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Er du 100 % spejder?

Grønsmutter – Trin for trin
 
De grønne pigespejdere blev dannet i 1919. Dengang skulle man være 12 år for at blive 
spejder. Allerede året efter, i 1920, startede arbejdet for de 8-12 årige - først hed de ulve-
unger, men senere kom de til at hedde Grønsmutter; opkaldt efter gærdesmutten.
 
I dag får grønsmutterne et mærke for at have lært nye færdigheder, trænet deres kompe-
tencer, klaret en udfordring eller et engagement. Det er op til den enkelte leder at vurdere, 
hvornår pigerne kan nok til at få mærket.
 
Dette mærker giver grønsmutterne en oplevelse af at rejse tilbage til dengang, hvor der var 
klare regler for, hvad en smutte skulle kunne - og eksamen skulle aflægges og bestås.
På trinene får grønsmutterne mulighed for at øve sig og træne de forskellige færdigheder. 
Finalen er at lege optagelsesprøve - med en helt fremmed spejder som dommer.

 

Trin 1 – Uniform og god opførsel
                                                                        
På dette trin bliver grønsmutterne præsenteret for Else. Else var grønsmutte i Århus i 1938, 
og hun trænede hårdt for at kunne bestå sine prøver. Grønsmutterne skal træne sammen 
med hende. På dette trin er der fokus på uniformen, disciplin og korrekt opførsel.
 
Hvis I kan skaffe nogle gamle uniformsdele til lederne, så vil det være oplagt for at skabe 
rammen og stemningen af at være rejst tilbage i tiden.

Hvis I vil, kan I bygge en tidsmaskine og rejse tilbage i tiden.
 
LEGE OG SANGE:
7 - En grønsmutte er en pige
162 - Ingen er så tryg i fare
Typiske smuttelege fra Elses tid er fx fangeleg, gemmeleg, hinkeruder
 
Aktiviteter
 
VI MØDER ELSE:
Else er 8 år i 1938. Hun fortæller om sin tid som grønsmutte. Læs bilag 1 sammen i flokken.
Når I har læst om Else, så fortæl grønsmutterne, at de nu skal forestille sig at rej-
se tilbage i tiden til dengang, Else lige var startet som grønsmutte. Else træner for 
at kunne bestå sin optagelsesprøve og det skal grønsmutterne opleve sammen 
med Else.
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LØB:
Else vil gerne være grønsmutte. I 1936 skulle man være til spejder 8 gange for at få lov til at 
blive meldt ind og bære uniform. På de 8 møder, der skulle man træne til at bestå grønsmut-
ternes optagelsesprøve. Man skulle også lære om alle reglerne til spejder. I skal nu på et løb 
sammen med Else for at blive klogere på uniformen og den korrekte spejderopførsel.
 
Husk at melde klar ved alle poster og sige De til jeres flokfører.
Flokføreren (postmandskabet) holder øje med pigernes opførsel undervejs.

POST INDHOLD
Post 1 – fælles: Else fik hurtigt en uniform, selvom hun 

egentlig ikke må, før hun har bestået 
grønsmutteprøven. Det må grønsmutter 
gerne i dag. Men det er vigtigt, at uniformen 
sidder korrekt. Tjek at alle har deres uniform 
knappet, tørklædet bundet rigtigt og sat 
pænt, at deres hår er ordentligt, rene negle 
osv.

Post 2: Uniformer gennem tiden Elses uniform ser anderledes ud, end jeres 
uniform gør. Faktisk har uniformen set me-
get forskellig ud gennem tiden. Kan I gætte, 
hvornår de forskellige uniformer er fra?
Lad grønsmutterne se på billederne af uni-
former gennem tiden (Bilag 2). Klip årstalle-
ne væk.
Tal om hvad der hørte til en reglementeret 
uniform og lad grønsmutter prøve at gætte, 
hvilket årstal de forskellige billeder stammer 
fra.

Post 3: Tørklædet Elses har arvet et tørklæde fra en pige, der 
fik et nyt i julegave. Else glæder sig til at 
have tørklædet på ved et grønsmuttemøde. 
Else har flettet en tørklædering af garnrester. 
Hun har endnu ikke lært at binde sit tørklæ-
de. Else vil gerne stryge sit tørklæde, så det 
ser fint og næsten nyt ud. Hun har fået lov 
at låne mors stryge apparat, og hun passer 
meget på, at hun ikke brænder sig.
Trænger jeres tørklæder ikke også til at blive 
strøget?
 
