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Grønsmutter: Handygirl 

 

Formål 

Ønsket med dette mærke er at ruste grønsmutterne til at kunne klare 

flere udfordringer 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 hverdagshandy. 

 

Forudsætninger for spejderne  

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

 

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  

Rengøringskoner. 

Trin 2  

Vaskekoner. 

Trin 3  

Kogekoner. 

Event  

Den store ’kan-selv-vil-selv’ test. 
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Trin 1 – Rengøringskoner  

 

Introduktion  

En generel indføring i huslige pligter gennem mere eller mindre skøre 

aktiviteter. 
 

Aktiviteter  

Grønsmutterne skal anvende forskellige rengøringsredskaber til at gen-

nemføre følgende lege 

 

Vinduespudsning – svaber: Alle pigerne skal hjælpes ad med først at 

gøre vinduet beskidt (leverpostej kan anbefales).  

Dernæst skal de vaske det af, og til sidst pudse ruden helt fin.  

 

Kostecurling: Grønsmutterne skal øve sig i at feje gennem et spil ko-

stecurling.  

De opdeles i to hold, der kæmper mod hinanden på en defineret bane. 

Banen består af to mål i hver sin ende, og reglerne er som fodbold. De 

skal feje bolden i mål, og det er kun tilladt at berøre bolden med ko-

stene. Flest mål vinder.  

 

Karkludsstafet: Grønsmutterne deles igen i to hold (helst), og skal nu 

gennem en bordaftørringsbane. Banen består af en startstreg, to baljer 

for enden af banen og to borde/flader pr. holdbane. Hvert hold får ud-

delt en karklud hver, og skal nu forsøge af fragte vand op til den tomme 

spand i den anden ende. Undervejs skal de nå at tørre to borde af, inden 

de vrider kluden i målspanden og løber tilbage med kluden til næste del-

tager.  

 

Støvsugning: Lad grønsmutterne med sugerør fjerne majs eller andre 

små lette genstande fra et område op i fx en kop. Hvem er hurtigst fær-

dige med at støvsuge? 

  

Afslutning  

Hvilke pligter har I derhjemme? Er de sjove – kan I gøre dem til en 

slags leg? 
 

Materialeliste 

• Leverpostej 

• Materialer til at pudse 

vinduer 

• Koste og bold 

• Klude og spande 

• Sugerør og kopper 

• Lette materialer 
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Trin 2 – Vaskekoner  

 

Introduktion  

Grønsmutterne skal beskæftige sig med endnu en gren af den nødven-

dige husholdning, samtidig med at de får en meget grundlæggende, 

men vigtig viden. 

 

Aktiviteter  

Strygning: Grønsmutterne skal prøve at bruge et strygejern og stryge 

deres eget spejdertørklæde. Det er vigtigt, at det foregår i ro og mag, 

så de hverken brænder stof eller fingre.  

Pletfjernerlaboratoriet: Grønsmutterne skal spilde, fedte og klatte og 

forsøge at fjerne det hele igen.  

Vasketøjssortering: Grønsmutterne starter med at finde et vaske-

mærke i uniform eller trøje, og det italesættes, at alt tøj ikke må vaskes 

på samme måde. Vidste de allerede det på forhånd?  

Efterfølgende får de uddelt en stor bunke tøj.  

Nu skal grønsmutterne gennemføre en tøjstafet, hvor to eller flere hold 

dyster mod hinanden. De bliver introduceret for nedenstående tre kate-

gorier: 

Fin vask 30 grader – bomuld 30 grader – kogevask 60 grader. Tøjstyk-

kerne skal placeres i den rigtige bunke for enden af stafetten – de får et 

stykke ad gangen.   

TIP! Vælg gerne nogle tøjstykker, der er nemme at kende fra hinanden. 

Fx et fint tylskørt og et par jeans. 

TIP! Flere kategorier bliver nok for svært for dem at skelne imellem. 
 

Afslutning  

Spilder de på deres tøj? Kan man godt bruge det selv om der er en lille 

plet eller smider de det ud så? Hvad ved de om genbrug af tøj? 
 

Materialeliste 

• Strygejern 

• Tøj der kan plettes på, noget at plette med og til at fjerne med 

• Mange tøjstykker af forskellig slags 
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Trin 3 – Kogekoner  

 

Introduktion  

Grønsmutterne skal på dette trin beskæftige sig med madlavning og 

køkkenhygiejnen, der følger med. Gennem aktiviteterne forbereder de 

ting, der skal bruges under eventen.  

 

Aktiviteter  

Hjemmelavet Nutella: Lad grønsmutterne lave hjemmelavet nutella. 

Hjemmelavet marmelade: Lad grønsmutterne lave hjemmelavet mar-

melade. 

