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Spirer: Handygirl 
 

Formål 

Ønsket med dette mærke er at ruste spirerne til at kunne klare flere ud-

fordringer i hverdagen. At de får lov til at gennemføre nogle af de ting 

deres forældre ellers klarer for dem, eller aldrig involverer dem i. De 

skal opnå nye kundskaber - så de er blevet lidt mere handygirl. 

 

Forudsætninger for spejderne  

Der kræves intet andet af spirerne end gå-på-mod og entusiasme. Dog 

skal der medbringes ting hjemmefra til nogen af aktiviteterne.   

 

Forudsætninger for lederne  

Der er vigtigt, at lederen har en humoristisk distance til de forskellige 

aktiviteter, så de bliver gennemført med et smil fremfor at være sure 

pligter.   

 

Om trinene 
 

Trin 1  

Praktisk arbejde. 

Trin 2  

Husligt arbejde. 

Event  

Fjollede forældre. 
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Trin 1 – Praktisk arbejde 

 

Introduktion  

Spirerne skal opleve en dag, hvor de lærer et par praktiske ting, som de 

måske får brug for, når de flytter hjemmefra, eller måske allerede tidli-

gere. Snak med pigerne, mens de laver aktiviteterne, hvilket køn de fo-

restiller sig selv som. Er de en mand, når de pudser sko eller gør bilen 

ren, eller har aktiviteten ikke nogen betydning. 

 

Aktiviteter  

Pudse sko: Spirerne skal pudse lædersko med skocreme og knofedt. 

Hvis lederen ikke har sko nok, der trænger, må spirerne tage med 

hjemmefra. 

Male med rulle: En MDF-plade skal males, så den er klar til at bruges 

som opslagstavle eller sutskosholder. Spirerne skal selv male den med 

en malerrulle.  

Lige meget om den skal bruges som holder eller tavle, skal der monte-

res nogle elastiksnore på kryds og tværs, som er stærke nok til at holde 

det pågældende.  

Vaske og støvsuge bilen: Der er en rigtig bil tilstede (venligst udlånt 

af forældre, ledervenner eller bedstemor). Spirerne skal nu vaske, støv-

suge og pudse den. Det er sjovt at kravle rundt derinde. Måske er der 

gemt nogle ting rundt omkring, som spirerne skal finde, mens de støv-

suger og rengør? 
 

Afslutning  

Snak til slut med pigerne om, hvem der klarer disse opgaver hjemme 

hos dem. Mener spirerne, at man kan tale om kvinde- og mandeopga-

ver? 

 

Materialeliste 

• Skosværte og klude 

• Sko 

• MDF-plade 

• Malerrulle(r)  

• Maling 

• Elastiksnore 

• Søm og hammer 

• Støvsuger 

• Bil 

• Spande og svampe til bil-

vask 
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Trin 2 – Husligt arbejde 

 

Introduktion  

Spirerne skal lave opgaver, der hører til inden for hjemmet. Nogle kal-

der opgaverne for ”kvinde”-opgaver, men tal undervejs med pigerne 

om, om det overhovedet giver mening at kalde dem det, snak for ek-

sempel om Den store bagedyst, hvor der altid også er mænd med i, og 

det flere gange har været en mand, der har vundet. 

 

Aktiviteter  

Kyskager: Spirerne skal være med til at bage kyskager. 

OBS! Skal gemmes til Udfordringen. 

Oprydning: Spirerne skal selvfølgelig også vaske op og gøre rent efter-

følgende.  

Wellness: Spirerne skal lave deres egen ansigtsmaske. De skal ligge 

stille med agurkeskiver på øjnene.  

TIP! Sæt gerne lidt stille musik på for at højne wellnessfølelsen.  

Gulvvaskedisko: Med gulvklude under fødderne på et gulv skal spi-

rerne lege hhv: 

• Stopdans: Når musikken stopper, skal man fryse i dansestilling 

og stå helt stille, indtil musikken tændes igen. 

• Redskabsbanko: Der er placeret billeder af forskellige rengørings- 

og køkkenartikler rundt omkring i rummet. Når lederen siger en 

gerning, skal spirerne skøjte hen til det redskab, man anvender. 

Fx "når man vasker gulv bruger man..." "en gulvskrubbe!" 

 

Afslutning  

Snak med pigerne om, hvem der gør hvad hjemme hos dem, og snak 

også med dem om, hvad de synes om opgaverne, vil de hellere gøre op-

gaverne fra trin 1 som at vaske bil eller male. 

 

Materialeliste 

• Opskrift på kyskager og tilhørende materialer 

• Agurker 

• Stille musik/afspiller 

• Billeder af ”redskaber” 
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Event – Fjollede forældre 

 

Introduktion  

Forældrene (lederne) har helt glemt, hvordan man er voksen og finder 

på alle mulige skøre aktiviteter. Spirerne skal være fjollede og vende 

nogle af de ting de kender på forhånd eller har lært på trinene, på hove-

det. 

 

Aktiviteter  

Hovedaktiviteten er et løb med følgende poster.  

Post Opgave Materialer 

Malerrullestafet 

 

Den skal altid have kontakt til 

jorden, når man løber.  

 

Malerrulle(r) 

Kofodbold 

 

Alle skal lave briller, hvor en-

gangskrusene eller rullerne er 

foran øjnene og bundet sammen 

med elastikker.  

Nu skal de to hold spille fodbold 

mod hinanden. Flest mål vinder.  

 

Engangs-

krus/toiletrul-

ler 

Elastik 

Saks 

Fodbold 

Fluesmækker-

badminton  

 

Fjerbolden er erstattet af en bal-

lon og ketsjeren er blevet til en 

fluesmækker.  

TIP! Lad gerne spirerne tegne 

kryb på ballonerne, så det bliver 

endnu sjovere at klaske dem.  

 

Fluesmækkere 

Balloner 

Tusser 

Toiletpapirs- 

bowling!  

 

Alle får udleveret en rulle toilet-

papir. Mens man holder i papir-

enden, skal man trille rullen, så 

langt ud man kan, så der er en 

lang streg af toiletpapir på jor-

den. Det længste skud vinder. 

TIP! Det brugte toiletpapir er 

perfekt til optænding næste 

gang i skal lave bål. 

Toiletpapir 

Toiletbørste- 

ståtrold 

 

Alle deltagere får monteret en 

toiletbørsteholder på hovedet 

med en elastik ned omkring ha-

gen. Der placeres en børste i 

hver holder, og en spire udpe-

ges til fangeren. For at fange de 

andre skal man slå/vælte bør-

sten ud af sin holder. Den fan-

gede er først levende igen, når 

Toiletbørster 

Bukseelastik 
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børsten atter er på plads. Fan-

geren skal ligeledes passe på 

egen børste, for hvis denne fal-

der ud, bliver alle de døde le-

vende igen.  

 

 

Afslutning  

Spirerne skal snakke om, hvilke aktiviteter på de foregående trin, de 

syntes var sjovest. Der er sikkert forskel på, hvad de synes. Sådan er 

det nok også for voksne, og det er nok ikke sådan, at alle kvinder synes 

det ene og alle mænd det andet.  

Mens de snakker og beslutter sig, får de lov at spise de kyskager de la-

vede på forrige trin.  

 

Materialeliste 

• Se postliste 


