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Fest

Grønsmutter – Trin for trin
Grønsmutter siger aldrig nej til en god fest.
Dette mærke giver dem muligheden for at reflektere over, hvad der skal til for at afholde en 
god fest, og hvordan deres rolle som vært og gæst kan påvirke stemningen til en fest.
Grønsmutterne skal planlægge deres helt egen fest for andre grønsmutter - måske kan de 
blive jeres nye venskabsflok?
 
Selve mærket tager “kun” 2 trin + finalen, til gengæld kræver X’et både et ekstra trin samt en 
ekstra finale, hvor grønsmutterne skal være gæster hos en anden grønsmutteflok.
 
Nogle flokke vil naturligt skulle starte med at være gæster og først afholde deres egen fest 
senere. Det kan sagtens lade sig gøre, men man kan ikke få mærket uden at have afholdt sin 
egen fest.
Man kan sagtens invitere en grønsmutteflok, der ikke er i gang med at tage dette mærke, 
når bare de gerne vil på besøg og have nye venner.

Finalen er en fest og den kan holdes på et forlænget møde (2 timer) eller i en weekend, hvis I 
vil have mere tid.
 

Trin 1 – Verdens bedste vært?
På dette trin skal grønsmutterne på løb for at finde ud af, hvordan værter og gæster kan 
gøre deres bedste for at skabe en god fest.
Grønsmutterne skal også lave en video-invitation til deres fest.
 
LEGE OG SANGE:
188 - Livstræet
204 - Jo mere vi er sammen 

Brug gerne tid på at lege forskellige slags selskabslege, gerne nogle af dem som grønsmut-
terne holder særligt af. Det vil gøre det nemmere at udvælge lege til festen på næste trin.
I kan også afprøve nye lege. Find inspiration i Spil og Leg (legedatabasen.dk)

Aktiviteter
FEST-DILEMMA-LØB:
Nu skal I på et løb, hvor I skal møde Sara og Emma. De er begge grønsmutter.
Sara er 8 år, snart 9 og går i 3.B på Lilleby Skole. Emma er allerede blevet 9 år og 
hun går i 3.Y på Storeby Skole.
Hjælp Sara og Emma med at finde de bedste løsninger på hver post.
 

http://legedatabasen.dk
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POST INDHOLD
Post 1: Sara har snart fødselsdag, og hun vil gerne holde en fest. Sara kan ikke be-

slutte sig for, om hun vil invitere hele klassen eller kun pigerne. Eller må-
ske bare de sødeste af pigerne fra klassen? Og hvad med Emma, som hun 
kender fra spejder?
 
Hvordan tror I, at festen bliver alt efter, hvem Sara inviterer med?
Hvem synes I, at hun skal invitere med til festen?
 
På posten er der en mængde invitationer til fødselsdag, se bilag 1. Lad 
grønsmutterne skrive de forskellige muligheder på invitationerne. Hvis I 
bliver enige om en løsning, så kan I putte den valgte invitation i en kuvert og 
lade, som om I sender den.

Post 2: Emma er blevet inviteret til fødselsdag hos Sara fra spejder. Hun går ikke 
i klasse med Sara, så Emma er nervøs for festen, for hvad nu hvis hun slet 
ikke kender nogen af de andre gæster?
 
Hvad synes I at Emma skal gøre?
 
På posten er der en fødselsdagsinvitation fra Sara til Emma med en afkryds-
ningsboks, se bilag 2. Hvis I bliver enige om en løsning, så kryds af i ja eller 
nej-boksen.

Post 3: Emma er til Saras fødselsdagsfest, og det er blevet tid til at pakke gaver op. 
Sara gør sig umage med at pakke gaverne forsigtig op. Emma ser, at Sara 
får den nyeste X-bot-dream-yoyo. Sådan en har Emma altid ønsket sig, og 
hun har plaget sin far om at få en helt vildt længe. Emma kan mærke, at hun 
bliver jaloux på Sara.
 
Hvad synes I, at Emma skal gøre?
 
På posten er der en mængde små gaver. Lad hver grønsmutte pakke en gave 
op inden I læser postbeskrivelsen. Nogle gaver indeholder fx lidt slik eller 
andet lækkert, mens nogle indeholder “kedelige” ting.

Post 4: Til Saras fødselsdag har hun fundet på, at de skal lege stopdans. Emma gi-
der ikke lege stopdans.
Hvordan skal Emma gøre for at være en god gæst?
I kan evt. lege en omgang stopdans inden I går videre.

Post 5: Til Saras fødselsdag har hun også fundet på, at de alle sammen skal lege 
pudekamp. Sara fortæller om det, men gæsterne er lidt trætte og gider ikke 
lege pudekamp.
 
Hvad skal Sara gøre for at være en god vært?
 
I kan evt. lege pudekamp inden I går videre.
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VIDEO-INVITATION:
Nu skal grønsmutterne lave en video-invitation til deres gæster.
Lederen har på forhånd lavet en aftale med en anden grønsmutteflok, som gerne vil komme 
på besøg.
Hvis det er nogen, som pigerne ikke kender endnu, så vis gerne et billede af dem. Tal om, 
hvor gæsterne kommer fra.
 
Start med at aftale, hvad der skal siges i invitationen og fordel beskeden imellem jer.
Så filmer I invitationen. Send den til gæsterne.
 
I kan også lave en invitation på et stort stykke karton og pynte den bagefter.
Send invitationen med posten eller bed en leder om at aflevere den.
 

Hjælp grønsmutterne til at tale om svære emner
Piger i smutte-alderen er i fuld gang med at udvikle deres sociale kompetencer og lære 
de sociale spilleregler, der gør dem bedre i stand til at begå sig både blandt kamme-
raterne i skolen, men også i andre sammenhænge som fx til spejder. Her kan du som 
leder være med til at understøtte smutternes sociale forståelse ved at tale åbent med 
dem om, hvordan vi i ethvert fællesskab allesammen har et ansvar for, at alle føler sig 
velkommen. Her er der et par fif til, hvordan du som leder kan sikre, at alle smutterne 
både får en god oplevelse og samtidig lærer noget på løbet:

• Vær opmærksom på, at smutterne sandsynligvis kommer fra mange forskellige 
baggrunde. Det er derfor vigtigt, at du som leder også får anerkendt, at der kan 
være mange forskellige måder at håndtere posternes dilemmaer på. Det sagtens kan 
være, at der fx er smutter, hvis forældre ikke har råd til at holde stor fødselsdag for 
hele klassen eller købe dyre gaver. De børn vil naturligvis se dilemmaerne anderle-
des, end dem, der kun behøver tænke på, hvem de godt kunne tænke sig at invitere 
eller hvilket legetøj, de selv ønsker sig.

• Empati er en muskel, vi kan træne sammen – tag gerne en snak med grønsmutterne 
om, hvorfor det er vigtigt ikke at udelukke nogen; hvordan det føles ikke at blive 
inviteret med til fødselsdag (eller legen i skolegården) og hvad vi generelt kan gøre 
for at få andre til at føle sig velkomne.

• De dilemmaer som grønsmutterne skal forholde sig til er meget virkelighedsnæ-
re, hvilket betyder, at der måske vil være nogle af smutterne, der selv har erfarin-
ger med lignende situationer. Det kan godt skabe store uenigheder eller konflikter 
mellem grønsmutterne, særligt hvis der er tale om oplevelser, der har påvirket dem 
meget, som fx at være den eneste, der bliver holdt udenfor eller hende, der ikke må 
invitere alle sine klassekammerater til fødselsdag. Prøv derfor at være opmærksom 
på de fortællinger smutterne bruger som argumenter, når I skal besvare dilemmaer-
ne på posterne.

• Vær opmærksom på, at dette emne kan påvirke nogle børn mere end andre, så det 
er vigtigt, at du som leder sikrer, at der er plads til, at smutterne kan dele de ople-
velser, de måske selv har med at føle sig udenfor med dig – også efter løbet.
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Afslutning
Tag en runde, hvor grønsmutterne kan fortælle, hvad de har oplevet i dag.
 
