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KÆRE PIGESPEJDER
Den udgivelse du har mellem hænderne, er resultatet af et ønske om at styr-
ke De grønne pigespejderes mange indsatser og aktiviteter. 

Hver eneste uge summer det af pigespejderliv i hele landet. Vi mødes om 
udfordrende aktiviteter i patruljen og gruppen, teams planlægger nationale 
events, regioner kigger på målsætninger for perioden og Hovedbestyrelsen 
lægger strategi. Der er fortsat fuld fart på De grønne pigespejdere.

Alt det, der sker rundt om i landet i spejderhytter, kirker, ved køkkenbordet 
og i skoven, vil vi give endnu større gennemslagskraft. Det kan vi gøre ved 
at samle mange af vores aktiviteter under en fælles indsats, som vi kalder 
PigespejderFokus. PigespejderFokus betyder, at det, helt nye piger møder i 
for eksempel Medlemskampagnen, vil de også prøve kræfter med i nye  
aktiviteter efterfølgende. På de populære Ungleder-kurser vil der være 
moduler fra PigespejderFokus, til events og kampagner vil temaet dukke op. 
Hvordan PigespejderFokus udfolder sig, kan du læse meget mere om længe-
re inde i hæftet.

Du får også et kig på næste års medlemskampagne, og så lærer du måske et 
nyt ord at kende, når vi på side 14 præsenterer dig for en micro:bit.

Vi giver piger mod, og vi sætter verden i bevægelse. Fordi vi tør at gå nye veje 
og udfordre vanetænkning. Det glæder vi os til at gøre i fællesskab.

God fornøjelse med hæftet.

På vegne af kræfterne bag PigespejderFokus, 
Hovedbestyrelsen.
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MED FOKUS PÅ PROGRAMMERING OG TECH 
I ET TRYGT RUM KAN PIGER I FÆLLESSKAB 
UDFORSKE TING, DER ELLERS KAN VÆRE 

SVÆRE AT FÅ HOLD PÅ. 

TECH ER OGSÅ EN UNIK MULIGHED FOR, AT 
PIGER KAN LÆRE DERES LEDERE NOGET. 

SAMMEN UDVIKLER VI FÆRDIGHEDER, DER 
ØGER DEN ENKELTES LIVSDUELIGHED OG 

DIGITALE SIKKERHED. VI SKAL HAVE  
FOKUS PÅ TECH, FORDI IT  

OGSÅ ER FOR PIGER.”

”

Anette Nørgaard Jappe, medlem af hovedbestyrelsen,  
De grønne pigespejdere
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FORTÆLLINGEN OM, HVAD EN PIGESPEJDER ER

PigespejderFokus er et nyt koncept, der skaber sammenhængs mellem De 
grønne pigespejderes forskellige initiativer og gør det nemmere at fortælle 
omverdenen, hvad det vil sige at være pigespejder. I en to-årig periode vil 
korpset arbejde med et fælles tema, der går på tværs af interne og eksterne 
indsatser og på den måde, bliver det mere tydeligt, hvad De grønne pigespej-
dere gør i verden, og hvordan vi giver piger mod.

Med PigespejderFokus oplever spejderne, at det de 
møder til det ugentlige spejdermøde, hænger sammen 
med fortællingen om De grønne pigespejdere udadtil. 
Og selv den mindste spilopspejder vil føle at eksterne 
indsatser som Den lille spejderuge og GIRLS ACT, er en 
del af hendes pigespejderverden.

Du kan måske huske Årsmærkerne, der var et aktivi-
tetsmateriale om et bestemt emne, som hele korpset 
arbejdede med i et år ved siden af de andre pigespejder-

aktiviteter. PigespejderFokus genopliver tankerne fra Årsmærkerne med nye 
FokusAktiviteter, men det vil også komme til udtryk på mange andre måder i 
korpset. Lidt ligesom da vi fejrede 100 års jubilæum med events, aktiviteter, 
regionslejre og meget mere. 

Glæd dig til at opleve, hvad dine pigespejdervenner finder på og kast dig  
allerede nu over første del af det nye aktivitetsmateriale for Pigespejder- 
Fokus 2022-2023: PigespejderTech.

