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Mærket kan tages af alle 
aldre
Dette mærke markerer slutningen på De grønne pigespejderes 100-års jubilæumsår.
Mærket kan tages af alle aldersgrene.

Formålet med mærket er dels, at såvel den enkelte pige, som hver enhed samt gruppen i 
fællesskab ser tilbage på jubilæumsåret. Hvad har været særlig godt og hvilke erfaringer, 
oplevelser og minder vil I gerne tage med jer i årene fremover? Og dels at se mod fremtiden 
for den enkelte og for De grønne pigespejdere.

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. Se tilbage på Jubilæumsåret 
2. Se fremad

Under de to opgaver er der forslag til forskellige aktiviteter alt efter om man er spire, 
grønsmutte, spejder, senior eller leder.

Opgave 1: Se tilbage på jubilæumsåret
SPIRER, GRØNSMUTTER, SPEJDERE, SENIORSPEJDERE
Hver pigespejder tænker tilbage på et særlige minde, der repræsenterer “Pigespejderjubilæ-
um” for hende. Pigespejderen vælger selv, hvad der er et særligt minde for hende. Pigespej-
derne kan tegne eller male et billede, der illustrerer deres minde - eller finde et fotografi, 
hvis det er muligt. For de store kan det også være videoer - enten videoer der allerede er 
optaget, eller videoer, hvor hun fortæller, hvad det særlige minde er. 

Når hver pigespejder har illustreret sit særlige minde, fortæller hun de andre pigespejdere 
om mindet samt hvorfor hun har valgt netop dette minde. 

Spørg aktivt ind til det den enkelte pige fortæller om sit minde. 

Alle minderne sættes sammen til en udstilling, en fælles video, en billedbog, et opslag på 
Facebook eller andet. 

NOTE: Husk, at I kan bruge blomster-bilaget fra Startmærket for at huske, 
hvad der er sket i løbet af året.

Materialer
• Grej til at tegne eller male, optage video alt efter hvad I vælger

Jubilæumsslutmærket
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Opgave 1: Se tilbage på jubilæumsåret
LEDERE
Ledergruppen taler sammen om, hvad der har gjort særlig indtryk i Jubilæumsåret. Hvilke af 
jeres oplevelser vil I gerne dele med andre? Med afsæt i den fælles drøftelse vælges et billede 
eller to billeder, som viser, hvad der er sket af sjove, gode og lærerige jubilæumsaktiviteter i 
årets løb. Hvis ikke gruppen allerede har nogle billeder, så tag nogle billeder på næste grup-
petur. Billederne sendes til korpskontoret på info@pigespejder.dk senest 1. april 2020. Skriv 
“ jubilæumsslutmærke for ledere” i emnefeltet. Alle billederne vil blive vist som en fælles 
billedkavalkade på Delegeretmødet 2020.

Materialer

• Jeres egne billedalbum
Opgave 2: Se fremad
Spirer
Spirerne skal se ind i den meget nære fremtid og skal høre om de pigespejderoplevelser, der 
venter dem i løbet af det kommende år.
Læs historien om pigen Oda højt for spireflokken Bilag 1. Historien er delt på seks papirer. 
På hvert papir er der en bid historie og en aktivitet. Aktivitetsforslagene kan bruges til at 
skabe aktivitet på mødet og hjælpe spirerne til at huske indholdet af historierne bedre.
Side 1 og 6 skal læses som henholdsvis den første og sidste del af historien. De fire reste-
rende sider kan læses i tilfældig rækkefølge. I kan fx lade en spire trække et tilfældigt papir, 
eller I kan gemme papirerne rundt omkring ved jeres mødested. Tilføj også gerne jeres egne 
historier med de ting, som spirerne i jeres flok kan se frem til i løbet af året.

Materialer
• Et print af Bilag
• spirernes egne tørklæder

• globus eller verdenskort

Grønsmutter
Grønsmutterne skal være med til at forme deres egen fremtid og opleve, at fremtiden kan 
ændre sig ud fra de valg, man tager. Vi opfordrer til at tale om fx det kommende år, så de 
ting, som grønsmutterne beslutter vil blive til virkelighed inden for en overskuelig tidshori-
sont.

Tegn eller print fra nettet en kalender over år 2020. Gerne i A3 eller større. 
Skriv grønsmutternes fødselsdage og de store ferier ind, så grønsmutterne har 
en ide om tidshorisonten.
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Lad grønsmutterne skrive/tegne ting ind i kalenderen, som de gerne vil lave til spejder i 
fremtiden.
Det er vigtigt, at de ting som grønsmutterne får lov til at bestemme er aktiviteter, som er 
realistiske for lederne, at pigerne kan bestemme. 

Ideer
• Grønsmutterne kan vælge nogle lege, der passer til årstiderne, fx sneboldskamp, 
samle kastanjer, vandkamp osv.
• Grønsmutterne kan bestemme sange, der skal synges på møderne
• Skriv fx navnene på den grønsmutte, der må vælge ugens sang ind i kalenderen
• Grønsmutterne kan vælge hvilke mærker de gerne vil tage. Lederne kan evt. have 
valgt to-tre mærker ud, som pigespejderne så kan vælge mellem
• Grønsmutterne kan vælge hvad for noget mad, de skal spise på deres næste overnat-
ningstur

Hæng kalenderen op et synligt sted ved jeres mødested.

Materialer
• En stor kalender for år 2020 eller længere frem
• liste over grønsmutternes fødselsdage og datoer for skoleferierne
• datoer for vigtige begivenheder for jeres grønsmutteflok

• tegne- og skriveredskaber
• tape el. lign. til ophæng.

Spejdere
FREMTIDSDRØMME - HVAD KAN OG VIL I GØRE MED JERES SPEJDERLIV?

Spejderne skal drømme om deres muligheder som spejdere. For at starte drømmene skal 
spejderne se en film med pigespejdere der fortæller deres bedste spejderhistorier. Find fil-
men på De grønne pigespejderes Youtubekanal.
Når I har set filmen, så snak om historierne, der bliver fortalt. 
Er der nogle af historierne, I synes er særlig spændende? Er der nogle af tingene, I kunne 
tænke jer at prøve? Eller måske drømmer I om noget helt andet?
Hver pige skal finde det, som er hendes største drøm for hendes spejderliv lige nu. Skriv 
drømmen ned på et papir i kreditkortstørrelse og laminer papiret, så drømmen kan ligge i 
uniformslommen og være til inspiration for den enkelte spejder.

Som afslutning kan spejderne fortælle hinanden om deres drømme og hvad det første skridt, 
for at få drømmen opfyldt, er.

Materialer
• device, der kan vise en film fra Youtube
• papir
• skriveredskaber
• lamineringsmaskine og lamineringslomme
• saks
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Seniorspejdere
Seniorerne får på mødet mulighed for at reflektere over, hvad de gerne vil bruge deres spej-
der-erfaringer til i fremtiden, samt hvordan de vil få spejderarbejdet til at passe ind i resten 
af deres ungdomsliv.  

Aktiviteten starter med, at seniorerne går sammen to og to. A stiller nedenstående to 
spørgsmål til B - et ad gangen, så B får mulighed for at svare på den ene spørgsmål før 
det næste stilles. Det kan være en god ide at aftale hvor lang tid der er til at svare på hvert 
spørgsmål - fx 5 minutter :

• Hvordan vil du i resten af dit liv få glæde af at være spejder?
• Hvordan balancerer du spejder med resten af dit liv?

B svarer på de to spørgsmål. Mens B svarer, noterer A på et stykke papir, hvad B svarer på de 
to spørgsmål (eller optager svarene på sin telefon).  

Herefter skifter A og B så B stiller de to spørgsmål til A og samtidig med, at B noterer, hvad A 
svarer eller optager svarene på sin telefon.  

