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Kære pigespejderleder
Det er igen blevet tid for medlemskampagne, og vi håber, du er klar til at få jord under 
støvlerne. I år skal vi nemlig Jorden rundt med Gnisterne.

I marts 2017 skal alle spirer og grønsmutter sammen med deres veninder opleve en 
rejse gennem fire forskellige udgaver af elementet jord. De skal opleve, at jorden indehol-
der meget mere end muld og de kommer både til at få mudder i hovedet og jord under 
neglene.

Medlemskampagnen 2017 fokuserer på Strategi 2016-2020’s mål om, at alle grupper 
skal øge deres medlemstal med 20 procent frem til 2018. Alle delene i kampagnen 
gør opmærksom på gruppens gode spejderarbejde og inviterer flere piger inden for i 
pigespejderfællesskabet – hvor man lærer at turde meget mere, end man måske selv 
troede man kunne.

I hæftet du har i hånden kan du læse alt om medlemskampagnens aktiviteter og finde 
redskaber til invitationer, pressearbejde og forældrekontakt. Og så kan du selvfølgelig 
læse om, hvad Gnisterne synes, det allersjoveste ved jord er.

Du kan også finde hæftet og meget andet på www.pigespejder.dk/kampagne2017 som 
PDF - lige til at printe ud.

Rigtig god jordomrejse. 
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Jorden rundt med Gnisterne - Medlemskampagnen 2017
Medlemskampagnen 2017 indeholder flere dele, der alle skal hjælpe din gruppe med at blive flere pigespejdere. 
Kampagnen er målrettet spirer og grønsmutter, men indeholder i 2017 også aktivitetsmateriale til spejdere. Se her, alle 
de dele medlemskampagnen 2017 består af:

Aktivitetsmateriale til to 
indledende møder

Aktivitetsmateriale til event 
med fire store aktiviteter

WAGGGS Tænkedagsmateriale 
- kampagne for spejdere

Gæstestjerner

Kampagnens aktiviteter
Find alt hvad du skal vide om med-
lemskampagnens aktiviteter på 
siderne 13-19.

Kampagne for spejdere
I forbindelse med Tænkedag 2017 
har WAGGGS udviklet et aktivitetsma-
teriale, der sætter fokus på at få flere 
piger med i spejderfællesskabet.

Brug aktivitetsmaterialet som kam-
pagne for at få flere medlemmer 
i spejder-alderen. Materialet kan 
findes på dansk på www.pigespejder.dk/
kampagne2017 og hos 55°NORD kan I 
bestille seje pigespejderpostkort, 
som spejderne kan bruge til at invi-
tere deres vendinder med til tænke-
dagen.

Gæstestjerner
Gæstestjernerne vil i 2017 blive 
uddannet som et led i en større 
talentudvikling. De vil være eksperter 
på hele medlemskampagnen og kan 
hjælpe grupperne med at afvikle jeres 
åbent hus.

Tag kontakt til regionsledelsen, hvis I 
er interesserede i at booke en gæ-
stestjerne. De kan nemt hjælpe jer 
videre.
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Invitationer

Pressemateriale

PR-materiale til gæster og 
deres forældre

Medieagenter

Diverse PR-materialer
Læs om alle de materialer, I kan 
bruge til at invitere til jeres åbent hus 
og skabe opmærksomhed om grup-
pens arbejde i lokalsamfundet på side 
7. På side 10-11 kan I også læse om 
de materialer, I kan give gæsterne 
og deres forældre med hjem efter 
eventen.

Medieagenternes opgaver
For at Korpskontoret kan hjælpe jer 
bedst muligt med at skabe opmærk-
somhed omkring jeres åbent hus, skal 
I udnævne en lokal medieagent fra 
gruppen. Medieagenten er i kontakt 
med korpsets kommunikationskon-
sulent og modtager skabeloner til: 
pressemeddelelser – både før og efter 
åbent hus, opfølgende mail til for-
ældre, input til hjemmeside og gode 
råd til at kontakte lokalmedier.

Medieagentens opgaver
• Send pressemeddelelser til de 
lokale medier

• Noter forældrenes navne og 
kontaktoplysninger når de afleverer 
deres datter til åbent hus – de 
informationer er guld værd for at følge 
op på dagen

• Sørg for at gruppens informationer 
på Danmarkskortet på www.pigerdertør. dk 

er opdaterede – send ændringer til 
kampagne@pigespejder.dk

• Meld tid og sted for jeres åbent hus 
til kampagne@pigespejder.dk

• Er ansvarlig for at lave opslag om 
åbent hus på gruppens Facebook-
side og dele de billeder om 
kampagnen, der kommer på 
korpsets officielle Facebook-side 
på gruppens egen side

Skriv navn og kon-taktoplysninger på jeres lokale medieagent til 
kampagne@pigespejder.dk senest 1. februar 2016
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7 trin til en succesfuld kampagne

1 Fastsæt en kampagnedag
Det første I skal gøre er at fastsætte 
en dag i marts 2017, hvor I kan 
afholde medlemskampagnens åbent 
hus. Meld kampagnedagen ind til 
korpset senest 1. februar 2017 på 
kampagne@pigespejder.dk.