Og naturligvis rydde op og gøre rent efter sig. 

Skal ting i køleskabet eller ej?  

Gæt en dårlig grøntsag: Åh nej! Noget er ikke kommet på køl og er 

blevet dårligt. Gæt en muggen grøntsag i et forseglet syltetøjsglas. En 

række med glas og billeder af grøntsagerne. Grønsmutterne skal parre 

dem to og to.   

TIP: Denne aktivitet skal lederen forberede i god tid, så grønsagerne 

kan nå at mugne.  
 

Afslutning  

Kender I til at mad bliver for gammel? Kan man læse på mad om det er 

gammelt eller skal man lugte til eller smage på den? Hvad gør de der-

hjemme? 
 

Materialeliste 

• Opskrifter på nutella og marmelade og materialer hertil 

• Glas med dårlige grøntsager 

• Billeder af (tilhørende) grøntsager 
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Event – Den store ’kan-selv-vil-selv’ test 

 

Introduktion  

Grønsmutterne får udleveret en "førstehjælpstaske", inden de påbegyn-

der løbet. Den indeholder nogle ting, der kan være brugbare undervejs 

fx nye batterier til lommelygte.  

Grønsmutterne skal gennemføre et løb, der også fungerer som en test af 

dem og deres selvstændighed.  

 

OBS! Om muligt skal lederne helst holde sig på afstand og netop lade 

pigerne løse udfordringer selv. 

 

Aktiviteter  

Grønsmutterne skal gennem en række opgaver, der alle giver point efter 

hvor godt de bliver løst. De point skal bruges til at købe ingredienser 

for, når de til slut skal lave pandekager.  

Der er både fede og mindre fede opgaver i blandt. I kan vælge ud blandt 

de mange opgaver nedenfor og også tilføje fx binde snørebånd/sløjfer, 

skrælle kartofler med den længste skræl.  

Opvaskeblues: Vaske op på tid. 

TIP! Vælg gerne noget, der ikke kan gå i stykker i farten. Fx plastikser-

vice og bestik.  

Den kodede morgenavis: Finde bogstaver, der er prikket under, i en 

avis – hvilket ord danner de?   

Hundelort: Samle op. Eller noget andet ulækkert i al fald. 

Tæppebanker: Grønsmutterne skal på gammeldags vis banke tæpper 

eller stof, hvor der er fastsat klemmer i bunden. De skal banke indtil 

klemmerne falder af.  

Vielsesringen på bunden af kloarken: Grønsmutterne skal have 

fingre i en spand med ulækkert pløre, og finde en ring på bunden. ALLE 

skal have fingrene i og finde en ring.  

Skifte ble på lillebror: Klamme ting i ble. Er det en dukke, der skal 

skiftes, eller en gættekonkurrence om indholdet af bleer (fx smeltede 

slags chokolader). 

Skifte pære eller batterier: Pære-stafet? Match den rigtige pære med 

den rigtige fatning – er det farligt at tænde, hvis det ikke er korrekt? 

Edderkoppespind: Lederen laver et stort edderkoppespind af snor eller 

garn på forhånd og spirerne skal hjælpe hinanden til at kravle igennem 

det. Hele holdet af grønsmutter skal hjælpe hinanden i gennem. 
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Blomsterbuketten: Pluk en buket. Point for udseende og antal forskel-

lige blomster i blandt.  

Slå græs: Slå græsset på et afgrænset område, prøv både at køre lige 

ud og rundt om noget.  

Barbering: Af en ballon  

Slipseknuder: Grønsmutterne skal prøve at binde et slips 

Hammer fedt: Der er opstillet en stub med store søm sat fast i, klar til 

at blive slået i. Jo færre slag det tager at få sømmet i bund, jo flere po-

int udløser det.  

Lægge tøj sammen: og folde sokker, som point eller stafet.   

Pandekagebager: Her skal alle ingredienserne og tilbehør til pandeka-

gerne købes, alt efter antallet af point.  

OBS! Det er vigtigt, at I sørger for, at de ikke har point nok til at købe 

alt, hvad butikken byder på, men bliver nødt til at prioritere deres ind-

køb. 

Indkøbsliste (4 personer) 

200 gram mel  

5 dl mælk  

3 æg 

¼ tsk salt  

1 tsk sukker  

1 spsk olie 

50 gram smør  

 

Afslutning  

Har I under forløbet prøvet at gøre noget, som I ikke troede I kunne in-

den I bare prøvede? Hvad var det? Måske kan I endnu flere ting? Kan I 

løse flere opgaver hjemme hos jer selv? 

 

Materialeliste 

• Afhænger af valg af aktiviteter 