Pigespejder- 
Fokus skaber  

sammenhæng og 
giver De grønne 

pigespjdere større 
gennemslagskraft i 

omverdenen

Pigespej
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HVORFOR SKAL DE GRØNNE PIGESPEJDERE NU LAVE  
AKTIVITETER OM TEKNOLOGI OG PROGRAMMERING?

Selv med 102 års erfaring er vi som moderne spejderkorps i fortsat udvikling. 
Igennem 100 år har vi udvidet piger og kvinders muligheder. Vi kigger på det 
samfund vi er en del af og giver vores bud på, hvordan vores vision, mission, 
aktiviteter og tilbud kan styrke pigers muligheder for at udvikle og udnytte 
deres fulde potentiale.

Det er der ikke noget nyt i. Det har vi til alle tider gjort. Det, der ændrer sig, 
er vores bud på løsninger. De ændrer sig i takt med samfundet og det, der 
optager vores medlemmer.

PIGESPEJDERTECH:  
POWER, PROGRAMMERING  

OG PIGEFÆLLESSKAB
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HVAD ER TEMAET FOR DE NÆSTE TO ÅRS  
PIGESPEJDERFOKUS?

Temaet 2022-2023 er: PigespejderTech: Power, programmering og  
pigefællesskab. 

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

Det er et vigtigt, at De grønne pigespejdere tager fat i et tema om teknologi 
og programmering, fordi det ikke er til at komme uden om i vores medlem-
mers hverdag. Teknologi har en enorm betydning for, hvordan vi omgås 
hinanden, hvordan vi finder løsninger til de udfordringer vi står over for og 
som et redskab til at skabe.

Desværre viser adskillige undersøgelser, at piger og kvinder i højere grad 
fravælger uddannelse og karriere inden for feltet. Mange tror ikke, at det er 
noget for dem. Selv forældre har forskellige forventninger til deres børns 
interesser inden for naturvidenskab, viser undersøgelser.

Vores mission er at gøre piger og kvinder i stand til at udvikle og udnyt-
te deres fulde potentiale. Hvis vi skal leve op til det, må vi som De grønne 
pigespejdere også tage ansvar for at introducere et væld af forskelligartede 
muligheder og vise mangfoldige veje, som man kan være pige og kvinde på – 
herunder også inden for en indtil videre mandsdomineret verden som tech. 

HVILKEN FORANDRING VIL VI SKABE MED ET  
TO-ÅRIGT TEMA OM PIGESPEJDERTECH?

Det er vores håb, at når vi på tværs af aktiviteter og indsatser fokuserer sær-
ligt på teknologi og programmering, så vil vi pirre spejdernes nysgerrighed 
inden for området. Alle grønne pigespejdere skal gerne have gjort sig egne 
erfaringer med tech og dannet deres egen holdning til emnet. Vi vil skabe 
en interesse for tech blandt spejderne og ikke mindst være med til at udvide 
pigers muligheder, så de træffer valg baseret på deres egne interesser og 
ikke, hvad andre har af forventning til dem.
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FOKUS- 
AKTIVITETER
FOKUSAKTIVITETERNE ER ET NYT AKTIVITETS-

MATERIALE FOR ALLE ALDERSGRUPPER HOS 

DE GRØNNE PIGESPEJDERE, DER UDFOLDER 

TEMAET FOR  PIGESPEJDERFOKUS. 

I 2022 og 2023 under temaet PigespejderTech 

får alle pigespejdere mulighed for at blive  

klogere på teknologi og programmering gennem 

nye, spændende og udviklende aktiviteter.

Læs mere om FokusAktiviteterne på de næste sider.

10
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FOKUS- 
AKTIVITETER

JEG 
TØR

11
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AKTIVITETS- 
MATERIALET
NYT AKTIVITETSMATERIALE UDKOMMER LØBENDE

FokusAktiviteterne udkommer løbende fra 2022 til 2023. Hver udgivelse be-
skæftiger sig med et undertema til PigespejderTech og vil bestå af cirka fire 
aktiviteter til hver aldersgruppe – to lidt større og to lidt mindre aktiviteter til 
både spilopper, spirer, grønsmutter, spejdere, seniorspejdere og ranger/ 
augusta.