Lad på skift pigerne stryge deres tørklæde.

Post 4: Tørklædeknob Else har haft sit tørklæde på til flokmøde. 
Hun er glad for sin tørklædering, men hun 
vil også gerne kunne binde tørklædet med 
et knob. En af de større grønsmutter har vist 
hende, hvordan hun skal gøre, og Else øver 
sig meget.
 
Grønsmutterne skal øve sig i at folde 
tørklædet og binde det knob, som 
I bruger til tørklædet.
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POST INDHOLD
Post 5: Find fem fejl Else og hendes kammerater hjalp tit hinan-

den med at få rettet uniformen til og sørge 
for, at fletningerne sad pænt.
I skal nu hjælpe grønsmutterne på billedet 
med at finde 5 fejl.
Se på Bilag 3
Løsninger: (Uniform på omvendt, tørklæde 
sidder skævt, ikke knappet, knappet skævt, 
ikke bymærke på.)
 
I kan også skiftes til at gå væk fra de an-
dre, lave en fejl på uniformen og så komme 
tilbage og få hjælp af de andre til at få rettet 
det.

Post 6: Spejderlov og -løfte Else øver sig i spejderlov og grønsmutte-løf-
tet. Det skal hun kunne udenad for at bestå 
grønsmutteprøven.
Hun har læst det mange gange, og nu er hun 
ved at tegne de enkelte dele af løftet, så hun 
lettere kan huske det. Spejderlov- og løf-
te så anderledes ud på Elses tid, men I skal 
lære om den spejderlov, der gælder nu.
 
Lad grønsmutterne læse spejderloven, tegne 
det eller lave en dans eller en remse for at 
kunne huske det bedre.

Post 7 – fælles: Check om grønsmutternes uniform stadig er 
regelmenteret. Sig spejderloven i kor.

Spejderlov og -løfte: 
Spejderløfte: Som spejder lover jeg at gøre 
mit bedste for at ære Gud ved at leve efter 
Hans vilje.

Spejderlov:
Derfor skal en spejder:
Tale sandhed
Stifte fred
Dele med andre
Være en god kammerat
Værne om naturen
Vise hensyn og hjælpe andre
Leve i hjem og samfund med kærlighed 
og omtanke

I bestemmer selv, 
hvor strenge I er undervejs 
på denne post og resten af 

løbet. Husk blot at der, ligesom 
på Elses tid, også i dag kan 

være nogle, der f.eks. ikke har 
en uniform pga. økonomi, og 
det er ikke sjovt at blive

 drillet med.
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Afslutning
Rejs frem til nutiden og lad grønsmutterne på skift fortælle om deres oplevelser under løbet.
Synes grønsmutterne, at de opførte sig ordentligt undervejs i løbet? Hvad synes “Flokføreren”? 
Lad grønsmutterne overveje, hvad god opførsel er og om det mon er det samme nu, som det 
var på Elses tid.
 
Materialer

• Gamle uniformsdele, strygejern, strygebræt, blyanter, papir, farveblyanter, bilag 1, 2  
 og 3.
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Trin 2 - kort og natur 
Else og grønsmutterne er godt i gang med træningen for at bestå grønsmutteprøven.
På dette trin er der fokus på spejderfærdigheder indenfor natur, orientering og knob.
 
SANGE:
8 - Kom skal du se vor grønsmutteflok
178 - Nu bede vi den Helligånd
Else var glad for at lege i naturen. Hun lavede tit fantasilege, hvor kogler, kastanjer og pinde 
bliver til dyr, gårde, stalde osv.
 
Aktiviteter
På dette trin er der 5 opgaver, som grønsmutterne skal øve sig på.
I kan fordele tiden mellem de 5 opgaver, efter hvad I har mest brug for at øve jer på.
 
ORIENTERING:
En spejder er god til at finde vej, og Else er i gang med at øve sig på at kunne finde verdens-
hjørnerne udenad. Vælg mellem disse opgaver alt efter mulighederne ved jeres mødested:
 

• Tegn en kompasrose på jorden med kridt, og øv jer I at huske, hvordan N, S, V og Ø   
 peger i forhold til hinanden.
• Hvis I er tæt på en skov, så se efter hvor der vokser mos på træerne - det er ofte mod n  
 ord, for mos kan godt lide skygge.
• Myrer kan til gengæld godt lide sol - så en myretue vil ofte være på sydsiden af træet.
• Hvis I er tæt på en gammeldags kirke, så se på kirketårnet - det er ofte mod vest.
• Find et stort fritstående træ. I Danmark blæser det tit fra vest - så træet hælder mod øst.
• Find et gammelt armbåndsur og lad den lille viser pege mod solen. - du finder syd midt   
 mellem den lille viser og kl 12 (13 ved sommertid).

