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Kære Regionsledelse  
 
I 2019 fejrer vi De grønne pigespejderes 100 års jubilæum. 
2019 bliver et festår, og det skal mærkes overalt i korpset. 
 
Alle regioner har meldt klar til at fejre jubilæet med regionens 
medlemmer. Vi er meget taknemmelige for, at I vil være med! 
 
Jubilæumsfejringen i regionerne er jeres mulighed for at samle jeres 
medlemmer og fejre, at vi og I gennem 100 år har givet piger mod og sat verden i bevægelse. 
Dette oplæg til fejring i regionerne indeholder forslag til aktiviteter for aldersgrupperne; 5-12 år, 
10-20 år og 16+. 
 
Augustas Dagbog er et løb for de yngste, hvor de oplever sjove spejderaktiviteter blandet med 
historiens vingesus. 
 
De største spejdere er inviteret til bålmadsfest, hvor de skal imponere hinanden med deres egne 
bålmadsfavoritter og dyste om præmier i dagens forskellige konkurrencer. 
 
Alle ledere mødes til en lederfest, der blander mad og mode med underholdning og dans fra de 
sidste 100 år. 
 
Det er helt op til jer, om I vil afholde de tre elementer på den samme dag eller dele det ud over 
flere datoer. 
I kan også vælge at gøre målgruppen til de enkelte aktiviteter bredere eller smallere, så det passer 
bedst muligt til jeres medlemmer. 
De foreslåede målgrupper overlapper hinanden. I kan selv vælge om de 10-12 årige skal med til 
Augustas Dagbog eller Bålmadsfest - eller måske begge dele? Det samme gælder de 16-20 årige, 
hvor I kan vælge om det er bålmadsfest, lederfest eller begge dele. 
 
Hvis I i forvejen har et regionsarrangement, der samler jer i løbet af året, kan I også vælge at 
afholde dette med jubilæumstema i stedet for en eller flere af de foreslåede aktiviteter i dette 
oplæg. 
 
Udgifterne til jeres arrangement(er) afhænger af jeres valgte aktiviteter, sted og mængden af 
materialer, der skal købes til aktiviteter og oppyntning. 
Det er helt op til jer, hvordan I vil finansiere jeres jubilæumsfejring. I kan vælge, at der er en 
deltagerbetaling, at regionen dækker alt, at I får sponseret materialer osv. 
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MÆRKE 
Vi har designet et mærke for jubilæumsfejring i regionerne, der 
passer til de øvrige jubilæumsmærker. 
Mærket ser sådan ud: 

 
 
I skal beregne ca 15 kr. per mærke, men det afhænger af jeres deltagerantal. 
 
I bestiller mærket ved at skrive til monica_hald@hotmail.com 
 
Der er ca. 7 ugers leveringstid på mærkerne, fra I skriver bestillingsmailen. 
 

SKABELONER OG BILAG 
På pigespejder.dk/100 kan I finde skabeloner til invitationer, pressemeddelser og andet, som I kan 
bruge til jeres arrangement. 
Det er også her, I finder de bilag, der henvises til i dette materiale. 
 

DEL BILLEDER OG GODE OPLEVELSER 
Vi vil opfordre jer til at dele billeder fra jeres arrangement(er) på Facebook, både i jeres egen 
region og Facebookgruppen for Topledelsen. Her kan I også skrive om jeres gode oplevelser og 
ting, som de andre regioner skal være opmærksomme på, når det bliver deres tur. På den måde 
kan vi hjælpe hinanden til at den gode oplevelse, når hele landet rundt. 
 
God fornøjelse! 
Spejderhilsen 
Projektgruppen for De grønne pigespejderes 100 års jubilæum 
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AUGUSTAS DAGBOG 
 
Inviter regionens spilopspejdere, spirer, grønsmutter og 
spejdere med på opdagelse i Augustas Dagbog og sæt fokus på 
uformel læring og aktiviteter, friluftsliv og natur. 
 

FORMÅL 
Formålet med Augustas Dagbog er at give regionens spilopspejdere, 
spirer, grønsmutter og spejdere en fælles oplevelse og fejre De grønne pigespejderes 100 års 
jubilæum med et løb, hvor de dyster på spejderfærdigheder og samarbejde. 
 

