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Ledermærket

Kære Ledergruppe
I dette mærke får I muligheden for at træde ud af hverdagens drift og nyde jeres fællesskab. 
Dette mærke har tre ben at stå på: Spejder-Nørd, Værdifuldt Samvær og Fejring. Undervejs 
får I muligheden for:
at I selv får prøvet noget af alt det, der er sjovt ved at være spejder
at få talt sammen om de værdier, der er grundlaget for jeres arbejde
at det er jer, der er festlige sammen
Inden for hvert ben er der en række forslag, hvoraf I som gruppe skal vælge minimum et. 
Finder I undervejs ud af, at I har lyst til mere, ligger dette frit for.

I bestemmer selv, hvem der er med til at tage mærket. Det kan være alle i en bestemt al-
dersgruppe, alle i en bestemt funktion, eller hvad der nu passer i jeres gruppe.

Mærket kan tages gennem hele året, i forlængelse af jeres ledermøde, på weekender, på 
hverdagsaftener. Det er jer, der bestemmer og planlægger, så det giver værdi for jer som 
ledergruppe. 
I kan vælge at være sammen om planlægningen, eller I kan dele opgaverne ud mellem jer. I 
kan også samarbejde med nabogruppen og planlægge for hinanden.

Alle, der deltager i minimum én aktivitet fra hvert ben og bidrager til det afsluttende produkt 
kan få mærket.

Spejder-Nørd
Hvor tit har I som ledergruppe mulighed for at udfordre jer selv som spejdere og nyde spej-
derlivets glæder uden børneansvar? Derfor skal I planlægge og gennemføre minimum en 
aktivitet for ledergruppen; vælg fra nedenstående eller find selv på noget større:

• Sheltertur med vandring og mad lavet over bål, hvor I også bruger de planter og bær,  
 som findes i området.  
• Lav 4-retters gourmetmad over bål og spis ved et hjemmelavet raftebord.
• Tag 1. klassesprøven som den så ud i 1950, se bilag 1
• Besøg et af de mange klatrecentre i Danmark og test jeres nerver i højden.
• Tag på kanotur evt. med overnatning. 
• Planlæg og byg et større pioneringsarbejde. 
• Tag på en vinter-overlevelsestur.

Afslutning
Når I har færdiggjort aktiviteten, så tag jer tid til at reflektere over det I har ople-
vet ud fra følgende spørgsmål:

• Hvordan har det været at være fælles om at gennemføre en klassisk spej-  
 deraktivitet uden børneansvar?
• Hvad har I hver for sig og i fællesskab fået med jer fra denne aktivitet?
• Var det sjovt?
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Værdifuldt Samvær
Hvad er grundlaget for jeres arbejde i gruppen? Får I nogensinde tid til at snakke om, hvem I 
er som gruppe, hvor I kommer fra, og hvor I vil hen? Tag jer tiden til at få styr på værdierne, 
mens I nyder samværet med jeres medledere. Spillet giver jer mulighed for at være nysger-
rige overfor hinanden, hvad enten I har kendt hinanden i mange år, eller der er nye ledere i 
jeres gruppe.

Spillet kan spilles af 2-6 spillere. Hvis I er en stor ledergruppe, så kan I dele jer op og spille 
ved to eller flere borde.

Afsæt god tid til at spille spillet, gerne 3-4 timer.
Aftal på forhånd, hvor længe I vil spille.

I skal bruge:  
• Spilleplade, bilag 2
• En brik per spiller, som I finder i uniformslommen eller spejderlokalet.
• Opgavekort, bilag 3
• En terning
• Papir og blyant
• Spillevenlige snacks
• Evt. en præmie til vinderen.

GØR KLAR TIL SPILLET:
Print spillepladen og kortene. Fold kortene ved den stiplede linje og giv dem en klat lim.
Læg kortene på spillepladen i de markerede felter.

