
Side 1 af 10

Kære ledere

Velkommen til aktivitetskataloget til Jubilæumsfesten. Heri finder du udbuddet af de aktiviteter, som finder 
sted på Jubilæumsdagen. Der er både mulighed for at rejse tilbage i tiden, prøve de fysiske grænser af, være 
kreativ og blive klogere på fremtiden. Der er noget for enhver smag.

Aktivitetsønsker

Når du tilmelder din gruppe, vil du få mulighed for at ønske aktiviteter for hver enhed, du tilmelder. Du definerer selv dine enheder. 
Har du for eksempel en stor flok, vil du få mulighed for at dele den i flere enheder til aktiviteterne, alt efter hvad der passer din gruppe 
bedst. Deler du en enhed i to, vil det kun have indflydelse på aktivitetsdelen af tilmeldingen.

Hvor mange aktiviteter enhederne har at vælge imellem varierer alt efter alder. Du skal derfor ønske følgende antal aktiviteter:

Spilopspejdere:   1 aktivitet
Spirer:    2 aktiviteter
Smutter:    4 aktiviteter
Spejder:    4 aktiviteter
Senior:    4 aktiviteter
Ranger/Augusta:   4 aktiviteter

Efter tilmeldingen er lukket, vil du få besked om, hvilke aktiviteter I har fået samt praktisk information om aktiviteterne. 

På næste side ser du oversigten over de planlagte aktiviteter, som du og dine piger kan prøve til Jubilæumsfesten. På de efterfølgende 
sider kan du læse mere om de enkelte aktiviteter.

Aktivitetskatalog



Side 2 af 10

Aktivitet  Spilop Spire Smutte Spejder Senior Ranger/
Augusta Sidetal

I kunstnernes fodspor X X X 3

Med oldemor og mormor til spejder X X X X 3

Den store bagedyst X X 3

Robotlaboratoriet X X 4

Forhindringsbane X X X 4

Fra skrald til guld X X X X 5

Klatrepark X X X 6

Escape Room X X X 6

Piger der tør! X X 6

 Jubilæumsrally X X X X 7

MasterChef X X X 7

Rundvisning på ARoS X 7

Rundvisning i Den Gamle By X 7

Rundvisning på Aarhus Teater X 8

Rundvisning på Moesgaard museum X 8

Syng dig gennem minderne X 8

Byvandring i Aarhus X 8

Aktivitetsoversigt
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I kunstnernes fodspor:
Går du med en kreativ kunstner gemt i maven? Kom og udfold din kreative side sammen med dine spejderven-
inder. Vi skal træde i kunstnernes fodspor og opleve hvad kunst er.

Til lederen
Aldersgruppe: Spilopspejdere, Spirer og Smutter
Varighed: 1 ½ time
Lederkræfter: Der skal deltage minimum 1 leder pr. 10 piger.

Pigerne får lov at udfolde sig kreativt. De får muligheden for at opleve forskellighederne i  kunstens verden. Der 
bliver også mulighed for at komme op i Rainbow og se Aarhus gennem mange farver. 

Planlagte aktiviteter:

Med oldemor og mormor til spejder:
Kom og se Den Gamle By og oplev hvordan det var at være spejder, da oldemor og mormor var spejdere. 

Til lederen
Aldersgrupper: Spilopspejdere, Spirer, Smutter og Spejdere
Varighed: 1½ time
Lederkræfter: Der skal deltage minimum 1 leder pr. 10 piger
 
Aktiviteten vil foregå som et løb rundt i Den Gamle By. Posterne vil give pigerne mulighed for at få indblik i, hvordan det var at være 
spejder på oldemors og mormors tid. Posterne vil være aldersopdelt, så alle deltagere bliver udfordret på deres eget niveau.
Aktiviteten foregår på det lukkede museumsområde, og det vil derfor være muligt at lade pigerne gå rundt uden leder i klynger/kuld/
patruljer.

Den store bagedyst:
Er du pigespejdernes mesterbager? Kom og test dine evner i bagning over bål sammen med dine 
spejderveninder. 
Du kommer til at bage din egen kage over bål og får bagefter mulighed for at dekorere den, 
ligesom du har lyst. 

Til lederen:
Aldersgruppe: Spirer og Smutter
Varighed: 1 time
Lederkræfter: Der skal deltage minimum 1 leder pr 10 piger

Pigerne vil opleve at alle kan bage kage over bål, også selvom de ikke er specielt erfarne med bål. 
Der vil være postmandskab til at hjælpe med bålet, så du, som leder, kan fokusere på nyde oplev-
elsen sammen med dine piger.
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Robotlaboratoriet:
Vil du lære at styre en robot? Her har du muligheden for at prøve kræfter med at bygge og programmere en 
robot sammen med dine spejderveninder. 

