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Fest

Spirer – Trin for trin
 
Piger i spirealderen er ved at samle erfaring med at deltage i forskellige fester, fx i familien, i 
forbindelse med årets højtider og ikke mindst til fødselsdagsfester i klassen.
Hos De grønne pigespejdere udvikler vi piger til at turde mere. Spirerne får muligheden for 
at planlægge en fest fra bunden og vise deres forældre, at det kan de sagtens – især når vi 
hjælper hinanden.
 

Trin 1 - Hvad er en fest?
På dette trin får spirerne mulighed for at reflektere over, hvad der gør en fest til en god fest, 
og hvordan man skal opføre sig til en fest.
Der skal også laves invitationer til spireflokkens fest.
 
Start trinnet med at fortælle spirerne om finalen, så de ved, hvad målet er.
 
LEGE OG SANGE:
215 - Du skal klappe, hvis du er i godt humør

Kongens efterfølger: Spirerne kan lege kongens efterfølger for at øve sig i at gæsterne skal 
gøre som værten siger - men værten skal finde på sjove ting at gøre.
 
Aktiviteter
DEN GODE FEST:
Aktiviteten går ud på at undersøge, hvordan man er en god vært og en god gæst.
Del flokken i mindre grupper på 3-5 piger.
Hver gruppe skal trække en seddel og lave et lille skuespil ud fra sedlen. Når et hold har vist 
deres lille skuespil skal hele flokken diskutere, hvad skuespillet handlede om - og om skue-
spillet viste den bedste måde at opføre sig på. 

Her er nogle forslag til sedler:
• Ankomme til festen: Hvordan skal man gøre som gæst og som vært lige når man   
 kommer til en fest (Til lederen: hvordan tager værten imod, gæsten hænger sin jakke  
 o.s.v.)
• Under festen: Hvordan skal man (ikke) gøre, når man sidder ved bordet? (til lederen:  
 Lad gerne spirerne vise hvordan man ikke skal gøre)
• Under festen: Hvordan skal man gøre, når man skal lege sammen (til lederen: at få  
 alle med, at være med selvom man måske ikke selv bliver valgt til fanger   
 osv)
• Når festen snart er slut: Hvordan skal man gøre, når man skal slutte af og  
 sige farvel?

Find gerne på flere situationer.
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VI INVITERER TIL FEST:
Spireflokken skal sammen skrive en tekst til invitationen.
Lederen har et stort stykke papir, hvor det aftalte skrives ned efterhånden.
Lederne har på forhånd besluttet, hvornår og for hvem festen holdes. Resten af invitationen 
er spirerne med til at finde på. Teksten skrives ren og printes eller kopieres
 
SPIRERNES EGEN INVITATION:
Pigerne udsmykker egen indbydelse.   
Giv hver spire et stykke karton og gør plads i midten til den skrevne del af invitationen. Lad 
hver spire udsmykke resten af deres invitation med tuscher, farver, klistermærker, fjer eller 
hvad I ellers har i spejderhytten.
 
Afslutning
Tag en runde, hvor I samler op på, hvad spirerne har oplevet i dag - hvad er det nu, man skal 
huske, når man skal holde en fest?
 
Materialer

• Papir, blyanter, adgang til printer, karton, limstift, sakse, tucher, fjer, pallietter osv.
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Trin 2 – Vi planlægger vores fest
En god fest skal forberedes ordentligt. På dette trin får spirerne muligheden for at dykke ned 
i forskellige elementer omkring deres fest.
 
I kan vælge at lave alle aktiviteter sammen, eller I kan vælge at dele jer i hold. Det vigtigste 
er, at forberedelserne sker så meget som muligt på spirernes præmisser, og at de alle ople-
ver at bidrage til den fælles opgave.
 
Hvis I vil X’e mærket, så kan I vælge at indlægge et ekstra trin, hvor I handler og selv bager 
pandekager. Så skal I ikke lave pandekage-banan-sushi på dette trin.
 
LEGE OG SANGE:
202 - Hilsekanon
198 - Vi vil ha’ voksne der griner
Ballondans
Stoledans
 
Begge disse lege kræver at spirerne først gør klar til legen, bliver enige om reglerne, leger 
med hinanden og rydder op bagefter.
 
Aktiviteter
MENU OG INDKØBSLISTE:
Spirerne skal bestemme, hvad de vil servere til festen. Vælg noget mad, noget at drikke og 
en dessert.
Herefter skal der laves en indkøbsliste. Spirerne nævner tingene, og lederen skriver en liste. 
Spirerne kan evt. tegne ingredienserne.
 