TIDSRAMME 
Vi foreslår, at Augustas Dagbog foregår fra 9.30 - 16.00. Arrangementet kan vare kortere eller 
længere tid alt efter jeres muligheder og dagens øvrige aktiviteter. Augustas Dagbog kan afholdes 
på alle årstider. 
 
Tidsplan: 
9.30           Mødetid, intro til tema, postfordeling 
10.00        Posterne åbner 
12.00        Frokost 
13.00        Posterne åbner 
15.00        Eftermiddagssnack 
15.30        Afslutning med farvel og tak, uddeling af præmier 
16.00        Slut 
 
I tidsplanen er der beregnet tid til, at der kan nås 6 poster om formiddagen og 6 poster om 
eftermiddagen. Posternes varighed er 15 minutter inklusiv forklaring af post. Der er lavet 14 
poster, så der er mulighed for at vælge hvilke 12 poster, man vil bruge. 
Posterne er lavet til, at der kan være flere patruljer på posterne på samme tid. Vær opmærksom på 
at materialelisten er lavet ud fra, at 1 patrulje er på posten af gangen. 
 

MÅLGRUPPE 
Den primære målgruppe for arrangementet er grønsmutter og spejdere (10-12 år). Vi vil vurdere, 
at spirer og spilopspejdere også kan deltage med mere hjælp ved posterne. 
 

ØKONOMI 
Udgifterne til Augustas Dagbog varierer naturligvis alt afhængig af, om I kan skaffe materialerne 
fra regionens grupper, eller I må ud at købe. I region Østersø har vi god erfaring med at lave fælles 
frokost for alle. Hver deltager incl. ledere betaler 50 kr, som går til frokost og diverse materialer. 
Det er helt op til jer, hvordan I vil finansiere Augustas Dagbog. I kan vælge, at der er en 



JUBILÆUMSFEJRING I REGIONERNE 

 4 

deltagerbetaling, at regionen dækker noget eller alt, at I får sponseret 
materialer eller andet. 
 

RAMMEN FOR ARRANGEMENTET 
Fantasirammen om løbet er, at pigerne skal på opdagelse i 
Augustas dagbog. Der vil på hver post være et uddrag fra 
dagbogen, som skal læses op for pigerne, inden de går igang med 
posten. Der vil ligeledes være en intro til løbet for pigerne fra 
dagbogen. Når løbet er slut, er der ligeledes en outro fra dagbogen, som 
skal læses for pigerne. 
Der kan med fordel være en leder eller en seniorspejder, der klæder sig ud som Augusta, som 
introducerer og afslutter løbet. Samt at dagbogssiderne til posterne kan laves som skuespil eller 
andet, så det får pigerne i den rigtige stemning. 
  
Der er skrevet en hyldestsang (se bilag) til ære for vores sangskat. Hyldestsangen er skrevet 
sammen af titler/linjer fra sangbogen. Ja, det er meningen, at det ikke rimer. Hyldestsangen kan 
bruges til at starte og slutte dagen med. I kan også synge De grønne pigespejderes 
jubilæumssang. 
  
Løbet er lavet som dyst patruljer imellem. Det er op til den enkelte region, om der skal dystes om 
en vandrepokal, eller om præmien er til evigt eje. Vi har god erfaring med, at de enkelte alderstrin 
dyster mod hinanden for at få en fair kamp, således at spirerne dyster mod hinanden, smutterne 
dyster mod hinanden og spejderne dyster mod hinanden. 
Den enkelte post kan max give 10 point, som gives efter samarbejde, og hvor gode patruljen er til 
at løse posten. Der er i bilagene et pointkort, som kan bruges. 
  
Fordeling af postmandskab kan gøres på 2 forskellige måder: 
• Posterne kan fordeles på forhånd mellem de deltagende grupper. Det er den enkelte gruppes 

ansvar at skaffe materialer til den enkelte post og få posten til at fungere på dagen. 
• Styregruppen fra regionen fordeler postmandskab på dagen. Det er styregruppen, der sørger 

for materialer til alle posterne. 
 
