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INDLEDNING TIL LØBET 

 
 
 
 
 
Mit navn er Augusta. Jeg har været spejder i snart 5 år. Min spejderleder har fortalt mig, at der 
engang var en anden Augusta, som var med til at starte De grønne pigespejdere, eller som det hed 
dengang, KFUK-spejderne i Danmark, i 1919. Det synes jeg er vildt sejt. 
 
Jeg har fundet min gamle dagbog fra de første år, jeg var spejder. Jeg kan rigtig godt lide at være 
spejder, da man lærer en masse ting. I min patrulje var vi rigtig gode til at samarbejde og løse 
opgaver sammen. Vi kunne rigtig godt lide at være på lejre, lave mad over bål og bare være ude i 
naturen. Resten af dagen skal I ud og prøve nogle af de samme ting og høre de sjove historier fra 
vores dagbog fra dengang. 
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OUTRO TIL LØBET 
 
 
 
Tak fordi I kiggede indenfor i min verden. Nu er I måske også blevet klogere på jeres patrulje og 
hvad jeres styrker er? Jeg vil altid være pigespejder af hele mit hjerte. Jeg håber De grønne 
pigespejdere også er i Danmark de næste 100 år, for vi er alle piger der tør! 
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POST 
KODER I BALLON 
 
DAGBOG 
 
Kære dagbog 
I dag synes Strit, vores patruljeleder, at vi skulle hygge, det var nemlig koldt og regnvejr. Så efter 
vi havde rullet fanen ud og sunget tropsangen gik vi ind i patruljerummet, hvor hun havde dækket 
fint op med dug og lavet varm kakao og boller. Det så rigtig hyggeligt ud, lige det vi alle havde 
lyst til den dag. Men da vi begyndte at spise bollerne, var der pludselig noget papir i dem alle. Der 
stod ikke noget på papiret, troede vi, men Strit sagde, at vi måske skulle bruge lyset på bordet og 
vupti; den hemmelige skrift kom til syne. 
 
Tak for et hyggeligt møde 
Augusta 
  

BESKRIVELSE 
 
Balloner hænges op i området. I hver ballon ligger en kode. Patruljen skal skyde en ballon ned 
med dartpile og løse koden indeni. Når koden er løst må der skydes en ny ballon ned. 
Hver patrulje kan nok nå to balloner hver. 
Brug f.eks samme farve ballon til ens koder eks. røde har nr 1 i og blå nr 2 og så videre. 
 

POINT 
 
Der gives point efter hvor gode holdet er til at samarbejde om at løse posten, max 10 point. 
  

MATERIALER 
 
2-3 balloner med koder i pr. patrulje 
Koder til ballonerne 
Dartpile 
Snor/tegnstifte til at hænge balloner op med 
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KODER TIL BALLONER  

1. de grønne pigespejdere (frimurer) 

2. vi holder fødselsdag (A-K) 

3. vi startede fjerde maj 1919 i København (morse)  

4. hendes kongelige højhed prinsesse Benedikte er protektor for de grønne pigespejdere (læs 

bagfra) 

5. vi vil stå sammen og gøre vores bedste (tal) 

6. vi vil hjælpe hinanden og dele med andre (svær morse à A-K = svar) 
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POST 
GÆT EN SANG 
 

DAGBOG 
 
Kære dagbog 
Smut, Pjevs og jeg har i påsken været på kursus, det var helt vildt fedt. Vi kom i hver vores “nye” 
patrulje og lærte mange nye spejdere at kende fra hele Danmark. Vi startede på 
Hovedbanegården, for vi skulle selv tage toget helt til Jylland og allerede på perronen så vi et par 
stykker som vi kendte fra vinterweekenden i Divisionen. Gennem ugen lærte vi en masse ting om 
at være patruljeleder og overlevede en uge i mudder. Men det fedeste er nu at komme hjem og 
læse alle hilsnerne i min sangbog, for det minder mig om den sidste aften foran bålet i regntøj 
med mudder til hoften, hvor vi skrev hilsner til hinanden. Håber vitterligt jeg ser dem alle igen, på 
landslejren til sommer. 
 