2
Book en gæstestjerne
Har I brug for et skud energi og eks-
tra hænder til jeres kampagneevent? 
Så book en gæstestjerne. Gæstestjer-
nerne kan hjælpe med at levendegøre 
kampagnens fortælleramme, stå 
post, deltage sammen med spirerne, 
grønsmutterne og gæsterne og sørge 
for, at gejsten er helt i top. Hun kan 
også tage sig af forældre og fortælle 
hvorfor netop deres pige, vil have 
gavn af at være pigespejder. 

Det er nemt at booke en gæstestjerne 
– bare kontakt jeres regionsledelse.

3
Gør opmærksom på jeres event - inden selve dagen
Det vigtigste er uden tvivl, at I får lavet en sjov spejderdag for de besøgende – 
men også at så mange piger og forældre i jeres lokalområde hører om det og 
derfor kommer.

Til at gøre opmærksom på jeres event er der en række ting I kan forberede jer 
på i forvejen, så ingen i lokalområdet kan undgå at vide, at De grønne pi-
gespejdere holder åbent hus med fede aktiviteter for piger.
Læs om dem alle sammen på modsatte side.
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Alle dokumenter og links 

til PR-materiale finder I også 

på hjemmesiden 

www.pigespejder.dk/
kampagne2017

Plakaten
Bestil plakaten med Gnisterne 
i 55°NORD og hæng den op i 
dagligvarerbutikker, på bibliote-
ket, på skolen, i SFO’en, kirken 
og hvor forældre og børn ellers 
færdes i jeres lokalområde.

På plakaten er der plads til, at I 
kan skrive jeres dato for åbent 
hus og adressen det foregår på.

Postkort uden tekst på bagsiden
Brug dem til at give deltagerne 
med hjem eller lav jeres egen 
invitation og klister på bagsiden

Postkort med invitation på bagsiden
På det første indledende møde 
skal I invitere til jeres åbent hus, 
så få alle spejdere til at invitere  
deres veninder. Udfyld teksten på 
bagsiden med navn, tidspunkt, 
sted osv.

Brug Facebook
Lav opslag om jeres event. Del 
de billeder om kampagnen, som 
kommer fra korpset officielle Fa-
cebook-side på jeres gruppeside 
– husk altid at skrive tid og sted 
for jeres egen event, når I deler 
billeder.

Brug spejderforældrene til at sprede budskabet
Involver de forældre, hvis piger allerede er spirer/grønsmutter hos jer. 
Spørg om de vil tage en praktisk tjans til åbent hus – så er de allerede 
mere engagerede i at tale om det med andre potentielle spejderforældre. 

Bed også forældrene om at dele jeres opslag om åbent hus i deres eget 
netværk på Facebook, når I lægger dem på.

Opdater informationer på  
www.pigerdertør.dk
Find jeres gruppe på Danmarks-
kortet på pigerdertør.dk – tjek 
om kontaktinformationer er 
korrekte, at der er tid og sted for 
åbent hus og meld ændringer ind 
på kampagne@pigespejder.dk senest 1. 
februar 2017.

Udnævn en lokal medieagent
Få sat PR-arbejdet i system og 
kom sikkert i mål med omtale af 
jeres åbent hus. Udnævn en lokal 
medieagent, der har tæt kontakt 
med korpsets kommunikations-
konsulent. Læs mere om mediea-
gentens opgaver på side 5.

Send pressemeddelelse til lokale 
medier
Brug den skabelon til presse-
meddelelse om jeres event, der 
kommer fra korpsets kommu-
nikationskonsulent og udfyld 
den med jeres egne informati-
oner. Tænk i lokale aviser, men 
også både radio og TV kan have 
interesse i interviews og levende 
billeder af glade pigespejdere.

