
 

#pigespejdLIGENU – 
aktiviteter til spejdere 
 

Seks aktiviteter - mindst tre fra hver kategori udløser et mærke hos din leder. Mærket er et DIY-bogmærke. 

Alle aktiviteter er udviklet inden for rammerne af vores mærkemateriale og emnerne under Engagements- og 

Udfordringsmærker. På den måde kan spejderne fortsætte deres udvikling inden for pigespejderverdenen – 

selv om vi ikke kan mødes fysisk lige nu. 

 

__________________________________________________________ 

 

Udfordringer 

Overnatning 

På opdagelse: Tag en overnatning udendørs alene. Opdag hvad der sker om natten. 

 

Klatre 

Mod: Gå udenfor og find noget du kan klatre på. (Træer i skoven, pakourbaner, legepldser, i 

skolegården m.v.) Hvor modig er du? 

 

Forårstegn 

Under åben himmel: Find forårstegn - fx blomster der skyder, fugle der pipper. Tag billeder af dem. 

Artsbestem dem og lav en digital collage med billeder og navn. 

 

Koder 

Pigespejdersport: Lav din egen kode og send en hilsen til din pigespejderveninde. 

 

Snitte 

Pigespejdersport: Find en Y-gren og snit et hjerte. (illustration fra skolen i skoven). 
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Engagement 

PigespejdLIGENU 

Pigeliv: Aftal et online event med dine pigespejderveninder. 

 

BFF 

Pigeliv: Lav et perlearmbånd hvor du med morse skriver BFF. 

 

Bøn  

Tro og tvivl: Skriv din egen bøn, med tanke på det der sker i verden lige nu. 

 

Fredsdue 

Tro og tvivl: Fold en due i hvidt papir. Duen er symbol på fred. Hæng den op et sted på din vej, 

næste gang du går en tur. 

 

Børns rettigheder 

Verdensborger: Tag quizzen om børns rettigheder på https://spejder.dk/viden-om/kender-du-dine-

rettigheder. 

 

Børns rettigheder 

Verdensborger: Find ud af hvem der har skrevet sangen om børns rettigheder "Alle børn har ret" og 

hør den på YouTube. 

 

Tag gerne billeder af aktiviteten og dig (gerne med tørklæde på/eller tørklædet med i billedet og del 

på sociale medier med #pigespejLIGENU. 
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