Når begge har svaret, sætter A og B sig hver for sig og læser de noter igennem, der er taget 
undervejs, eller hører hvad der er optaget på telefonen. Ud fra noter eller det, der er optaget 
på telefonen skriver A et digt til B, og B skriver et digt til A. Digtet skal fylde mindst 5 linjer, 
og det skal gengive hvad der er fortalt, uden at det er direkte afskrift. Der må gerne indgå 
ord, som A og B selv har brugt. Det vigtige er imidlertid, at digtet gengiver det vigtige i det A 
og B har fortalt. 

Som afslutning giver A det digt, hun har skrevet til B og omvendt. På den måde bliver det 
muligt for både A og B at kunne blive ved med at huske på, hvordan hver af dem i resten af 
deres liv vil kunne få glæde af at være spejder - også selv om de en dag holder op med at 
være spejder. Hvis der er tid til det, må digtet gerne dekoreres med små tegninger eller an-
det, så det bliver en fin gave, der gives tilbage til sin rette ejermand.  

Materialer
• skriveredskaber
• papir
• eventuelt en telefon
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Ledere
Hvor skal jeres gruppe hen i fremtiden? 

Hvem skal I være? 

I skal som ledergruppe finde jeres fælles drøm for jeres gruppe.
Inden I går igang så sørg for at I har alle materialer klar.

Start med at udnævne en tidtager. En der kan holde styr på tiden og få jer videre så I ikke 
sidder fast.

FÆLLES BRAINSTORM - 10 MIN
Find alle de gode ideer til drømme frem. Lav en fælles brainstorm, hvor alle skriver deres 
ideer ned på post-its og hænger dem op på bilag 2 undervejs. I må gerne snakke om jeres 
ideer og blive inspireret af de andres ideer undervejs.
Det er op til jer selv hvor langt ud i fremtiden I drømmer jer, så slip blot drømmene løs.

Sæt jeres drømmeideer op på bilag 2, der hvor I føler, at de passer ind. I behøver ikke at have 
ideer til alle kategorierne. Og mangler I en kategori, så tilføj den selv.

Kategorierne er ment som inspiration til at sætte tankerne igang. 
Kategorierne på bilag 2 er:

• Medlemstal
• Fysiske rammer
• Den fede lejr
• Forældresamarbejde
• Lokalsamfundet
• Økonomi
• Ledergruppen
• Vores image

GENNEMGÅ DRØMMEIDEERNE - 15 MIN
Lav en fælles gennemgang af alle de drømmeideer, der er sat op på bilag 2. Lad den, der har 
skrevet drømmeideen sætte flere ord på hvad drømmen indeholder.

AFSTEMNING - 5 MIN
Alle får nu 3 stemmer. Stemmerne afgives ved at sætte kryds på de 3 drømme som den en-
kelte synes bedst om. Dette gøres i stilhed.

3 VINDERE - 25 MIN
Når alle har afgivet deres stemmer finde I de tre drømme med flest stemmer. Dem overfører I 
til bilag 3. I skal bruge en side pr. drøm. Nu skal I i fællesskab udfylde de 3 bilag 3. Hvis I er 
mange mennesker kan I eventuelt dele jere I tre grupper.

Udvælg den drøm I brænder mest for - se hvordan på næste side.
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1 DRØM - 10 MIN
Nu skal I vælge den drøm, I brænder mest for som gruppe. Ved hjælp af bilag 3 kan I se hvad 
de tre forskellig drømme vil give jer, og også hvad det kræver af arbejde at få dem til at gå i 
opfyldelse. 
Gennemgå de tre ark bilag 3. Læg dem derefter frem på bordet. Alle har nu en stemme og 
må derfor sætte et kryds på den af de tre drømme de helst vil have at ledergruppen skal 
arbejde frem imod.