3
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Forbered eventen 
Læs kampagnehæftet grundigt igennem i ledergruppen. Aftal hvem der skal 
forberede hvad, herunder skaffe de materialer, I ikke har i spejderhuset. Det 
kan også være en god idé at afprøve nogle af aktiviteterne på forhånd, hvis I 
er i tvivl om, hvordan de skal udføres. Til flere af aktiviteterne er der instrukti-
onsvideoer på www.pigespejder.dk/kampagne2017

Sørg for at være i god tid med forberedelserne. Isklumperne til aktiviteten i Si-
birien skal for eksempel laves i god tid, og I skal også have tid nok til at skaffe 
jord og mudder. 

Bed gerne forældre om hjælp til nogle af forberedelsesopgaverne, så har I tid 
til at fokusere på at lave nogle gode aktiviteter. Husk også at printe 
postkortene ud.

6

Afhold indledende møder
På side 13 finder I aktiviteter til to 
møder, der forbereder spirerne og 
grønsmutterne til jeres åbent hus. 

De handler om jord, og når man skal 
beskæftige sig med jord er der stor 
risiko for, at man bliver dejlig be-
skidt. Husk derfor at fortælle piger 
og forældre på forhånd, at spirerne 
og grønsmutterne skal have tøj på til 
kampagnens aktiviteter, der gerne må 
blive beskidt.

Eventdag
På side 13-19 er alle oplysninger om 
jeres eventdag - den store dag I hol-
der åbent hus, hvor Gnisterne tager 
Jorden rundt. Der kommer forhåbent-
lig en masse gæster til jeres event, og 
det er vigtigt, at de får en rigtig god 
oplevelse. Det indebærer for eksem-
pel, at deres forældre er trygge ved at 
overlade deres børn til jer. Få derfor 
forældrenes kontaktoplysninger, så I 
kan komme i kontakt med dem både 
under og efter eventen. I kan også 
invitere forældrene til at komme lidt 
tidligere, når de skal hente deres 
døtre, og byde dem på en kop kaffe 
og en snak om, hvad det der pi-
gespejder egentlig er for noget.

Om der kommer mange besøgende 
eller ej bliver det en rigtig god dag, 
som spirerne og grønsmutterne kan 
fortælle deres veninder om.
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Følg op på en succesfuld event

Giv deltagerne noget med hjem
Fyld en kløverpose med lækre 
sager – se hvilke på side 10-11.

Tag kontakt til forældrene
Bed alle forældre, der afleverer deres datter til åbent hus om minimum 
navn, datters navn, telefonnummer og mailadresse samt om billeder af 
pigen på offentliggøres. Tast oplysninger direkte ind på din smartphone, 
tablet eller brug et skema på papir.

To personer skal ved eventstart være ansvarlige for at indsamle forældre-
nes kontaktoplysninger.

Send en uge efter eventen en mail til forældrene med tak for sidst og 
mere information om jeres tilbud. Skabelon til opfølgende forældremail 
sendes til medieagenten fra korpstes kommunikationskonsulent.

Send pressemeddelelse
Medieagenten modtager skabe-
lon til en efter-event-presse-
meddelelse fra korpsets kom-
munikationskonsulent. Husk at 
vedhæfte to-tre gode billeder fra 
selve dagen i høj kvalitet (dvs. 
ikke taget med en smartphone).

Læg billeder på Facebook
Fortæl om dagen på jeres Face-
book-side og læg gerne et par 
gode billeder op (med tilladelse).

7

Udfordrende aktiviteter
Efter kampagnen er det en god 
idé at vise de nye piger, hvordan 
spejderhverdagen ser ud. Tag 
derfor et udfordringsmærke som 
det første på de efterfølgende 
møder. Det kan for eksem-
pel være mærket Løbelus, der 
gennem sjove og udfordrende 
aktiviteter viser, hvad det vil sige 
at være spire og grønsmutte.
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Fyld en pose til 

deltagere og  

deres forældre

www.PigerDerTør.dk
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Klistermærker
Giv jeres gæster et ark 
klistermærker med hjem, 
så de kan fortsætte rejsen 
med Gnisterne efter even-
ten.

Frøposer
Giv jeres gæster en frøpose med 
hjem, så de kan plante en solsikke 
og følge blomstens vej fra et lille frø i 
jorden til en stor og flot blomst.

TA’  MED PÅ EVENTYRwww.PigerDerTør.dk

Postkort
Læg et postkort uden invitati-
onstekst med i posen, som gæsterne 
for eksempel kan hænge op på deres 
værelse eller bruge som fødselsdags-
kort til deres veninder.
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Program 2017

”Til spejder lærer man at finde ud af, hvad man godt selv kan finde ud af ”

Forældrefolder
Folderen fortæller forældre hvad 

De grønne pigespejdere er, og 
hvad deres børn får ud af, at 
være medlem hos os. 

Program
Vedlæg et program så forældre og 
børn ved, hvad de skal lave næste 
gang de kommer til spejder.

