
Medlemskampagnen 2022 
- Åbent hus
Så er det blevet tid til Medlemskampagnen 2022. Medlemskampagnen er en del af Pigespej-

derFoksu for 2022 og 2023 – PigespejderTech: Power, programmering og pigefællesskab. I 

år skal vi gå i kvindelige opfinderes fodspor. 

Nu er det tid til årets store åbent hus-arrangement hos pigespejderne. Spirerne og 

grønsmutterne skal sammen med deres gæster på en rejse rundt i verden, for at blive kloge-

re på teknologi. De skal besøge fire kvinder der har opfundet banebrydende teknologi.

Åbent hus afholdes i uge 17 i hele landet, så vi sammen kan skabe stor opmærksomhed om 

De grønne pigespejdere og invitere endnu flere piger med i vores fællesskab.

DAGENS FORLØB
Dagen byder på fire forskellige aktiviteter, en for hver af de fire kvindelige opfindere. Aktivi-

teterne foregår rundt i verden og spejderne og deres gæster skal derfor rejse jorden rundt. 

Aktiviteterne varer mellem 15 og 45 min, nedenfor kan du se varighed på de enkelte aktivite-

ter. 

I rejser med fly ud til de fire berømte opfindere. Tegn en stor flyver på fliserne og lad alle 

spejderne gå ind i flyveren og sætte sig ned. Lad som om I flyver til USA/Østrig/England. 

Måske kommer der turbulens i flyveren undervejs, så I alle sidder og hopper. Husk at spæn-

de sikkerhedsselerne, når I letter og lander.
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1. VELKOMST OG INDLEDNING
Tag godt imod jeres gæster. Sørg for at få kontaktoplysninger på forældrene til pigerne, 

når de ankommer. På den måde får du mulighed for at komme i kontakt med den i løbet af 

dagen, hvis der skulle ske noget, og du kan kontakte dem efterfølgende og invitere pigerne 

til spejder, efter de har deltaget i åbent hus.

Byd jeres gæster særligt velkommen og start eventen, som I plejer starte jeres spejdermø-

der. Fortæl deltagerne om hvad de skal opleve i løbet af dagen. Hvis I er mange på dagen, er 

det en god ide at dele deltagerne op i hold. Bland gerne holdene, så spejdere og ikke- 

spejdere er sammen, men respekter selvfølgelig, hvis en gæst har en bestemt hun gerne vil 

på hold med.

Leg en navneleg, 
så alle ved, hvad 

hinanden hedder.
2. LØB OG AKTIVITETER
Aktiviteterne laves som et løb, hvor I flyver mellem posterne. I beskrivelsen af det indleden-

de møde ovenfor, kan I få inspiration til, hvordan I leger i flyver mellem posterne. Hvis I er 

mange kan I dele jer op i mindre hold, og lave løbet som et rotationsløb.

Start hver post med, at en leder udklædt som den kvindelige opfinder fortæller, hvem hun 

er og hvad hun har opfundet. Se kort beskrivelse af opfinderne i aktivitetsbeskrivelserne på 

hjemmesiden. Herefter introducerer opfinderen til den aktivitet deltagerne skal lave. 

Nedenfor er inspiration til, hvordan I kan klæde jer ud.

• Katherine Johnson: Briller, krøllet paryk, kittel med NASA logo. 

• Heddy Lamarr: Rød læbestift, kjole og en pelsjakke. Heddy Lamar var også model og 

skuespiller. 

• Ada Lovelace: Store smykker og kjole med pufærmer. Ada Lovelace var udover at være 

videnskabsmand også grevinde.

• Joan Clarke: Jakkesætsjakke og nederdel. 
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3. AFSLUTNING OG TAK FOR I DAG 
Saml alle deltagere, når dagen er slut og tal om, hvad de har oplevet. Hvad var sjovest, og 

hvornår blev I mest udfordrede? Tak gæsterne for at være kommet og husk også at sige tak 

til deres forældre, når de henter dem. Giv dem en kløverpose med hjem med forskelligt ma-

teriale om pigespejderne. Vedlæg også̊ gruppens program og klippekort, hvor de nye piger 

kan prøve at komme til spejder 3-4 gange inden de melder sig helt ind. Send dagen efter en 

mail til forældrene med en tak for i dag-besked og et link til indmelding. Du kan se et forslag 

til e-mailen på www.pigespejder.dk/kampagne.