 
KORTLÆSNING:
Else kan godt selv gå hjemmefra og hen til flokmødet. Når flokmødet er slut, så følges hun ofte 
med Eva et stykke af vejen hjem. Når de kommer til det gamle egetræ ved hjørnet mellem den 
store vej og den lille vej, så skal Else dreje til venstre, og Eva skal dreje til højre.
 
Ved du hvilken vej, du skal for at komme hjem?
 
Giv hver grønsmutte et kort over området.
Hvis det er muligt så lad kortet dække både smutternes bopæl og spejderhuset.
 
Find først spejderhuset i fællesskab. Lad derefter hver enkelt smutte finde sin egen bopæl på 
kortet og markere det med en tusch.
Tal om, hvordan man finder ting på et kort, hvilke pejlemærker kan man bruge?
 
TRÆER:
Elses flokfører er vældig dygtig til botanik.
Hun tager tit grønsmutterne med i naturen og fortæller dem om træer og planter. Else kan 
bedst lide birketræet, fordi den hvide bark føles næsten som papir, så Else synes, det 
er nemt at genkende.
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Gå udenfor spejderhuset og find de nærmeste træer. Hvilke slags træer er de, og hvordan kan 
I genkende dem?
Find gerne flere forskellige træer.
 
NATURFÆNOMENER:
Else og Eva øver sig i at genkende forskellige naturfænomener. Først tegner Else en masse 
stjerner i et bestemt mønster, og Eva gætter på, at det er Karlsvognen. Så er det Evas tur og Else 
gætter hurtigt, at Eva tegner en nymåne.
 
Lad grønsmutterne spille vendespillet i bilag 4 for at øve sig på at genkende følgende:
De 4 månefaser
3 forskellige skyformationer
Karlsvognen, Orion og Cassiopeia.
 
KNOB:
Else er blevet ganske god til at binde sit tørklæde. Men hvis hun skal bestå grønsmutternes op-
tagelsesprøve, så skal hun kunne hele tre knob udenad.
Hvilke knob kan du vise Else?
 
Lad grønsmutterne hjælpe hinanden og øve sig i forskellige knob.
 
Afslutning
Hvad var det sværeste i dag?
Hvad tror I, at Else er mest spændt på ved at skulle starte til spejder og til optagelsesprøve?
 
Materialer

• Kridt, ur med visere, kort over området til alle, tuscher, bøger om trækending, knobtov,   
 bilag 4.
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Trin 3 -  Om korpset
Else og grønsmutterne træner hårdt for at blive klar til grønsmutteprøven.
På dette trin er der fokus på korpset, spejdersange og forkyndelse.
 
Sæt jer ved et lejrbål og læs historien om Else, mens I undervejs udfører de forskellige aktivite-
ter.
 
SANGE:
66 - Om bålet samles vi nu i klynge
67 - Slut kreds om det buldrende, bragende bål
 
Aktiviteter
MED ELSE TIL LEJRBÅL
I dag til flokmødet har Else og de andre grønsmutter fået lov at bruge de store spejderes bål-
plads. Nogle af de store spejdere har tændt et bål, inden grønsmutterne kom, og de har fået lov 
at være med til flokmødet for at underholde grønsmutterne med deres viden om korpset.
 
Først skal alle synge en sang. Else kan næsten læse alle ord, men det er alligevel lidt svært at 
følge med i sangbogen. Heldigvis synger de sangen to gange, og en af de store spejdere for-
tæller om, hvad sangen betyder.
 
SYNG EN SPEJDERSANG, FX SPEJDERLIV ER LEG FOR LIVET NUMMER 30 SAMMEN MED 
GRØNSMUTTERNE OG LAD DEM BAGEFTER TEGNE OG FORTÆLLE, HVAD SANGEN HANDLER OM.
 

Else kan godt lide at synge, og hun 
glæder sig til, at hun kan læse rigtig 
godt, så hun kan synge med på alle 
sangene.
 