Kalender 2017
Giv gæsterne en kalender med 

Gnisterne med hjem, som de kan 
hænge på deres værelse og følge 

med i spejderåret 2017 Kalender 2017

“DET ER LIDT COOL, AT ENS 

DATTER PÅ SEKS ÅR KOMMER HJEM 

OG FORTÆLLER, HVAD VI SKAL GØRE, 

HVIS DER BLIVER BR AND”  

- MICHAEL, FAR TIL GRØN PIGESPEJDER
”VI FÅR BRUDT VORES 

GRÆNSER PÅ EN GOD MÅDE TIL 

SPEJDER. DET GIVER EN LETTELSE 

BAGEFTER, FORDI MAN OPLEVER, AT 

DET IKKE ER SÅ FARLIGT” 

- FREJA, 13 ÅR, GRØN PIGESPEJDER

”TIL S
PEJDER SIGER MAN: ‘D

U 

KAN GODT, DU KAN GODT’, M
ENS 

ENS FO
RÆLDRE S

IGER: ‘P
AS NU PÅ, 

DET KAN VÆRE FA
RLIGT’. OG DET FØ

LES
 

SKØNT BAGEFTER, NÅR MAN HAR 

PRØVET DET”

- REBECK
A, 13 ÅR, GRØN PIGESPEJDER

Stærke citat-postkort
Kom gerne et eller flere af citat-
postkortene med i posen - de hjælper 
forældrene med at forstå, hvad 
spejder er. Og så er de flotte.

55°NORDPå www.55nord.dk kan I bestille alle delene til posen helt gratis. Husk at I selv skal sørge for at lave et program for gruppens kommende aktiviteter.
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Rammefortælling
Kender I Gnisterne? Gnisterne er en patrulje på fire pi-
gespejdere, der har været spejdere sammen rigtig længe. 
Selvom de er meget forskellige, er de bedste veninder.

Når Gnisterne er på spejdertur, er det altid Sofie, der 
har husket at pakke det, de får brug for undervejs – hun 
elsker nemlig seje ting. Hun har lige fået nogle ret cool 
vandresandaler, som hun også gerne vil prøve af i den 
vilde natur. Så nu er hun taget til Hawaii – der er nemlig 
varmt og perfekt sandalvejr! Vidste I, at Hawaii består af 
flere vulkanøer, og at nogle af dem stadig er aktive? Sofie 
har altid syntes, at vulkaner er spændende – de er som 
åbne vinduer til jordens indre. 

Mille synes, det er ret sejt, at Sofie er så god til at huske, 
for hun kan aldrig huske noget selv. Til gengæld er de 
andre rigtig glade for at have hende med, for hun finder 
altid på en masse lege, så alting bliver vildt sjov - selv 
at vaske op. Mille er taget til den sydlige del af Sahara. 
Hun har altid syntes, at tanken om alt det sand i ørke-
nen er vildt sejt! Man kan lege alt muligt sjovt med sand 
– bygge sandslotte, spille beachvolley, grave dybe huller 
og en masse andet. Men hun har også hørt om en by i det 
sydlige Sahara, som er bygget udelukkende i mudder – og 
mudder er altså endnu sjovere end sand.

Flora elsker at sove i telt med de andre, for så finder de 
tit på spændende historier, når de ligger i soveposerne 
og kigger op i teltdugen. Hun kan blandt andet godt lide 
at forstille sig, at hun tør alle mulige seje ting, som at 
klatre op i et højt træ med seler og hjelm eller at springe 
i faldskærm. Det er sådan noget Kat altid tør. For et år 
siden var Flora på månen! Det var vildt fedt at se jorden 
som en kuglerund klat i rummet. Efter hun kom hjem har 
hun ikke kunne holde op med at tænke på, hvor sej vores 
planet er. Hvis det ikke var for den, hvor skulle vi så dyrke 
vores mad?

Kat har engang fløjet i luftballon! Der så hun jorden højt 
oppefra, og kunne rigtig se, hvor forskelligt landskabet 
er. Efter hun kom hjem, har hun hørt, at jorden også 
indeholder mange forskellige ting, alt efter hvor man er 
henne. Der, hvor Kat bor, er der for eksempel en masse 
ler i jorden. Men nogle steder er der også kul og diaman-
ter i jorden, så nu er hun taget til Sibirien for selv at se, 
om det virkelig er rigtigt. 