Spejderhilsen 
Augusta 
  

BESKRIVELSE 
 
Patruljen skal nu gætte sange fra sangbogen ud fra 10 forskellige billeder. Patruljen skal bruge 
minimum 2 af billederne til at finde en sang og synge lidt af den. Det samme billede må gerne 
bruges mere end én gang. Fx et billede af et lys og en pige, så kan luciasangen synges. 
  

POINT 
 
Der gives point efter hvor mange sange de finder ud fra billederne. Max 10 point 
  

MATERIALER 
 
Billeder til at gætte sange udfra 
Sangbog 
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POST 
TJENERFORHINDRINGSBANE 
 

DAGBOG 
 
Kære dagbog 
I dag skulle vi fejre, at vi vandt spejderturneringen i weekenden, i silende regnvejr. Det gjorde vi 
ved at holde en stor fest. Vores patruljeleder Strit delte os i to hold. Vi skulle dyste om hvem der 
først fik dækket det flotteste bord. Smut og jeg vandt og vi fik lov til at bestemme, hvilket mærke 
vi skal starte på næste gang. Vi elsker at få nye mærker til uniformen. 
 
Spejderhilsen 
Augusta 
  

BESKRIVELSE 
 
En lille forhindringsbane laves, hvor patruljen skal over en rafte og under en rafte og løbe slalom. 
For enden af forhindringsbanen står et bord, som skal dækkes. 
En fra patruljen løber af gangen gennem forhindringsbanen, med en ting til bordet på en bakke. 
Hvis tingen tabes startes forfra. Den næste i patruljen må starte når den første er kommet tilbage 
gennem forhindringsbanen. 
Når bordet er færdigdækket skal der være: dug på bordet, flad og dyb tallerken, kniv, gaffel, ske, 
vinglas, vandglas, flot foldet serviet, tændt stearinlys. 
Det tændte stearinlys er det sidste der skal på bordet. Der tages tid på patruljen og tiden stoppes 
når stearinlyset er tændt. 
  

POINT 
 
Der gives point efter hvor hurtigt patruljen kan klare opgaven. 
0-5 minutter: 10 point 
5-7 minutter: 8 point 
7-10 minutter: 5 point 
10-15 minutter: 2 point. 
  

MATERIALELISTE 
Rafter, minestrimmel, bord, bakke, dug, flad tallerken, dyb tallerken, kniv, gaffel, ske, vinglas, 

vandglas, 
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servietter, stearinlys, tændstikker, stopur 
  
 

POST 
LAGKAGE 
 

DAGBOG 
 
Kære dagbog 
Idag havde spejdergruppen fødselsdag. Vores gruppeleder havde lavet fødselsdagsløb, hvor der 
var en masse sjove poster. Men da vi skulle finde den sidste post, var den blevet væk - vinden 
havde taget den. Men vores gruppeleder kunne heldigvis huske hvad posten gik ud på, så vi kunne 
løse den og få samlet lagkagen til sidst. Vi sluttede af med at få årsstjerner. 
 
Hyggehejsa 
Augusta 
  

BESKRIVELSE 
 
På denne post skal patruljen samle en minilagkage. Alle ingredienser til lagkagen står klar i skåle. 
En fra patruljen får bind for øjnene og er den der samler lagkagen ala det sorte bageshow fra DR 
ultra. 
Resten af patruljens opgave, er at vejlede deres patruljemedlem til at få samlet og pyntet 
minilagkagen. 
Nå patruljen er færdig må de spise minilagkagen. 
  

POINT 
 
Max 10 point, og gives efter hvor gode de har været til at guide og hvor flot kagen er blevet. 
  