Lederen beregner mængder.

HVAD SKAL DER SKE TIL FESTEN?
Bliv enige om nogle sange, som spirerne gerne vil synge sammen med deres forældre. I kan 
også vælge en leg eller to, som forældrene kan være med til.
Husk at beslutte hvem af spirerne, der skal forklare legen til festen.
Hvis I ikke har sangbøger nok til alle, så kan I kopiere sangteksterne og lade en spire dele 
dem ud til festen.
 
VI LAVER MAD:
Sæt noget tid af til at forberede en del af menuen på dette trin. Det kan fx være desserten, 
hvis den kan fryses.
 
VI PYNTER OP:
Dug - læg en lang papirdug på bordet og lad spirerne pynte den med tegninger.
Servietter - Lad spirerne folde servietter.
Se bilag 1 for inspiration
 
ØVE BORDDÆKNING:
Lederen har fundet en masse ting frem på et bord. Der er både ”rigtige” og ”for-
kerte” ting til borddækning, fx sko, lineal, blomster, service, lys, tuscher…
Nu skal spirerne vælge hvilke ting, der skal bruges til at dække deres bord og øve 
sig i at sætte tingene pænt.
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Afslutning
Hvis I har mulighed for at lade tingene stå fremme indtil festen, så pynt bordet rigtigt nu. 
Ellers så må I gemme tingene et godt sted, så det er nemt for jer at finde frem.
Tal om hvad der skal ske til festen og hvem der gør hvad.
 
Materialer

• Balloner, stole, papir, blyanter, farveblyanter, sangbøger, papirdug, servietter, rigtige  
 og forkerte ting til borddækning, evt. ingredienser til desserten, hvis den er besluttet  
 på forhånd, bilag 1.
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Finalen – Spireflokkens fest
I dag er det store festdag.
Spirerne er spændte og klar til at være værter.
 
Vi anbefaler at festen varer mindst 2 timer inkl. forberedelser og oprydning.

VORES FORSLAG TIL PROGRAM:
40 min – spirerne forbereder det sidste til festen
1 time – forældrene kommer og spirerne afholder festen
20 min – spirerne rydder op, mens lederen underholder forældrene (fortæl fx om gruppens 
værdier eller den næste spiretur)
 
I kan naturligvis tilrette programmet til netop jeres flok, sørg blot for, at alle spirerne er med i 
forberedelser og får en ”vært-rolle” ved selve festen.
 
Når forældrene kommer, så fortæl dem, at spirerne har glædet sig til at være værter og mind 
forældrene om, hvordan man er gode gæster (Ikke overtage opgaverne, ikke bestemme hvad 
spirerne nu skal gøre)
 

Husk at det er spirerne, der serverer
Husk at det er spirerne, der tager imod og siger velkommen

Husk at det er i spiretempo
Husk at spirerne rydder op

…
Aktiviteter 
GENNEMGÅ DAGENS PROGRAM:
Snak med spirerne om hvad der skal ske inden forældrene kommer, og mens forældrene er her.
Husk tilbage til trin nummer 1 – hvordan er man en god vært?
 
Husk på aftalerne om, hvem der tager imod gæsterne, hvem byder velkommen, hvem serverer, 
hvem rydder af bordet, forklarer lege, deler sangbøger ud osv.
 
FREMSTIL MADEN:
Lav maden klar.
 
PYNT OP:
Dæk bord ligesom I øvede jer på sidst og pynt op med servietter, dug, service, og hvad I ellers 
har forberedt.
 
AFHOLD FESTEN:
Husk at tage billeder undervejs.
Når spirerne har ryddet op, så kan I slutte med, at de får mærket, og forældrene kan være med 
til at slutte af, som I plejer at gøre.
 
Materialer

• Ingredienser til mad, køkkenredskaber, adgang til køkken, ting til oppynt  
 ning, service, sangbøger, evt. materialer til lege.



BILAG 
JUBILÆUMSMÆRKER 
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Fest - Spirer  

 

Bilag 1 

 

Servietfoldning 

På nettet findes anvisninger til rigtig mange forskellige flot foldede servietter. Vi har fundet 2 

forskellige billeder, som måske kan inspirere jer. I kan både se og læse anvisningerne til dem vi 

har fundet frem på:   

https://festli.dk/blog/servietfoldning/ 
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