Find pigespejderposer og 
PR-materiale hos  
55°NORD og på  

pigespejder.dk/kampagne
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KATHERINE JOHNSON – BEREGNEDE BANEN FOR 
AMERIKANERNES FØRSTE RUMREJSE (USA)

Amerikanske Katherine Johnson spillede en afgørende rolle i USA’s rumprogram. Hun be-

regnede banen for amerikanernes første bemandede rejse i rummet og til rejsen til Månen i 

1969 og i 1970. Da Apollo 13-missionen gik galt, hjalp hun med at få besætningen sikkert ned 

på Jorden igen.

På aktiviteten skal spejderne og deres gæster bygge en vandraket, som skal flyve til månen. 

FREMGANGSMÅDE: BYG EN VANDRAKET
Del deltagerne i små hold. Hvert hold samarbejder om at bygge en raket. 

Sodavandsflasken fyldes knap 1/3 med vand. Cykelventilen sættes i proppen, der herefter 

monteres i flaskens åbning.

Vandraketten placeres i affyringsrampen med proppen nedad. Der pumpes nu vedholdende 

luft gennem ventilen, så der dannes et stort lufttryk i flasken over vandoverfladen. På et 

tidspunkt vil det stigende lufttryk presse først proppen og så vandet ud af raketten. Denne 

kraftpåvirkning vil skubbe raketten op i luften.

Lav en cirkel på jorden med minestrimmel eller kridt. Det er jorden, hvorfra raketten skal 

affyres. Lav endnu en stor cirkel på jorden 30 m væk. Det er månen. Deltagerne skal prøve 

at ramme månen med deres vandraket.

Inspiration: Deltagerne kan få deres raket til at flyve længere og blive mere retningsstabil 

ved at give raketten en spids, give raketten finner fx af pap, justere på mængden af vand i 

raketten, justere hældning på affyringsrampen fx af et nedløbsrør.

Affyringsrampe: Sæt 
et kort stykke ned-

løbsrør fast med gaf-
fatape på et brænde-
stykke. Raketten kan 
også lægges direkte 

op af brændestykket 
med proppen nedad.

Medlemskampagne 2022
- Åbent hus

MATERIALER
Halvliters sodavandsflaske i plastik (en pr. 

raket)

Cykelpumpe, fodmodel – gerne med mano-

meter 

Gummiprop med hul, der passer til en halvli-

ters flaske (en pr. raket)

Cykelventil (en pr. raket)

Vand

Minestrimmel/kridt

Pap/karton til spids og halefinner

Nedløbsrør eller andre materialer til affy-

ringsrampe

Et stykke brænde til at hæve affyringsram-

pen

Gaffa til at montere spids og finner, samt 

bygge affyringsrampe

Sikkerhedsbriller
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HEDDY LAMARR – LADY BLUETOOTH (ØSTRIG)

Østrigske Heddy Lamarr var skuespillerinde, model og forsker. Sammen med forskeren Ge-

orge Antheil udviklede hun teknologien frekvensspring, som, i en let ændret udgave, bruges 

den dag i dag i trådløs kommunikation, fx Bluetooth. 

Spejderne og deres gæster skal lege en leg, der symboliserer, hvordan bluetooth teknologi 

virker.

FREMGANGSMÅDE: BLUETOOTH LED
Forberedelse: 1) Print rebussen og klip den i fire dele. 2) Lav seks cirkler på jorden, fx af reb 

eller tegnet med kridt på asfalten. Cirklerne skal være store nok til at der kan stå to spejdere 

inde i dem. Ud fra hver cirkel skrives tallene 1-6.  3) Lav en base hvor der lægger tre ternin-

ger (kan fx være et bord eller et tæppe).

Alle deltagerne er en enhed med bluetooth, fx telefon, computer, headset, tablet, bilradio. 

De må selv vælge, hvad de vil være. Halvdelen af enhederne får en besked (rebus), som de 

skal overlevere til en anden enhed. Alle enhederne løber rundt mellem hinanden. De skal 

nu finde en anden enhed at ”synkronisere” med. Har man fået en besked skal man finde en 

enhed uden besked og omvendt. Når man har fundet en anden enhed ”synkroniserer” man 

ved, at stille sig overfor hinanden, tage armene over hovedet og ryste hele kroppen. 

Nu skal enheden med en besked overlevere sin besked til den anden enhed. Man kan kun 

overlevere en del af sin besked, når man står i den samme cirkel. 