Det hele er gjort klar til jer. Det eneste I skal gøre er at printe bilagene og sørge for at skaffe 
materialerne. 
De bilag, der hører til Augustas Dagbog kan findes på www.pigespejder.dk/100 
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BÅLMADSFEST 
 
Inviter regionens 10-20 årige medlemmer til Bålmadsfest og 
sæt fokus på friluftsliv og natur og det rummelige, forpligtende 
fællesskab. 
 

FORMÅL 
Formålet med bålmadsfesten er at give regionens spejdere, 
seniorspejdere og rangere en fælles oplevelse og fejre De grønne pigespejderes 100 års jubilæum 
med en friluftsoplevelse. 
 

TIDSRAMME 
Vi foreslår, at bålmadsfesten varer minimum 4 timer for at kunne nå at tilberede og nyde et 
ordentligt måltid mad. Den vil sagtens kunne vare længere tid ud fra de foreslåede aktiviteter i 
materialet. Det er op til jer hvad tid på dagen, ugen og året, I vil afholde Bålmadsfesten. 
 

MÅLGRUPPE 
I dette materiale er der taget udgangspunkt i de 10-20 årige medlemmer. I kan vælge en bredere 
eller smallere målgruppe alt efter fordelingen af regionens medlemmer og regionens øvrige 
tilbud/aktiviteter. 
 

ØKONOMI 
Udgifterne til bålmadsfesten varierer naturligvis alt afhængig af den valgte menu, sted, oppyntning 
og øvrige program. Vi vurderer, at de burde være muligt, at afholde en bålmadsfest som beskrevet 
i dette materiale for 100-150 kr per person. 
Det er helt op til jer, hvordan I vil finansiere bålmadsfesten. I kan vælge, at der er en 
deltagerbetaling, at regionen dækker noget eller alt, at I får sponseret materialer eller andet. 
 

RAMMEN FOR ARRANGEMENTET 
Bålmadsfesten kan foregå ved en lokal spejdergruppe, der har gode udendørs faciliteter. Det kan 
også være et særligt sted i jeres region, fx ved en gammel mølle, et slot eller et andet historisk 
sted. Husk at søge om tilladelse til ophold og brug af åben ild. 
 
Der er stor værdi i, at regionens medlemmer mødes og lærer hinanden at kende på tværs af 
grupper. Det er en balancegang, for der er også stor tryghed i at arbejde sammen med dem, man 
kender hjemmefra. Til bålmadsfesten lægges der op til at hovedaktiviteten; bålmaden, tilberedes 
patruljevist. De øvrige aktiviteter, fx spisebord, pynt og bordvers osv. kan foregå i blandede hold, 
så deltagerne har en fælles opgave at snakke om, og på den måde får brudt isen. Hvis I har tid, så 
start gerne med et par fælles lege, fx kædetagfat eller ståtrold. 
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PROGRAM 
Ankomst 
Deltagerne mødes og “tjekker ind”. Hver patrulje får anvist et 
bålsted, materialer og sted til deres tasker. 
 
Fælles velkomst 
Byd velkommen, leg en navneleg og fortæl om dagens formål og 
program. Giv praktiske oplysninger, fx toilet, redskaber til 
brandbekæmpelse, og hvem man kan spørge til råds undervejs. 
 
Tænde bål og bygge spisebord. 
2 deltagere fra hver patrulje udvælges til at deltage i spisebordspionering. Resten af patruljen går 
tilbage til bålpladsen og får godt gang i et bål. 
Byg et spisebord, hvor der er plads til alle. Det kan være som et langbord, i en halvcirkel eller som 
en stjerne alt efter, hvad I har lyst og rafter til. Start med at lade spisebordspionererne hilse på 
hinanden, leg eventuelt en navneleg igen. Alt efter antallet af deltagere og deres alder, kan I lade 
dem selv beslutte sig for et design, eller I kan have valgt på forhånd og bygget en model i pinde. 
I kan også lave det som en stafet, hvor deltagerne skiftes ud undervejs. Det kan være, at der hver 
10. minut skal gå én fra hver patrulje hjem, og hun skal sende en ny fra patruljen afsted. 
 
Forret, hovedret og dessert 
De deltagende patruljer har på forhånd udvalgt deres favoritopskrifter og har øvet sig på at lave de 
lækreste retter på bål. 
Hver patrulje skal nu tilberede en forret, en hovedret og en dessert over bål. 
Forretten skal naturligvis være klar først, dernæst hovedretten og til sidst desserten. 
Giv hver patrulje en stak serveringsskåle og fade i en bestemt farve eller mærket med et nummer, 
så det er nemt at kende forskel på de forskellige bidrag. 
Hver ret serveres ved det fælles spisebord, og alle spiser sammen. Lad bålvagten gå på skift så 
ingen går glip af et fælles måltid. 
Efter hver ret skal deltagerne stemme på deres favorit blandt de andre patruljers bidrag. Lav 
afstemningssedler og stemmebokse. 
 
Alt efter deltagernes alder og erfaring med bålmad, kan I tilføje ekstra benspænd for patruljen. 
Det kan fx være, at man ikke må tale sammen, at man kun må bruge højre arm, at deltagerne må 
klare sig med kun 1 skål, ske, kniv eller andet. 
 
De følgende aktiviteter kan foregå, mens der laves mad. Udvælg så mange aktiviteter som der er 
tid til i jeres program. 
 
Brændehugningsdyst 
Find minimum 1 huggeblok og økse per patrulje. Afhold en konkurrence eller en turnering, hvor 
det gælder om at hugge så meget brænde som muligt på 10 min. 
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Oppyntning 
1-2 deltagere fra hver patrulje skal deltage på oppyntningsholdet. 
Ligesom med spisebordspionering så start med at lade 
deltagerne hilse på hinanden eller lege en navneleg. 
Holdet skal nu pynte spisebordet og området omkring med de 
materialer, der er til rådighed, og hvad de kan skaffe i den 
omkringliggende natur. Holdet skal først blive enige om en plan 
og fordele opgaverne mellem sig. 
 
Bordvers 
1-2 deltagere fra hver patrulje skal deltage på bordversholdet. Ligesom med spisebordspionering 
så start med at lade deltagerne hilse på hinanden eller lege en navneleg. 
Lad holdet diskutere: 
Hvad er et bordvers? 
Hvorfor synger vi bordvers hos De grønne pigespejdere? 
Synger I bordvers i gruppen? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Holdet skal i fællesskab lave et nyt bordvers, som passer perfekt til jeres region og dette 
arrangement. Det kan være på en kendt eller ny melodi. 
 
Quiz 
Alle patruljer får udleveret et quiz-ark, som skal afleveres, når desserten bliver serveret. Det 
gælder om at besvare så mange spørgsmål som muligt ved at finde oplysningerne hos de andre 
grupper. 
Forslag til spørgsmål og skabelon til quiz-ark findes på www.pigespejder.dk/100 
 
Oprydning 
Alle hjælper hinanden med at vaske op, slukke bål, nedbryde spisebord og rydde op på pladsen. 
 
Afslutning på dagen 
Alle samles. Der gives præmier til dem, der har vundet forret, hovedret, dessert, 
brændehugningskonkurrence og quiz. Del mærker ud til alle deltagere. Syng sammen og ønsk 
hinanden på gensyn inden I drager hjem. 
 

EKSTRA 
I kan udvide programmet og slutte dagen med et gammeldags lejrbål. Det er altid hyggeligt at 
sidde sammen og have en rolig aften med sange, historier og lege efter at have knoklet hele 
dagen ved bålet. 
I kan også overnatte, fx under åben himmel og slutte næste morgen med morgenmad eller brunch 
på bål. 
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LEDERFEST 

 
Inviter regionens ledere til en festlig aften og sæt fokus på 
pigers frirum og det rummelige, forpligtende fællesskab. 
 

FORMÅL 
Formålet med lederfesten er at give regionens ledere en fælles 
oplevelse og fejre De grønne pigespejderes 100 års jubilæum med deres 
lederkolleger. 
Der er stor værdi i, at regionens ledere mødes og lærer hinanden bedre at kende på tværs af 
grupper. Det kan gavne den enkelte leder at udvide og pleje sit netværk, og det kan gavne 
spejderarbejdet; det er nemmere at samarbejde om fx udfordringen til et mærke eller materialer til 
en bestemt aktivitet, hvis man kender hinanden. Vi håber, at denne lederfest kan styrke regionens 
sammenhængskraft og ledernes pigespejderidentitet. 
 

TIDSRAMME 
Vi foreslår, at lederfesten foregår omkring et aftensmåltid med efterfølgende aktivitet. Den kan 
vare kortere eller længere tid alt efter jeres muligheder og dagens øvrige aktiviteter. Det er op til 
jer hvad tid på dagen, ugen og året, I vil afholde lederfesten. 
 

MÅLGRUPPE 
I dette materiale er der taget udgangspunkt i “lederne”. I kan vælge, om det er alle voksne fra en 
bestemt alder, alle med en bestemt lederfunktion, eller andet. 
 

ØKONOMI 
Udgifterne til lederfesten varierer naturligvis alt afhængig af den valgte menu, sted, oppyntning og 
program.  
Det er helt op til jer, hvordan I vil finansiere lederfesten. I kan vælge, at der er en deltagerbetaling, 
at regionen dækker noget eller alt, at I får sponseret materialer eller andet. 
 

RAMMEN FOR ARRANGEMENTET 
Lederfesten kan foregå ved en lokal spejdergruppe, der har plads til alle og gode køkkenfaciliteter. 
Det kan også være et særligt sted i jeres region, fx i et gammelt forsamlingshus eller på en 
restaurant. Festen kan også foregå udendørs ved rafteborde. 
 
I bilagene er der baggrundsviden om mad, mode, dans og populære aktiviteter fra de 10 årtier, 
hvor De grønne pigespejdere har eksisteret. Det er op til jer at udvælge hvilke elementer, der skal 
indgå i jeres fest. I kan vælge at fokusere på ét enkelt årti og holde fx “50’er-fest”. I kan også 
vælge at blande elementer fra så mange årtier som muligt. Eller I kan vælge noget helt tredje. Hvis  
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der findes specielle retter, klædedragter, danse eller andet fra jeres 
område, kan I også vælge at drage det ind i jeres lederfest. 
 
Før i tiden var der ganske bestemte (skrevne og uskrevne) regler 
for sammenkomster af enhver slags. Det er der ikke i lige så høj 
grad i dag, så det er op til jer at sætte rammen for jeres fest. Vi vil 
opfordre jer til at lave en bordplan, så det lægger op til at tale 
med nogle af dem, man ikke kender allerbedst. 
 
Det kræver mange hænder at servere til en fest for ikke at tale om at lave 
maden. I kan lade opgaverne undervejs i festen gå på tur, så alle både hjælper til og får 
muligheden for at være med til festen. Del deltagerne ind på hold; “I skal servere forretten”, “I skal 
rydde af efter hovedretten” osv.  
I kan også spørge ledere i en naboregion om hjælp på aftenen. Så kan I jo gøre det tilsvarende til 
deres lederfest eller et andet arrangement. 
 
De bilag, der hører til Lederfesten kan findes på www.pigespejder.dk/100 
 

PROGRAM 
Inden ankomst 
Pynt festligt op og stil bordene så det passer med jeres valgte bordplan. Sørg for at mad og 
aktiviteter er klargjort. Sørg for at det er nemt at finde hen til jeres lokation. 
 
Ankomst og velkomst 
Byd gæsterne velkommen og server eventuelt en velkomstdrink. Når alle gæster er samlet, kan I 
give praktiske informationer, fortælle om aftenens program og skåle med hinanden. 
Sørg for at alle får hilst på hinanden eventuelt med en navneleg. 
 
Spisning 
Alle tager plads, og maden serveres. I kan vælge om det skal være en 2- eller 3retters menu.  
Undervejs i spisningen kan der være indslag fx taler, sange, quiz, information om nyt fra regionen 
eller andet. 
 
Aktiviteter 
Efter spisningen er det tid til at være aktive sammen. Her kan I vælge fra listerne over aktiviteter 
og danse. Ud over de foreslåede aktiviteter kan I bruge aftenen på lige, hvad I har lyst til. 
 
Afslutning 
Hav på forhånd aftalt, hvordan oprydningen skal foregå, og hvem der sørger for at sende gæsterne 
godt hjem.  
 


