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Grønsmutter: 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. 

”Når jeg bli’r en stor pi’e 
så vil jeg giftes, 
giftes med farmand, 
for farmand er så rar” 

Tekst: Otto Hænning 

Dette mærke hylder pigernes kærlighed til deres far. Aktiviteterne vil 

blandt andet være vendespil med billeder af far som ung og nu. Der skal 

bages figurkager til far, og der skal afholdes en dag med far-hygge. 

Grønsmutterne skal få en forståelse af, at kærlighed også kan være til 

familiemedlemmer. Samtidig skal de i samarbejde med lederen 

reflektere over, hvad den typiske identitet er ved en pige (dem selv) og 

ved en mand (deres far) – laver de forskellige aktiviteter? Er der noget, 

mænd er bedre til end piger og omvendt? 

Forudsætninger for grønsmutterne  

Ingen særlige. 

Forudsætninger for lederne  

Ingen særlige.  

 

Om trinene 
 

Trin 1  

Søde og sprøde invitationer. 

Trin 2  

Far som ung. 

Trin 3  

Forberedelse af en dag med far. 

Event  

En dag med far. 
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Trin 1 - Søde og sprøde invitationer 

 

Introduktion  

Hvis man inviterer til fest, et arrangement eller en event, skal der være 

en invitation. Der er mange ting, man skal tænke på, når man skriver en 

invitation: Hvem er modtageren? Hvad er anledningen? Hvornår er det? 

Hvor er det? Og selvfølgelig, hvem er det fra? På dette trin skal 

grønsmutterne lave en invitation til en dag med far-hygge af en 

figurkage, hvor der er fastsat en lille seddel. Den skal pyntes, så den 

netop passer til deres far, morfar, onkel osv.! 

 

Aktiviteter  

Grønsmutterne skal lave en kageinvitation til deres ”fædre” til far-

dagen. Invitationen skal være en figurkage, som de skal tage med hjem 

til deres far. Kagerne kan udformes og pyntes, så de passer til den 

enkelte far. De praktiske oplysninger om dagen kan skrives på et stykke 

papir, som bindes fast til kagen. Se opskrift nedenfor. 

Husk at give grønsmutterne besked om, at de skal tage to billeder af 

deres far med til næste møde. Det ene billede skal være fra, da han var 

barn/ung, og det andet skal vise, hvordan han ser ud nu. 

Opskrift: Formkager, ca. 50 stk. 

Ingredienser: 

225 g hvedemel (ca. 3¾ dl) 
1 tsk bagepulver 
75 g koldt smør 
100 g sukker (ca. 1¼ dl) 
1 finthakket vaniljestang (hele stangen) 
50 g smuttede, finthakkede mandler 
1 æg 

Fremgangsmåde: 

Bland mel og bagepulver i en skål. Skær smørret i mindre stykker og 

smuldr det i melblandingen, til den ligner revet ost. Tilsæt sukker, 

vaniljestang og mandler. Kom æg i melblandingen og ælt dejen godt 

sammen. Rul dejen ud, ca. 2 mm tyk, på et meldrysset bord. Udstik 

figurer med forskellige kageforme. Læg kagefigurerne på plader med 

bagepapir og bag kagerne øverst i ovnen. 

Bagetid: Ca. 7 min. ved 200°. 
 

Afslutning 

Nu har I set billeder af far før og nu. Tror I også, der er forskel på, hvor-

dan han opførte sig, da han var ung og hvad han laver nu? 
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Materialeliste 

• Ingredienser til 

formkagerne (se opskrift) 

• Pynt til kagerne  

• Papir til kortet/sedlen 

• Farver, tuscher, bånd, 

pynt mm. til 

kortet/sedlen 
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Trin 2 - Far som ung 

 

Introduktion  

Tænk engang, at far også har været ung! Det kan være lidt svært at 

forestille sig. Måske har han haft lyse krøller på hovedet men er nu 

skaldet? Eller han har haft briller, og nu bruger han kontaktlinser. Hvad 

laver far egentlig til daglig? Laver han det samme som mig? 

På dette trin skal grønsmutterne lege vendespil med billeder af deres 

fædre. Er det svært at se forskel på fædrene som unge og nu? 