De synkroniserede enheder skal nu løbe hen og slå med en terning. De skal løbe hen til den 

cirkel, som terningen viser. Har de fx slået 2, skal de løbe til cirkel 2. Er der allerede andre 

i cirklen skal de løbe tilbage og slå med terningen igen, og løbe til en ny cirkel. Når parret 

kommer til en tom cirkel, skal de tælle til 10 og så må den ene overlevere en del af rebussen 

til den anden. Sådan fortsætter legen til alle fire dele af rebussen er overleveret og modta-

gerenheden kan læse beskeden. 

MATERIALER
Terninger

Reb

Papirer med tal fra 1-6, et tal på hvert papir

Printede rebusser. En rebus til hvert par. 

Find rebus i bilag på https://pigespejder.dk/

kampagne/ 
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ADA LOVELACE – DEN FØRSTE PROGRAMMØR  
(ENGLAND)

Ada Lovelace skabte den første algoritme - en slags opskrift til en computer. Hun opfattes 

som den første programmør nogensinde.

Spejderne og deres gæster er robotter, der skal følge et pandekageprogram, der guider 

dem gennem hvordan man laver pandekagedej. Bagefter skal de bage pandekagerne på bål.

FREMGANGSMÅDE: PANDEKAGEPROGRAM
Forberedelse: 1) Lav et glødebål. 2) Pak køkkenredskaber og ingredienser til hvert hold. 

Del deltagerne i små hold. Hvert hold får et pandekageprogram (en opskrift), som de skal 

følge. 

Når deltagerne har fulgt pandekageprogrammet, må de stege deres pandekager på bålet. 

Pandekagerne nydes med syltetøj. 

Prøv at tale som robotter og bevæge jer som robotter, mens I laver pandekagedejen. Del-tagerne kan også klæde sig ud som robotter: med en papkasse over hovedet, som de maler med knapper og en hårbøjle med en piberenser på som antenne. 

MATERIALER
Bål

Ingredienser til pandekagedej opdelt til 

hvert hold: Mel, æg, mælk, vanilje, sukker

Køkkenredskaber til hvert hold: skål, piske-

ris, decilitermål, teske

Bålpander

Olie til at stege

Syltetøj til at putte på pandekagerne

Printede opskrifter/pandekageprogrammer. 

Findes i bilag på https://pigespejder.dk/

kampagne/ 
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JOAN CLARKE – KODEBRYDER (ENGLAND)

Joan Clarke var ene kvinde på holdet, der brød Enigma- koden; den kode tyskerne under 

2. verdenskrig benyttede til at kryptere beskeder, som alle mente var ubrydelige. Man kan 

godt kalde hende en slags tidlig hacker.

Spejderne og deres gæster skal hacke sig ind på en computer. En metode til at hacke sig 

ind i en computer er at indsamle oplysninger om en person og bruge dem til at regne deres 

brugernavn og kodeord ud. 

FREMGANGSMÅDE: HACK EN COMPUTER
Forberedelse: Find på et brugernavn og et kodeord, som deltagerne skal gætte ved at spør-

ge ind til lederen. Brugernavnet kan fx være lederens rigtige navn, kælenavn eller spejder-

navn. Kodeordet kan fx være navnet på lederens kæledyr, hobby eller fødselsdato. 

Deltagerne skal prøve at lokke oplysninger ud af lederen, så de kan gætte hendes bruger-

navn og kodeord, og derved hacke sig ind i hendes computer.

Deltagerne deles i små hold. Hvert hold går sammen og skal nu lægge en plan for, hvordan 

de vil lokke oplysninger ud af lederen. Hvem vil de udgive sig for at være og hvilke spørgsmål 

vil de stille. 

Holdene kommer på skift hen til lederen og stiller deres spørgsmål. 

Når deltagerne har et bud på både brugernavn og kodeord, er de klar til at logge ind. For at 

logge ind i computeren skal de gå op til lederen og fortælle, hvad de tror er kodeord og bru-

gernavn. Kan de ikke gætte kodeordet, må de lægge en ny plan og finde nogle nye spørgs-

mål. 

Inspiration: Tag udklædningskassen frem, så deltagerne kan klæde sig ud og udgive sig for 

at være nogle andre, fx din mor, bror eller gode veninde.
Hvis deltagerne har brug for hjælp, kan du fortælle dem at brugernavne typisk er en persons rigtige navn, kælenavn eller spejdernavn. Og at kodeord ofte er navne på kæledyr, hobby eller fødsels-

dato. 

MATERIALER
Udklædningstøj

Papir

Skriveredskaber


