.

Send deltagerne til fremtiden med Gnisterne.

Event - åbent hus

Husk at tage jer godt af forældrene med kaffe
og en snak om, hvordan piger bliver mere
modige af at være spejdere.

Slut en god dag af med at give deltagerne

Tak for i dag

merchandise og gruppens program med hjem.

Send en mail til forældrene med indmeldelses-

link og tak for i dag-besked.

Bring hele gruppen i spil
Når alle i gruppen bidrager, bliver det endnu sjovere at lave
medlemskampagne. Der er opgaver til enhver smag..

Medieagent

Aktivitetsansvarlig

Udnævn en medieagent, så I ved, hvem der

Det er en god idé at have en person, der er

Med god PR øger I chancen for stor opbakning

sørger for at kalde på den hjælp, der er brug

sørger for at gøre opmærksom på jeres event.
fra nysgerrige piger.

ansvarlig for aktiviteterne til kampagnen. Hun
for både før og under eventen. Måske hun

ligefrem prøver aktiviteterne af med nogle af

Medieagenten samarbejder med korpsets

spejderne inden eventen?

kommunikationskonsulent. Derfor skal hun
melde tid og sted for jeres åbent hus til

kampagne@pigespejder.dk. Når hun gør

det, har korpskontoret bedre mulighed for at

koordinere og iværksætte regional og national

pressedækning. På pigespejder.dk/kampagne

er der opslag og coverbillede til Facebook, som
medieagenten sørger for at lægge på gruppens
egen Facebookside. Endelig skal

medieagenten stå for at udfylde

og udsende to pressemeddelelser - en

før eventen og en efter. Begge skal sendes til

lokalmedierne i området – både aviser, TV- og
radiostationer.
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Forældrevært
Når I afholder jeres event, er det ikke kun en masse
spændte piger, der snuser til spejder. Det er i al-

lerhøjeste grad også deres forældre. Undersøgelser
af børns valg af fritidsaktivitet viser, at helt frem

til 10-års alderen er det forældrene, der har størst
indflydelse på det valg. Derfor skal vi tage os godt
af dem, når de afleverer og henter deres pige.

I kan med fordel bede gruppebestyrelsen (eller
andre voksne tilknyttet gruppen) om at være

forældreværter. Forældreværten skal indhente

forældrenes kontaktoplysninger, når de afleverer
deres pige. Det er smart at skrive det direkte ind

på telefonen eller en iPad, så er det lettere at sende
emails ud om aftenen. Værterne er tilstede fra

start til slut og har tid til at svare på spørgsmål. De
serverer the og kaffe ved afslutning og henvender
sig aktivt til forældrene og fortæller, hvordan

pigespejderne giver piger mod og gåpåmod. De

Tovholder
Sørg for, at der er en i gruppen, der har det
overordnede overblik over kampagnens
elementer og som sikrer, at I kommer
succesfuldt i mål på dagen.

uddeler forældrefoldere og sender allerede samme
aften en tak for i dag-mail til forældrene med

indmeldelseslink og informationer om gruppens
mødetider. Find email skabelon på
pigespejder.dk/kampagne

KAMPAGNEMERCHANDISE
Gå på opdagelse hos 55°NORD og find PR-materiale og kampagnemerchandise. Giv

gæsterne pigespejdermateriale med hjem og husk at vedlægge gruppens program og
invitation til jubilæumsfesten 4. maj 2019.

www.pigespejder.dk
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tansvarlig.

Rammefortælling
Nu skal du høre om Gnisterne. Gnisterne er en patrulje på fire pigespejdere, der har

været pigespejdere siden de startede i skole. De er de bedste veninder, også selv om de
er meget forskellige og ser forskellige ud. Sammen har de været på eventyr over hele
verden. Men det allerbedste de ved er at tage på ture sammen i weekender og ferier.
Når de tager på tur, dukker der nemlig altid noget nyt op, som de kan undersøge og

måske lege med. Denne gang skal Gnisterne på tur til fremtiden, hvor de vil prøve, hvordan det er at være spejder om 100 år. Sofie med det røde krøllede hår kan næsten ikke
vente med at komme afsted. Rygsækken er pakket og Sofie har altid udstyret i orden –

kompas, værktøj, dolk, chokoladekiks og en rulle toiletpapir, for man ved jo aldrig. Hun

har planer om at bygge en robot, så den kan hjælpe hende med at tage opvasken, når de
er på tur.