Til lederen
Aldersgrupper: Smutter og Spejdere
Varighed: 1½ time
Lederkræfter: Der skal deltage minimum 1 leder pr 10 piger

På denne aktivitet vil pigerne blive introduceret til at bygge og programmere robotter. De vil få lov til at prøve 
kræfter med at gøre det selv. Pigerne vil blive delt i grupper af ca. 3 personer, så der ikke er for mange hænder 
om hver robot. 
Dine piger vil få mulighed for at snuse til programmering og begynde opbygningen af programmeringskompe-
tencer til videre brug i deres liv. 

Forhindringsbane:
Afprøv den special-designede forhindringsbane som strækker sig ned gennem Aarhus Midtby. Få sved på panden mens du og din 
patrulje samarbejder om at gennemføre forhindringsbanen. 

Til lederen
Aldersgrupper: Smutter, Spejdere, Seniorer
Varighed: ca 30 min
Lederkræfter: Smutter skal have minimum 1 leder med pr 10 piger. 

Pigerne vil på denne aktivitet lære at samarbejde og de får brugt deres krop til at gennemføre den specialbyggede forhindringsbane. 
Forhindringsbanen vil være aldersopdelt, så der både vil være forhindringer som smutterne kan klare og nogle lidt sværere forhin-
dringer til spejder og senior. 
Seniorerne vil blive udfordret meget på deres evne til at samarbejde.
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   Fra Skrald til Guld:

   Har du nogensinde set et forbrændingsanlæg indefra? AffaldVarme Aarhus lukker dørene op og viser rundt  
   i deres spændende forbrændingsanlæg. 
   Derudover inviterer de på lærerige aktiviteter om affald og ressourcer. Vær med i snakken om, hvordan det  
   at genbruge og genanvende er en betydningsfuld brik i at passe godt på vores klode.

Til lederen
Aldersgrupper: Smutter, Spejdere, Seniorer, Rangere/Augustaer
Varighed: 1½ time
Lederkræfter: Det vil være en fordel for mindre smutter at have en leder med, cirka 1 leder pr 10 smutter.

Aktiviteten vil guide pigerne i retning af at blive ansvarlige verdensborgere gennem viden om vigtigheden af at passe på vores fælles 
klode og, hvordan det er muligt for pigerne at passe på kloden ved at genbruge. 
Derudover vil pigerne også få et indblik i, hvor materialer kommer fra og hvordan vores affald bliver udnyttet, når vi smider det ud.
Til at toppe hele oplevelsen af inviteres I med på en rundtur på AffaldVarme Aarhus’s forbrænding, hvor medarbejderne invitere indenfor 
og fortæller om deres anlæg og hverdag.

Aktiviteten vil foregå I aldersopdelte hold. Aldersfordelingen er sat af AffaldVarme og vil være 7-10 år, 10-15 år og 15-18 år. Vi ved, at 
du som leder kender dine piger bedst og aldersgrupperne er derfor vejledende. Har du en patrulje, der spreder sig over to alderskate-
gorier, lader vi det være op til dig at vælge hvilken aldersgruppen patruljen passer i. 
Denne aktivitet er ikke for gangbesværede.

Rangere/Augustaer
AffaldVarme Aarhus tilbyder en rundvisning for Ranger/Augusta. Rundvisningen vil starte med et kort oplæg omkring affald og genbrug, 
hvorefter der vil være 40 minutters rundvisning på forbrændingen. Følges du med store smutter eller spejdere rundt vil det være oplagt 
at tage på rundvisning, mens de deltager i aktiviteten. 
Denne aktivitet er ikke for gangbesværede.
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Klatrepark:
Mærk suset og spændingen når du klatrer op i toppen af væggen via utraditionelle greb som, reb, vinduer, sti-
ger, hjul m.m. og tager springet ned igen. Se dine spejderkammerater på en helt ny måde og kæmp om, hvem 
der tør komme højest op. 

Til lederen
Aldersgruppe: Spejdere, Seniorer og Rangere/Augustaer
Varighed: ca. 1,5 time
Lederkræfter: intet krav, men de må gerne være moralsk opbakning.

Pigerne får lov til at udfordre deres fysiske kunnen og grænser i et trygt miljø. Pigerne hjælper og støtter 
hinanden i at udfolde evner, som du og de selv ikke vidste de havde. Derved lærer de at se muligheder frem for 
begrænsninger, hvilket der skaber “PIGER DER TØR”

Denne aktivitet kræver værge/forældretilladelse, som vil blive fremsendt sammen med praktisk info om aktivi-
teten. Det vil ikke være muligt for pigerne at deltage, hvis ikke de har tilladelsen med hjemmefra.
Der vil være klatreinstruktører til stede på aktiviteten.

