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Pigespejderordbog 
 

Augusta 
Et tilbud til kvinder, der ikke ønsker at være ledere, men gerne vil være 
en del af korpset og være med til andre ting. 

  
Bakken (Spejderbakken) Er De grønne pigespejderes kursuscenter i Vejle. 

  
  
Basismærker 

Er grundlaget for de spejderfærdigheder, en pigespejder skal have. Disse 
kan med fordel tages inden udfordringsmærkerne. 

  
Bålkappe 

Et tæppe til at dække ryggen, ved at binde rundt om halsen når man 
sidder om bålet sent om aftenen 

  
Centerlejr En lejr der afholdes på et spejdercenter. 

  
DM 

Delegeretmøde er korpsets øverste myndighed, og det er her fremtiden 
for De grønne pigespejdere vedtages. 

  
Dolk En kort kniv, der bruges som redskab til blandt andet madlavning. 

  
  
Engagementsmærker 

Er mærker der omhandler emner, der ofte betragtes som følsomme. De 
har til fokus at styrke pigers egen forståelse for, hvem de selv er, og 
hvordan de er en del af noget større. 

  
Englevand 

Vand med både salt og sukker i, der skal drikkes hvis kroppen viser tegn 
på hedeslag eller solstik. 

  
Fane 

Dannebrog fastgjort til en stang, så det kan bæres. Ofte brugt i kirker 
ved særlige lejligheder og til at fejre begivenheder. 

  
Fanebærer 

Dem er bære fanen kaldes fanebærer. Der skal som minimum være 2, så 
de kan skiftes. 
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Fastelavnsris / 
juletræ 

En spejder, hvis uniform er fyldt med mange forskellige og farverige 
mærker. 

  
Fedtfælde Et hul i jorden, der fungerer som en kloak på lejrpladsen. 

  
FL Flokleder er hende, der bestemmer, hvad flokken skal lave. 

  
Flok En betegnelse for de yngste i gruppen, spirerne og smutterne. 

  
  
GL 

  
  
Gruppeleder er hende, der styrer gruppen og sørger for, at alt bliver 
gjort, som det skal. 

  
  
Gnisterne 

Er korpsets egen patrulje, der består af Flora, Kat, Sofie og Mille. De 
hjælper flokken med at lave sjove, seje og spændende spejder 
aktiviteter. 

  
Gruppe 

Er der, hvor man er spejder. Det afhænger af hvilken by man kommer 
fra, og hvor ens egen hytte ligger. 

  
Grønsmutte Eller Smutte er de pigespejdere, der går i 2. - 3. klasse. 

  
  
Gæstestjerne 

En leder, der er ude og besøge en anden gruppe til et møde, fordi de har 
speciel viden eller særlige kompetencer, der er interessante for denne 
gruppe. 

  
  
  
  
HB 

Hovedbestyrelsen er det øverste politiske led hos De grønne 
pigespejdere. Den består af syv medlemmer, der alle vælges på 
delegeretmødet hvert 2. år. De har til opgave at holde styr på korpset og 
sørge for, at alle de ting, der skal gøres, bliver gjort. 

  
Hike En længere vandretur, der typisk vare et døgn med primitiv overnatning. 

  
  
Holmen 

Spejdercenter Holmen er et center, der ligger i København, som De 
grønne pigespejdere ejer sammen med Det Danske Spejderkorps. 
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Kitkat-telt Et andet ord for vores store gule trekantede patrulje telte. 

  
  
Klinten 

Spejderklinten er De grønne pigespejderes center, der ligger i Skals. 
Hvert år afholdes både MUSlejr og Centerlejr der. 

  
  
Korpset 

De grønne pigespejdere er et af de danske spejderkorps, og korpset er 
derfor blot en forkortelse for De grønne pigespejdere. 

  
Kuld 

Navnet på de arbejdsgrupper, som spire- og grønsmutteflokken 
inddeles i. 

  
Landslejr 

Er en lejr, der afholdes hvert 5. år for alle landets pigespejdere. Den 
første var i 1925. 

  
Løb 

Et løb er en aktivitet, hvor der skal løses opgaver, enten alene eller 
sammen. 

  
  
MS 

Medlemsservice er vores medlemssystem, hvor der står informationer 
om alle pigespejdere, som den tilknyttede leder kan gå ind og finde. 

  
Mug 

En slags bred kop, der også kan fungere som tallerken hvis nødvendigt, 
den kan indeholde 3 dl. 

  
MUSlejr 

En alternativ lejr for de yngste pigespejdere, der endnu ikke er klar til en 
uges sommerlejr. 

  
  
Nektar 

Et blad der udkommer 2 gange årligt for de pigespejdere, der er 15+. 
Det indeholder historier med seje kvinder, information om, hvad der 
sker i korpset lige nu og mange andre ting. 

  
NYS Nyborg Strand kursus 

  
Patrulje 

En mindre arbejdsgruppe spejderne er inddelt i, ofte tildelt sjov og 
opfindsomme navne. 

  
Pionering Aktivitet hvor der bygges med rafter og reb. 
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PL 

Patrulje leder er oftest en af de ældre spejdere, der har været på 
ungleder kurserne og derfor kan lede en patrulje. 

  
Rafte En lige afgrenet stamme med en diameter på 12 - 30 cm. 

  
  
Rager 

Alle pigespejdere, der er 17 år eller opefter kan blive rangers, hvis de 
ikke ønsker at være ledere. Her laver man aktiviteter med andre rangerer 
i en selvstyrende enhed. 

