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Spirer: Kærlighed 

 

Formål 

En stor del af en piges hverdag og tanker handler om kærlighed. Det 

kan være kærlighed til sine forældre, mellem prinser og prinsesser i 

historier, forelskelse i skolens lækreste fyr osv. Målet med dette mærke 

er, at pigerne får lov til at dykke ned i disse tanker og sammen 

reflektere over dem på et niveau svarende til der, hvor de er i livet. 

Pigerne vil forhåbentlig blive mere bevidste om, hvad kærlighed betyder 

for dem selv og for andre og blive i stand til at handle derefter. 

Spirerne skal arbejde med den klassiske kærlighed. Gennem 

eventyrenes verden bliver spirerne introduceret for en klassisk 

kærlighedshistorie, og de skal prøve at sætte sig i karakterernes sted. 

Hvorfor handler de involverede parter, som de gør? Og hvad er 

moralen? 

En klassisk kærlighedshistorie fortjener en klassisk fremførelse, og 

spirerne skal derfor opføre et dukketeater for dem, de holder af. 

 

Forudsætninger for spejderne  

Ingen særlige. 

Forudsætninger for lederne  

Ingen særlige. 

 

Om trinene 
 

Trin 1  

Invitation til en man holder af. 

Trin 2  

Hyrdinden og skorstensfejeren. 

Event  

Forestillingen. 
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Trin 1 - Invitation til en man holder af 

 

Introduktion  

I gamle dage havde gækkebreve en anden funktion, end de har i dag. 

De blev nemlig brugt som kærlighedsbreve, som man sendte til en, man 

godt kunne li’. De var pyntet og skrevet på vers, præcis, som de 

gækkebreve vi kender i dag. Kunne man ikke gætte, hvem afsenderen 

var, skulle man ikke give et påskeæg, men holde et gilde. 

 

Aktiviteter  

Lege: Gækkebrevet er en tradition, der blev brugt til at gøre hverdagen 

lidt sjovere. Det samme var lege. Leg nogle af de gamle lege som fx: 

”To mand frem for en enke”, ”Blindebuk” og ”Tag den ring og lad den 

vandre”. 

Invitation: Spirerne skal invitere nogen, de holder af, til at komme og 

se dem opføre et dukketeater. 

Invitationen skal udformes som et gækkebrev. Find eksempler på flotte 

gækkebreve og vers og lær at lave flotte mønstre. Husk, at de 

inviterede skal give svar på, om de kommer. 

Hyrdinden og skorstensfejeren: Slut af med at læse historien om 

”Hyrdinden og skorstensfejeren højt” for pigerne. Det er nemlig det 

eventyr, de skal arbejde videre med på næste trin. 

 

Afslutning  

Snak med spirerne om eventyret. Forstår de, hvad det betyder? 

 

Materialeliste 

• Sakse 

• Papir 

• Blyanter 

• Farver el.lign. 

• Eksempler på 

gækkebreve 

• Historien om ”Hyrdinden 

og skorstensfejeren” 
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Trin 2 - Hyrdinden og skorstensfejeren 

 

Introduktion  

Fortællingen om den smukke Hyrdinde og den tapre Tinsoldat, der 

forsøger at undslippe gedebukkebensoverogundergeneralkrigs-

kommandersergenten, er en klassisk kærlighedshistorie. Og en klassisk 

kærlighedshistorie fortjener en klassisk fremførelse. Derfor skal spirerne 

forberede et dukketeater. 

 

Aktiviteter  

Nu skal dukketeateret forberedes. Dette trin kan forløbe over flere 

møder, hvis I har lyst. 

Begynd med at fortælle pigerne handlingen i ”Hyrdinden og 

skorstensfejeren” igen, så de kan huske historien. 

Spirerne skal selv lave dukker, rekvisitter osv. til forestillingen. 

Materialerne får de på et løb, hvor de skal igennem forskellige 

aktiviteter. Der er en post til hver dukke/rekvisit. Tilpas selv løbet i 

forhold til antallet af dukker/rekvisitter og antallet af spirer. Eksempler 

på poster kan ses herunder. Når en post er gennemført, udleveres 

materialer til spirerne. Når alle materialer er indhentet, og alle dele af 

dukketeateret er færdige, øves det igennem, så alle bliver klar til 

forestillingen. 

Nedenfor er beskrevet et forslag til, hvilke dukker og rekvisitter, der kan 

bruges i stykket. Vælg ud, så det passer til jeres flok. Dukker, 

rekvisitter, kulisser og selve dukketeateret kan fx laves af pap, 

emballage eller papmaché, og dukkerne kan udformes som sokke- eller 

fingerdukker. Lav skabeloner eller lad pigerne selv udforme figurerne. 