Opvask bliver der masse af for Mille vil eksperimentere med en ny form for lejrbålsmad,
som pigespejdere skal lave i fremtiden. Hun har altid en god idé til, hvordan man kan

gøre noget kedeligt sjovt. Hun finder på sine egne sange og remser, så madlavning og
opvask går som en leg.

Nogle gange er de andre Gnister bange for, at Flora bliver væk, når de er afsted på tur.
Flora er nemlig en dagdrømmer. Det betyder, at hun forestiller sig, at hun leger i en

anden verden, mens hun går fra træ til træ og lytter efter skovens lyde. Flora er ikke så
modig, så nogle gange hjælper det at lade som om, at hun er i en fantasiverden.
Hvis Flora bliver væk, er Kat den første til at
finde hende. Kat her altid fart på og sidder
sjældent stille. Hvis hun låner Sofies kompas, kan Kat finde Flora på nul komma

fem. Så hold fast og glæd jer til at tage
med Gnisterne på tur til fremtiden.
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Medlemskampagnens
aktiviteter
Til medlemskampagnen 2019 skal spejderne og deres gæster Til fremtiden med Gnist-

erne. Sammen med Kat, Sofie, Mille og Flora skal de prøve en masse nye og sjove aktiviteter, som undersøger, hvordan det måske er, at være pigespejder om 100 år.

Kampagnen er bygget op af to indledende møder for spirerne og grønsmutterne samt en
åbent hus-event, hvor spejdernes veninder og resten af byens piger er inviteret med.

Indledende møder

På de indledende møder bliver spirerne og grønsmutterne introduceret til kampagnens
tema og rammefortælling. De skal forberede sig til eventen gennem lege og løb, og de
skal skrive invitationer til deres veninder.

Til de indledende møder er der aktiviteter svarende til to almindelige flokmøder – find
dem på siderne 14 til 19.

Åbent hus

Til kampagneventen skal spejderne og deres gæster på en rejse til fremtidens pigespejderi med Gnisterne. Kat, Sofie, Mille og Flora har hver deres aktivitet som leger med
forskellige spejderdiscipliner og forestillingen om, hvordan de vil se ud om 100 år.

Fire aktiviteter danner rammen om kampagnedagen. Find vejledning til dagens forløb og
de fire aktiviteter på siderne 21 til 25.
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Første indledende møde
Begynd mødet som I plejer at begynde jeres møder. Læs derefter rammefortællingen

om Gnisterne højt for spejderne (den finder du på side 12). Her hører de om nogle af de
sjove ting, I skal opleve til eventen. Kan spejderne huske, hvad de tidligere har oplevet
med Gnisterne? Var de med til kampagnen sidste år? Hvad syntes de var sjovest?

Forbered rygsækken

Når man skal på spejdertur, er det vigtigt at have pakket det rigtige. Det gælder ikke

mindst, når spirerne og grønsmutterne skal Til fremtiden med Gnisterne på næste møde
og til kampagneeventen.

Spirerne og grønsmutterne skal nu hjælpe med at forberede rygsækken, der skal bruges
ved pak rygsækken-løbet næste gang. Rygsækken er til de materialer, som spejderne

får med og skal bruges til posterne på eventen. Man kan lave en rygsæk per hold eller en
rygsæk til hver post. Det er helt op til jeres gruppe, hvordan I synes, det fungerer bedst.

Leg Kameler i Sandstorm, så pigerne lærer verdenshjørnerne at kende. Legen finde i Spil
og Leg eller i aktivitetsdatabasen på www.pigespejder.dk

Invitér Til fremtiden med Gnisterne

Slut mødet af med at skrive invitationer. Udfyld invitationen på pigespejder.dk/kam-

pagne og print dem ud. Så skal I kun skrive den inviterede piges navn. Brug også post-

kort fra 55°NORD med den fine tegning af Gnisterne. Postkortet kan spejderne give med,
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når de deler invitationer ud.

