
 

#pigespejdLIGENU – aktiviteter i 
ledergruppen 
 

 

Til alle aktiviteter gælder det at poste et opslag i sin egen gruppe på Facebook eller Instagram, eller hvad der giver mening for dig og HUSK 

#pigespejdLIGENU & #pigerdertør. Så er du med til at vise, hvordan pigespejderfællesskabet i høj grad lever – selv om vi ikke kan mødes. Når du lægger 

billeder af dine lederaktiviteter op, er du også med til at inspirere andre ledere andre steder i landet.  
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Strategiens 

indsatsområder  

og mål 

Overskrift på 

aktiviteten 

Beskrivelse af aktiviteten 

Pigespejdere flytter sig –  

 

min. 15 timers 

spejderaktivitet om 

måneden 

ONLINE KÆDEBREV MED 

AKTIVITETER 

Lad fællesskabet virke! Vi tilbyder 15 timers spejder aktivitet pr. måned 

Lad os bruge hinanden til at få nye ideer. 

 

Sæt et emne i spil som et opslag på Facebook/Instagram du gerne vil gennemføre med dine 

pigespejdere og inviter til, at dine pigespejderveninder eller andre kan kommentere med 

ideer og input - brug gerne din regions facebook gruppe. 

 

Hvor mange nye ideer kan du mon få retur med denne metode? HUSK at BRUG 

#pigespejdLIGENU, så vi alle kan følge med. 

 

Pigespejdere flytter sig –  

 

udendørs hver gang 

HALVÅRSPROGRAM MED 

MASSER AF NATUR 

Har I styr på jeres næste halvårsprogram i din enhed? Inviter til et 

Skype/Messenger/Zoom/telefonmøde og få planlægningen på plads. Brug google docs som 

whiteboard så kan alle følge med hjemmefra. 

Brug evt. videofunktionen så I også kan se hinanden. 
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Del et skærmprint af jeres møde på jeres regions FB/Instagram sammen med 

#pigespejdLIGENU 

 

Ledere går nye veje –  

 

Ledere der identificerer 

sig med værdierne 

LUS Har du fået LUS?  

Har du fået holdt LederUdviklingsSamtaler med dine ledere?  

Benyt muligheden for at holde LUS med dine ledere - book en tid med hinanden og tag en 

god snak over telefonen ud fra LUS materialet. 

LUS kan hjælpe din leder til at reflektere over sin nuværende rolle samt hvad hun ønsker i sin 

fremtidige pigespejderkarriere. 

 

Ledere går nye veje –  

 

Deltager i min. en 

uddannelses-aktivitet 

BLIV EN HAJ TIL 

MEDLEMSSERVICE OG 

GRUPPEHJEMMESIDE 

Bliv klogere på Medlemsservice og gruppehjemmesider. 

Du kan blive endnu bedre til medlemsservice - find guldkorn på medlemsservice.nu - her 

findes vejledninger, videoer. 

 

Måske har du lyst til at fordrive tiden med at få lavet en ny hjemmeside til jeres gruppe? Lær 

hvordan her: https://pigespejder.dk/gruppehjemmesider/ 

 

Grupper udvikler 

fællesskaber –  

 

LYT TIL PIGESPEJDER-

PODCASTEN 

Er der mangfoldighed i din gruppe? Er I gode til at byde nye frivillige velkommen i jeres 

fællesskab? Få inspiration ved at lytte til andet afsnit af podcasten Pænt Goddag lavet af to 

nysgerrige pigespejdere: 

https://medlemsservice.nu/
https://pigespejder.dk/gruppehjemmesider/
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Mangfoldighed i 

ledergruppen 

Mød udvekslingsstuderende Zekita der aldrig før har været spejder, men som elsker 

pigespejderfællesskabet. 

 

Grupper udvikler 

fællesskaber –  

 

Aktiv involvering af 

forældre 

LYT TIL PIGESPEJDER-

PODCASTEN 

Involvering af forældre i gruppen vil hjælpe på både fastholdelse og vækst - bliv inspireret til 

hvordan det kan gøres ved at lytte til afsnit fem af podcasten Pænt Goddag lavet af to 

nysgerrige pigespejdere: 

I Bording har mødrehjælp ikke noget at gøre med organisationen, der hjælper mødre i 

Danmark. Mødrehjælp er derimod et koncept Bording gruppe har udviklet for at få god 

kontakt til spejdermødre. 

 

Spejderbevægelsen gør 

børn og unge til 

ansvarlige 

verdensborgere –  

 

Aktiv del i demokratiet 

både i og uden for 

spejder 

 

GENERALFORSAMLINGER 

I GRUPPEN 

Alle grupper skal snart afholde generalforsamlinger. Det er en del af vores vedtægter og 

godt for demokratiet i gruppen - Hvordan holder I generalforsamling hos jer? Og hvordan 

opfordrer I forældre til at stille op til gruppebestyrelsen? Del jeres gode erfaringer og 

metoder i din regions Facebook-gruppe eller instagram og husk #pigespejdLIGENU  

 

Spejderbevægelsen gør 

børn og unge til 

RØDE KORS FRIVILLIG Samfundssind - men hvordan kan du hjælpe lige nu? 

Meld dig som frivillig hjælper hos Røde Kors - bliv en del af hjælpenetværket. 

https://soundcloud.com/pigespejdere/2-podcast
https://soundcloud.com/pigespejdere/2-podcast
https://soundcloud.com/pigespejdere/onboarding-afsnit-5-modrehjaelpen-i-bording
https://soundcloud.com/pigespejdere/onboarding-afsnit-5-modrehjaelpen-i-bording
https://soundcloud.com/pigespejdere/onboarding-afsnit-5-modrehjaelpen-i-bording
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ansvarlige 

verdensborgere –  

 

Involvering i 

samfundsudfordringer 

lokalt, nationalt, globalt 

Corona-situationen udvikler sig dag for dag, time for time. Der er et stigende behov for 

hjælp til alle dem som enten er syge, er i karantæne eller særlig udsat for at blive smittet 

med Coronavirus. Derfor har Røde Kors åbnet for Hjælpenetværket! Læs mere om 

muligheden via linket:  https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp 

 

Eller hjælp en ven, nabo, søster, veninde der har brug for hjælp! 

Del din gode histore i din regions facebook gruppe eller instagram med #pigespejdLIGENU 

 

https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp

