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100 alt

Da korpset fylder 100 år er temaet for dette mærke 100. Som en del af mærket  får I 
mulighed for at prøve alt muligt sjov, underligt, kendt og nyt. Mærket kan tages af alle 
- også ledergruppen. 

For at gennemføre mærket skal I lave mindst 10 af de aktiviteter, I kan se nedenfor. I kan 
enten lave dem allesammen på ét møde med fuld fart, på sommerlejren hvor I kan bruge 
længere tid eller henover hele året hvor I laver én aktivitet engang imellem.

Når I har valgt aktiviteterne skal I overveje, hvordan aktiviteterne hænger sammen med de 
otte pigespejderværdier. Aktiviteterne skal relatere sig til mindst fem af værdierne.

Udvikling af piger og kvinder
Rummeligt og forpligtende fællesskab

Demokratisk dannelse
Initiativ, handlekraft og engagement

Friluftsliv og natur
Kristent fundament

Pigers frirum
Uformel læring og aktiviteter

Afslutning
Mens I gennemfører aktiviteterne tager I billeder, videoer eller lign. undervejs. Når I er fær-
dige, så skal I i fællesskab lave en collage, en film, et facebook opslag eller lignende, som 
både viser jeres gode oplevelser og forklare, hvordan de valgte aktiviteter hænger sammen 
med pigespejderværdierne.  

Aktiviteter  
1. Plant 100 frø/planter
2. Kend 100 forskellige flag
3. Vær musestille i 100 sekunder
4. Nævn 100 dyr
5. Drik 100 glas saftevand
6. Sig 100 ord på andre sprog
7. Lav 100 snebolde
8. Bag 100 kager
9. Spis 100 kager
10. Giv 100 mennesker et håndtryk
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11. Gå 100 kilometer
12. Bind 100 knob
13. Tag 100 billeder af godt spejderliv
14. Syng 100 sange
15. Lav 100 englehop
16. Spis 100 stykker slik
17. Spis 100 is
18. Hjælp 100 mennesker
19. Find 100 nummerplader
20. Skriv 100 bønner
21. Fortæl 100 vittigheder
22. Tegn 100 tegninger
23. Slå 100 kolbøtter
24. Lav en lagkage med 100 lys
25. Tænd 100 stearinlys
26. Kløv 100 stykker brænde
27. Giv 100 kram
28. Find 100 kløvere
29. Tis 100 gange
30. Leg 100 lege
31. Pluk 100 blomster
32. Del blomster ud til 100 gamle mennesker på plejehjem
33. Skriv 100 søde sms’er
34. Tænd bål på 100 sekunder
35. Hvor langt kan du gå på 100 minutter?
36. Mød 100 spejdere fra en anden gruppe end din
37. Lav 100 kastanje dyr
38. Saml 100 stykker skrald
39. Flet 100 julehjerter
40. Flet 100 julestjerner
41. Mal 100 påskeæg
42. Spis 100 stk frugt
43. Bag 100 småkager
44. Tæl til 100
45. Spil 100 spil
46. Nævn 100 bynavne
47. Tag 100 strømper på
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48. Tag 100 lag neglelak på
49. Nævn 100 drengenavne
50. Nævn 100 pigenavne
51. Tag 100 billeder, som viser det gode ved at være spejder. Lav en flot collage med 

billederne, som hænges op i spejderlokalet
52. Svøm 100 meter
53. Cykel 100 km
54. Vask 100 tallerkner op
55. Tæl til 100 på et andet sprog end dansk
56. Pluk 100 stykker frugt og lav marmelade på trangia af frugten
57. Lav 100 figurer af piberensere
58. Find 100 danske byer på et kort
59. Find 100 lidt flade sten og brug dem til at lave et dominospil (mal prikker og stre-

ger på stenene)
60. Lav 100 bolsjer
61. Bag 100 boller i forskellige farver (brug frugtfarve)
62. Løb 100 meter. Hvem er hurtigst?
63. Lav en collage med 100 glade ansigter
64. Skriv en historie på 100 linjer 
65. Saml 100 gratis postkort
66. Saml 100 forskellige servietter
67. Skriv en binær kode, hvor 100 indgår 10 gange
68. Flet 100 fletninger
69. Varm vand til 100 grader 
70. Samle 100 grankogler og lav 100 mus (http://www.kreativmedungerne.dk/ide/lav-

mus-af-kogler)
71. Bliv den første til at vaske 100 stykker bestik op på en spejderlejr
72. Gå 100 skridt på stylter, som I selv har lavet
73. Kog 100 kartofler og lav kartoffelmos af de kogte kartofler
74. Fold 100 papirflyvere (forskellige slags) og find ud af hvilke der kan flyve længst
75. Lav 100 stykker fyldte chokolade
76. Lav en film på 100 sekunder “om det gode spejdermøde”
77. Samle 100 flasker (der giver pant) og find i fællesskab frem til, hvilket “godt formål” 

pengene skal bruges på 
78. Byg en flot figur med 100 legoklodser
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79. Nævn 100 landenavne
80. Tegn 100 engle
81. Gå i 100 minutter
82. Byg et korthus med 100 kort
83. Lav et puslespil med mindst 100 brikker og lad en anden patrulje samle det
84. Lav en morsekode på 100 tegn. Opgaven er først løst, når en anden patrulje har 

modtaget koden korrekt
85. Lav 100 flødekarameller
86. Gå 100 meter i retning 120 grader
87. Gå derefter 100 meter i retning 240 grader
88. Gå tilslut 100 meter i retning 360 grader
89. Lav en fælles tegning, hvor der indgår 100 dyr
90. Find 10 punkter i landskabet, som I mener ligger 100 meter væk. Tegn dem ind på 

et kort og afgør, hvor præcist I har ramt
91. Lav en startlinje. 25 meter væk står en spand med vand. Gå sammen to og to - den 

ene med bind for øjnene. Den anden guider personen med bind for øjnene i, hvor 
lange skridt hun skal tage, så hun på skridt nr. 100 kan sparke til spanden med 
vand.  

92. Pres 100 blomster og brug dem til at dekorere postkort
93. Lav et bål med 100 gram brænde, som kan flamme i mindst 1 ½ minut
94. Lav præcis 100 gram havregrød. Hvem kom tættest på?
95. Læs en historie højt, som er præcis 100 år gammel
96. Lav et skuespil med 100 replikker, der handler om forskelle mellem demokrati og 

diktatur
97. Lav 100 papirblomster
98. Lav 100 isterninger med spiselige blomster og krydderurter
99. Lav en bladkrans med 100 flotte blade (som sættes på ståltråd)
100. Gå 100 meter baglæns