Få spirerne og grønsmutterne til at aflevere invitationen til pigerne i klassen og gerne

til pigerne i de andre klasser på deres skole. Husk også førskolepigerne, der starter i 0.
klasse efter sommerferien, og del invitationer ud i børnehaver.

Husk at kontakte skolen inden I deler invitationer ud, så I er sikre på, at I må. Få også

en af spejdernes forældre til at lægge invitationen ind på skolens forældreintra, så alle
forældre kan se den der.

Materialer
Invitationer

Pynt til rygsække

Andre materialer til at fremstille rygsækken
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Andet indledende møde
Begynd mødet som I plejer at begynde jeres møder. I dag skal spirerne og grønsmutterne
igen være sammen med Gnisterne, når de sammen skal forberede sig til åbent hus.

Pak rygsækken-løb

Spejderne skal på løb med Gnisterne, hvor de skal finde alle de ting, de skal have pakket
i de rygsække, som de forberedte på sidste møde. Her får spirerne og grønsmutterne en
lille forsmag på, hvad de skal opleve til åbent hus.

Løbet består af fire poster, hvor spejderne skal være sammen med hver af de fire piger i
patruljen Gnisterne, der hver stiller spørgsmål til fremtiden:

Kat: Hvilke sjove, udfordrende og måske farlige spejderaktiviteter og sportsgrene laver vi
i fremtiden?

Mille: Hvad er fremtidsmaden, og er der man nok til alle? Tør vi spise den mærkelige mad
af kryb og kravl?

Flora: Hvordan lever dyrene i fremtiden, og kan man stadig se dem?
Sofie: Kan robotter hjælpe en spejder? Ellers må vi jo bare bygge en, der kan.
Find materialeliste ved de enkelte poster.
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Spejdersport med Kat
Kat elsker at lege, også når hun er til spejder. Derfor håber hun rigtig meget,
at man stadig leger som pigespejder om 100 år. Men hvad mon
fremtidens pigespejdere vil lege? Kat ved, at man har leget
fangeleg lige siden de første piger var grønne pige-

spejdere, så hun tænker, at fangeleg på en eller anden
måde også må findes i fremtiden. Derfor har hun

fundet på en ny måde at lege den klassiske gamle leg.

Fangeleg med elastikker

Spirerne og grønsmutterne deles i to hold. Legen går ud på, at hvert hold skal passe

på en ’fane’, som er et billede af Kat – det ene hold får et billede med rød baggrund,
det andet får et billede med blå baggrund. Holdene gemmer deres fane i hver sin

ende af det område, hvor legen skal foregå.
fra
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Nu skal de forsøge at stjæle det andet holds fane. Det gør de ved at skyde deltagerne
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på modstanderholdet med elastikker. Når man bliver skudt, skal man sætte sig ned på

stedet. Man kan først rejse sig op og være med igen, når en holdkammerat rører ved én.
Man har vundet, når man har fundet det andet holds fane og fået det ned på sin egen
banehalvdel, eller hvis alle på modstanderholdet er blevet skudt.

Til rygsækken

Natbriller (som dem man sover med i et fly).

Brug en
elastikk gren til at aff
y
deltager erne med. Lad re
hver
finde en
gren,
legen gå
r i gang inden
.

Køb natbrillerne billigt hos Normal, Flying Tiger eller lignende eller sy nogle selv.

Materialer
Elastikker
Faner
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Bålmad med Mille
Det bedste Mille ved er at lave mad. Hun driver tit sin mor til vanvid, når hun roder med
potter og pander i køkkenet derhjemme. Det gør ikke noget, at hun sviner lidt, når hun
laver mad til spejder – der foregår det nemlig altid udendørs. Det gør det også meget

nemmere at eksperimentere med forskellige smage. Mille elsker at forestille sig, hvad

man mon vil spise om 100 år. Hun tror for eksempel, at orme vil være en delikatesse, så
hun øver sig i at lave lækker mad med orme til sin patrulje.