En af de store spejdere kommer 
bærende på en lang grøn pose. 
Hun åbner posen og Else kan se, 
at der er en flagstang nede i 
posen. Det er spøjst. De store 
spejdere forklarer, at det ikke 
er en flagstang, men en fane. 
Dannebrog på en pind, som 
man kan vandre med. De 
store spejdere fortæller sag-
net om Dannebrog og viser, 
hvordan man skal håndtere 
fanen. Else får lov at prøve at 
stå med fanen. Den er virkelig 
tung. Flokføreren siger, at det 
kun er de store spejdere, der 

må gå med fanen allerforrest i 
marchen.

Historien om Dannebrog

Siden 1500-tallet har sagnet om 
Dannebrog været sat i forbindelse med 

slaget ved Lyndanise i Estland den 15. juni 
1219 (Valdemarsdag), hvor danskerne vandt herredømmet 

over det nordlige Estland. Legenden beretter, at esterne 
overfaldt den danske lejr, selvom disse ellers tidligere havde 
givet udtryk for at ville underkaste sig danskerne og gå 

over til den kristne tro. Danskerne var hårdt pressede, og 
kun fordi ærkebisp Anders Sunesen rakte sine hænder i bøn 
mod himlen, kunne et nederlag i første omgang forhindres. Til 

sidst var ærkebispen dog så udmattet, at han ikke 
kunne holde armene oppe længere, og det så ud til, at 

esterne ville besejre Valdemar Sejrs hær. I dette 
øjeblik skal et rødt korsbanner være faldet 

fra himlen og have givet 
danskerne sejren.
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Legenden er hentet fra: https://danmarkshistori-
en.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danne-
brog/. Her kan du også læse mere om historien 
bag Dannebrog.
 
I DAG FINDES DER BÅDE FANER FOR DE 
STORE SPEJDERE OG FOR GRØNSMUTTERNE. 
HVIS JERES GRUPPE HAR EN GRØNSMUT-
TEFANE SÅ LAD PIGERNE PRØVE AT RULLE 
DEN UD, GÅ OG STÅ MED DEN OG RULLE 
DEN PÆNT SAMMEN IGEN.

De store piger pakker fanen ned i det 
grønne hylster igen, og alle de store rejser 
sig op. Nu vil de nemlig vise et skuespil, 
som de selv har lavet.
 
LÆS BILAG 5 FOR GRØNSMUTTERNE OG LAD 
DEM DELTAGE I SKUESPILLET VED AT REJSE SIG 
OG SIGE DE TILHØRENDE SÆTNINGER HVER GANG 
ORDENE DE 
GRØNNE PIGESPEJDERE, FLOK, GRØNSMUTTE, SPEJDER,  
TELT BLIVER NÆVNT.
 
Else og de andre grønsmutter griner og klapper, da skuespillet 
er færdigt. De store spejdere bukker og tager deres udklædning af igen. Nu er det tid til at lege 
en leg. Legen handler om at give hinanden hånden. En af de store spejdere forklarer, hvorfor 
man som spejder altid hilser på hinanden med venstre hånd. 

Else og Eva sidder ved siden af hinanden, og de øver sig i at 
hilse på hinanden.
 
LEG BYTTE NAVN:
Alle går rundt mellem hinanden og giver hinanden venstre hånd med lillefingeren flettet ind i 
hinanden. Når I hilser, så siger I jeres navne til hinanden. Lederen siger til, og nu begynder I at 
bytte navn med den, I hilser på. Så Else hilser på Eva, og nu hedder hun pludselig Eva i stedet 
for Else. Hun går videre, hilser på Ida og præsenterer sig som Eva. Kan hun mon bytte sit eget 
navn tilbage igen?
 
Da legen er slut, ved ingen af grønsmutterne, hvad de hedder længere, men til gengæld har de 
lært at hilse på hinanden som rigtige spejdere.
 
Nu er Else lidt træt, men før hun kan sætte sig ned, må hun igen være aktiv. En af de store 
spejdere beder alle om at hente sig noget flot fra naturen.
Else går ud og finder en gren, der ligger på jorden. Det ligner, at der er et dyr, der har gnavet af 
barken. Else synes, det gør grenen til noget særligt.
 