MATERIALER 
 
Lagkagebunde, flødeskum, kagecreme, syltetøj, forskellige slags krymmel, glasur, frugt fx 
bananer, hindbær, blåbær mm, flag, engangstallerken, skåle, skeer. 
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POST 
KNOBPORTE 
 

DAGBOG 
 
Kære dagbog 
I dag skulle Smut, Pjevs, Tumle og jeg bygge med rafter. Først skulle vi se, om vi kunne huske de 
rigtige knob, der skulle bruges. Vi skulle bygge den indgangsportal, vi skal lave til vores lejrplads 
på sommerlejren. Strit lærte os en sjov huskeremse, så vi nemmere kan huske, hvordan man 
binder de forskellige knob. Vi kom til at snakke lidt meget og vi nåede ikke helt at blive færdige. 
Vi bygger den færdig næste gang. 
  
Knob og knuder 
Augusta 
  

BESKRIVELSE 
 
Knobport laves ved at der hænges to stykker reb op mellem to træer eller lignende. Enderne fra 
rebet bruges til at binde et knob. Alternativt kan der bruges knobreb på græsset, hvis der ikke er 
træer til rådighed. 
Patruljens opgave er at finde ud af hvad det er for et knob der er bundet og hvad knobet bruges 
til. Patruljen skal binde knobet op for at komme igennem porten og skal selvfølgelig binde knobet 
igen. 
Der laves 5 knobporte med hver sit knob fx: råbåndsknob, flagknob, venskabsknob, dobbelt 
halvstik, ottetalsknob, engelsk knude 
  

POINT 
 
Der gives point efter om patruljen kan genkende knobet, binde knobet og fortælle hvad det 
bruges til. Dog max 10 point. 
  

MATERIALER 
Reb, evt knobreb 
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POST 
SPEJDERFÆRDIGHEDSSTAFET 
 

DAGBOG 
 
Kære Dagbog 
I dag skulle vi træne til landspatruljekonkurrencen i weekenden. Vi havde hjemmefra hver især 
lavet en post med det, vi er allerbedst til. Smut havde lavet en post om naturen. På Tumles post 
skulle vi tænde bål på tid. Pjevs havde lavet en konkurrence i hvem der hurtigst kunne sy en knap 
i. Strit havde glemt at lave sin post men så viste det sig at hun havde gemt den med sportegn på 
spejdergrunden. Jeg havde selv lavet en post hvor vi skulle lære spejderlov og løfte udenad. Jeg 
var den eneste, der kunne. 
 
Jeg håber vi vinder 
Jeres Augusta 
  

BESKRIVELSE 
 
Patruljen skal gennemføre en stafet med forskellige spejderfærdigheder. Patruljen får læst 
overskrifterne på opgaverne op og skal derefter beslutte, hvem der skal lave hvilke opgaver. 
Der må løbe én fra patruljen af gangen og løse en opgave. Den næste må først starte når den 
foregående har løst opgaven og er kommet tilbage. Der tages tid på hvor lang tid patruljen er om 
at løse posten. 
  

OPGAVER 
 
Natur: Der skal findes 5 planter/blomster og de skal navngives. 
Spejderlov og løfte: Spejderlov og løfte er klippet ud som et puslespil som skal samles. 
Førstehjælp: Der skal lægges en valgfri forbinding. Derudover skal der forklares hvad man skal 
sige når man ringer 1-1-2 
Minipionering: Der skal pioneres en trebuk med en tværstiver i blomsterpinde og snor. 
Tændstål: Der skal med tændstål tændes ild til 5 vattotter. Obs læg vattotter på ikke-brandbart 
materiale. 
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POINT 
Der gives point efter hvor hurtigt patruljen kan klare opgaverne. 
0-5 minutter: 10 point 
5-7 minutter: 8 point 
7-10 minutter: 5 point 
10-15 minutter: 2 point. 
  

MATERIALER 
 
Snor til markering af startpunkt, spejderlov og løfte puslespil, elastikforbinding, blomsterpinde, 
snor, tændstål, vat, stopur 
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Som spejder lover jeg at gøre mit bedste for 
at ære Gud ved at leve efter hans vilje. 
 