Kimsleg med kontraster

Spirerne og grønsmutterne skal lugte og smage sig frem til kontraster i forskellige madvarer – er madvarene friske eller for gamle og er smagen ’ægte’ eller ’kunstig’?

Giv spejderne bind for øjnene. På skift skal de lugte til forskellige madvarer og be-

stemme, hvilken madvarer, der er for gammel. Lugt til kontrasten mellem en ny ost og en
muggen ost, frisk mælk og sur mælk, godt kød og gammelt kød.

Lad bagefter spejderne smage på forskellige friske bær og derefter tyggegummi, der har
kunstig smag af de bær, som de lige har smagt. Kan spirerne og grønsmutterne smage,
hvad tyggegummiet prøver at efterligne?

Til rygsækken
Krydderier eller chokolade

Materialer
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Forskellige madvarer, både friske og gamle, for eksempel ost,
mælk og spegepølse

Jordbær, hindbær, brombær

Tyggegummi med frugtsmag

(der passer til de bær, I har købt)
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Dyrelivet med Flora
Flora elsker at udforske naturen, når hun er til spejder. Hun synes især alle de mange

dyr, der findes i naturen er spændende. Tænk hvis der findes nogle helt andre dyr om
100 år, som fremtidens pigespejdere kan undersøge?

Find dyr

Spirerne og grønsmutterne skal undersøge naturen for smådyr. Det kan de gøre ved at

grave lidt i jorden og se, hvad der gemmer sig. Si jorden gennem en si og undersøg, hvor
mange dyr, der er tilbage.

Brug et forstørrelsesglas til at undersøge dyrene nærmere. Kender spejderne alle de dyr,
de finder?

Hvem finder det største dyr? Hvem finder flest dyr?

Til rygsækken

Materialer til at lave myrebriller: engangskrus, elastik, hæftemaskine

Materialer
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Forstørrelsesglas
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Verdenshjørnerne og
koder med Sofie
Sofie elsker koder og mysterier, og hun synes noget af det sjoveste ved at være pigespejder er, når de skal prøve at løse et problem, for eksempel ved at bygge noget. Hun kan

næsten ikke vente til fremtiden, hvor pigespejdere sikkert vil bygge robotter til at hjælpe
med opvasken på lejr eller til at løse selv de sværeste koder.

Kend verdenshjørnerne

Del spirerne og grønsmutterne ind i små hold af tre til fire piger. Sammen skal de gå en

rute, som de ikke kender på forhånd. Retningen får de ved at løse fire poster undervejs.
De mulige veje markeres med forskellige farver, og spejderne skal løse en kode for at

finde ud af hvilken farve, de skal følge. Brug morsekode, A-K koden og frimurerkoden,
de kan ses i Lommeguiden side 70-71.

Spejderne skal følge farven indtil de kommer til den næste post.

Til rygsækken
Batterier

Materialer
Stofstrimler
Koder

Kompas

Lommeguiden
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Eventen – åbent hus
Nu er det blevet tid til årets store event – åbent hus hos pigespejderne. Spirerne og

grønsmutterne skal sammen med deres gæster på en rejse til fremtidens pigespejderi,
hvor Gnisterne Kat, Mille, Flora og Sofie venter på dem.

Dagens forløb

Byd jeres gæster velkommen og start eventen, som I plejer at begynde jeres spejder-

møder. Fortæl deltagerne om Gnisterne, samt hvad det er, I skal opleve sammen i løbet
af dagen. Læs rammefortællingen fra de indledende møder op igen.

Dagen byder på fire forskellige poster, en for hver af de fire Gnister. Placer eventuelt

posterne i hver sin kompasretning, så I kan sende holdene af sted efter et kompas. Det
er helt op til jer selv at bestemme, hvordan I laver løbet. Det kan også gøres som et

stjerneløb. Alle aktiviteter er beregnet til at vare cirka 30 minutter, inklusiv oplæsning

af postkort mm. Bruger I materialet ved et almindeligt spejdermøde og ikke har 2 timer,
kan I bruge noget af det, I ikke kan nå fra posterne på de efterfølgende spejdermøder.
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I kan have alle pigerne til at gå samlet og lave hver post samlet. Eller I kan dele piger ind
på hold og lade alle posterne køre på samme tid. Holdene kan være blandede eller
aldersopdelt for eksempel efter klassetrin.