Tilbage ved bålet viser alle deres fundne ting til hinanden. En af de store spejdere læser skabel-
sesberetningen fra Bibelen. Den har Else hørt før, men denne gang lægger hun særligt mærke 
til den dag, hvor Gud skabte alle jordens træer og planter.
Mon Gud også skabte netop den gren, som Else har fundet, for at dens bark 
skulle være rigtig lækker mad for et lille dyr?
 

Spejdere hilser med  
venstre hånd, men hvorfor?
I 1896 mødte BP høvdingen for 
Ashanti folket. Høvdingen rakte 
venstre hånd frem og sagde: ”I 
mit land, hilser de tapreste af 
de tapre hinanden med venstre 
hånd”. Begrundelsen var at man 
lagde sit skjold og dermed var 
ubeskyttet. Man viste dermed 
respekt for den man mødte.

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/dannebrog/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/dannebrog/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/dannebrog/
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Lad grønsmutterne finde noget i naturen, som Gud har været særlig god til at skabe og bed 
Fadervor sammen.
Else kender godt Fadervor. Nogle gange beder hun Fadervor som aftenbøn, inden hun skal sove. 
Så synger hendes mor en godnatsang for hende.
 
I dag skal de også synge en slags godnatsang. De store spejdere fortæller, at de altid synger 
mange aftensange, når de sidder rundt om bålet og nyder fællesskabet og en dag på spejderlej-
ren er ved at være slut.
Efter sangen så siger flokføreren mange tak til de store spejdere for alt det de har fortalt. Så 
fortæller hun grønsmutterne om, at det snart er tid til at de nye, Else og Maja, skal til optagel-
sesprøve. Så nu gælder det om at huske alt, det de har lært.
 
Afslutning
Kan alle grønsmutter mon huske hvad de har fået fortalt i dag?
Syng en aftensang med grønsmutterne og slut mødet som I plejer.
 
Materialer

• Et tændt bål med hvad dertil hører, sangbog, smuttefane, bilag 5.
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Finalen - Den store grønsmutteprøve
Else og grønsmutterne har trænet og øvet sig for at være klar til den store grønsmutteprøve.
I dag skal grønsmutterne lege, at de skal til optagelsesprøve ligesom Else.
 
Inviter en leder, som pigerne ikke kender. Hun skal overvære prøven og se om grønsmutterne 
kan bestå de forskellige opgaver.
 
Herunder er der en række opgaver som bygger på grønsmutternes optagelsesprøver gennem 
tiden og som hænger sammen med de ting, som grønsmutterne har øvet sig på i løbet af 
trinene.
Det er op til jer at sammensætte en prøve til jeres piger ud fra listen.
I kan vælge at lade alle grønsmutter være med til alle aktiviteter eller I kan udvælge nogle 
piger til hver enkelt aktivitet.
 
Husk at det bare er noget vi leger.
Alle grønsmutter får naturligvis mærket for at være med til trinnene og finalen, men hvis I 
ønsker at gøre noget særligt ud af at have bestået prøven, så kan I fx fremstille et læderop-
hæng med dato for prøven. Her kan I skrive navnene på de piger, der består prøven og hænge 
det op i spejderhytten.
 
DEN STORE GRØNSMUTTEPRØVE:

• Grønsmutterne tjekker at deres uniform er regelmenteret.
• Grønsmutterne synger deres startsang uden lederens hjælp.
• Grønsmutterne binder deres tørklæde samt to andre knob.
• Grønsmutterne ruller fanen ud, går med den, og ruller den ind igen.
• Grønsmutterne gør honnør og hilser på lederne med venstrehåndshilsen.
• Grønsmutterne tegner en kompasrose.
• Grønsmutterne tegner de forskellige månefaser.
• Grønsmutterne vælger et træ, fortæller hvilket træ det er og hvordan man kan se det.
• Grønsmutterne navngiver skyformationer og stjernebilleder ud fra billeder.
• Grønsmutterne tegner flokkens mødested og deres bopæl ind på et kort.
• Grønsmutterne beder Fadervor.
• Grønsmutterne synger en aftensang.

 
Afslutning
Når grønsmutterne har aflagt prøven, så bliver der afholdt en ceremoni, hvor den fremmede 
leder fortæller, hvem der har bestået grønsmutteprøven.
Fremstil et læderophæng med datoen for prøven og pigernes navne.
 
Tror I, at Else bestod sin optagelsesprøve?
Del mærket ud og inviter jeres gæst til at slutte af sammen med jer.