NÆSTE SKRIDT? - 30 MIN
Når jeres endelig drøm er udvalgt skal I starte på arbejdet med hvordan I får drømmen til 
at gå I opfyldelse. Kig på feltet med hvad det kræver at få drømmen til at gå i opfyldelse og 
start på en plan. 

Materialer
• 1 stk bilag 2 (gerne i A3)
• 3 stk bilag 3
• skriveredskaber til alle
• post-its



BILAG 
JUBILÆUMSMÆRKER 

 1 

 
 

JUBILÆUMSSLUTMÆRKET  

 
BILAG 1 

 
Odas Fremtid 
Den første del af historien 
 
Oda er 6 år gammel og hun har været spire i et helt år nu. Oda skal til spejder i 
dag og det er i dag hun skal have sin første årsstjerne. Oda kan godt lide at være 
spire, for de laver så mange sjove ting i spireflokken. Hendes ledere, Inge og 
Caroline, er gode til at finde på alt muligt, som er sjovt og spændende.  
Oda bliver hentet af sin mor i SFO og de cykler hjem sammen. Derhjemme spiser 
Oda lidt eftermiddagsmad og så er det tid til at gøre sig klar til spejder. Oda tager 
praktisk tøj på, som godt kan tåle at blive beskidt. Så finder hun sit ternede 
tørklæde og tager det over hovedet. Knuden skal sidde lige i midten; Oda øver sig 
tit i at binde venskabsknobet, men det er stadig lidt for svært. Heldigvis er 
tørklædet allerede bundet, så det er nemt i dag. 
 
Alle spirer øver sig i at binde venskabsknobet i tørklædet. 
 
Mor følger Oda til spejder og Oda løber ind til alle de andre spirer. Hun giver 
Caroline et stort knus og så skal mødet starte.  
Inge fortæller om, at sidste år fejrede De grønne pigespejdere 100 års jubilæum. 
Det ved Oda og de andre spirer godt, for de har fejret jubilæet på alle mulige 
måder hele året. Det har været sjovt og også lidt spændende at høre om spejder i 
gamle dage.  
Inge fortæller, at de nu skal høre om fremtiden - hvad mon der skal ske i 
spireflokken i år? 
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Historie A - Tænkedag 
 
Caroline finder en globus og viser den til spirerne, der sidder i en 
rundkreds på gulvet. Caroline fortæller, at alle pigespejdere har 10 millioner 
spejdersøstre i hele verden. 10 millioner er godt nok mange, mange søstre. Godt 
at man ikke skal finde på julegaver til alle dem. Inge og Caroline har begge to 
prøvet at rejse til et helt andet land og besøge andre spejdere - det vil Oda også 
gerne prøve en dag. Inge siger, at det ikke lige er på planen for i år - men til 
gengæld er det på planen at spireflokken skal fejre Tænkedag. Tænkedag er en 
dag, hvor alle pigespejdere i hele verden tænker på hinanden og lærer om 
hinanden. Det glæder Oda sig til.  
 
Spirerne kigger på en globus eller et verdenskort og fortæller hvilke lande de godt 
kunne tænke sig at besøge engang. 
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Historie B – Medlemskampagne 
 
Når det bliver forår, så kan man plante frø, som bliver til spirer, 
som kan blive til blomster og planter. Inge viser en potteplante frem og fortæller, 
at spirerne er opkaldt efter en spire, fordi spirerne også vokser meget og 
garanteret bliver lige så smukke som blomster, når de bliver store.  
Når det bliver forår kommer der altså nye spirer - Inge fortæller, at spireflokken 
også skal blive flere spirer, når det bliver forår. Der er nemlig medlemskampagne, 
hvor man kan dele invitationer ud og hænge plakater op og så kan der komme 
nye piger og prøve at være spirer. Oda håber, at der kommer mange nye spirer. Så 
er det nemlig hende og de andre spirer, der skal vise dem hvordan man gør 
alting, fx hvordan man synger start-sangen og hvor toilettet er. 
 
