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Startmærket

Mærket kan tages af alle aldre
Dette mærke markerer starten på De grønne pigespejderes 100-års jubilæumsår.
Mærket kan tages af alle aldersgrene, også ledere.

Formålet med mærket er dels, at alle hører om, hvordan korpset startede for 100 år siden og 
dels at blive introduceret til de mange muligheder, der er for at være med til at fejre 100-års 
jubilæet.

Mærket kan tages på ét møde eller kan deles på to møder, hvis I vil have mere tid. I kan tage 
det sammen i gruppen eller i de enkelte enheder.

Mærket indeholder to opgaver, som alle skal løse: 
1. Hvad skete der i 1919?
2. Hvad skal der ske i 2019? 

Samt en tredje opgave, som skal løses, hvis du er 13-20 år gammel: En moderne lejrplads.

Opgave 1: Hvad skete der i 1919?
I har sikkert hørt historien om Lord Baden-Powell, der startede spejderbevægelsen i 1907 og 
I har måske også hørt, at Danmark var et af de første lande, hvor der fandtes spejdere.
Den første opgave er at finde ud af hvad der skete i 1919, hvor KFUK-Spejderne i Danmark 
blev dannet på baggrund af en gruppe ildsjæles ihærdige arbejde og efter ønske fra pigerne 
selv. 

I kan arbejde med historien på forskellige måder alt efter hvad I har lyst til. 
I kan spille historien som et skuespil med replikker, som I finder i bilag 1. 
I kan også spille det som improvisationsteater, hvor I skal opfylde en række benspænd. Se i 
bilag 2. 
I kan også få læst historien højt - men så må I først finde den på et refleksløb. Se bilag 3.

Opgave 2: Hvad skal der ske i 2019?
I bilag 4 findes en oversigt over alle jubilæumsaktiviteter.
Alt efter pigernes alder og gruppens program i øvrigt kan lederne på forhånd have udvalgt 
nogle aktiviteter, som pigerne præsenteres for eller pigerne kan selv udvælge hvilke af dem, 
de vil deltage i.
I kan læse mere om de forskellige muligheder i jubilæumsåret på pigespejder.dk/100 eller i 
Jubilæumsnotesbogen, der er sendt til alle medlemmer over 14 år.

Saml jeres jubilæumsbuket hæng den op i spejderhuset. I kan også bygge en ka-
lender med plads til jubilæumsaktiviteterne og gruppens øvrige aktiviteter.
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For de 13-20 årige
OPGAVE 3: TAG MED PÅ INGRID – FREMTIDENS LEJR!
I forbindelse med vores 100-års jubilæum afholder vi i 2019, INGRID, som tilføjer nye ak-
tiviteter og rammer til den lejr, du kender. Her skal piger i alderen 13-20 år (spejdere og 
endnu-ikke spejdere) sammen med kunstnere bygge INGRID op i et skovgalleri i skov og på 
en mark uden for Herning. Så hvad er INGRID? Ingrid var en af stiftere af De grønne pigespej-
dere i 1919. Her 100 år efter bærer vi hendes arv videre og lader unge piger beskæftige sig 
med INGRID som:

   Innovation
   Nedbryder
   Genopbygger
   Robust
   Idérig
   Dristig

Ord som alle sammen beskriver INGRID og sætter rammerne for lejren i en eventyrlig skov 
fyldt med sjove skabninger, kunst og smuk natur. Her forenes skoven med kreative tanker og 
kunst – for at få startmærket skal du nu lave din egen spejderkunst med INGRID som inspira-
tion. Hvilke tanker og ideer giver INGRID dig?
Hvordan den kunst skal se ud, er helt op til dig – du har 30 minutter til at lave din helt egen 
spejderkunst.

Find pinde, snor, tape, maling, papir, farver, ler eller hvad I ellers har lyst til at bruge til jeres 
kunstværk. Lad jer inspirere af ordene, der danner INGRID og lav et spejder-kunstværk på 30 
minutter. Tag billeder af jeres kunstværker og send billederne til roa@pigespejder.dk. Skriv 
“Spejderkunst” i emnefeltet.
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STARTMÆRKE 
 

BILAG 1 

 

Tekst til skuespil:  

Fordel rollerne mellem jer, øv replikkerne og opfør teaterstykket. 