Du kan vælge at bruge aktiviteterne løbende over de to år eller samle dem 
til mere intensive forløb. FokusAktiviteterne kan også bruges på gruppens 
sommerlejr eller en weekendtur.

Flere af aktiviteterne bruger redskabet micro:bit som en nem måde at inte-
grere teknologi i pigespejderaktiviteterne. Alle grupper får en gratis micro:-
bit, så I kan komme i gang med aktiviteterne. Læs mere om micro:bit på side 
14-15 og i aktivitetsmaterialet på www.pigespejder.dk/fokus.

12

FOKUSAKTIVITETER
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PIGESPEJDERTECH
MED HVER PAKKE AF FOKUSAKTIVITETER DYKKER  
SPEJDERNE NED I FORSKELLIGE ASPEKTER AF TEMAET 
PIGESPEJDERTECH. 

I løbet af to år vil de komme omkring alt fra teknologiens betydning for vores 
liv, hvilke data vi efterlader os når vi færdes online til reel opfindelse og 
kodning. 

FØRSTE AKTIVITETSPAKKE ER KLAR
Første aktivitetspakke finder du allerede nu på  
www.pigespejder.dk/fokus. Her stifter spejderne bekendtskab med  
micro:bits og oplever, hvordan teknologien kan give pigespejderaktiviteter 
en ny dimension. Vi skal lege, udforske og være spejdere på en anderledes 
måde.

DOWNLOAD PROGRAMMER PÅ PIGESPEJDER.DK/FOKUS
For at det skal være så nemt som muligt, kan du på  
www.pigespejder.dk/fokus downloade de programmer, som du skal bruge 
med micro:bitten til de enkelte aktiviteter. Du kan også selv give dig i kast 
med at kode micro:bitten på www.microbit.org eller med appen micro:bit. 
Kun fantasien sætter grænser for, hvad du kan programmere micro:bit til.

GLÆD DIG TIL ENDNU FLERE AKTIVITETER - DE KOMMER  
LØBENDE 
FokusAktiviteterne udkommer løbende i 2022 og 2023, så du får nye aktivi-
tetspakker gennem hele PigespejderTech-perioden. De nye aktivitets- 
pakker bliver tilgængelige på www.pigespejder.dk/fokus. 
Alle udgivelser indeholder cirka fire aktiviteter til hver  
aldersgruppe.

Aktivitets- 
materialet  

udkommer løbende.

Find det på  
pigespejder.dk/fokus
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Udviklet af BBC. I  
Danmark findes Ultra:bit 

lavet af DR Ultra.

Kan tages med i 
naturen.

Har indbygget kompas og 
bevægelsessensor.

Brug micro:bit til at 
programmere alt fra 

selvvandingssystemer 
til robotter.

Kun fantasien sætter 
grænser.

Køb gerne flere micro:bits til 
gruppen, så spejderne ikke er 

mere end 5 om 1 micro:bit.

Kan kodes både fra 
computer og app.
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MICRO:BIT
BRUG TEKNOLOGI I DIT PIGESPEJDERARBEJDE UDEN AT 
GÅ PÅ KOMPROMIS MED UDELIV OG NÆRVÆR. 

Som en del af PigespejderTech får alle grupper en micro:bit, der understøt-
ter FokusAktiviteterne. micro:bit er en lille computer udviklet af BBC som et 
undervisningsredskab til at lære børn at programmere. 

I FokusAktiviteterne tages micro:bit ud af skolen og ind i pigespejderlegen. 
Aktivitetsmaterialet på www.pigespejder.dk/fokus guider dig til at bruge 
micro:bit og du kan downloade alle programmer, som skal bruges i aktivite-
terne, direkte fra hjemmesiden. 

Vil du selv give dig i kast med at programmere micro:bit, kan du  
gøre det på www.microbit.org eller med appen micro:bit.