Derfor skal en pigespejder: 
 
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  



BILAG 
JUBILÆUMSFEJRING I REGIONERNE 
AUGUSTAS DAGBOG 

 15 

 

POST 
SNITTE/DOLK 
 

DAGBOG 
 
Kære dagbog 
Til dagens spejdermøde skulle vi lære den nyoprykkede patrulje i troppen at bruge en dolk og 
hvad man må og ikke må, når man har en dolk. Den nye patrulje skulle snitte en pæn vandrestav. 
Det var lidt svært at lære de andre det, for det kræver lidt teknik at få dolken til at snitte de fine 
detaljer. Vi fik også brug for førstehjælpskassen. 
 
Med venstre hånd 
Augusta 
  

BESKRIVELSE 
 
Hver spejder skal snitte et lille navneskilt til uniformen. Pinden, der skal snittes, skal være ca 15 
cm lang og være i fingertykkelse. På hvert navneskilt snittes indhak til at binde snor i (ligesom hvis 
en bæver har startet på at gnave en stamme over) mellem hakkerne snittes barken af på en flade 
så man kan skrive navn på med en tus. Til sidst bindes en lædersnor eller knyttegarn på pinden 
med dobbelt halvstik og sættes på uniformen i en knap. 
  

POINT 
 
Der gives point efter hvor pænt der bliver snittet, max 10 point. 
  

MATERIALER 
 
Pinde ca 15 cm lange i fingertykkelse (hvis ikke I er et sted, hvor de kan findes i området) 
Lånedolke (til dem som ikke har med) 
Lædersnor eller knyttegarn 
Tynd permanent tus 
  
  



BILAG 
JUBILÆUMSFEJRING I REGIONERNE 
AUGUSTAS DAGBOG 

 16 

 
 

POST 
KIMSLEGE 
 

DAGBOG 
 
Kære Dagbog 
På årets natløb skulle vi hjælpe nogle smuglere med at smugle sprit til svenskerne. På en af 
posterne skulle vi gætte hvilke lyde, der blev afspillet på kassettebåndoptageren. Men der var 
båndsalat så vi måtte vente 10 minutter, før vi kunne løse posten. 
Vi kom først i seng kl 4.00 om morgenen, men vi kunne ikke falde i søvn, fordi vi vandt. 
  
Godnat 
Augusta   
  

BESKRIVELSE 
 
På denne post skal patruljen lave 2 kimslege. 
1.       Smag forskel på Cola: Patruljen skal smage på fem forskellige slags cola og gætte hvad der 
er hvad. Patruljen kan få en seddel med de forskellige slags cola, til hjælp.   
2.       Patruljen skal kigge på nogle ting i 30 sekunder, som til en ”almindelig” kimsleg. Men når 
patruljen har kigget i 30 sekunder, bliver der stillet spørgsmål til de ting der ligger; Hvilken side 
var åben i bogen? Hvilken farve har sporken? Hvilket knob var bundet på knobrebet? Hvor lang var 
linealen? Hvor mange tændstikker lå uden for æsken? (Der skal ligge; en bog, spork, knobreb, 
lineal, tændstiksæske, tændstikker, samt en 5-6 andre ting som ikke stilles spørgsmål til) 
  
Point: max 10 point. Der kan gives 1 point for hver ting de gætter rigtig. 
  

MATERIALER 
 
Fx. Coca cola, Harboe cola, Pepsi, Coca cola Cherry/vanilie. Coca cola light. En seddel med de 
forskellige typer cola. Spork, bog, knobreb, lineal, tændstikker, tændstiksæske, 5-6 andre ting 
som ikke stilles spørgsmål til, tæppe. 
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POST 
KÆMPESPIL 
 

DAGBOG 
 
Kære dagbog 
Idag har været en helt vild sjov dag. Vi skulle dyste mod nabogruppen i kæmpespil. Først vandt vi 
to gange i kryds og bolle, men så tævede de os i kalaha, da alle vores bolde fløj med vinden over i 
deres kar hele tiden. Det var en super sjov dag og jeg glæder mig allerede til i morgen, hvor vi skal 
på hike væk fra vores ledere. 
Vær beredt 
Augusta 
  

BESKRIVELSE 
 
Patruljen deles i to hold, som skal dyste mod hinanden i kæmpespil. 
Patruljen kan vælge imellem mikado eller kalaha. Hvis der er tid eventuelt begge spil: 
  
Mikado:  
10 rafter af 1-1,5 m væltes/lægges i en bunke. Det gælder nu om 2 og 2 efter tur at tage rafterne 
uden at de andre rør på sig. Hvis raften rykker nogle af de andre rafter, må man lægge raften ned 
igen og det er det andet holds tur. Hvis man tager raften uden at noget bevæger sig, må man 
prøve igen. Det hold, der har flest rafter til sidst har vundet spillet. 
  