Escape Room :
Har din patrulje det, der skal til for at klare vores jubilæums escape room? 
Patruljen skal samarbejde for at løse koden og komme ud inden tiden er gået.
Der skal både bruges spejderfærdigheder, logisk sans og måske en smule held for at klare opgaven.

Til lederen
Aldersgruppe: Spejdere, Seniorer og Rangere
Varighed: 60 minutter 
Lederkræfter: ingen

Patruljen lærer at samarbejde, og de får brug for al deres viden om koder, hemmelige beskeder og andre spejderfærdigheder. Denne 
aktivitet er uden leder, da pigerne skal have en succesoplevelse af at kunne løse en kompliceret opgave.

Piger der tør!
Tør du stå ved, hvem du er? Ville du have turde dette, hvis du havde levet for 100 år siden? Her 
sætter vi skarpt på at turde være den man er.

Til lederen
Aldersgrupper: Spejdere og Seniorer
Varighed: 1 time
Lederkræfter: her er intet krav til ledere

På denne aktivitet vil der blive stillet skarpt på at turde være den man er, også når man bliver 
presset. Der vil blive arbejdet aktivt med at turde være sig selv og derigennem med ligestilling.
Dine piger vil komme derfra klogere på sig selv og på det at være en del af det moderne samfund.
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Jubilæumsrally:
Kan du finde vej og samtidig guide dine spejderveninder, der styrer en vogn?
Så kom og prøv vores jubilæumsrally. 

Til lederen
Aldersgruppe: Smutter, Spejdere, Seniorer og Rangere/Augustaer
Varighed: ca. 1 time
Lederkræfter: Smutter skal have minimum 1 leder med pr 10 piger

Pigerne skal samarbejde i patruljen, lære om navigation og læse et kort. Pigerne prøver en aktivitet, som meget 
sjældent udbydes. 
Jubilæumsrally-banen og køretøjet stiger i sværhedsgrad i takt med pigernes alder.

MasterChef:
Er din patrulje mesterkokke? Har I lyst til at udfordre jer selv på madlavning over bål? Og samtidig konkurrere med andre patruljer? Så er 
MasterChef noget for jer. I vil få udleveret ingredienser, en patruljekasse og et bål, og så er det kun fantasien, der sætter grænser.

Til lederen
Aldersgruppe: Spejdere, Seniorer og Rangere
Varighed: 2 timer (spejder/senior), 3 timer (ranger)
Lederkræfter: For mindre erfarne spejdere kan 1 leder være en god ide til patruljen, men er intet krav. 
 
Spejderpatruljer vil få tilbudt et udvalg af opskrifter de kan vælge at bruge. Seniorer og ranger vil selv skulle være kreative og finde på 
noget baseret på de ingredienser, der er tilgængelige.
For ranger-patruljer skrues sværhedsgraden en smule op, da de ikke vil få hjælp til at starte et bål, men blot vil få udleveret et bålfad, 
brænde og tændstikker.

Rundvisning på ARoS:
Tag med på rundvisning på ARoS og kom helt ind i kunsten på en ny måde. 

Målgruppe: Rangere/Augustaer
Varighed: 1 ½ time

Rundvisning i Den Gamle By:
Kom med på rundvisning i Den Gamle By og oplev, hvordan museet kommer til live når du bliver 
guidet rundt på museet. 

Målgruppe: Rangere/Augustaer
Varighed: 1 ½ time



Side 8 af 10

Rundvisning på Aarhus Teater :
Kom med bag scenen på Aarhus teater. Guiden fortæller om teateret og det bliver både til et besøg på den store scene og de mange 
lange og sjove gange og rum på teatret.

Målgruppe: Augustaer
Varighed: 1 ½ time

Rundvisning på Moesgaard museum:
Kom med på guidet tur bag om Moesgaard museum. 
Tag med og hør om tankerne bag museets udstillingsbygning skabt af Henning Larsen Architects - om mu-
seets arkitektur, funktionalitet, materialer og rumlighed. Vi skal steder hen, både ude og inde, hvor publikum 
normalt ikke har adgang.
Vi når helt op på den øverste etage, hvor der er udsyn ned til den gamle herregård og over det historiske 
landskab med spor tilbage til istiden.
Turen slutter med en kort introduktion til museets udstillinger, der alle har mennesket i centrum.