Hvis I er mange, så kan I dele jer i hold, der hver skal spille en akt. 

 

1.akt 

Roller:  

Johanne - 12 år 

Karen - 13 år 

Dagny - 15 år 

Christian - 16 år - Johannes bror 

Peter - 15 år - Karens bror 

 

Johanne, Karen og Dagny leger med en bold (tennisbold) mod en mur. 

 

Johanne: Se, nu kunne jeg klappe 3 gange, før jeg greb bolden igen. 

Karen: Ja, du er blevet dygtig! 

 

Dagny kaster bolden mod muren og klapper let 4 gange, før hun igen griber bolden. 

 

Karen: Åh, Dagny, du er også god til den leg. 

Dagny: I skal bare øve jer, så skal I nok komme efter det. 

 

Pigerne leger videre, og de to drenge kommer forbi i spejderuniformer. De vinker til pigerne og 

drejer om hjørnet. 

 

Dagny: Var det ikke din bror, Karen? 

Karen: Jo, det var min bror, og den anden var Johannes bror. 

Dagny: Og de er begge blevet spejdere, kan jeg se. 

Johanne: Ja, Christian har endelig fået sparet sammen til bæltet, så han nu også har hele 

uniformen. Han var såmænd så glad for at have købt bæltet, at han slet ikke drillede mig hele 

aftenen i går.  

Karen: Nu skal de på tur igen. De får bare lov til at prøve alle mulige spændende ting. Peter kom 

hjem og fortalte, at de skal med hele deres trop på overnatningstur ved en kirke, hvor præsten vil 

lade dem overnatte i laden dagen inden gudstjeneste. 
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Dagny: Du lyder helt misundelig. 

Karen: Uh, nej da, Peter er så glad for at være spejder. Men hvor ville jeg dog gerne også prøve at 

drage af sted på tur ud i naturen. 

Johanne: Ja, hvis jeg var en dreng, så ville jeg melde mig med det samme. 

 

Dagny ser tænksom ud. 

 

Dagny: Men hvorfor melder I jer ikke bare alligevel? 

 

Johanne og Karen ser forundrede ud. 

 

Johanne: Det kan vi da ikke. 

Karen: Det er jo ikke for piger. 

Dagny: Men jeg har da hørt om piger, der er spejdere her i byen.  

Johanne: Ja, Christian har godt fortalt om det. Men de er jo ikke kristne, og derfor er det ikke 

noget for mig. 

Karen: Jeg har også hørt, at de piger taler grimt til hinanden. 

Dagny: Jamen, så må vi da skrive og spørge, om der ikke er mulighed for at oprette et 

spejderkorps, der både er kristent og for piger. 

 

Dagny rejser sig og går målrettet væk. Johanne og Karen følger efter. 

 

2. akt: 

Roller: 

Ingrid Ulbricht -  professorinde - 49 år 

4-5 mænd og damer i KFUKs Hovedbestyrelse – ca. 50 - 60 år 

 

Der er bestyrelsesmøde i KFUK. De voksne sidder omkring et bord med papirer foran sig. 

 

Ingrid: Jeg har modtaget et brev fra nogle unge piger i København. 

De skriver og spørger, om det er muligt, at KFUK opretter et spejderkorps i lighed med det, der er 

startet under KFUM for nogle år siden (BREV LÆSES HØJT). 

 

Mand: Nå, nu vil pigerne også til at fare rundt ude i skoven, brække grene af og skabe larm. 
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Ingrid: Næh, hør nu, de drenge, der er indskrevet hos KFUM-spejderne, er både lydige, dygtige og 

betænksomme unge mennesker. De får en masse frisk luft og kammeratskab. Jeg forstår 

udmærket, at disse unge piger også ønsker at nyde glæderne ved spejderlivet. 

 

Kvinde: Men det går jo ikke, at de unge piger tér sig som drenge og helt glemmer deres pligter. 

 

Ingrid: Nej, naturligvis må et sådant spejderarbejde indeholde lige dele friluftsliv og træning i 

husførelse samt udvikles i tråd med KFUKs ånd. 

 

De voksne omkring bordet snakker højlydt i munden på hinanden. 

 

Mand: Fru professorinde, De taler om denne sag, som om den ganske var afgjort ,og De allerede 

har startet et spejderkorps for piger. 

 

Ingrid: Det er i sandhed også min plan at gøre denne ide til virkelighed inden længe. 

 

 

3. akt: 

Roller: 

Ingrid Ulbricht 

Augusta Frydendahl - ung gymnastiklærerinde - 30 år 

Jenny Nielsen 

Ruth Kristiansen 

 

Kvinderne sidder omkring et bord med Ingrid i midten. 

 

Augusta: Jeg følte mig jo en smule beklemt ved at skulle gå ind i spejderarbejdet, men jeg må 

sige, at min tvivl er blevet gjort til skamme. 

Jenny: Du forstår skam også at lære fra dig både i de fysiske og teoretiske emner. 

Ruth: Vi har sandelig lært meget på disse måneder. 

Ingrid: Jeg må sige, at jeg er imponeret over jer. I har virkelig arbejdet hårdt og inderligt for at 

tilegne jer en viden om spejderlivet og de tilhørende færdigheder. 

Augusta: Pastor Fabricius fra KFUM-spejderne har været os en stor hjælp.  

Jenny: Ja, vi skylder ham tak for alt det, han har lært dig - og som du siden har lært os. Jeg håber, 

at vi må være lige så gode til at lære fra os som du.  
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Ingrid: Jeg vil mene at tiden er inde til at sprede budskabet om vores ide med at starte et 

spejderkorps for piger. Lad os skrive en indbydelse, og dele den rundt på de omkringliggende 

skoler. 

 

Kvinderne bøjer sig over papiret og ser koncentrerede ud. 

 

4. akt 

Roller: 

Ingrid Ulbricht 

Augusta 

Jenny 

Ruth 

Karen 

Johanne 

Dagny 

Samt mange andre piger 

 

Der er samling i en stor sal. 50 piger er samlet. Der høres snak fra pigerne i salen. I et hjørne står 

de voksne kvinder og snakker sammen. Dagny, Karen og Johanne sidder sammen midt i salen. 

 

Johanne: Hvor er her mange piger. 

Karen: Ja. Der er flere jeg kender fra skolen og også nogle, som jeg aldrig har set før. 

Dagny: Tænk at vores brev har været med til at sætte alt dette i gang. 

Jenny: Har I set alle de piger, der er kommet? 

Ruth: Ja, vi har da øjne i hovedet alle sammen. 

Augusta: Så I to! Husk nu, at vores fornemmeste opgave er at være de unge piger et godt 

eksempel. Så går det sandelig ikke, at vi allerede i dag lader dem se os stå og drille hinanden. 

Ingrid: Nu er klokken 19, og vi kan vist godt gå i gang. 

 

Ingrid går op på talerstolen, og der bliver ro i salen. 

 

Ingrid: Tak til alle jer, der er kommet her til i aften for at høre mere om KFUK-spejderne. Vi ønsker 

at give jer - byens unge kvinder, landets fremtid - et trygt sted at tilegne jer nye færdigheder, 

udvikle kammeratskaber på tværs af alder og sociale skel samt en mulighed for at nyde friluftsliv 

med respekt og kærlighed til naturen og vores skaber. 
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Om lidt vil vi demonstrere nogle forskellige øvelser, som vi forestiller os vil være en del af det 

kommende spejderarbejde, og afslutningsvis vil vi afholde en kort andagt. Herefter er der 

mulighed for at blive skrevet op som medlem for de af jer, der ønsker dette og har en tilladelse 

med fra jeres forældre. 

 

Klapsalver fra salen. 

 

5. akt 

Roller:  

Karen 

Johanne 

Dagny 

 

Karen, Johanne og Dagny er på vej hjem fra deres første spejdermøde: 

 

Karen: Hvor var det dejligt, at dine forældre gav dig lov til at starte som spejder. 