Materialer
• Knobreb, smuttefane, papir, blyant, kort over området.
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ER DU 100% SPEJDER - GRØNSMUTTER 

 

BILAG 1 

 

 

Elses historie 

 

Jeg hedder Else, og jeg er grønsmutte. I sensommeren 1936 spurgte min mor mig, om jeg ikke 

kunne tænke mig at blive grønsmutte hos KFUK-spejderne. Den tyggede jeg lidt på - for 

grønsmutte - hvad var nu det for noget?  Jeg besluttede at prøve det dér med at være grønsmutte 

- det kunne vel ikke være så farligt - og i oktober 1936 var jeg til mit første grønsmuttemøde. Det 

blev en succes, og ugen efter til næste grønsmuttemøde blev jeg meldt ind i grønsmuttetroppen i 

1. jyske division. 

 

Min tropfører hedder Frk. Svendsen. Vi siger jo “De” og “Frk. Svendsen”, så jeg havde været 

grønsmutte i et halvt år, før jeg fandt ud af, at Frk. Svendsen hed Esther til fornavn. Frk. Svendsen 

er en mægtig god tropfører. Hun er sjov og festlig, og hun er god til at sætte os i gang med 

spændende opgaver. Hun kan også godt være skrap og sætte grænser, hvis vi “kommer for højt op 

i gear”, som hun siger. 

 

Jeg blev hurtigt meget glad for at være grønsmutte. Efter mit tredie grønsmuttemøde fik jeg 

uniform, og tog den på til møderne. Det var ikke helt efter reglerne. Nyindmeldte spejdere og 

grønsmutter må først gå i uniform, når de har deltaget i 8 møder og 1 tur og på den måde har 

vist, at de stadig gerne vil være med. 

 

Til hvert grønsmuttemøde holder Frk. Svendsen “eftersyn”. Vi står på række, og så skal vi vise, at 

uniformen er i orden, - med blå sløjfe i snørehullerne foroven, brune sko og strømper, en 

sangbog i den ene lomme og papir og blyant i den anden lomme. Hvis jeg ikke har orden i disse 

ting, så bliver jeg noteret i Frk. Svendsens lommebog. Det har jeg prøvet. Jeg blev først slettet igen 

ugen efter, hvor jeg kunne vise, at jeg atter var i reglementeret uniform. 

 

Jeg er meget stolt af min uniform, og det har jeg været, siden jeg havde den på første gang. Til 

min første nytårsparade i 1937 nægtede jeg at have frakke på, selvom det nærmest var frostvejr. 

Så jeg blev udstyret med flere lag uldent tøj under uniformen og 2 par lange strømper i  
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fedtlæderstøvlerne. Min mor sagde, at jeg lignede en udstoppet kanin. Min mor sagde, at jeg så 

stolt og glad ud, da hun så mig i paraden. Men til gengæld havde jeg nogen vanskelighed med at 

gå i takt til trommerne og fløjterne. Det har jeg lært nu. 

 

Jeg har været med på sommerlejr på Strandsborg, og jeg har også været med på mange 

weekendture. I det hele taget er jeg meget glad for de udendørs aktiviteter. Nogle gange er vores 

trop på weekendtur i Skæring, hvor det civile KFUK i Aarhus har en lejrhytte, som ligger lige ned til 

vandet. Den hedder Tabor. Huset er gammelt, men det er spændende. Vinduer og dørene er ret 

skæve, trappen til sovesalen på 1. Sal knager mere end almindeligt højlydt, og der er et lokum i et 

lille skur udenfor selve huset. Der er små grønne frøer i spanden, når vi pumper vand op af den 

gammeldags pumpe udenfor køkkendøren. Frøerne bor nede i brønden, så vi sørger altid for at 

fiske dem op af spanden og smide dem ned i brønden igen, inden vi bærer vandet ind i køkkenet.  

Ved Tabor er omgivelserne helt perfekte og vi leger hekse, indianere og prinsesser. Nogle gange 

leger vi “tærrenleg”, hvor vi skal hugge bånd og flag fra hinanden. Om aftenen har vi lejrbål nede 

på stranden, og det er altid festligt og højtideligt.  

 

Til vores grønsmuttemøder og på turene arbejder vi med grønsmutteprøverne. 2-3 gange om året 

holder Frk. Svendsen “eksamen” i prøverne. Jeg er altid ret nervøs inden eksamen. Jeg håber, at jeg 

består. 