Målgruppe: Augustaer
Varighed: 1 time

Syng dig igennem minderne:
“Himmelhøjt som Græshoppen Gurli”, “Vi møder Hoppeline hun er også med”, “Åh min gamle spejderhat” og alle de andre gode sange. 
Kom og vær med til at genopleve de gamle lejrhits og spejdersange. Under kyndig styring vil fællessangen bringe os tilbage til gode 
minder. 
Når du tilmelder dig, vil du få mulighed for at komme med forslag til sangprogrammet. 

Aldersgrupper: Rangere/Augustaer
Varighed: 1 time

Byvandring i Aarhus:
Tag på en guidet tur rundt i Aarhus gader. Turen starter ved Domkirkens hovedindgang. På en gå-
tur rundt i de gamle gader udfolder byens historie sig -  fra vikingernes Aros til nutidens Aarhus. 
Der er også fokus på gadekunst, vægmalerier, arkitektoniske detaljer mv., som man måske ikke 
kender til eller bemærker til daglig. 

Målgruppe: Augustaer
Varighed: 2 timer
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På Jubilæumsdagen vil der udover de planlagte aktiviteter, være masser af muligheder for at se Aarhus by og 
besøge seværdigheder på egen hånd. Enhederne står selv for planlægningen af deres eftermiddag.
Alle får udleveret et Aarhuscard, som giver adgang til en masse attraktioner gratis. Med Aarhuscard er det også 
gratis at køre med offentlig transport rundt i byen. 

I Aarhus ligger et stort legeland og et trampolinland. Det vil være muligt at besøge et af de to steder, som en 
fri aktivitet. For at sikre, at der ikke bliver kø for at komme ind, kræver disse to ekstra aktiviteter tilmelding. Du 
tilmelder dine enheder til legeland eller trampolinland samtidig med aktivitetstilmeldingen. 

Frie aktiviteter

Aktivitet  Spilop Spire Smutte Spejder Senior Ranger/
Augusta Sidetal

Legeland X X X 9

Trampolinland X X X X 9

På de næste sider finder I en række forslag til aktiviteter, I kan fylde jeres dag op med uden om de planlagte aktiviteter.

Trampolinland:
Kom og oplev suset i Danmarks største trampolinland og slip dit indre legebarn fri. Slå dig løs og prøv kræfter med alle de forskellige 
aktiviteter i de mange trampoliner.

Til lederen
Aldersgruppe: Smutter, Spejdere, Seniorer og Rangere/Augustaer
Kræver tilmelding.

Pigerne samarbejder sig gennem trampolinlandets mange forskellige trampoliner og aktiviteter. Pigerne bliver udfordret på deres 
motorik, fysik og sociale kompetencer. Du har som leder mulighed for at hoppe med. 
For at komme ind i trampolinland skal hver pige have tilladelse fra en værge/forældre. Info om dette vil blive sendt ud sammen med info 
om aktiviteten.

Legeland:
Kom og boltre jer i et 5000 m2 stort legeland, hvor der er rig mulighed til at udfolde sig sammen 
med sine spejderveninder.

Til lederen
Aldersgruppe: Spilopspejdere, Spirer og Smutter
Kræver tilmelding.

Pigerne samarbejder sig gennem legelandets mange aktiviteter. De bliver udfordret på deres 
motorik, fysik og sociale kompetencer. Du har som leder mulighed for at lege med.
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Den Gamle By:
Tag på en tidsrejse i Den Gamle By i Aarhus. Oplev Danmarkshistorien i praksis og mød dem der “næsten” 
boede der.
I kommer gratis ind med AarhusCard.

ARoS:
På dette nytænkende kunstmuseum kan du opleve verdenskunst for alle. På toppen af ARoS finder du kun-
stværket Your rainbow panoram, hvor du får et 360 graders view over Aarhus i alle regnbuens farver.
I kommer gratis ind med AarhusCard.

Racehall:
Mærk suset af adrenalin når I prøver 10 minutters gratis gokart kørsel med AarhusCard. Bemærk at der på dagen kan være ventetid 
pga. forhåndsbookninger. 

Naturhistorisk Museum:
På Naturhistorisk Museum i Aarhus kan I opleve det liv, som vi mennesker deler Jorden med.
I kommer gratis ind med AarhusCard

Væksthusene:
Oplev Væksthusenes fire klimazoner og nyd naturens skønhed. 
I kommer gratis ind med AarhusCard.

Moesgaard:
Fortiden bliver bragt til live på fascinerende vis. Her kommer I helt tæt på vikingernes historie og det berømte velbevarede lig Grauballe-
manden. 
I kommer gratis ind med AarhusCard

Steno museet:
Gå på opdagelse i en oplevelsesrig verden om mennesket, naturen og videnskaben. Bliv fascineret af bittesmå atomer og universets 
ufattelige størrelse. 
I kommer gratis ind med AarhusCard.