Gnisterne er ikke bange for at blive beskidte eller få mud-
der på tøjet. De går mere op i at have det sjovt sammen 
og udfordre sig selv og hinanden.
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Indledende møder
Første indledende møde
I dag begynder forløbet om jord, og mødet er indledningen til medlemskam-
pagnen 2017 ”Jorden rundt med Gnisterne”. Her skal spirerne og grønsmut-
terne blive bekendte med kampagnens rammefortælling og tema, og de skal 
have skrevet invitationer til deres veninder, som de gerne vil have med til 
åbent hus. Husk at bestille venindepostkortene fra 55°NORD på forhånd.

Begynd mødet som I plejer og læs derefter fortællingen om Gnisterne højt for 
spejderne. Her hører de om nogle af de sjove ting, I skal opleve på eventen.

Blomster
Nu er det tid til at forberede eventen. Temaet jord kommer på eventen til 
udtryk på mange måder, blandt andet gennem den måde jorden er med til at 
holde os i live på – i jorden kan vi dyrke vores mad.

Spirerne og grønsmutterne skal lave blomster, som skal bruges på eventen. 
I kan lave blomsterne på forskellige måder, alt efter hvad der passer godt til 
jeres gruppe, og hvad I synes er sjovest. På www.pigespejder.dk/kampagne2017 kan 
du finde en vejledning til blomster lavet af silkepapir. I skal lave så der er en 
blomst til alle spejderne og det antal gæster, I regner med, der kommer på 
eventen.

Når blomsterne er lavet, skal de pakkes i den rygsæk, som skal med på rejsen 
Jorden rundt. På næste møde skal der pakkes endnu flere ting heri.

Invitationer
Slut mødet af med at skrive invitationer. Brug de fortrykte postkort, som kan 
bestilles hos 55°NORD, hvor spejderne kun skal udfylde navn samt sted og 
tidspunkt for eventen. 

Materialer
Materialer til blomster

Andet indledende møde
Før man skal ud at rejse, er det vigtigt at huske at pakke de rigtige ting. Der-
for skal spirerne og grønsmutterne i dag på et løb hvor de skal pakke deres 
rygsæk, så de er helt klar til at rejse Jorden rundt med Gnisterne, når I holder 
åbent hus.

Rygsækken kommer til at indeholde mange af de ting, som spejderne og 
deres gæster skal bruge på eventen. Husk at der skal være en rygsæk til hvert 
hold på eventen.

Pak rygsækken-løb
Alle posterne på løbet handler om jord. Spirerne og grønsmutterne skal blandt 
andet samle point i mudderkast, fange mulvarpe og få en vulkan til at gå i 
udbrud. Efter hver post vil spejderne få en ting, som de skal pakke i deres 
rygsæk, og som de skal bruge til aktiviteterne til åbent hus.

Find poster og materialelister på www.pigespejder.dk/kampagne2017.

Hvis I har tid, kan I lege en leg, der får 
jer I den helt rette rejse-jorden-rundt 
stemning. Det kan f.eks. være Kame-
ler i sandstorm, som I kan finde i Spil 

og Leg eller i aktivitetsbasen på www.
pigespejder.dk/aktiviteter. Legen 

giver spejderne en god forståelse for 
kompasretninger, som de skal bruge 

på eventen.
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Eventen – åbent hus
Så er det blevet event-tid, og det bliver en rigtig sjov rejse. Spejderne og 
deres gæster skal besøge fire lande, hvor de oplever elementet jord på mange 
forskellige måder.

Byd gæsterne velkommen og begynd derefter dagen som I plejer at begynde 
et spejdermøde Fortæl deltagerne om Gnisterne, og hvad I nu skal opleve 
sammen. Læs rammefortællingen fra de indledende møder op igen.

Dagen byder på fire rejser og fire aktiviteter. Eventen er bygget op som et 
stjerneløb, hvor alle deltagere rejser til posterne sammen. Til hvert sted er der 
et postkort fra en af Gnisterne, som fortæller om stedet, og i hvilken retning, 
spejderne skal rejse for at komme derhen. Her i hæftet kan I læse små fortæl-
linger om aktiviteten, der giver jer et større billede af fortællerammen, så I kan 
udfolde den bedst muligt for deltagerne.

Løbet kan også gennemføres ved at dele deltagerne op på hold, så flere af 
aktiviteterne er i gang på samme tid. Det er dog vigtigt, at deltagerne kommer 
tilbage til ”midten” mellem hver aktivitet, så rejsedelen ikke forsvinder.

Alle aktiviteter er beregnet til at vare cirka 30 minutter inklusiv oplæsning af 
postkort mm.

Rejs Jorden rundt
Temaet jord afslutter de fire elementer, men det er vigtigt, at I lægger ligeså 
meget vægt på rejsedelen som på elementet, da spejderne jo skal Jorden 
rundt med Gnisterne. Gør derfor noget ekstra ud af ”rejsen” fra land til land, 
hvor I mellem hver post samles inden turen går til det næste land og den næ-
ste post. 