Rejs med Gnisterne

Til hver post er der et postkort sendt fra Gnisterne. I postkortene fortæller Gnisterne om,
hvad posten går ud på. Her i hæftet kan I læse små fortællinger om aktiviteterne, der

giver et større billede af fortællerrammen, så I kan udfolde den bedst muligt for deltagerne. I kan finde postkortene til hver af posterne på pigespejder.dk/kampagne klar til
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at printe ud.

Få jeres store spejderpiger til at hjælpe. Lad nogle af dem klæde sig ud, så de ligner

gnistepigerne. Det kræver ikke meget mere end en paryk, så man har rødt hår som Sofie,
gult hår som Flora, brunt pagehår som Mille og langt brunt hår som Kat. Spejderpigerne
kan bruge deres egen uniform og tørklæde.

Tag godt imod jeres gæster

Sørg for at få kontaktoplysninger på forældrene til jeres gæster, når de ankommer. På

den måde får I mulighed for at komme i kontakt med den under mødet, hvis der skulle

ske noget, og I kan kontakte dem efterfølgende med henblik på, at gæsterne kommer til
spejder, efter de har deltaget i åbent hus.
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Spejdersport med Kat
Kat elsker at lege, også når hun er til spejder. Jo vildere, jo bedre. Derfor håber hun

rigtig meget, at man stadig leger som pigespejder om 100 år. Men hvad mon fremtidens
pigespejdere vil lege? Det må helt sikkert være noget med konkurrence, for det er det

bedste, Kat ved. Hun er rigtig dygtig til mange sportsgrene, men det gør ikke noget, hvis
hun ikke vinder – for det vigtigste er at lave noget sjovt sammen med andre. Vil I med til
fremtiden og lege med Kat?

Tag tidsmaskinen

Spejderne og deres gæster skal hjælpes med at få en sjov tur i tidsmaskinen. Én pige ad

gangen bliver placeret på en stol med natbriller på. Resten skal nu løfte stolen i fællesskab – så er den ikke så tung.

Løft stolen op og ned, frem og tilbage og ryst den. Det skal være sjovt og give et sug i

maven, men må selvfølgelig ikke være så vildt, at pigen falder af. Tag tidsmaskinen på
skift, så alle får en tur. Hvis der er mange deltagere, kan I dele dem op på hold.

Find vej i spejderlabyrinten

Lav et kvadrat med felter på jorden, det kan tegnes eller markeres med tov. Nogle af

felterne er spærret af en pigespejder, men det kan deltagerne ikke se. Det er kun jer som
ledere, der ved det.

Deltagerne skal finde vej gennem labyrinten uden at træde på felterne med pigespejder

på. De skal på skift gå ind i labyrinten og gå så langt de kan, uden at træde på et optaget

mpler på
Find ekse n på
labyrinte kampagne
pejder.dk/
www.piges

felt. Hvis de gør det, er det den næste deltagers tur. Det gælder for deltagerne om at
hjælpe hinanden med at huske, hvor de spærrede felter er fra gang til gang. Fortsæt
indtil I er kommet godt igennem labyrinten.

Fra rygsækken
Natbriller

Materialer

Stole, der ikke er for tunge

Tov eller andet til at markere labyrinten
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Bålmad med Mille
Det bedste Mille ved er at lave mad. Hun driver tit sin mor til vanvid når hun roder med
potter og pander i køkkenet derhjemme, men det gør ikke noget at hun sviner lidt, når
hun laver mad til spejder – der foregår det nemlig altid udendørs. Det gør det også

meget nemmere at eksperimentere med forskellige smage, og Mille elsker at forestille

sig, hvad man mon vil spise om 100 år. Hun tror for eksempel, at orme vil være en delikatesse, så hun øver sig i at lave lækker mad med insekter til sin patrulje. Vil I hjælpe
hende?