Materialer

• Kuvert, små gaver til post 3, musik til stopdans, puder, kamera til at optage invitatio- 
 nen, bilag 1 og 2.
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Trin 2 – Vi planlægger festen
På dette trin skal selve festen planlægges. Planlægningen kan enten foregå som et løb, hvor 
smutterne deles på hold, eller alle smutterne kan tage beslutningerne i fællesskab.
Det vigtigste er, at smutterne selv er med til at skabe indholdet i deres fest.
 
LEGE OG SANGE:
214 - Den melodi vi alle ka’ li’
210 - Alle som er piger
 
Ligesom på sidste trin, så kan man lege nogle forskellige selskabslege, så det bliver nemmere 
for smutterne at vælge hvilke lege, der skal være til festen.
 
Aktiviteter
De forskellige dele af festen skal planlægges. Husk at skrive ned, hvad I bliver enige om.
 
PINDEMADDER:
Grønsmutterne skal beslutte, hvilke pindemadder de vil servere for deres gæster. Lederen kan 
lade smutterne vælge helt frit eller have fundet nogle forslag på forhånd. Tænk over, at det skal 
være noget, som smutterne selv kan forberede og servere.
Se bilag 3 for inspiration.
Søg eventuelt på Google efter “fruit animals”
 
DRINKS:
Grønsmutterne skal beslutte hvilken drink, de vil servere for deres gæster. Lederen har på 
forhånd blandet en smagsprøve på de tre drinks fra bilag 4. Smutterne kan vurdere udseende 
og smag af de forskellige drinks og beslutte sig for hvilken en, de vil lave til festen. I kan også 
finde på jeres helt egen.
 
LEG:
Grønsmutterne skal beslutte, hvilke lege de vil lege med deres gæster.
Lederen hjælper med at vurdere, hvor lang tid der er til leg, og hvor mange lege man kan nå.
Når smutterne har valgt nogle lege, så skal de beslutte, hvem der introducerer de enkelte lege, 
og hvordan reglerne er. Find også materialer frem.
 
Hvis der ikke er nogen, der har valgt en navneleg, så find på en navneleg i fællesskab, som alle 
kan lege, når festen starter.
 
PYNT:
Lav en masse pynt til jeres festlokale.
Det må gerne være pigespejder-inspireret og i flotte, klare farver. Kun fantasien (og tiden) sæt-
ter grænser.
 
PROGRAM:
Lav et program for jeres fest
Fx

• Ankomst - hvem byder velkommen og hjælper gæsterne med overtøj?
• Velkomst - hvordan lærer man bedst hinanden at kende, fx navneskilte,   
 navneleg, jeres almindelige startsange
• Rundvisning - grønsmutterne kan vise rundt i deres spejderhytte og også  
 gerne udenfor. Hvor er toilettet og andre vigtige steder?
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• Spisning - husk at lave en bordplan, så gæster og værter sidder blandet til festen.  
 Grønsmutterne præsenterer deres pindemadder og drinks og serverer for deres gæ-
ster.
• Lege - Grønsmutterne leger alle de forberedte lege
• Afslutning - I kan synge jeres almindelige slutsang sammen med gæsterne. Gæsterne  
 kan være med til at dele mærkerne ud - måske skal de have deres X?
• Farvel - Husk at sige pænt farvel til alle gæsterne og følge dem ud til bussen eller biler- 
 ne.

 
Afslutning
Hvad glæder I jer mest til ved festen?
 
Materialer

• Ingredienser til drinks (bilag 4), materialer til de valgte lege, materialer til pynt, papir,  
 tuscher, bilag 3.
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Finalen – Grønsmutteflokkens fest
Nu er det store festdag.
Smutterne er spændte på at skulle være værter og møde deres gæster – som de måske slet ikke 
kender endnu.
 
Som leder har du en vigtig opgave i at lade grønsmutterne være værter, men samtidig sørge for 
at både værter og gæster har en god fest og får snakket sammen på kryds og tværs.
 
Aktiviteter
GØR KLAR TIL FESTEN:
Smutterne mødes i god tid, inden gæsterne kommer.
Smutterne skal dække bord, pynte op med det pynt der blev lavet på trin 2. Der skal laves pin-
demadder og drinks. Find materialerne til legene og genopfrisk, hvordan man forklarer regler-
ne.
Aftal hvem der tager imod gæsterne og mind hinanden om, hvordan man er en god vært.
Hvad kan I gøre, for at gæsterne føler sig velkomne og at alle tør at snakke med hinanden?
 
