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Grønsmutter: 

Mørkemestre
 

Formål 

I dette mærke bliver pigerne udfordret på, hvad mørke kan byde på. 

Der bliver i mærket lagt vægt på, at pigerne stadig skal føle sig trygge, 

men der bliver samtidig også åbnet op for, at pigerne kan opleve suset 

ved at hygge sig sammen med deres spejderveninder over det 

uhyggelige.  

Forudsætninger for grønsmutterne  

Ingen specifikke krav.  

Forudsætninger for lederne  

Lederne skal skabe trygge rammer for grønsmutterne, så de ikke er i 

tvivl om, at forløbet er hyggeligt og spændende, fremfor noget 

uhyggeligt.  

Om trinene 

OBS! Mærket tages i vinterhalvåret. 

Trin 1 

Lys i mørket. 

Trin 2 

Mørkeleg. 

Trin 3 

Ildflueløb (mørkeløb). 

Udfordring  

Kage-krydderi-smuglerne (mørkeløb). 

X’et 

Oplev en arbejdsplads eller andre ting, som har åbent om aftenen eller 

natten.  
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Trin 1 - Lys i mørket 

 

Introduktion  

På første trin bevæger grønsmutterne sig sammen ud i mørket væbnet 

med god stemning og lommelygter, for at lege med lys i mørket.  

 

Aktiviteter  

Lav lygte af syltetøjsglas: Grønsmutterne skal lave deres egne lygter, 

som skal bruges senere i mærkeforløbet.  
Start med at vaske syltetøjsglasset og tag eventuelt klistermærkerne af. 

Pynt glasset med glasfarver, eller lim blade eller glanspapir på. Sæt et 

stykke ståltråd godt fast om glassets øverste kant (i skrue-rillerne). Du 

kan eventuelt sno et stykke tov med rundt, så du får en mere solid 

hank. Sæt et fyrfadslys ned i bunden af glasset, og lygten er klar til 

brug.  

Refleks-banko: Lederne har på forhånd hængt et antal reflekser op i et 

afgrænset område. Sammen med reflekserne hænger der et nummer. 

Grønsmutterne udstyres med en bankoplade med 10 numre, og de skal 

med deres lygter rundt og finde de nummererede reflekser. Når man har 

fundet et tal, krydses det af på pladen, og så er spørgsmålet bare; hvem 

får først banko?  

Lygtefodbold: Fodboldkamp, som leges ved lommelygternes lys. Fordel 

deltagerne på to hold og stil målstolper op. Giv alle en 

lommelygte/pandelygte og spil så ganske enkelt fodbold helt normalt. 

Det er noget af et syn, når bolden følges af lyskeglerne fra 

lommelygterne.  

TIP! Kampen kan peppes lidt op ved at lege med flere bolde eller med 

tre ben, dvs. at binde benene sammen på deltagerne parvis. Kan også 

leges som volleyball, hockey, rundbold osv.  

Pas på fyrtårnet: Leges bedst i et åbent skovområde eller i et kuperet 

terræn. Deltagerne starter i den ene ende af arealet. En grønsmutte ud-

nævnes som fyrtårn, udstyres med en kraftig lommelygte og står i den 

anden ende af området. Nu skal de andre snige sig fra deres egen ende 

af spilområdet op til fyrtårnets ende. Den første, der når forbi "fyrtår-

net", bliver "fyrtårn" i næste runde. 

 
TIP! Der skal være en god afstand mellem start og mål, så de ikke bare 

kan løbe.  

Grønsmutten med lommelygten står med ryggen til de andre deltagere. 

Hvert femte sekund vender hun sig om mod dem, der prøver at snige 

sig forbi hende. "Fyrtårnet" tænder lommelygten og scanner området i 

tre sekunder, som et fyrtårn, der drejer rundt. Bliver man fanget af 

lommelygtens lyskegle skal man vende tilbage til start. Dem, der ikke 
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bliver opdaget, kan forblive, hvor de er og snige sig videre, når lyset 

slukkes eller lyskeglen ikke er i deres retning. 

TIP! "Fyrtårnets" lommelygte bør ikke have en stor og spredt lyskegle. 

Det kan reguleres ved at placere lommelygten indeni et rør.   

 

Afslutning  

Hvordan var det at lege i mørket? 

 

Materialeliste 

• Et stort syltetøjsglas 

• Ståltråd 

• Lim 

• Blade 

• Silkepapir 

• Glasfarver 

• Evt. et stykke tov  

• Kraftig lommelygte, 

• Reflekser med hvert sit 

nummer på 

• Bankoplader med tallene 

1-10, blyanter.   