Kom kryb i maden

Lad spirerne, grønsmutterne og deres gæster lave mad med insekter. I kan bage cookies
eller stege insekter til sprøde snacks. I kan også lave lækker slik ved at dyppe græshopper i smeltet chokolade.

Find opskrifter på cookies med insekter på www.buglady.dk eller
www.spis-insekter.weebly.com

Spiselige insekter kan blandt andet købes på internettet, for eksempel på
www.dininsektbutik.dk

Fra rygsækken
Chokolade eller krydderier

Materialer

Madlavningsgrej
Insekter

Ingredienser, der passer til den valgte
opskrift
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Dyrelivet med Flora
Flora elsker at udforske naturen, når hun er til spejder. Hun synes især alle de mange

dyr, der findes i naturen er spændende. Tænk hvis der findes nogle helt andre dyr om
100 år, som fremtidens pigespejdere kan undersøge? Vil I hjælpe Flora med at undersøge, hvilke dyr, der findes i fremtiden?
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Dyr med tøj på

Begynd med at lave myrebriller. Alle deltagere skal have et sæt. Brug materialerne fra
rygsækken. Hvis I har lavet myrebriller i forvejen kan I gå i gang med det samme.
Rundt omkring på jorden ligger der billeder af dyr med tøj på.

Med myrebriller på skal spirerne, grønsmutterne og deres gæster gå rundt og finde bil-

lederne og huske dem. I kan for eksempel sende deltagerne afsted én efter én eller lade
dem gå rundt alle sammen i fem minutter.

Når de har fundet og set alle billeder, skal de se, om de kan huske, hvad de har set ved

at spille vendespil. Man finder et par ved at finde et dyr og matche det med det tøj, dyret
havde på, på det oprindelige billede. Kan det gå op?

Fra rygsækken
Materialer til myrebriller

Materialer

Billeder af dyr

Billeder til vendespil
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Verdenshjørnerne og
koder med Sofie
Sofie elsker koder og mysterier, og hun synes noget af det sjoveste ved at være pigespejder er, når de skal prøve at løse et problem, for eksempel ved at bygge noget. Hun kan
bare det der med dimsedutter, og hun kan altid reparere Gnisternes grej, hvis noget er
gået i stykker. Hun kan næsten ikke vente til fremtiden, hvor pigespejdere sikkert vil

bygge robotter til at hjælpe med opvasken på lejr eller til at løse selv de sværeste koder.

Måske kan robotterne også hjælpe med at gøre elbiler meget bedre, så vi i fremtiden kan
få endnu mindre forurenende benzin. Vil I hjælpe Sofie med at teste fremtidens robotter
og biler?

Styr maskinen

Begynd med en lille robotleg. Deltagerne går sammen tre og tre, hvoraf de to skal være
robotter og den sidste robotstyrer. Robotterne stiller sig med ryggen mod hinanden og

begynder at gå. De kan kun gå fremad. Det gælder for robotstyreren om at få robotterne
til at mødes ansigt til ansigt ved at vende dem, til de går i den rigtige retning

Når spirerne, grønsmutterne og deres gæsterne nu har øvet sig i at styre robotter, skal
de styre en rigtig maskine. Ved hjælp af en fjernstyret bil skal de fragte en genstand

gennem en bane. De skal hjælpes ad med at sætte genstanden fast på bilen og derefter
styre bilen gennem en bane.

Hvis I ikke har mulighed for at køre med fjernstyret bil, kan pigerne finde alternative
møder til at få en bil til at køre, for eksempel med luft.

Fra rygsækken
Batterier til bilen

Materialer
Fjernstyret bil

Fjernbetjening

Genstand, der skal fragtes
Materialer til banen
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JEG
PIGESPEJDER

SAMMEN FÅR VI
FLERE PIGER TIL
AT TURDE MERE.

NU OG DE NÆSTE
100 ÅR.
#PIGERDERTØRGENNEM100ÅR