På hvert postkort, der indleder de enkelte poster, er der angivet et verdens-
hjørne, som spejderne og deres gæster skal rejse mod for at nå posten. Læs 
postkortet op i ”midten”, og rejs derefter sammen til posten. 

I kan gennemføre rejsen på flere måder alt efter, hvad der passer bedst til 
jer. Brug for eksempel ”Den gyldne spade” og kast en spadefuld magisk jord i 
den rigtige retning med en guldmalet spade. I kan også grave et hul i jorden, 
som alle deltagere skal hoppe ned i med næsen den rigtige vej for derefter at 
kravle op igen i det nye land. Kun fantasien sætter grænser her. Brug kompas-
set fra rygsækken til at finde den rigtige retning. 

I kan finde postkortene til hver af posterne på www.pigespejder.dk/kampagne2017 - 
klar til at printe ud.

Fra rygsækken
Kompas

Sørg for at få kontaktoplysninger 
på forældrene til jeres gæster, når 
de ankommer. På den måde har I 
mulighed for at komme i kontakt 
med dem 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.

 Gør gerne noget ud af udsmykning 
og udklædning på de enkelte poster, 

så deltagerne får en følelse af, at 
de rent faktisk har rejst hele jorden 

rundt.
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Sibirien
Fortælling
Kat elsker eventyr. I Brasilien fløj hun i luftballon, hvor hun højt oppefra rigtig 
kunne se jorden og hvor forskelligt landskabet er. Efter hun kom hjem, har 
hun hørt, at jorden også indeholder mange forskellige ting alt efter, hvor man 
er henne. Der, hvor Kat bor, er der for eksempel en masse ler i jorden. Men 
nogle steder er der også kul og diamanter i jorden, så nu er hun taget til Sibi-
rien for selv at se, om det virkelig er rigtigt.

Aktivitet
Kul og diamanter er nogle af jordens mange råstoffer og nu skal spirerne, 
grønsmutterne og deres gæster ned i de sibiriske miner og grave efter dem.

Aktiviteten er en lille forhindringsbane, som leder deltagerne hen til en jord-
bunke fyldt med diamanter. Når diamanterne er hakket fri af isblokken, skal 
spejderne og deres gæster lave et armbånd med den diamant, de har fundet.

Byg en lav tunnel, som dem man kender fra militære forhindringsbaner, hvor 
man skal kravle på maven under nogle snore. Tunnelen må gerne være lang, 
så deltagerne skal kravle lidt tid, og gerne så bred, at flere piger kan kravle på 
samme tid. Tunnelen skal være dækket af en presenning eller sorte plastik-
sække, så den bliver mørk. Her skal deltagerne bruge pandelampen, som de 
har pakket i deres rygsæk på det indledende møde.

I tunnelen er det deltagernes opgave at finde den snor, som de skal bruge til 
at lave armbånd. Der skal være en snor til hver deltager.

For enden af tunnelen er jordbunken fyldt med diamanter. Lav gerne jordbun-
ken i en balje eller lignende. For at give den helt rette Sibirien-stemning, skal 
diamanterne være frosset inde i isblokke. Deltagerne skal finde isblokkene og 
derefter hakke diamanterne fri med en hammer. Når diamanterne er befriet, 
kan de hver lave sig et armbånd.

Materialer
Rafter eller teltstænger og reb/snor til at bygge tunnelen, presenning eller 
sorte plastiksække, jord, hammer, snor til armbånd, perler til diamanter, evt. 
materialer til at skabe minestemning i tunnelen.

Fra rygsækken
Pandelampe

Se en video af aktiviteten på www.
pigespejder.dk/kampagne2017. 

Hæng gerne for eksempel knæklys op 
i tunnelen, så der kommer den helt 

rette minestemning, og lav eventuelt 
andre forhindringer undervejs, som 

nedstyrtede klippeblokke eller under-
jordiske søer.

Brug fine plastikperler som diaman-
ter. I kan vælge at fryse flere perler 
inde i store isblokke eller en enkelt 

perle i små isblokke lavet i for eksem-
pel hvide plastikkrus. Jo større isblok, 

jo mere udfordring er der i at få dia-
manterne hakket fri. Det vigtigste er, 
at der er en diamant til alle, og at alle 
er med til at hakke dem fri. Husk også 

at farve isen sort med for eksempel 
vandfarve, så det virker som om, at 
diamanterne gemmer sig mellem al 
Sibiriens kul. Se en vejledning til at 

lave isklumperne på 
www.pigespejder.dk/kampagne2017 



Hawaii
Fortælling
På Hawaii er der en masse vulkaner, og nogle er stadig aktive. Sofie synes de 
er fascinerende, selvom de godt kan være farlige. Inden hun tog afsted sør-
gede hun derfor for at være helt sikker på, hvad man skal gøre, hvis naturens 
kræfter viser sin styrke.