PIGER  
MED 
MOD

GRATIS 
TIL ALLE 
GRUPPER

15
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MEDLEMS- 
KAMPAGNEN

MEDLEMSKAMPAGNEN SOM DU KENDER DEN – I EN STØRRE 
SAMMENHÆNG

Medlemskampagnen er fremover en del af PigespejderFokus og temaet er 
derfor det samme for Medlemskampagnen som for PigespejderFokus – i 
2022 og 2023 er det PigespejderTech.

Medlemskampagnen er opbygget, som du kender den med et forberedende 
møde, hvor spirerne og grønsmutterne hjælper med forberedelserne, og hvor 
der inviteres til et sjovt og spændende åbent hus i gruppen. Eventen består 
af fire aktiviteter, der danner rammen om en hyggelig dag og inviterer nye 
piger med i spejderfællesskabet. Du kan finde aktivitetsmaterialet til Med-
lemskampagnen 2022 på www.pigespejder.dk/kampagne til januar.

Ud over aktivitetsmaterialet består Medlemskampagnen af en masse mate-
rialer, der bidrager til at skabe opmærksomhed omkring gruppens åbent hus 
og invitere nye piger med til spejder.

I 2022 afholdes Medlemskampagnen i uge 13. Når vi holder åbent hus i alle 
pigespejdergrupper i hele landet på samme tid, får vi større synlighed og har 
bedre mulighed for at vise så mange som muligt, hvad det vil sige at være 
grøn pigespejder.

AFHOLDES  
I UGE 13  
I HELE  

LANDET



17

WWW.PIGESPEJDER.DK/KAMPAGNE 
Se og hent aktivitetsbeskrivelser, bilag, invitationer og 

alt, du ellers skal bruge til Medlemskampagnen på 
www.pigespejder.dk/kampagne. Materialerne er 

tilgængelige i begyndelsen af 2022. 
PR-MATERIALER 
Gør opmærksom 
på jeres åbent hus på 
Facebook, Instagram, med 
invitationer og pressemedde-
lelser. På www.pigespejder.dk/
kampagne finder du skabeloner 
og guide til at lave PR. Hos 55°NORD 
kan du bestille kløverposer og andet 
indhold til PR-posen. 

INDLEDENDE MØDE
Flokken skal forberede sig på at få besøg af en masse 

gæster til åbent hus. De skal på løb og pakke rygsæk-
ken og de skal hjælpe med at få inviteret alle deres 

veninder på besøg. Find aktivitetsbeskrivelserne 
på www.pigespejder.dk/kampagne. 

EVENT – ÅBENT HUS
Deltagerne rejser verden rundt og 
oplever teknologi, der er opfundet af 
kvinder. Du finder aktivitetsbeskrivel-
serne på www.pigespejder.dk/kampagne. 
Husk at tage jer godt af forældrene til jeres 
gæster med kaffe og en snak om, hvordan piger 
bliver mere modige af at være pigespejdere.

TAK FOR I DAG
Slut et godt åbent hus af med at give 

deltagerne en pose med merchandise 
og gruppens program med hjem. 

Send en mail til forældrene med 
indmeldelseslink og tak for 

i dag-besked. Du kan se 
forslag til emailen på 

www.pigespejder.dk/
kampagne

17

FÅ  
OVER- 

BLIKKET
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PLANLÆG  
OG FORDEL 

OPGAVERNE

1. PLANLÆG KAMPAGNEN 
Fastsæt en kampagnedag i uge 13 og læg det 
indledende møde ind i flokkens program. 

2. SÆT DIG IND I KAMPAGNE- 
MATERIALET 
Du finder alt, du skal bruge til Medlemskam-
pagnen på www.pigespejder.dk/kampagne. 
Sæt dig godt ind i aktivitetsbeskrivelserne 
og afprøv gerne aktiviteterne med de store 
spejdere inden åbent hus. 

3. AFHOLD INDLEDENDE MØDE 
Afhold det indledende møde et par uger 
inden jeres åbent hus og brug mødet til 
at forberede invitationer til spirerne og 
grønsmutternes veninder. 
 