Kalaha: 
Der laves en kalahabane af rafter eller markeringsbånd (se tegning). Hvert patrulje får 4 
badebolde, som er kuglerne, i hvert hul. Der spilles nu kalaha indtil alle bolde er i deres kar. Det 
hold med flest bolde har vundet spillet. Hvis ikke de når at spille færdig, er det det hold med flest 
bolde i kar, der har vundet. 
  

POINT 
Der gives point efter hvor godt holdet samarbejder, max 10 point 
  

MATERIALER 
Mikado: 10 rafter af 1-1,5 m 
Kalaha: 7 lange rafter, 8 små rafter eller markeringsbånd og 28 pløkker 
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48 badebolde 
 
  

KALAHABANE BYGGET AF RAFTER  
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POST  
FLØDEBOLLERÆS 
 

DAGBOG 
 
Kære dagbog 
I dag til spejdermødet var det tossedag. Strit vores patruljeleder havde lavet en masse skøre 
poster. Vi skulle på en af posterne finde ud af hvor lang en streg, man kunne lave med en tube 
tandpasta. Vi skulle også klæde Tumle ud som mumie med en rulle toiletpapir. Til sidst skulle vi 
skyde til måls med spejderhagl i et pusterør. 
  
Ha Ha 
Augusta 
  

BESKRIVELSE 
 
Patruljen skal løse forskellige opgaver med flødeboller. 
Opgave A - Flødebolletårn: Patruljen får 15 flødeboller til rådighed. De skal nu bygge et tårn, så 
højt som muligt. 
Opgave B - Flødebollekast. Patruljen står i en rundkreds og skal kaste en flødebolle rundt til 
hinanden, uden at den går i stykker. Rundkredsen skal starte med at være lille og skal gradvist 
gøres større og større. 
Opgave C - Flødebollebalance: Hver pige får en flødebolle som skal stilles i panden. På skift skal 
pigerne gå efter et reb som er lagt på jorden og snoet forskelligt rundt. Hvis rebbanen 
gennemføres uden at tabe flødebollen, må flødebollen spises. 
  

POINT 
 
Der kan gives max 10 point 
  

MATERIALER 
  
ca 24 flødeboller pr patrulje, reb 
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POST 
KORPSETS HISTORIE 
 

DAGBOG 
 
Kære Dagbog 
I dag skulle vi finde ud af, så mange ting, som vi kunne om vores korps. Derfor havde Pjevs taget 
hendes forældres leksikon og gamle spejderblade med, så vi kunne undersøge en masse. Bagefter 
skulle vi opføre et skuespil om korpset. 
 
Lad tæppet falde 
Augusta 
  

BESKRIVELSE 
 
Patruljen får udleveret nogle årstal, som er sat på nogle træspyd, samt nogle begivenheder. 
Patruljen skal lave en tidslinje hvor de sætter det rigtige årstal og begivenhed sammen. 
  
Bagefter skal patruljen finde ud af hvilken maskot, der hører til hvilket landslejrår. 
  

POINT 
 
Max 10 point. 5 point pr tidslinje alt efter hvor mange de har rigtig. 
  