Aktivitet
Vulkaner og jordskælv opstår på grund af jordens varme kerne, der får kon-
tinentalpladerne til at bevæge sig. Og der er en masse vulkansk aktivitet på 
Hawaii. Spirerne, grønsmutterne og deres gæster skal nu opleve, hvor meget 
kraft denne varme besidder, og hvordan det er at leve et sted, hvor naturka-
tastrofer som jordskælv og vulkanudbrud er reelle risikoer. Først skal de lave 
lækre frugtspyd og varme lavasten og bagefter skal de lege ”Tag dig i agt for 
naturkatastrofer”.

Hav på forhånd tændt en masse kul i et bålfad eller lignende. Kullene skal 
symbolisere den varme lava, som jo består af flydende sten.

Lad hver deltager lave et frugtspyd på almindelige grillspyd og læg dem på en 
rist eller lignende over kullene. Spydende kan for eksempel bestå af ananas, 
der vokser mange steder på Hawaii, mango, æbler, bananer, og hvad I ellers 
har lyst til. 

Mens spyddene suger varme til sig er det tid til at lege.

Som vuklanøer er Hawaii ekstra udsat for naturkatastrofer. Når man bor sådan 
et sted, er det vigtigt at være forberedt på, hvad man skal gøre i farlige situa-
tioner. Spirerne, grønsmutterne og gæsterne skal derfor lære, hvad man gør, 
hvis der er jordskælv, vulkanudbrud eller tsunami – fænomener der alle opstår 
på grund af jordens tektoniske plader.

Ved hver naturkatastrofe er der en bevægelse, som deltagerne skal lære. Når 
I har øvet dem et par gange, skal de sprede sig ud på et område, og sørge for 
at være parate på alle mulige situationer. Det er man bedst, hvis man står med 
lidt bøjede ben, hænderne på lårene og sørger for at have ørerne godt åbne.

Når alle er klar, råber lederen en tilfældig naturkatastrofe. Det gælder nu for 
spirer, grønsmutter og gæster om hurtigst muligt at forberede sig på den 
givne naturkatastrofe ved at lave den bevægelse, der hører til. Hvis man er 
den sidste, der får lavet bevægelsen, eller hvis man laver en forkert bevæ-
gelse, er man ude af legen. 

Når I er blevet godt varme efter at have leget, er frugtspyddene færdige. Nyd 
dem i fællesskab omkring varmen fra kullene.
 
Materialer
Kul, grillspyd, frugt: ananas, mango, æbler, banan osv., evt. chokoladesovs, 
kokos og krymmel.

Fra rygsækken
Grillspyd

Skær frugten i passende stykker på 
forhånd, så spirerne, grønsmutterne 

og deres gæster blot skal sætte frug-
ten på spyd. Hav også gerne chokola-
desovs, kokos, krymmel og lignende 

parat, som I kan pynte frugtspyddene 
med, inden de skal spises.

Find naturkatastrofer og bevægel-
ser på www.pigespejder.dk/kam-

pagne2017. I skal bruge mindst tre 
forskellige naturkatastrofer i legen, 

men hvis deltagerne er rigtig seje kan 
I godt bruge flere.
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Lav gerne en mållinje eller port, som 
holdet kommer igennem, når de har 

gennemført spillet. Pynt den evt. med 
blomster og lav en lille sejrsceremoni, 

hvor deltagerne får overrakt blom-
sterne som symbol på, at de nu er går 

fra at være frø til at være blomster.

Holland
Fortælling
Flora synes, det er ret sejt, at jorden er så god til at gro vores mad. I Holland 
har hun hørt, at de har rigtig god landbrugsjord og en masse flotte blomster. 
Det er sejt at tænke på, at bare et lille frø eller løg kan vokse op af jorden og 
blive en flot og farverig blomst, hvis den bliver passet rigtigt. Og det vil hun 
vildt gerne lære, hvordan man gør. 

Aktivitet
Når planter og blomster skal vokse, kan det være afgørende, at de bliver pas-
set på den rigtige måde. På denne aktivitet skal spirerne, grønsmutterne og 
deres gæster opleve rejsen fra ”Frø til blomst”. Det gør de ved at spille et spil.