  
  
  
Regioner 

Mindre dele landet er opdelt i, der er 10 forskellige Furesø, Kattegat, 
Lillebælt, Limfjord, Skagerrak, Storebælt, Vadehav, Vesterhav, Øresund 
og Østersø. Hver ledes af en regionsledelse og afholder forskellige 
arrangementer for alle pigespejdere. 

  
Senior spejder 

Er pigespejderne, der går i 8.klasse eller derover. De kan også fungere 
som ledere. 

  
Skede Et hylster til dolken, der beskytter dolken fra at blive sløv. 

  
  
SL 

  
Spejdernes Lejr er en tværkorpslig sommerlejr, der afholdes hvert 5. år 
af Spejderne. Alle spejdere fra Danmark og andre lande holder lejr og 
laver aktiviteter sammen. 

  
Smuttelandslejr 

En lejr, der afholdes hvert 5. år forskellige steder i landet for alle spirer 
og grønsmutter. 

  
Smuttetørklæde 

Et almindeligt tørklæde der ikke sidder helt som det skal. Det sidder 
måske skævt og er ikke helt glat. 

  
  
Sommerlejr 

Den årlige lejr, gruppen afholder om sommeren. Der er mange 
forskellige måder at holde sommerlejr på enten på centerlejr, tage til 
udlandet eller tage med på landslejr, hvis det er tid til det. 

  
Spejdere De pigespejdere, der går i 4. - 7. klasse, er spejdere. 

  
Spejdercenter En ejendom eller kursuscenter, der også bruges til at afholde lejre. 
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Spejderdagen 

Den 23. april mindes Sct. Georgs heltegerninger ved at hjælpe med at 
gøre verden til et bedre sted.  

  
  
Spejderhjælpen 

En fond, der er stiftet af de danske spejderkorps, der hvert år samler ind 
til at støtte projekter til fordel for nødlidende, syge eller vanskeligt 
stillede børn overalt i verden.  

  
  
  
  
Spejderne.dk 

Spejderne er en forening, der repræsenterer de fem spejderkorps i 
Danmark: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne 
pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps 
Sydslesvig. De står for mange forskellige projekter, herunder bl.a. 
Spejdernes Lejr og Spejderdagen.  

Spejderi 

  
Et blad, der udkommer 4 gange om året for de yngste pigespejdere i 
flokken. Der er sjove historier om seje pigespejdere, og hvad man ellers 
skal vide som ung pigespejder. 

  
Spirer De yngste pigespejder er spirerne, der går i 0. - 1. klasse. 

  
  
Stander 

En slags fane for en enkelt patrulje eller kuld, som regel et stykke læder 
på en gren, hvor maskotten er tegnet på. Bruges for at vise hvilke 
patruljer eller kuld, der er til stede. 

  
Stormpløk 

En længere og kraftigere pløk, der kan bruges som sikring til, at teltet 
ikke blæser væk. 

  
Stormsikring 

En måde at sikre sig, at teltet ikke blæser væk, hvor man lægger reb 
diagonalt over teltet og fastgører med stormpløkke. 

  
TL 

Trop Leder er hende, der bestemmer over troppen og har styr på, 
hvornår troppen holder møde. 

  
  
Trangia 

Kaldes også et stormkøkken. Det er et lille grydesæt med spritbrænder, 
hvor der kan laves mad til 2-4 personer. Det er ofte anvendt på hike. 

  
  
Trekløveren 

En YouTube kanal for pigespejdere i alderen 10-13 år, der viser tips og 
tricks, DIYs, og hvad man også kan lave som pigespejder.  
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Trop 

Troppen er for de piger, der går i 4. klasse eller derover. Her er det trop 
lederen, der har ansvaret på pigerne. I troppen kan pigerne så være 
inddelt i patruljer, der ledes af patruljelederen. 

  
  
Tænkedag 

Den 22. februar mindes spejderbevægelsens stifter Lord og Lady Baden-
Powell, der begge havde fødselsdag denne dag.  

  
  
  
Tørklæde 

Vores tørklæde er ternet med mange forskellige farver, det er en del af 
uniformen og skal sidde rundt om halsen bundet i et venskabsknob.  

  
Udfordringsmærker 

Findes både til flokken og til troppen og handler om at bruge og udvikle 
de spejderfærdigheder, den enkelte pige har, på sjove, spændende og 
udfordrende måder og kan med fordel tages i forbindelse med et 
basismærke. 

  
  
UL 

UNGleder er et kursus i 3 dele, hvor pigespejdere over 13 år kan tage del 
1, derefter del 2 og til sidst del tre, med 1 års mellemrum. Det er et 
kursus, der lærer pigerne at være ledere og tage ansvar for sig selv. 

  
Unglederstrip 

Show på Ungleder 1, der viser, hvordan du holder dig varm ved hjælp af 
tøj 

  
  
  
Uniformsskjorte 

Vores uniformsskjorte er lysegrøn med vores og WAGGGS’ logo over 
venstre lomme, denne indgår som en del af uniformen.  

  
Venskabsknob 

Også kaldet firknobet er det knob, vores tørklæde skal bindes med. Det 
former en lille firkant og er et fint symbol på venskab. 

  
  
WAGGGS 

World Association of Girl Guides and Girl Scouts. 
Verdenspigespejderorganisationen alle pigespejdere er medlem af, og 
der er mere end 10 millioner medlemmer over hele verden. 

  
  
  
Årsstjerne 

For hvert år man har været medlem, får man en stjerne. Denne syes over 
højre lomme for, at man kan se, hvor mange år den enkelte har været 
spejder. Kommer man over 5 år er der 10, 15, 20, 25 og 50 års stjerner. 

 


