
 

Aktivitetsmateriale omkring mærkeplacering 

De grønne pigespejdere skifter uniformsskjorten ud med en mere tidssvarende, uformel 

og praktisk spejdertrøje. I samme omgang giver vi mærkerne et nyt fokus. De skal væk 

fra tøjet og ud og leve og vises frem i mange forskellige sammenhænge, der har 

betydning for den enkelte pigespejder.  

 

Vi gør det fordi, vi vil åbne vores fællesskab, så endnu flere piger og nye frivillige også 

kan se sig selv være en del af pigespejderfællesskabet. Vi gør os mere imødekommende 

for endnu-ikke spejdere – store som små.  

 

Dette aktivitetsmateriale skal sikre, at flere medlemmer hos De grønne pigespejdere kan 

være med til at udarbejde ideer til, hvor man som pigespejder fremover kan sætte sine 

mærker. 

 

Aktiviteter: 

Aktiviteterne kan bruges af alle aldersgrupper.  

Mit bedste mærke: 

Pigespejderne skal reflekterer over deres mærker og betydningen af dem. 

Snak om hvilke mærker der betyder mest for den enkelte pige? Hvorfor er det mærke dit 

ynglingsmærke? Hvorfor er netop dette mærke specielt? Kan pigerne huske, hvad de har 

lært og hvorfor de har fået mærket? Hvis pigerne skal anbefale en ikke-spejder at tage et 

mærke, hvilket et skulle det være og hvorfor?   

Brokkassen:  

Inden pigespejderne skal i gang med at få de gode ideer til hvor mærkerne kan placeres, 

skal vi have tømt hovedet for indvendinger mod den nye beslutning. Pigerne skal på post 

its skrive hvad der bekymrer dem, når mærkerne ikke må placeres på den nye 

spejdertrøje. Hvis pigerne har svært ved at komme i gang, kan disse hjælpespørgsmål 

bruges: 

- Hvad er det du er bange for? 

- Hvad er det, der ikke må ske? 



 

Post its placeres i en brokkasse af pap, som evt kan brændes, så alle de dårlige tanker 

forsvinder.  

Brainwriting:  

Hver deltager får et papir hvor der står: Når mærkerne ikke længere skal sidde på den nye 

spejdertrøje, kan de i stedet placeres på… 

Pigerne får nu 1-2 minutter til at fortsætte sætningen, inden papiret sendes med urets 

retning til den næste person, som skriver videre. Der fortsættes til man får sit eget 

startpapir tilbage.  

Snak om hvilke ideer i har fået. Er det noget i selv kan lave i gruppen? Er det noget der 

skal produceres på korpsplan? 

Brainstorm post its: 

Pigespejderne kan også lave en mere traditionel brainstorm, hvor man skriver sine ideer 

ned på post its, som placeres på en væg.  

Snak om hvilke ideer i har fået. Er det noget i selv kan lave i gruppen? Er det noget der 

skal produceres på korpsplan? 

Mærkeplacering i gruppen: 

Snak med pigerne om hvordan i vil gøre med mærkeplacering i jeres gruppe. Skal det 

være en fælles ting i den enkelte enhed eller i gruppen? Må pigerne helt selv bestemme 

hvordan de gør? 

Mærkeplacerings produktion: 

Nogle af de gode ideer til mærkeplacering, kan i evt lave selv i gruppen fx hvis pigerne vil 

have deres mærker på et scarf eller en bålkappe. Brug et møde eller to på at lave jeres 

mærkeplaceringsting. Tag gerne et billede af det endelige produkt og send det ind.  

 

 

 



 

Mærkeplaceringsideer: 

På Nyborg strand kurset blev der afholdt to workshops, hvor der blev brainstormet på 

forskellige mærkeplaceringssteder. Her er et udpluk af nogle af de ideer, der kom. Brug 

det som inspiration, når I selv skal i gang med at komme på de gode 

mærkeplaceringsideer. Ideerne må gerne passe til den enkelte enhed. Det er nemlig ikke 

alle ideer, som er lige gode til alle aldersgrupper. 

- Rygsæk 

- Wall of fame med billede af den enkelte pigespejder og hendes mærker. 

- App til digitale mærker 

- Mulepose 

- Bålkappe 

- Klistermærker til 

fx drikkedunken 

- Banner 

- Scarf  

 

 

 

 

Indsend jeres ideer: 

Vi vil meget gerne have alle jeres gode ideer til mærkeplacering samlet i et hæfte. Derfor 

skal i sende jeres ideer til info@pigespejder.dk gerne med et vedhæftet billede eller 

vejledning. Mærkeplaceringsideerne kan også lægges på facebook eller instagram, husk 

#pigespejder #mærkeplacering.  

Ideerne skal være sendt ind senest 1 marts 2020. 

 

 

 

mailto:info@pigespejder.dk


 

Idekatalog: 

Der bliver lavet et samlet idekatalog med alle mærkeplaceringsideer, som udgives medio 

maj 2020. Her vil der være opskrifter på ting man selv kan lave i grupperne, samt 

inspirerende billeder. Her vil også fremgå hvilke ting, der bliver mulighed for at købe i 

55nord.  