Lad spirerne huske tilbage på dengang de selv startede - og bagefter komme med 
gode ideer til hvordan man byder velkommen til nye spirer 
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Historie C – Sommerlejr 
 
Caroline fortæller, at nu skal spirerne lære at tale latin. Det lyder ret 
kedeligt, synes Oda. Men Caroline siger, at de kun skal lære ét ord, nemlig Terra. 
Det betyder jord. Det kan Oda godt lære, hvertfald måske. Caroline fortæller om 
sommerlejren, der hedder Terra2020. Det er en lejr for alle spirer og grønsmutter 
i hele Danmark. Wow, det bliver en stor lejr. Inge fortæller, at det faktisk bliver to 
store lejre, fordi man kan enten tage på ØST eller VEST. På lejren skal spirerne 
sove i telt og lave sjove aktiviteter i en hel uge.  
 
Lad spirerne ligge sig ned ved siden af hinanden og lade som om de sover i 
sovepose eller leg en sangleg, der kan bruges på en sommerlejr. 
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Historie D – Lucia 
 
Inge finder en hvid kjole og et rødt bånd frem. Hun spørger om 
spirerne ved, hvad det er for en slags kjole. Oda rækker hånden op og fortæller, 
at det er en luciakjole. Det er et nemt spørgsmål, for spirerne har jo næsten lige 
gået lucia henne i kirken. Det var i december lige før juleferien. Spirerne og de 
andre piger i gruppen havde luciakjolerne på og et tændt stearinlys i hånden. 
Caroline og Inge hjalp dem med at øve og huske sangen. Caroline fortæller, at 
hun har fået en mail fra hende, der arbejder henne i kirken, og hun skriver at der 
er meget ros til luciaoptoget. Det lød så smukt og alle henne i kirken synes, at 
pigerne var meget smukke. De glæder sig allerede til, at der skal være luciaoptog 
igen til jul. 
 
Syng luciasangen sammen 
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Den sidste del af historien 
 
Oda synes det er spændende at høre om alle de ting, der skal ske i 
fremtiden. Nogle gange er fremtiden om meget lang tid og andre gange er det 
faktisk lige om lidt. Det er lidt mærkeligt at forstå. Heldigvis er der sjove 
spejdermøder hver uge helt ind i fremtiden. Inge fortæller, at nogle mennesker 
glæder sig så meget til fremtiden at de helt glemmer at leve i nutiden. Oda 
forestiller sig nogle voksne stå og kigge så meget ud af et vindue, at deres hals 
bliver helt lang - og så griner hun. De andre spirer griner også, da hun fortæller 
om det. 
Inge siger, at det gælder om at kunne huske fortiden, glæde sig til fremtiden og 
leve i nutiden. Og lige nu er det tid til at leve i nutiden, for det er nemlig blevet tid 
til at dele årsstjerner ud. Oda bliver helt glad, da hun hører det. Mødet er gået så 
stærkt med at høre alle de fremtidshistorier, at hun helt havde glemt, at det jo var 
en helt særlig dag i dag. Næsten ligesom Inge fortalte. Men nu kan Oda godt 
huske det. Hun smiler over hele hovedet, da hun skal stå i midten af rundkredsen 
og Caroline overrækker hende den allerførste årsstjerne. Ih, hvor hun glæder sig 
til at vise den til sin mor - i fremtiden - om ca ti minutter, når spiremødet er slut. 
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BILAG 2 

 

 
 

Medlemstal

Fysiske 
rammer

Den fede 
lejr

Forældre-
samarbejde

Lokal-
samfund

Økonomi

Leder-
gruppen

Vores image
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JUBILÆUMSSLUTMÆRKET 

 
BILAG 3 

 
Hvad gør drømmen for ledergruppen?: 

 
Hvad gør drømmen for spejderne i gruppen?: 

 
Hvad gør drømmen for andre? (fx forældre, lokalsamfundet): 

 
Hvad kræver det at nå drømmen?: 

 