Dukker: 

• Den yndige hyrdinde 

• Skorstensfejeren, sort som kul med sin stige 

• Gedebukkebensoverogundergeneralkrigskommandersergenten 

• Den gamle kineser, som kan nikke 

Rekvisitter og kulisser: 

• Skabet med snirkler og løvværk og udskårne hjorte 

• Skorstenen 

• Stjerner på himlen 

• Et spil kort 

• Kineserens sølvtøj og elleve porcelænskoner i skabet 

• Bordet under spejlet, hvor porcelænsfigurerne står 

• Potpourrikrukken med roser og lavendel 

• Kakkelovnen 

• Byens tage 
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Løbsposter: 

Post Beskrivelse Materialer 

Hyrdinden Pigerne skal løbe fra punkt A til 

punkt B. Ved punkt B skal 

pigerne med hjælp fra en 

hyrdestav (fx en paraply eller en 

stok) få fat i et får (vat i snor), 

som hænger i et træ, ligger på 

jorden eller lignende. Pigerne 

skal løbe en ad gangen, og alle 

piger skal hente et får. Når alle 

får er hentet, bliver materialerne 

udleveret. For at komme til at 

ligne hyrdinden, kan pigerne evt. 

få en hulahopring hængende i 

snore om hoften som en fin 

kjole. 

Hyrdestav 

(paraply, 

stok), 

Får (vat i 

snor), 

Materialer til 

hyrdinde-

dukke,  

Evt. 

hulahopringe 

og snore. 

Skorstensfejeren Pigerne skal skubbe en bold 

gennem en forhindringsbane 

med en kost. I starten af 

forhindringsbanen ligger samme 

antal bolde, som der er piger, så 

hver pige skal feje en bold 

gennem forhindringsbanen. Når 

alt skidtet (boldene) er fejet 

gennem skorstenen 

(forhindringsbane), udleveres 

materialerne til 

skorstensfejerdukken. 

 

Forhindringsba

ne,  

bolde,  

kost, 

materialer til 

skorstensfejer-

dukken. 

Gedebukkebens-

overogundergene-

ralkrigskomman-

dersergenten 

Pigerne skal flygte fra 

Gedebukkebensoverogundergene

ralkrigskommandersergenten ved 

at springe over buk over 

hinanden fra A til B. Ved B ligger 

materialerne til dukken. 

 

Materialer til 

dukken. 

 

 

Den gamle kineser Pigerne skal transportere en ring 

(fx en gardinring) mellem 

hinanden ved hjælp af en 

tændstik. 

Hver pige har en tændstik i 

munden og transporterer ringen 

fra tændstik til tændstik ved at 

nikke mod hinanden. 

Materialerne udleveres, når 

ringen er blevet fragtet fra A til 

B. 

 

Tændstikker, 

ring, 

materialer til 

dukken. 
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Skorstenen Pigerne skal bygge en skorsten 

ud af klodsmajor-klodser el.lign. 

Pigerne skiftes til at lægge en 

klods på, men må gerne hjælpe 

hinanden. Materialer udleveres, 

når alle klodserne er brugt. 

 

Klodser, 

materialer til 

skorstenen. 

 

Afslutning  

Hvad tror I de forskellige roller tænker? Og hvorfor gør de som de gør?  

 

Materialeliste 

• Teksten til ”Hyrdinden og 

skorstensfejeren” 

(tilpasset spirernes alder) 

• Poster og materialer til 

løb (se postbeskrivelser) 

• Materialer til dukker 

• Kulisser 

• Rekvisitter 

• Selve dukketeateret 

• Saks 

• Lim osv. 
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Event – Forestillingen 

 

Introduktion  

Eventen kan fx afholdes til et almindeligt spiremøde, hvor der øves og 

forberedes, inden publikum ankommer (fx en halv time før pigerne skal 

hentes). 

 

Aktiviteter  

Publikum ankommer til teateret, som er flot pyntet, og måske er der en 

popcornsælger, billetsalg, lysmand osv. Lederen læser historien op, 

mens spirerne styrer dukker, rekvisitter, kulisser, lyd, lys osv. 

 

Afslutning  

Hvordan synes I det gik, synes alle de fik en god rolle eller opgave? 

 

Materialeliste 

• Jeres dukker m.v. men ellers kommer det an på, hvor meget I vil 

gøre ud af arrangementet.  

 