Skriv festens program op på et stort stykke papir og hæng det op et sted, hvor alle smutter kan 
se det og følge med undervejs.
 
AFHOLD FESTEN:
Når gæsterne kommer, så er det smutterne der tager imod dem og byder velkommen.
I kan fx øve jer i at give hånd, det har I sikkert prøvet til familiefester.
 
Start med en navneleg.
 
Lederens opgave er at hjælpe smutterne med at holde tidsplanen, men giv god plads til at 
smutterne kan være værter og ikke bare hjælpere. Som leder skal du især have fokus på, om 
gæster og værter får lært hinanden at kende og snakket sammen undervejs.
 
Når festen er ved at være slut, så kan I have mærkeceremoni sammen med gæsterne. De skal 
måske have et X til deres mærke - eller måske kan gæsterne være dem, der giver mærkerne til 
de gode værter?
 
Afslutning
Når gæsterne er taget afsted, så skal der ryddes op.
Snak med grønsmutterne om, hvad der gik godt til festen, og hvad de hver især har lært.
 
Materialer

• Pynt, service, ingredienser til pindemadder og drinks, materialer til lege,
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Trin 3 - Værtindegaver
Dette trin er en del af X’et til mærket.
Grønsmutterne skal gøre sig klar til at besøge en anden grønsmutteflok. Måske er det de 
samme, som var gæster til jeres fest - måske er det nogle helt andre, som I ikke kender end-
nu?
Grønsmutterne skal lave værtindegaver og huske på, hvordan man er en god gæst.
 
LEGE OG SANGE:
Tag den ring og lad den vandre
Denne leg minder om at give gaver.

Aktiviteter
INVITATION:
Tal om hvem det er, I skal besøge. Vis gerne billeder af den anden flok.
Hvis I har modtaget en invitation, så se på den i fællesskab. Fortæl om, hvor det er I skal hen 
og hvordan I kommer derhen osv.
 
GODE GÆSTER:
Hvis det er længe siden, at I har taget mærket, så husk tilbage på, hvordan man er en god 
gæst. I kan eventuelt se billeder fra jeres egen fest.
 
I kan interviewe hinanden om, hvordan man er en god gæst. I kan også finde mennesker 
uden for jeres spejderhus og spørge dem om, hvad de gør for at være gode 
gæster, når de er på besøg.
 
VÆRTINDEGAVER:
Tal om hvad en værtindegave er.
 
I skal lave værtindegaver til jeres værter. I kan enten lave en fælles 
gave, som de kan have i deres spejderhus, eller I kan lave individuelle 
gaver til hver vært-grønsmutte.

Her er en idé til en værtindegave, som kan bruges enten som en vase 
eller til opbevaring af fx tusser.
Gaven består af et syltetøjsglas, som skal have et omslag af mosgummi.
Mosgummi (40 cm) kan nå hele vejen rundt og samlingen i siden klipses. 
Mosgummi (30 cm kan klippes i to stykker til et glas, så de to stykker mosgum-
mi samles i begge sider
Skal der være hulleeffekter i mosgummiet, skal de laves, inden mosgummiet sættes fast på 
glasset.
Kanterne kan evt. også klippes i mønster
Herefter kan I dekorere jeres glas, lige som I vil have det

Se illustrationer af værtindegaven på næste side.

Husk
at spørge,
hvor mange 

vært-grønsmutter, 
der er i den 
anden flok.
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Afslutning
Hvad glæder I jer mest til ved at skulle til fest hos den anden grønsmutteflok?
 
Materialer

• Syltetøjsglas (med lige sider), mosgummi (30 cm eller 40 cm lang, bredden afhænger  
 af hvor stort glasset er). Alternativt til mosgummi kan man bruge tykt stof eller skind
• Dekorationsmateriale, fx pailletter, glimmerlim eller effektliner, tusser, perler, fotos,  
 klistermærker mm. Saks, lineal og blyant til markering, hvor der skal klippes.
• Klipsemaskine til at klipse mosgummiet sammen i siden/siderne (alternativt kan I sy  
 det sammen)
• Hullemaskine, hvis I vil lave hulleeffekter
• Lim til pailletter osv.
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X-tra finale – til fest
I dag skal grønsmutterne ud til en fest hos nogle andre grønsmutter.
 