Lav en stor spilleplade med 16 felter. Det kan enten være en firkant med 4x4 
felter, som man bevæger sig gennem som en slange eller én lang række. Det 
er sjovest, hvis spillepladen er stor nok til, at deltagerne kan bevæge sig rundt 
på den. Læg gerne en seddel i hvert felt med feltets nummer, så både den 
postansvarlige som spilleder og deltagerne kan følge med i, hvor langt de er. 
Deltagerne starter på felt nummer 1 som små frø, og bruger derefter deres 
terning fra rygsækken til at spille sig videre.

Der er fire obligatoriske felter med tilhørende aktivitet, som deltagerne skal 
igennem. De øvrige spillefelter kan komme i spil, hvis terningen slår del-
tagerne derhen. Spillederen har derfor mulighed for at sende holdet frem 
eller tilbage på spillepladen, med begrundelse i, hvordan de klarer aktivite-
ter, så det sikres, at de fire obligatoriske felter besøges. På www.pigespejder.dk/
kampagne2017 finder du spilleregler samt en beskrivelse af aktiviteterne på de 
enkelte felter.

Når deltagerne er kommet hele vejen igennem spillet, er de endelig blevet til 
blomster. Derfor får de hver en af de blomster, som spirerne og grønsmut-
terne lavede på det indledende møde, som de kan sætte i håret.

Materialer
Se www.pigespejder.dk/kampagne2017 

Fra rygsækken
Terning
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Sahara
Fortælling
Mille er taget til den sydlige del af Sahara, hvor byen Djenne ligger. Den er 
bygget op udelukkende i mudder. Hvert år skal byen have et nyt lag mudder, 
og det vil Mille gerne hjælpe med. Men midt i al mudderet er der gået hul på 
hendes rygsæk, så alle hendes ting er faldet ud.

Aktivitet
Deltagerne skal nu hjælpe Mille med at finde alle de ting, som hun har tabt i 
mudderet. Det gør de ved at spille bingo, hvor de i stedet for at krydse tin-
gene af på spillepladen, skal finde dem i en mudderpøl.

Lav en stor mudderpøl eller jordbunke og gem genstandene på bingopladerne 
heri. Der skal være en genstand til hver af deltagerne, der har den pågældende 
genstand på deres bingoplade. Lav også en sort sæk eller lignende med én af 
hver genstand, som placeres i mudderet. 

Hver deltager får nu en bingoplade, som kan printes fra www.pigespejder.dk/ 
kampagne2017. Der er forskellige bingoplader, så alle ikke skal finde de samme 
ting.

Spillet foregår ved, at den postansvarlige trækker en vilkårlig genstand fra den 
sorte sæk. De deltagere, der har den pågældende genstand på deres bingop-
lade løber nu hen til mudderpølen, og leder efter genstanden her. Brug gum-
mistøvlerne fra rygsækken til at gå rundt i mudderpølen. Når genstanden er 
fundet, løber de tilbage og lægger den på deres bingoplade. Sådan fortsætter 
I, til en eller flere deltager har pladen fuld.

Materialer
Bingoplader printet fra www.pigespejder.dk/kampagne2017 og lamineret, murer-
spande/soppebassin, genstandende på bingopladen: Mug/kop, tandbørste, 
kam, bolsje, strømper, arbejdshandsker, hårspænde, hårelastik, gaffel, møn-
ter.

Fra rygsækken
Gummistøvler

Lav gerne bingo-legen til en konkur-
rence, hvor den, der først får hele 

pladen fuld, vinder en præmie. I kan 
eventuelt også give sidepræmier mm. 

Se et eksempel på mudderbingo på 
www.pigespejder.dk/kampagne2017

Lav mudderpølen i et eller flere sop-
pebassin eller murespande, hvis I ikke 
vil ødelægge jorden, der hvor I holder 

eventen. 



19

Afslutning
Slut jeres åbent hus af med, at alle deltagere er samlet. I kan for eksempel 
samles ved de varme lavasten fra Hawaii-aktiviteten og riste skumfiduser, 
mens I taler om dagens oplevelser. I kan også sammen lave et minde til alle 
deltagere ved at plante de solsikkefrø, som kan bestilles hos 55°NORD, i en 
lille potte, som de kan få med hjem.

Inviter gerne gæsternes forældre på en kop kaffe, når de henter deres piger, 
og tal med dem om dagen, og hvad de kan få med sig ved at være pigespej-
dere hos lige netop jer. Husk at give alle gæster en pose med informationer 
om De grønne pigespejdere og gruppen med hjem. Se mere på side 10-11 og 
få inspiration til, hvad posen kan indeholde.



www.PigerDerTør.dk