• Lomme/pandelygter 

• Målstolper 

• Fodbold(e) 
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Trin 2 - Mørkeleg 

 

Introduktion  

På dette trin skal grønsmutterne udforske mørket uden lygter og træne 

deres nattesyn. De oplever, at en helt ny hyggelig verden åbner sig for 

dem i fællesskab.  

 

Aktiviteter  

Mørketegning: Træk lod om, hvem der skal have bind for øjnene. Den 

pige, der får bind for øjnene, får en blyant/tusch i hånden. Nu skal en 

anden føre hendes hånd, mens hun skriver eller tegner på et stykke 

papir, I har hængt op på en væg eller en dør. Det er ikke så nemt, som 

det ser ud til. Den blinde skal gætte, hvad I har fået hende til at skrive.  

TIP! Kan også leges tre og tre, så de er to om at føre "den blinde". 

Stjernetegn: I skal ud og se på stjernehimlen. Hvis den er klar, kan I 

måske finde enten Karlsvognen eller Cassiopeia, som begge er meget 

markante, og derfor nogle af de tegn grønsmutterne lettest kan finde.  

TIP! Find gerne et stjernekort over himlen, som I kan sammenligne 

med den over jeres hovedet. Så er i også sikret i tilfælde af overskyet 

vejr. 

Mit stjernetegn: Efter at have set på stjernehimlen skal grønsmutterne 

hjem og forsøge at tegne et stjernetegn selv. Det skal tegnes på karton, 

så man efterfølgende kan prikke et lille hul oven i stjerneprikkerne. Når 

de så sætter deres lygter bagved, bliver stjernetegnene oplyst af lyset 

bagved kartonet.  

TIP! Brug evt. Diode-cykellygter eller falske fyrfadslys.  

 

Afslutning  

Hvordan var det at være i mørket uden lygter? Kunne I godt se? 

 

Materialeliste 

• Karton 

• Papir 

• Tuscher 

• Nåle 

• Stjernekort 

• Lygter/falske fyrfadslys 
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Trin 3 - Ildflueløb 

 

Introduktion  

Dette trin skal foregå på en kirkegård eller i skoven. Husk at skaffe tilla-

delse, hvis det skal foregå på eller ved kirkegården.  

 

Aktiviteter  

Ildfluenatløb: Et natløb kan være et ildflueløb. Børnene får lidt at vide 

om, hvad ildfluer er, og I kan evt. læse/genfortælle fakta om ildfluer. 

Børnene bliver derefter delt op i mindre hold. Hvert hold får et reb, som 

de skal holde ved, mens de går. Holdene sendes afsted lidt efter 

hinanden. En leder skal gå med hvert hold. Rundt omkring hænger der 

små knæklys, som kan ses i mørket. Dette er ”ildfluerne”. De skal følge 

“ildfluerne”. For enden møder de en voksen ved et bål. Børnene sætter 

sig ned og venter på, at de andre hold også har fundet derned. Nu 

fortælles der historie, mens børnene rister skumfiduser over bålet. På 

denne måde bliver det et lidt hyggeligt løb.  

TIP! Brug evt. Diode-cykellygter eller falske fyrfadslys.  

Historie om ildfluerne: Følgende historie læses ved bålet når alle 

grønsmutterne er samlet igen, tilpas fortællingen til det pigerne kan 

forstå. Eller fortæl evt. en helt anden historie og brug udvalgt fakta 

herfra i indledningen:  

”Går man ud i natten i de tropiske egne, kan man ikke undgå at se de 

små ildfluer, der udsender et spøgelsesagtigt grønt lys. Lyset er dog 

ikke spor mystisk. Uden det ville fluerne være på herrens mark, for det 

er det eneste værktøj, de har for at kunne kommunikere med 

omverdenen. De udsender både lyset for at tiltrække et bytte og for at 

finde en mage. Hvordan lyset udsendes, har ingen dog hidtil kunnet 

svare på. Biologer har længe vidst, at nerveceller får de såkaldte 

fotocytter i fluens bagkrop til at udsende det grønlige skær. Men ingen 

har kunnet forklare, hvordan nervecellernes signaler når frem til 

fotocytterne, for de to slags celler rører slet ikke ved hinanden. Men den 

gåde er nu blevet løst af amerikanske forskere. Deres forsøg afslører, at 

fluernes nerveceller er i kontakt med et netværk af rør, som fører luft 

hen til fotocytterne i bagkroppen. Så snart fluen har et bytte eller en 

mage i sigte, udsender nervecellerne et signalstof, der får rørene til at 

udskille kvælstofilte. Gassen trænger ind i fotocytternes 

cellemembraner, og det sætter straks gang i de særlige biokemiske 

processer, som får cellerne til at lyse op.” 