Johanne: Ja, Christian hjalp mig med at overbevise dem om, at spejderlivet også er for piger. 

Dagny: Nu kan vi alle komme på tur, ligesom Christian og Peter.  

Karen: Ja, vi skal bare have skaffet uniformer. Hvordan gør vi dog det? 

Johanne: Min onkel hjalp Christian med at skaffe et par korte bukser, så måske kan han også 

hjælpe os med stof, så vi selv kan sy en spejderdragt. 

Karen og Dagny i munden på hinanden: Det er en god ide.  

 

 

 

 

 



BILAG 
JUBILÆUMSMÆRKER 

 1 

 

 

STARTMÆRKE 

 

BILAG 2 

 

 

Lav et rollespil på 10 minutter over det første spejdermøde. 

 

Disse 10 “benspænd” skal indgå i jeres rollespil: 

 Der skal indgå et brev, hvor en ung kvinde (Dagny) skriver til en professorinde i KFUK’s 

hovedbestyrelse, at hun synes, der skal oprettes et spejderkorps for unge kvinder, hvor 

man inddrager et kristent livssyn. 

 Professorinden (fru Ulbricht) skal tydeligvis blive begejstret for brevet.  

 Det skal være tydeligt, at de gamle mænd i KFUK´s hovedbestyrelsen ikke synes, det er en 

god ide.  

 Det skal indgå, at fru Ulbricht ikke lader sig standse og henvender sig til en ung 

gymnastiklærerinde (Fryd), der er med på ideen.  

 Det skal være tydeligt, at Fryd lærer grundlæggende spejderfærdigheder hos 

KFUMspejderne. 

 I skal vise, hvordan Fryd og fem andre unge kvinder beslutter, at de vil sy en spejderdragt 

(ikke uniform - det var for militærisk), og hvordan de går i gang med det.   

 I skal vise, hvordan Fryd og de fem andre beslutter, at nu er de parate til at indkalde til det 

første møde, og hvordan de indkalder.  

 Det skal være tydeligt, hvor nervøse Fryd og de fem andre er for, at der ikke vil komme 

nogle til det første møde, og hvor glade alle bliver, da der kommer 50 piger. 

 I skal vise, hvordan Fryd og de andre sagde velkommen til de 50 piger, og hvordan de 

instruerede i at synge den første spejdersang.  

 I skal afslutte med, at fru Ulbricht holder en kort tale i KFUKs hovedbestyrelse, hvor hun 

fortæller de gamle mænd i bestyrelsen, hvor stolt hun er over, at den første 

KFUKspejdertrop nu er dannet. 
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Klip historien nedenfor ud i passende afsnit. Plastlaminer de enkelte afsnit, lav et hul i et hjørne og 

hæng dem op i mørket med reflekser. 

  

Pigerne skal bruge deres lommelygter til at finde de forskellige dele af historien. Historien samles, 

og til sidst læses historien højt. 

 

‘Uddrag fra “Grønne stier” s. 12-14: 

 

Det var vel egentlig Dagny Grauballes brev, som blev startskuddet. 

 

Dagny Grauballe, som siden rejste til Amerika, havde med sit brev støbt den kugle, som gav stødet 

til det, som i dag er KFUK-spejderne i Danmark, de grønne pigespejdere.  

 

Brevet blev sendt til professorinde Ulbricht, som på det tidspunkt var formand for KFUK’s 

Hovedforening i København. 

 

Fru Ulbricht blev begejstret for tanken om at starte et spejderkorps, og hun gik straks i gang. 

 

Idéen blev forelagt Hovedforeningens bestyrelse. Her blev tanken bestemt ikke modtaget med 

begejstring, specielt ikke af de ærværdige præstemænd, som var medlemmer af bestyrelsen. 

 

Fru Ulbricht lod sig ikke standse, men henvendte sig til Augusta Frydendal, senere kendt under 

navnet “Fryd”. 

 

Fryd var gymnastiklærerinde i KFUK, og allerede i 1911 var hun blevet opfordret af de blå 

pigespejdere til at blive spejder. Men det følte hun sig med sine 21 år på det tidspunkt for gammel 

til! 