4. GØR OPMÆRKSOM PÅ JERES 
ÅBENT HUS 
På www.pigespejder.dk/kampagne finder du 
skabeloner til invitation og pressemeddel- 
else, som kan sendes til lokalavisen inden 
åbent hus. Du finder også diverse materialer 
til Facebook og Instagram. 

5. FORBERED ÅBENT HUS 
Der er mange opgaver i forbindelse med af-
holdelsen af åbent hus, så sørg for at fordele 
opgaverne og kald på hjælp. Se gode råd til 
opgavefordeling på modsatte side. 

6. AFHOLD ÅBENT HUS 
Byd velkommen og tag godt imod jeres  
gæster. Husk også at tale med deres foræl-
dre, når de afleverer pigerne. Rejs verden 
rundt sammen og oplev sjove aktiviteter, der 
sætter fokus på kvinders rolle i den tekno-
logiske udvikling. Slut af med at sige tak 
for besøget og for en rigtig sjov dag, og giv 
gæsterne en pose med hjem med gruppens 
program, forældrefolder og andet pigespejd- 
ermerchandise. Send efterfølgende en mail 
til forældrene med indmeldelseslink. 

7. FORTÆL OM EN GOD DAG 
Send pressemeddelelse til lokalavisen og 
fortæl om et sjovt åbent hus. Du finder ska-
belon til pressemeddelelse på  
www.pigespejder.dk/kampagne. 

8. BYD VELKOMMEN I GRUPPEN 
Planlæg spejdermøderne efter åbent hus, så 
I tager godt imod de nye pigespejdere. Sjove 
spejderaktiviteter med bål og fællesskab er 
altid en god idé.

FÅ EN SUCCESFULD  
KAMPAGNE
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FORÆLDREVÆRT

Når I afholder jeres event, er det ikke kun en masse spændte piger, der snuser til spejder. Det 
er i allerhøjeste grad også deres forældre. Undersøgelser af børns valg af fritidsaktiviteter 
viser, at helt frem til 10-års alderen er det forældrene, der har størst indflydelse på det valg. 
Derfor skal I tage godt imod dem, når de afleverer og henter deres pige. Sørg for, at der er to-tre 
stykker, der påtager sig rollen som “forældrevært” under eventen. De skal henvende sig venligt 
til forældrene, introducere pigespejderne og selvfølgelig svare på forældrenes spørgsmål. Husk 
også at tilbyde en kop kaffe eller lignende.

Det er også forældreværtens rolle at indhente navn og email på de nye forældre. Brug evt. ske-
maer fra pigespejder.dk/kampagne.

TOVHOLDER

Sørg for, at der er en i gruppen, der har det 
overordnede overblik over kampagnens 
elementer og som sikrer, at I kommer suc-
cesfuldt i mål på dagen. 

MEDIEAGENT

Udnævn en medieagent. Det er hende, der 
er ansvarlig for at sende pressemeddelel-
ser og gøre reklame på Facebook og Insta-
gram, koordinere ophæng af plakater og få 
invitationer ud til lokalområdets piger. 

AKTIVITETSANSVARLIG

Det er en rigtig god ide at have en person, 
der er ansvarlig for aktiviteterne til kam-
pagnen. Hun sørger for at kalde på den 
hjælp, der er brug for både før og under 
eventen. Prøv gerne aktiviteterne af med 
de store spejdere inden eventen. Så er de 
måske motiverede til at deltage på selve 
kampagnedagen.

FORÆLDREHJÆLP

Få jeres spejderes forældre, gruppebesty-
relsen eller andre voksne til at hjælpe på 
selve dagen. De kan stå poster, lave kaffe til 
de nye forældre og andet praktisk arbejde. 
Husk at gøre det tydeligt, hvad de skal lave 
på dagen.

Med forældrenes hjælp får ledere bedre 
tid til at tale med de nye forældre og have 
overblik.

SPEJDERHJÆLP

Inddrag tropspejderne og giv dem ansvar 
for et element under eventen. De kan for 
eksempel stå på post. 

Brug et par spejdermøder inden eventen på 
at afprøve alle aktiviteterne, så spejderne 
ved, hvad hver post går ud på. 

19
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