
INDLEDENDE MØDE
Så er det blevet tid til Medlemskampagnen 2023. Medlemskampagnen er en del af Pigespej-
derFokus for 2022 og 2023:PigespejderTech: Power, programmering og pigefællesskab. I år 
skal vi ved hjælp af koder, teknologi og programmering redde pigespejderpatruljen Gnisterne, 
der er blevet fanget inde i en computer. 

Medlemskampagnen består af et indledende møde og et åbent hus. På det indledende møde 
forbereder spirer og smutter åbent hus. 

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. 

INDLEDENDE MØDE 
Til det indledende møde skal spejderne forberede sig til åbent hus, hvor gruppen inviterer en 
masse nye piger ind i spejderfællesskabet. 

MØDETS FORLØB 
Begynd mødet som I plejer at begynde jeres spejdermøder. Fortæl spejderne, at I nu går i 
gang med årets medlemskampagne. På mødet i dag skal I gøre klar til åbent hus, hvor I får en 
masse gæster.

Først skal spejderne gennem en forhindringsbane. Undervejs møder de bogstaver, der 
tilsammen giver en besked, som løfter sløret for, hvad der skal foregå på mødet. I beskeden 
står der: Byg en computer. 

Herefter skal spejderne bygge en stor computer af papkasser Computeren skal bruges til 
åbent hus, og den skal være stor nok til, at de selv kan kravle igennem skærmen. 

Slut mødet af med at give pigerne invitationer til eventen, som de kan dele ud til deres venin-
der i skolen. 
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FORHINDRINGSBANE
Spejderne skal gennemføre en forhindringsbane. Undervejs møder de bogstaver, der tilsam-
men giver en besked, som løfter sløret for, hvad der skal foregå på mødet. I beskeden står der: 
Byg en computer.

FREMGANGSMÅDE: (SÅDAN GØR DU)
Spejderne deles op to og to og bindes parvis sammen ved hhv. venstre og højre fod. Hvert par 
får udleveret et skriveredskab og et stykke papir. Nu skal parret gennemføre en forhindrings-
bane. Undervejs møder de bogstaver, der tilsammen giver en besked. Spejderne skal skrive 
bogstaverne ned på papiret undervejs. Når de har gennemført forhindringsbanen, skal de 
læse beskeden. Der står BYG EN COMPUTER. 

Tip: Prøv forhindringsbanen igen med nye “handicap”. Fx hvor den ene person får bind for 
øjnene, fire personer er bundet sammen, baglæns, på tid osv. 

FORBEREDELSE: 
Lav en forhindringsbane. Det kan fx være, at spejderne skal følge en snor gennem et stykke 
skov eller rundt på en legeplads. Lad snoren gå over, under og rundt om ting, fx rundt om 
træer, over bordebænkesæt og under hegn. Hæng bogstaverne til beskeden op, så spejderne 
møder dem i den rigtige rækkefølge: B-Y-G-E-N-C-O-M-P-U-T-E-R.

Print Bilag 0 Forhindringsbane, laminer evt. bogstaverne

MATERIALER:  
• Bilag 0 Forhindringsbane
• Sisal
• Saks
• Hulmaskine til at lave huller i papirerne med bogstaver 
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BYG EN COMPUTER
Spejderne skal bygge en computer, der er stor nok til, at de selv kan kravle gennem skærmen. 
Computeren skal bruges til løbet til åbent hus. 

FREMGANGSMÅDE: 
Computeren skal bygges af papkassepap og gaffatape. Skærmen kan laves som en låge. På 
bagsiden af computeren skal der tapes en presenning fast, som spejderne skal kravle under 
for at komme igennem computeren. Læs mere i beskrivelsen af åbent hus-eventen. Spej-
derne skal male/tegne tastatur og skærm. 

 Præsentér materialerne for spejderne: Papkassepap, gaffatape, sakse, presenning, maling, 
pensler og sprittusch. 

Hjælp spejderne med at lave en plan for, hvordan de vil bygge computeren. 

Se billeder her for inspiration:

MATERIALER:
• Papkasse pap fx fra to flyttekasser
• Gaffatape
• 1 Presenning 
• Sakse
• