
1

100 års pigespejderi

Seniorspejdere - Trin for trin
Mange der ikke er spejdere tror, at spejderarbejdet primært drejer sig om at lave bål og 
sove i telt langt væk fra resten af samfundet. Men spejderarbejdet er meget mere end det, 
ikke mindst fordi spejdere altid har været aktive deltagere i det aktuelle samfundsliv - ikke 
mindst i forhold til at udøve et socialt ansvar. Derfor har dele af spejderlivet ændret sig i takt 
med, at samfundet har ændret sig. I dette mærket bliver seniorspejderne opmærksomme 
på, hvordan spejderarbejdet har formet sig gennem tiderne. Samtidig skal de arbejde med, 
hvad de mener, er det centrale i spejderarbejdet i disse år, drøfte hvorfor det er vigtigt set i 
samfundsmæssigt perspektiv, samt give et bud på, hvad spejdere i fremtiden skal vide om 
spejderlivet i dag.

Seniorspejderne skal på jagt efter Spejderånden - hvad er det, der gør, at man ikke går til 
spejder, men er spejder? 

Trin 1 - Interview
På dette trin skal seniorspejderne opleve, hvordan spejderlivet har set ud til forskellige tider 
fra dem, der selv har oplevet det. De skal interviewe minimum to - gerne flere - pigespejde-
re og undersøge hvad spejderlivet har gjort for dem.

SANGE:
12 - Det er underligt at tænke på
28 - Imellem venner

Aktiviteter
INTERVIEW (TIDLIGERE) PIGESPEJDERE I FORSKELLIGE ALDRE:
Hvordan har samfundet ændret sig og hvordan har De grønne pigespejdere ændret sig som 
følge af det?
Seniorspejderne skal finde 2-3 kvinder, der er eller har været pigespejdere i forskellige tider. 
Pigerne skal lave et interview med hver af dem, hvor de fokuserer på, hvordan spejderarbej-
det har været påvirket af samfundet omkring dem.

Start med at lade pigerne finde på interviewspørgsmål i fællesskab.
Forslag til temaer i interviewet:

• Hvorfor, hvornår og hvordan startede personen til spejder?
• Hvordan var det at være ung pige i den tid, hvor personen var 14-16 år?
• Oplevede personen af spejderarbejdet omhandlede aktuelle  
 samfundstendenser? Hvordan og hvad synes hun om det?
• Hvorfor og hvornår stoppede personen til spejder? eller hvorfor ikke?
• Ser personen sig selv som spejder i dag?
• Hvad er “spejderånd” for personen?
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Patruljen skal også overveje følgende:
• Hvordan stiller vi spørgsmålene, så vi undgår ja/nej-svar?
• Hvordan følger vi op på de svar, som personen giver?
• Hvordan lytter vi til personen?
• Hvordan får vi personen til at føle sig godt tilpas undervejs?
• Hvordan viser vi personen, at det er okay med tænkepauser undervejs?
• Hvad gør vi efter interviewet for at kunne bruge personens svar?
• Hvad vil vi bruge personens svar til?

Herefter gennemføres de forskellige interviews. Seniorspejderne kan dele sig op i små grup-
per eller gennemføre alle interview sammen i patruljen. Det er en god ide at spørge, om 
interviewet må blive optaget. Hvis ikke, så skal en af pigerne skrive svarene ned undervejs.

Efter interviewet samles patruljen og diskuterer deres interviewfund ud fra følgende spørgs-
mål:
Svarede personerne det, som I havde regnet med? Hvad overraskede jer mest, af det de sag-
de? Hvilken viden om samfundet, har I fået nu?

Afslutning
Hvordan var det at gennemføre interviews? 

Materialer
• Papir, skriveredskaber, evt. telefon, der kan optage interview.
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Trin 2 - 100 årige aktiviteter, der stadig holder?
Hvis vi fik besøg af en pigespejder fra fortiden, hvad ville hun så tænke om spejderaktivite-
terne i dag? Hvilke aktiviteter har hun selv prøvet og hvilke aktiviteter ville være helt utæn-
kelige på hendes tid? På dette trin skal seniorspejderne undersøge, hvad der er kernen i en 
langtidsholdbar spejderaktivitet og hvilke aktiviteter, der afhænger af den tid, vi lever i.

Til denne aktivitet skal der bruges gamle udgaver af Spejderi, gamle korpsblade, materia-
lehæfter, bøger og dagbøger. Hvis gruppen ikke har dette, så spørg nabogruppen eller det 
nærmeste spejdermuseum, om I må komme på besøg.

SANGE: 
19 - Vi er de grønne spejderpi’r
218 - Gem et lille smil til det bli’r gråvejr

Aktiviteter
ER SPEJDER GAMMELDAGS ELLER MODERNE?
Seniorspejderne skal finde det sted i spejderhuset, hvor alt det skriftlige materiale står. Pi-
gerne skal læse i gamle Spejderi/Nektar, andre korpsblade, materialebeskrivelser, dagbøger 
og hvad I ellers finder.

Ud fra det læste skal seniorspejderne finde så mange eksempler som muligt på aktiviteter, 
der har været en del af spejderarbejdet i alle 100 år og som stadig er det. De skal også finde 
eksempler på aktiviteter, som ikke længere er en del af spejderarbejdet. Det kan også være, 
at de finder beskrivelser af aktiviteter, som de ikke forstår.

FREMSTIL EN OVERSIGT:
Seniorspejderne laver en planche med tre cirkler; en grøn, en gul og en rød cirkel.
I den grønne cirkel sættes alle de aktiviteter, som har været en del af spejderarbejdet i alle 
100 år og som stadig er det. 
I den røde cirkel sættes eksempler på aktiviteter, som ikke længere er en del af spejderarbej-
det. I den gule sættes beskrivelser af aktiviteter, som pigerne ikke forstår.

Planchen kan laves ud fra skrift og tegninger. Pigerne kan også tage billeder af de ting, som 
de finder i bladene og få dem printet.

HVAD INDEHOLDER DEN UDØDELIGE PIGESPEJDERAKTIVITET?:
Seniorspejderne skal se på deres plancher og finde frem til, hvad der er kendetegnende for 
de forskellige slags aktiviteter. Hvad er det, der gør en spejderaktivitet til “udødelig”? og 
hvad er det, der får nogle spejderaktiviteter til at blive uaktuelle?
Hjælp pigerne til at forstå baggrunden for de aktiviteter, som de har sat i den gule cirkel.

FORBERED TRIN 3:
Hvis I har mere tid, så gå i gang med opgaverne på trin 3.

Afslutning
Har I lært noget nyt i dag? Hvad var det sjoveste, I fandt i et gammelt blad?
Er der sammenhæng mellem det I har fundet ud af i dag og det I fik at vide i jeres interviews?

Materialer
• Gamle spejderblade og andet materiale, sakse, limstifter, tape, evt. kamera  
 og printer.
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Trin 3 - På rejse i årtierne
På dette trin skal seniorspejderne afprøve en masse forskellige spejderaktiviteter, der alle er 
opstået som resultat af det omkringliggende samfund.
Pigerne skal bruge deres viden fra de to foregående trin og reflektere over, om aktiviteterne 
“passer” til det, de ved om samfundet på det tidspunkt.

Dette trin indeholder mange aktiviteter og I kan overveje at lade pigerne starte på trin 2 og/
eller fortsætte på trin 4 for at få mere tid.

SANGE:
24 - Er du sur min ven
183 - Jeg elsker den brogede verden
184 - Regnvejrsdag i november

Aktiviteter
HOP RUNDT I ÅRTIERNE:
I bilag 1 er der beskrivelser af aktiviteter fra hvert årti, hvor De grønne pigespejdere har eksi-
steret. Seniorspejderne skal gennemføre aktiviteterne fra de årtier, hvor de ikke har intervie-
wet tidligere spejdere.

HVAD ER SPEJDERÅND:
Giv pigerne stort papir og tuscher og lad seniorspejderne lave en brainstorm over ordet 
“Spejderånd”.

Efter brainstormen skal pigerne besvare følgende spørgsmål:
Hvad er spejderånd?
Har spejderånden ændret sig gennem tiden? Hvordan/hvorfor ikke?
Hvordan kommer spejderånden til udtryk i de aktiviteter, som vi laver?

Afslutning
Hver pige skal udfylde bilag 2
Hvis pigerne har lyst, kan de dele deres besvarelser med hinanden.

Materialer
• Strygejern, strygebræt, sygrej, brevpapir, konvolutter, blyanter, frimærker til Schweiz,  
 papir, rugbrød, smør, knive, saftevand, krus, krea-materialer, en stor mængde små 
 sten og nogle større sten, mobiltelefoner, stort papir, tuscher, bilag 1, 2 og 3
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Trin 4 - Hvad skal vi nu lave?
På dette trin skal seniorspejderne omsætte deres viden om spejderånden til den bedste og mest 
moderne pigespejderaktivitet, som de kan forestille sig.

SANGE:
30 - Spejderliv er leg for livet

Aktiviteter
EN MODERNE PIGESPEJDERAKTIVITET:
Seniorspejderne skal drøfte i patruljen, hvilke aktiviteter de mener, vil kunne afspejle det sam-
fund vi lever i i dag. Kunne det f.eks. være at lave et måltid mad kun med økologiske ingredien-
ser? Eller er det at købe tøj i en genbrugsbutik og selv sy det om? At rapelle ned af de 10 høje-
ste bygninger i byen? Eller noget helt andet?

Patruljen skal blive enige om én nutidig “sej” spejderaktivitet, som de alle sammen synes kunne 
være sjov at gennemføre og som samtidig er typisk for det samfund, vi lever i. 
Denne aktivitet skal være en del af finalen for dette mærke.
Pigerne skal lave en beskrivelse af aktiviteten med fremgangsmåde, materialeliste og budget.

SPØRG GRUPPELEDEREN OM TILLADELSE:
Patruljen skal skrive et formelt brev til gruppelederen, hvor de begrunder hvorfor det netop er 
denne aktivitet, de gerne vil gennemføre og sende beskrivelsen, materialelisten og budgettet 
med. De skal også komme med et bud på, hvor, hvornår og for hvem aktiviteten skal gennem-
føres.

Herefter må patruljen vente på svar fra gruppelederen.
Hvis gruppelederen godkender aktiviteten, så er patruljen klar til at gennemføre finalen for 
mærket. Hvis gruppelederen ikke godkender aktiviteten, så må patruljen gentænke aktiviteten 
og prøve igen ud fra gruppelederens svar.

Afslutning
Hvilke fordele og ulemper er forbundet med at udforme et formelt brev, og hvad gør det ved jer 
at skulle vente på svar fra jeres leder om, hvorvidt I “kan få lov” til at gennemføre jeres aktivitet? 

Materialer
• Papir, skriveredskaber, brevpapir
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Finale - Seniorspejdernes tidskapsel
Denne finale består af to opgaver; patruljen skal gennemføre den moderne pigespejderaktivitet 
og fremstille en tidskapsel.

DEN MODERNE PIGESPEJDERAKTIVITET:
Patruljen gennemfører den aktivitet, som de fandt på i trin 4.
Husk at dokumentere med billeder, video eller andet. Lav et opslag på gruppens facebook/In-
stagram eller andet medie, hvor I beskriver, hvad der var henholdsvis sjovest og mest krævende 
ved at lave jeres selvvalgte “spejder nutidsaktivitet”. 

TIDSKAPSEL:
Fremstil en tidskapsel (fx en blikkasse med låg). 
Hver seniorspejder skal finde en genstand, som hun mener, er typisk for den tid vi lever i. De 
ting der vælges, skal også på en eller anden måde have tilknytning til det at være spejder i år 
2019. Pigerne skal også skrive et brev, enten enkeltvis eller i fællesskab, hvor de beskriver, 
hvilken ting de har valgt og hvorfor. Tidskapslen skal gemmes et sted, hvor spejdere om måske 
15 år har mulighed for at finde den og derudfra tale om, hvordan det var at være “dengang”. 

Afslutning
Hvordan gik det med at gennemføre jeres aktivitet?
Hvem håber I vil finde jeres tidskapsel?
Hvordan ser verden mon ud, når nogen finder jeres tidskapsel?

Materialer
• Materialer til seniorspejdernes egen aktivitet, blikdåser, papir, blyanter.
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100 ÅRS PIGESPEJDERI – SENIORER 

 
BILAG 1 

 
Aktiviteter fra de ti årtier: 

 

1920’erne 

Pigespejdernes første hele årti var 1920’erne. I 1920’erne var det ikke forventet af piger, at de fik 

en uddannelse, til gengæld skulle de gerne kunne føre hus, lave mad og sy. 

 

Sørg for, at jeres tørklæder og uniformer er nystrøgne. Mangler uniformen en knap? Så sy en ny 

på. 

  

1930’erne 

I 1932 blev Our Chalet åbnet og det var nu muligt at besøge et verdenspigespejdercenter og møde 

pigespejdere fra andre steder i verden. Og på landslejren i 1935 deltog pigespejdere fra Norge, 

Sverige, England, Schweiz, Frankrig, Tjekkoslovakiet, Finland og Færøerne. Dette gav 

pigespejderne mulighed for at lære om verden udenfor Danmark på en helt ny måde. 

Efterhånden som pigespejderne lærte spejdere fra andre lande at kende blev det populært at 

sende breve, måske kunne man endda være så heldig at få en penneven. Det har lige siden Our 

Chalet åbnede været populært at sende breve til verdenspigespejdercenteret. I skal derfor skrive et 

brev til Our Chalet og fortælle om, hvem I er og om, at De grønne pigespejdere har 100 års 

jubilæum. Husk at brevet skal være på engelsk, så de kan læse det på Our Chalet.  

Gå på nettet og find adressen til verdenspigespejdercenteret og send jeres brev afsted. 

  

1940’erne 

1940’ernes Danmark var præget af Anden Verdenskrig og rationeringen, der blev indført som 

følge af de manglende ressourcer. I løbet af krigen blev der også stor varemangel i butikkerne. 

Det gjaldt om at bruge så lidt af de rationerede produkter som muligt. Derfor fandt man på 

kreative løsninger for at strække de dyrebare varer som fx kakao. 

  

Se på bilag 3 og vælg jer et erhverv fra listen. 

Se, hvor mange penge en lærling med jeres valgte erhverv ville tjene. Se på listen med 

rationeringer og prislisterne og overvej, hvor stor en mængde af hver vare I kunne købe. 

Lav en uges madplan ud fra de varer, som der var til rådighed. 
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1950’erne 

Ved indgangen til 1956 var der i Danmark kun 16.000 tv-apparater. Ved årets udgang var tallet 

steget til 65.000. 

 

Forestil jer, at I er de første spejdere, der får muligheden for at vise jeres spejderhus og spejderliv 

frem på TV. Lav en rundvisning i jeres spejderhus/mødested og fortæl om jeres arbejde. Fordel 

rollerne som vært, spejder, leder, kamerafører osv mellem jer. 

  

Lad en leder filme hele jeres optræden. 

  

1960’erne 

Spejderhjælpen - raske børn hjælper syge børn 

  

I 1959 henvendte de danske spejderkorps sig til Justitsministeriet for at få tilladelse til at foretage 

en landsdækkende indsamling til fordel for syge og vanskeligt stillede børn. Spejderne ville lave 

deres egen indsamling, for gennem spejderarbejdet at gøre det nærværende for den enkelte 

spejder. 

Tilladelsen blev givet og “Spejderhjælpen” startede. Det blev besluttet, at pengene skulle 

indsamles af spejderne ved, at hver enkelt spejder skulle arbejde og samle penge ind. 

De indtjente penge skulle så anvendes til støtte for syge og vanskeligt stillede børn i Danmark og 

ude i verden. 

  

I skal nu forestille jer, at I sidder i Spejderhjælpens bestyrelse i 1960. Ved den første 

Spejderhjælpsuge er der blevet indsamlet 50.000 kroner. De skal nu fordeles blandt projekterne. 

Der er indkommet følgende forslag til projekter: 

-      Et børnehjem i Danmark ønsker at bygge om, så de har plads til flere børn og får bedre forhold 

end de har i dag. Ønsker 15.000 kr. 

-      I Mexico vil man gerne oprette en spejdergruppe for blinde piger. Ønsker 5.000 kr.  

-      I Tanzania vil de lokale spejdere gerne grave en brønd for at sikre rent drikkevand til deres 

landsby. Ønsker 30.000 kr. 

-      I en dansk landsby vil man gerne renovere en lokal friskole for at sikre god skolegang til særligt 

kristne børn. Ønsker 10.000 kr. 

-      En Københavnsk organisation vil gerne oprette særlige suppekøkkener for Københavns fattigste 

børn. Ønsker 7.000 kr. 

-      I Grønland mangler en organisation penge til at skaffe vintertøj til fattige drenge. Ønsker 5.000 

kr. 
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-    I Grækenland vil en organisation oprette et hjem for fattige dydige piger uden familie. Ønsker 

25.000 kr. 

-      I Tyskland vil en spejdergruppe gerne starte et projekt op, der skal skaffe penge til deres 

lokalsamfund, så alle børn kan komme i skole og få en uddannelse. Ønsker 10.000 kr. 

-      I Canada vil pigespejderne gerne starte et projekt, hvor gadebørn tilbydes at blive spejdere og 

derved får en stabil omgangskreds. Ønsker 15.000 kr. 

  

I skal fordele de indsamlede penge mellem de forskellige projekter. I beslutter selv, hvordan I vil 

dele pengene, men I skal argumentere for det og blive enige. 

  

1970’erne 

I slutningen af 1960’erne skete der et skift i samfundets holdning til handicappede, dette 

begyndte rigtig at komme til udtryk i 1970’erne. Handicappede fik flere rettigheder og I stedet for 

at blive set som noget, der skulle gemmes væk, begyndte handicappede nu at blive set som hele 

mennesker, som kunne hjælpes til at få det bedre. 

Også hos KFUK-spejderne kom der en bevidsthed om at handicappede havde en reel plads i 

samfundet, hvilket blev afspejlet i aktivitetsmaterialet. 

  

Kan I forestille jer at have et handicap? At være blind, eller måske at mangle en arm? 

  

Tag bind for øjnene. Smør en rugbrødsmad og spis den. Hæld et glas saftevand op og drik det. 

  

1980’erne 

1980’erne er et kreativt årti, både i den generelle danske befolkning og hos KFUK-spejderne. I 

Danmark er det blevet normalt at lære musik, og kreativt gruppearbejde vinder frem i folkeskolen. 

Hos KFUK-spejderne dukker flere og flere kreative opgaver frem i aktivitetsmaterialet. Det bliver 

lavet sivmåtter, batik og dyppet lys i mange grupper. 

  

I skal være kreative og fremstille en gave til jeres bedste veninde eller mor eller en anden ud fra 

materialer som I samler sammen, fx æggebakker, toiletruller, tændstiksæsker osv. I kan også 

bruge alt det, I kan finde i jeres spejderhyttes krea-skab. 

  

Til lederne: Her har du chancen for at genopleve din egen største krea-spejder-oplevelse 
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1990’erne 

I 1990’erne er i høj grad præget af projekt ZAM-SPEJD, hvor danske piger hjælper piger i Zambia 

til et  

bedre liv. En af måderne danske pigespejdere lærte om livet i Zambia var gennem aktiviteter fra 

Zambia. 

  

Prøv at spille Chienga 

Du skal bruge én stor sten og en mængde små sten 

Man graver et lille hul i jorden - eller stiller en lille kasse på fliserne. Alle småstenene - f. eks. 25 - 

lægges i hullet. A kaster den store sten i luften, mens hun samler de små sten op en ad gangen. 

Der må kun samles små sten, mens den store er i luften. Man skal nå at gribe stenen, når den 

kommer ned igen, ellers er det B’s tur. Antallet af opsamlede sten angiver pointtallet. Man må 

blive ved med at kaste stenen op, indtil man ikke griber den. 

Chienga er en meget kendt leg i Zambia. 

  

2000’erne 

I 1996 brugte 12 procent af danskerne internet i gennemsnit to timer om ugen. 88 procent brugte 

ikke internet. I 2010 viste en undersøgelse, at hele 91 procent af den danske befolkning havde 

adgang til internet i deres husstand. 

 

Find et billede af en computer og en mobiltelefon fra starten af dette årtusinde. Hvordan så de ud? 

Hvad kunne de? Hvad kan jeres telefon i dag? 

Tag et patruljebillede med jeres telefon. 
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100 ÅRS PIGESPEJDERI – SENIORER 
BILAG 2 
 

Hvad er spejderånd for mig? 

 

Svar på disse spørgsmål for dig selv. Hvis du har lyst, så kan du senere dele dine svar med dine 

patruljekammerater. 

 

For mig er spejderånd: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Jeg er spejder fordi: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Jeg ønsker at spejderne reagerer på vores samfund ved: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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100 års pigespejderi - Seniorspejder 

 

Bilag 1 

 

 

I dette dokument kan I se lister med lønninger for arbejdere og lærlinge. Vælg et erhverv og se, 

hvad en lærling tjente om ugen. 

 

Se på listen over en måneds rationer.  

Se også på listen over priserne på dagligvarer. 

 

Ud fra disse oplysninger skal I sammensætte en uges menu for en familie. 

 

Sidst i dokumentet kan I se billeder af de forskellige typer af rationeringsmærker. 
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