 

Afslutning  

Var det nemt at finde rundt efter ildfluernes spor?  
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Materialeliste 

• Små knæklys (eller andet 

der lyser) 

• Et reb pr. Hold (ca. 2 

meter) 

• Skumfiduser 

• Pinde til skumfiduser 

• Oplæsningshistorie 

• Lommelygter eller 

grønsmutternes 

hjemmelavede lygter 
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Udfordring - Kage-krydderi-smuglerne (mørkeløb) 

 

Introduktion  

Rammen for Udfordringen er et klassisk smuglerløb, men bragt ned på 

et plan af spænding og alvor, hvor grønsmutterne kan være med. Og 

det bliver så et løb om snigning, snedighed og sjov i mørket.  

 

Aktiviteter  

Legen leges optimalt udendørs i mørke på et areal som byder på gode 

gemmesteder. 

Deltagerne deler sig i to hold; smuglere og spioner.  

TIP! Hvis I er mange deltagere, skal hvert hold skal have en synlig 

holdfarve, eller fx et hold med tørklæderne som pandebånd og et med 

dem om halsen.  

Arealet, som der spilles på, skal være relativt stort og synligt afgrænset, 

så spillerne ved hvor banen er. 

Smuglerne og spionerne har hver deres "banehalvdel" dvs. at holdene 

har en base i deres ende af arealet. Baserne fungerer henholdsvis som 

handelsstation for smuglerne og base for spionerne. 
I hver base/handelsstation sidder der en pointholder, som holder øje 

med pointene. 
Pointholderne skal modtage smuglernes varer og spionernes 

konfiskerede smuglergods. 
På handelsstationen, som for smuglerne ligger i spionernes ende af 

banen, kan de sælge/aflevere deres smuglergods. I deres egen ende 

ligger deres base, hvor de kan få nye smuglervarer. 
Ved spionernes base (smuglernes handelsstation) kan spionerne 

aflevere de smuglervarer, de har konfiskeret. 

Efter alle har fået fortalt reglerne, går hvert hold til sin banehalvdel og 

ligger en strategi for legen. 
Smuglerne skal smugle følgende smuglervarer fra deres base til 

handelsstationen. 
Smuglervarerne er små stykker papir/træbrikker med varens navn og 

værdi. 
Varerne kan ligeledes være ting: Jo større ting jo højre værdi. Hvis der 

bruges ting, er det vigtigt, at alle ser tingene først, så alle ved, hvordan 

smuglergodset ser ud. 
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Vare  Fysisk udseende  Point  Antal  
Chokolade    50  10  

Slik    75  8 

Krymmel    100 8 

Kanel    150 6 

Opskrift    300 3 

Stjernekastere    500 1 

 

OBS! Mængderne reguleres så de passer til antallet af deltagere.  

Smuglerne skal nu smugle deres varer fra deres base ned til 

handelsstationen. Basen og handelsstationer er områder på 10x10 

meter (en vare ad gangen). 
Smuglerne har kun helle de to steder. Hvis de bliver fanget af en spion, 

skal de stå stille og lade sig visitere 
Spionen må kun visitere smugleren i et minut, eller til smugleren har 

talt højt til eks. 100. En spion kan kun fange en smugler ad gangen. 
Smugleren må gemme smuglergodset på sig, men kun i de yderste lag 

tøj og ikke inde direkte på kroppen og på intime steder. 

Hvis spionen ikke kan finde papiret/smuglergodset inden for et minut 

(eller der er talt til 100) slippes smugleren fri til at forsøge at komme 

frem til handelsstationen. Hvis spionen finder "smuglergods", skal han 

bringe det til sin base, imens kan smugleren returnere til sit 

hovedkvarter for at modtage et andet stykke smuglergods. 

Hvis en smugler kommer frem til handelsstationen, skal han give sine 

varer til pointholderen, og blive eskorteret tilbage til sit eget 

hovedkvarter af en person eller leder, der har tilsyn med spillet. 

Der spilles to runder, så begge hold prøver begge roller. Efter hver endt 

runde tælles pointene sammen, og efter begge runder findes vinderen.  

 

Afslutning  

Var I bange i mørket? Eller var det bare en sjov leg. 

 

Materialeliste 

• Papir hvor pointholder kan føre point 

• Smuglervarer 

• Minestrimmel til markering af banen 