 

Det var heller ikke med begejstring, at Fryd nu seks år senere sange ja til fru Ulbricht, som 

pressede hende hårdt. 

 

Fryd kendte fem “modne”, unge piger, som erklærede sig villige til at tage fat. En af dem var Jenny 

Nielsen, som blev forfatter til mange kendte spejdersange. De seks havde overhoved intet  
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kendskab til spejderarbejdet, og derfor henvendte de sig til den daværende sekretær for KFUM-

Spejderne, pastor Fabricius. 

 

Fabricius hjalp med at lave love og paragraffer. 

 

Det var midlertidig ikke gjort med love og paragraffer. Der skulle også læres spejderfærdigheder. 

Men hvordan? 

 

Atter henvendte Fryd sig til Fabricius, og allernådigst fik hun lov til at deltage i en drenge-

spejder-førerpatrulje, som Fabricius underviste én gang om ugen fra kl. 3 til 5 på Borgerdyd skole. 

 

Her tilegnede hun sig færdigheder i knob, signalering, splejsning, korttegning osv., og herfra 

susede hun af sted på sin cykel til KFUK, hvor hun videregav sin lærdom til de fem, som ivrigt 

ventede på hende. 

 

To gange om ugen blev der holdt spejdermøde. Sådan fungerede den første førertræning. 

 

De seks gik også i gang med at sy deres egen spejderdragt, man sagde ikke uniform, det lød for 

militærisk. 

 

Året var 1919 - kort efter den 1. Verdenskrigs ophør, og det var svært at skaffe tøj. 

Spejderhatten, som var brun, skulle leveres gennem KFUM-Spejderne, som igen skulle have den 

fra England. Det var besværligt, men en hat skulle man have. Derfor lånte man én fra drengene, 

den blev til fælleseje, og gik på skift efter behov. 

 

Efter en måneds tid blev de nybagte førere enige om, at de var blevet så dygtige, at de turde gøre 

et fremstød for at samle piger i en trop. 

 

De henvendte sig til samtlige københavnske kommuneskoler, som alle - med undtagelse af 

Frederiksberg tog pænt imod dem. 

 

2.000 indbydelser blev sendt ud, selv om man udmærket var klar over, at der kun var plads til 50 i 

KFUK’s sal. 

 

Endelig oprandt den 4. maj 1919 og spændingen var stor. Ville der komme nogen? 
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Fryd kørte på sin cykel fra Amager i hæsblæsende tempo gennem Københavns gader ind til KFUK.  

 

Det var første gang en pige viste sig i grøn uniform, og hun følte, at alle standsede op for at 

betragte det mærkelige væsen. 

 

Der kom 50 i alt. 

 

30 af pigerne havde fået lov hjemmefra til at indmelde sig. 

 

Fru Ulbricht talte over det nyvalgte motto: VÆRN OG TJEN. 

 

Det var en tale, som gjorde stort indtryk. Resultatet blev, at der blev dannet fem patruljer med 

hver sin fører, og Fryd som tropfører. 

 

Hermed var den første trop en realitet. 

 

Grønne stier, s. 12-14 
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I dette bilag findes jubelæumsaktiviteterne indrammet i hver deres blomst klar til print. 
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Jubilæumsfest 
 i Aarhus 

4. maj 
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Fejring i 
regionen 
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Luksus for 
ledergruppen – 

weekend på 
spejderbakken 
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100 piger – 100 
fortællinger 
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Konkurrencer 
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Jubilæumsmærket 
100 ALT 
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Startmærket 
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Jubilæumsmærket  
Er du 100 %  

spejder? 
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Jubilæumsmærket  
På tur i naturen 
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Jubilæumsmærket  
100 års pigespejderi 
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Jubilæumsmærket  
Fest 
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Ledermærket 
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Spejderi 
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Nektar 
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Trekløveren 
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Medlemskampagnen 
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Ungleder 
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Nyborg Strand  
Kursus 
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Synge  
jubilæumssangen 
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Jubilæums-
merchandise 