MATERIALER 
 
Bilag med årstal og begivenheder og maskotter. Træspyd. 
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ÅRSTAL BEGIVENHED 
4 maj 1919  Korpset bliver stiftet  
1923 Pigespejdernes Fællesråd oprettet.  
1931 Trekløveren bliver en del af emblemet/logoet 
1957 Grønsmutterne får første blad  
2001 HKH prinsesse Bennedikte bliver protektor for 

De grønne pigespejdere 
1994 Den nye uniform kom til  
1982 Vi beslutter at fortsætte som pigekorps 
2003 Vi får nyt logo 
1 maj 2003 Kom til at hedde De grønne pigespejdere  
4 maj 2019  De grønne pigespejdere fylder 100år  
 
  
Lejre og maskotter  
LANDSLEJRÅR MASKOT 
1972 En hest 
1977 Rødspætte 
1987 Rolddine  
1992 Gurli Græshoppe  
1995 Smuttelanddelslejr Hoppeline  
1997 Rafte Rie  
2000 Smuttelandsdelslejr Stjernen Blink 
2002 Ursula  
2005 Smuttelandsdelslejr Eventyrlejre HCA 
2007 Liv 
2010 Smuttelandsdelslejr  Pil  
2015 Smuttelandsdelslejr  Betty 
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POST 
KOMPASPEJLING 
 

DAGBOG 
 
Kære dagbog 
På mødet i dag havde Strit gemt nogle skatte på spejdergrunden, som vi skulle finde med hjælp af 
vores kompas. Smut og jeg var sammen og vi fandt dem allesammen. Tumle og Pjevs fandt ikke 
de to sidste - men de var også gemt rigtig godt. 
  
Øst, vest hjemme bedst 
Augusta 
  

BESKRIVELSE 
 
10 ting er stillet i en rundkreds. Patruljens opgave er ved hjælp af kompaspejling at finde ud af 
ved hvilket gradantal tingene er placeret. Hvis patruljen ikke har prøvet kompaspejling før, kan 
den første ting vises af postmandskab. 
Tingene er: 
Bamse 
Flag 
Brænde 
Trangia 
Sovepose 
Tørklæde 
Sangbog 
Mug 
Tennisbold 
Spade 
  

POINT 
 
Der gives 1 point pr ting, som patruljen finder gradantallet for, max 10 point 
  

MATERIALER 
 
Kompas, bamse, flag, brænde, trangia, sovepose, tørklæde, sangbog, mug, tennisbold, spade 
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POST 
SNOBRØD 
 

DAGBOG 
 
Kære Dagbog 
Til sommerafslutningen skulle vi bage snobrød på bål. Mit snobrød blev helt sort, fordi pinden var 
skæv. Heldigvis ville Tumle gerne dele sit snobrød med mig. 
Jeg glæder mig til vi skal på sommerlejr. 
  
Sommerhilsner 
Augusta 
  

BESKRIVELSE 
 
Patruljen skal gå sammen 2 og 2. Hvert par skal bage det perfekte snobrød, men alle fire hænder 
skal være på pinden. Det handler om at samarbejde om at få bagt det perfekte snobrød. 
  

POINT 
 
Der kan max gives 10  point, og de gives efter hvor bagt og lidt brændt snobrødet er, og hvor 
gode parrene har været til at samarbejde om opgaven. 
  

MATERIALER 
 
Snobrødsdej, snobrødspinde, et glødebål. 
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POST 
KRISTENDOM 
 

DAGBOG 
 
Kære dagbog 
Vi er igang med at tage et mærke, der handler om kristendom. Vi skulle starte med at pionere et 
kors til vores andagtsplads. For at kunne få mærket skal vi lære trosbekendelsen udenad. Det er 
snyd for Smut kan det i forvejen, da hendes far er præst. Men han har inviteret os op i kirken, hvor 
vi må komme op i kirketårnet. Så det skal vi næste gang. 
  
Amen 
Augusta 
   

BESKRIVELSE 
 
På denne post skal patruljen lave et kors ud af naturmaterialer. Patruljen skal bruge de 
naturmaterialer, de kan finde i området. 
Ud over det skal patruljen skrive en bøn, som de selv kan vælge, hvad handler om. Det kan for 
eksempel være at takke for noget, man er glad for. 
  

POINT 
 
Gives  alt efter hvor kreativt deres kors og bøn er. max 10 point 
  

MATERIALER 
 
Ingen. 
  
  
 
  
  
  
  
  

  