Husk i god tid at give grønsmutterne besked om den fest, som de er inviteret til, især omkring 
ændret mødetid og sted.
 
Husk at tage jeres værtindegaver med.
 
Når I er på vej hjem fra festen, så kan I snakke om, hvad der var det bedste ved festen. I kan 
også snakke om, hvad I ville have gjort anderledes, hvis det var jeres fest.



 

 Næste lørdag 
13-16 

 Strandgade 45 

 Varmt tøj og sko 

 Sara 

 I næste uge  Min mor eller far 



 

 Næste lørdag 
13-16 

 Strandgade 45 

 Varmt tøj og sko 

 Sara 

 Jeg kommer ikke  Jeg kommer 

 Emma 
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Pindemadder til børn 

Pindemadder kan laves på alle mulige måder (prøv evt. at søge på google billeder/pindemadder). 

Det er kun fantasien, der sætter grænser. Vi foreslår to varianter, som fylder lidt i maven. 

                                            

                                   Læs mere om mini-burger:  http://spistapas.dk/micro-burger/ 

                                   

             Læs mere om rugbrødpindemadder:  

             https://www.karinabaagoe.dk/2015/09/11/6-ars-fodselsdag-inspiration-til-mad/ 

 

https://www.karinabaagoe.dk/2015/09/11/6-ars-fodselsdag-inspiration-til-mad/
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Drinks til grønsmutternes fest 

Her er forslag til 4 forskellige drinks. De er fra www.alletidersdag.dk 

Find flere opskrifter på alkoholfrie drinks ved at søge på “børnedrinks” eller “alkoholfrie drinks” på 

Google. 

  

Glas og pynt 

Pynten er vigtig! Den gør grønsmutternes drinks meget festlige og giver mulighed for at hver drink 

kan være helt unik. 

Find forskellige glas, fx i genbrugsbutikker.  

I kan evt. dyppe kanten af glasset i vand/sodavand/juice og herefter i sukker. Det giver en flot 

effekt. 

Brug sugerør, skiver af frugt, parasoller og alt muligt andet pynt til jeres drinks. 
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Virgin strawberry daiquiri 

4 drinks 

24 jordbær (friske eller frosne) 

Saften fra 2 limefrugt 

4 tsk sukker 

32 isterninger 

Fremgangsmåde: 

Blend alle ingredienserne i en blender til massen den er ensformet. Hæld drinken i cocktailglas, og 

pynt med et frisk jordbær eller en skive lime. 
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Virgin Sunrise drink 

1 drinks 

4 dele appelsinjuice 

2 dele grenadine 

Isterninger 

Fremgangsmåde: 

Put is i et højt glas og 4 dele orange juice. Rør rundt og tilføj to dele grenadine forsigtigt, så det 

danner en farveovergang. Pynt evt. med en skive appelsin og server med sugerør og en 

drinksparaply. 
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Virgin Piña Colada 

4 drinks 

60 cl ananasjuice 

8 cl kokosmælk 

Isterninger 

Fremgangsmåde: 

Fyld glasset med isterninger og hæld alle ingredienserne i et glas og rør godt rundt. 

Pynt drinken med en drinksparaply for at gøre den festlig at se på. 
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Virgin Mojito 

1 drinks 

100 ml Sprite 

1/3 af en lime frugter 

8-10 mynteblade 

12.5 ml sukker sirup 

Fremgangsmåde: 

Kom lime, mynte og sukker i et højt stabilt glas og mord det med en morder. Fyld glasset op med 

knust is. Top op med Sprite og brug en lang ske til at dreje rundt med. Pynt med en flot kvist 

mynte. 

Inspiration: Hvis man udskifter Sprite med æblejuice og den normale sukker med vaniljesukker, så 

har man en virgin Twisted Mojito. 

 

 

 

 