REGLER:
Alle finder en spillebrik og placerer den ved start.
Den nyeste leder slår med terningen og rykker det antal felter, som øjnene viser. Spilleren 
tager et kort, der svarer til feltets symbol og læser bag på kortet. Hun svarer på spørgsmålet 
så godt som muligt. Husk at være nysgerrige på hinandens fortællinger og spørg gerne ind. 
Når I er færdige med kortet, så læg det til side og giv terningen videre til spilleren til venstre. 
Nogle kort lægger op til samarbejde eller til at flere kommer med deres holdning. Nog-
le spørgsmål kan lægge op til en større drøftelse end der er mulighed for i dette spil. I kan 
eventuelt sætte det på dagsordenen til næste ledermøde.

KATEGORIER:
Klogehatten indeholder fakta-spørgsmål om De grønne pigespejdere. Svarene findes på    
pigespejder.dk

Chancen vil enten give spilleren en fordel eller ulempe.

Patruljekassen indeholder små klassiske spejderopgaver. Det er den spiller, der trækker kor-
tet, der bestemmer om hun vil løse opgaven selv eller have hjælp af en eller flere medspille-
re.

Scrapbogen er fuld af oplæg til at dele ud af de gode spejderoplevelser. Hvis man ikke selv 
har en oplevelse, der passer til emnet, så er man velkommen til at fortælle en 
anden historie i stedet.
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Kendskab = venskab indeholder spørgsmål, som I selv kender svaret på. Spørgsmålene vil 
give jer mulighed for at lære hinanden bedre at kende og I er velkomne til at spørge ind til 
hinandens historier.

Rundespørgsmålene indbyder til at alle giver deres mening til kende.

Gruppen i fokus er spørgsmål, der handler om jeres egen spejdergruppe.
Brug gerne disse spørgsmål til at starte en debat om emnet. Hvis I har brug for mere tid, så 
kan I aftale at emnet kommer på dagsordenen til næste ledermøde

I bestemmer selv, hvor mange runder I vil spille - vinderen er den der kommer først i mål til 
sidst.

Afslutning
Når I har spillet spillet, så tag jer tid til at reflektere over det I har oplevet ud fra følgende 
spørgsmål:

• Hvad har det betydet for jer hver for sig og som ledergruppe at have talt sammen  
 gennem dette spil?
• Var det sjovt? 
• Hvordan har det påvirket jeres fællesskab at spille dette spil sammen? Kunne I tænke  
 jer at gøre det igen?

Fejring
De grønne pigespejdere fylder 100 år. Det skal fejres. Hvornår har I sidst fejret jer selv? Nu 
skal I fejre jer selv, og hvor fantastiske I er, fordi I gør det I gør! Derfor skal I planlægge og 
gennemføre minimum en aktivitet for ledergruppen; vælg fra nedenstående eller find selv på 
noget større:

• Festskuespil med roller til en middag. Rammefortælling om middagen, fx Royalt bryl- 
 lup
• Tag gallatøj på og gå på restaurant
• Deltag i et kvindearrangement i lokalområdet
• Gå til en koncert 
• Gå til et foredrag sammen og snup en kop god kaffe på vejen hjem
• Deltage i en arrangeret saunagus og nyd velværet bagefter med en god middag.
• Prøv en champagnebrunch
• Gå i teateret  

Afslutning
Når I har færdiggjort aktiviteten, så tag jer tid til at reflektere over det I har oplevet ud fra 
følgende spørgsmål:

• Hvordan har det været at være fælles om denne oplevelse?
• Hvad har I hver for sig og i fællesskab fået med jer fra denne aktivitet?
• Var det sjovt?

Afsluttende produkt
I afslutter mærket ved sammen at lave et produkt, der beskriver, hvad I har lavet 
på en sjov måde. Det kan være en billedcollage, fælles tegning, digt eller andet.
Jeres produkt skal både deles på jeres regions Facebook-gruppe og hænges op i 
jeres mødelokale så andre kan se, at her er en gruppe ledere, der gør noget godt 
for sig selv og hinanden. 
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Til ledermærket er der 4 bilag: 
1 – 1. Kl. prøven fra 1920 (SpejderNørd) 
2 – Spilleplade (Værdifuldt Samvær) 
3 – Spørgsmålskort (Værdifuldt Samvær) 
4 – Facitliste (Værdifuldt Samvær) 
 
Du finder alle bilag til Ledermærket i Dokumentbanken på pigespejder.dk 
 
 
 
 
 
 