Derudover skal de finde ud af, om der mon er forskel på de aktiviteter, 

fædre laver, og de aktiviteter, som grønsmutterne selv laver. 

 

Aktiviteter  

Far-vendespil: Grønsmutterne skal bruge de medbragte billeder af 

deres far til at lave et vendespil. Billederne klistres på kartonstykker, så 

de alle ser ens ud. Herefter spilles vendespillet. 

Hvad laver far? Snak med grønsmutterne om, hvad der er far-agtigt, 

og hvad der er pige-agtigt. Har de nogle ideer til aktiviteter inden for de 

to ”kategorier”. Brug deres input til at lave aktiviteter til en-dag-med-

far. 

En far-aktivitet kan fx være, hvem der først kan slå et søm i. En pige-

aktivitet kan fx være, hvem der kan lægge neglelak på flottest. 

Forslag til aktiviteter: 

Far-aktiviteter: 

• Slå søm i/Skrue møtrikker sammen 

• Se/spille fodbold 

• Slå græs 

• Bære tunge ting 

• Grille 

• Fange edderkopper 

• Læse avis på toilettet 

• Finde vej 

• Skrue pærer i 

• Computerspil 

Pigeaktiviteter/pigespejderaktiviteter (vælg selv): 

• Klæde dukker på 

• Flette hår 

• Perleplader 

• Lægge neglelak 

• Binde råbåndsknob 

• Danse 

• Hejse flag 
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• Synge (spejdersange) 

Når I har besluttet, hvilke aktiviteter I gerne vil lave til jeres en-dag-

med-far-dag, skal pigerne lave skilte til de forskellige aktiviteter. Der 

skal være lige mange pige- og far-aktiviteter. Skiltene skal vise, 

hvordan man udfører de forskellige aktiviteter, så der ikke behøver at 

være en skriftlig beskrivelse. 

 

Afslutning 

Snak om hvad deres far i virkeligheden laver, og om der i virkeligheden 

altid er forskel på far- og pigeaktiviteter. Kan det ikke være, at nogle pi-

ger er vilde med far-aktiviteterne, og at nogle fædre godt kan lide pige-

aktiviteterne – og at hele den her opdeling måske er lidt gammeldags og 

ikke passer til nutiden. 

 

Materialeliste 

• Karton til vendespillet 

• Materialer til skilte 
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Trin 3 - Forberedelse af en dag med far 

 

Introduktion  

Jo mere man forbereder sig, jo bedre bliver man. Derfor skal 

grønsmutterne på dette trin forberede aktiviteterne/posterne, så de ved, 

hvad de skal dyste mod deres far i. De skal også forberede resten til den 

store far-hygge-dag. 

 

Aktiviteter  

Grønsmutterne skal forberede og afprøve de udvalgte aktiviteter. Hvis 

der kræves andre forberedelser, fx til forfriskninger, gøres dette også. 

Grønsmutterne skal også lave et pointskilt/system, som de og deres 

fædre kan tage med rundt til konkurrencerne på dagen, så man til sidst 

kan afgøre, om det er far eller datter, der vinder. 

 

Afslutning 

Glæder I jer til eventen? Hvem kommer? 

 

Materialeliste 

• Materialer til de udvalgte aktiviteter, så de kan udføres 

• Materialer til pointsystem 
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Event - En dag med far 

 

Introduktion  

Eventen kan afholdes en lørdag eller til et møde, og pigerne kan tage en 

anden end deres far med, hvis dette ikke kan lade sig gøre. 

 

Aktiviteter  

Dagen foregår som en markedsdag (overvej forplejning), hvor hver pige 

kan gå rundt sammen med sin far og konkurrere i de forskellige 

aktiviteter. Ved hver aktivitet skal der være de skilte, som pigerne har 

lavet, der viser, hvad man skal gøre. Den enkelte pige dyster mod sin 

far i de aktiviteter, de har lyst til. 

 

Afslutning 

Snak om dagen, hvordan er det gået.  

 

Materialeliste 

• Materialer til de udvalgte aktiviteter 

• Forplejning 

 