 

Frit efter s. 24-26 i “KFUK-spejder i Århus 1919-1989” af Else Broundal 
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Uniformen gennem tiden

Spejderhatten blev fra spejderbevægelsens start omkring 1907 og fremefter den foretrukne
hovedbeklæd n i ng til un iformen for d ren gespejderne.

Det var spejderbevægelsens stifter Robeft Baden-Powell, der indførte denne hovedbeklæd-
ning, men det var dog kun drengespejdere og ledere det benyttede spejderhatten, ulveungerne
blev derimod udstyret med en kasket.

Da pigespejderbevægelsen nogle år senere blev en realitet, overtog de spejderhatten samt
indførte en skråhue som deres foretrukne hovedbeklædning for spejdere og ledere, hvorimod
grønsmutterne måtte "nøjes" med skråhuen.

Mange ledere fik mulighed for at bukke hatteskyggen op mod hattepulden, der blev fastholdt
med en esprit.

Det kan man se på billeder fra den tid og frem til omkring år 2006, hvorefter De grønne
pigespejders hovedbeklædningen forsvandt, idet uniformen fra 1919 og frem til vores tid har
gennemgåeten mere aktuel udvikling. Man ervel ikke pigespejder, hvis man ikke følger tidens
strømninger.

Uniformen, kort foftalt:
1919: Grøn skjortebluse med 4 lommer, blå slips og mørkeblå nederdel, brune strømper og

spejderbælte samt den før omtalte hovedbeklædning.
1950: Grøn kjole med 4 lommer og slips samt spejderbælte og brune strømper samt hat eller

skråhue.
Grønsmuttere: Grøn kjole med 4 lommer, hvide eller blå sløjfebånd samt spejderbælte og

skråhue.
1970: Grøn strikket tøe med v-udskæring, hvid skjofte og grøn slips eller cross-tie, nederdel

med lynlåslomme eller grønne lange bukser. Endvidere spejderbælte, brune, softe eller hvide
strømper samt skråhue eller hat.

For grønsmutter: Grøn strikkettrøje med v-udskæring, hvid skjortebluse, cross-tie og nederdel
med lynlåslomme. Evt. valgmulighed, grøn spencer eller lange grønne bukser, spejderbælte og
skråhue.

1990: Mørkegrøn skjorte med brystlommer, gult tørklæde og lange bukser samt skråhue eller
hat.

For grønsmutter: Grøn strikket tøje med v-udskæring, gult tørklæde og lange grønne bukser
samt skråhue.

1996: Lysegrøn skjorte med brystlommer, ternet tørklæde med trekantemblem og lange
bukser til både grønsmutter og spejdere.

2006: Lysegrøn skjorte med brystlommer, ternet tørklæde og lange bukser.
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Er du 100% spejder? Grønsmutter 
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ER DU 100% SPEJDER - GRØNSMUTTER 

 

BILAG 5 

 

 

Skuespil om korpset 

 

De grønne pigespejdere: Vi giver piger mod, og vi sætter verden i bevægelse 

Flok: Vi er xx Flok i xx Gruppe. 

Grønsmutte: Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste 

Spejder: Vær beredt! 

Telt: Luk teltet, så vi sover tørt i nat. 

  

  

De grønne pigespejdere blev startet i 1919. De grønne pigespejdere har mange grupper.  I en 

gruppe er der grønsmutter og spejdere. Flokken er fuld af glade grønsmutter. Grønsmutterne laver 

aldrig ballade.  De store spejdere er i troppen. 

Flokken mødes hver uge i deres spejderhus, hvor de har det sjovt, og udfordrer sig selv.  

Sofie er grønsmutte sammen med sin veninde Mia, og i weekenden skal de på tur sammen med 

hele deres flok. De skal med bussen, sove i telt og mødes med nogle grønsmutter fra en anden 

flok. Sofie og Mia er lidt nervøse, for det er første gang, de skal sove i telt. De glæder sig rigtig 

meget, for de har tit hørt nogle af spejderne fortælle om, hvor spændende det er at være på tur og 

sove i telt. Selvom Sofie og Mia er lidt nervøse, så kan de næsten ikke vente til det bliver weekend. 

Sofie og Mia elsker nemlig at være grønne pigespejdere, fordi de får lov til at prøve og opleve så 

mange spændende ting, som de ellers ikke ville have turdet. 

 

 


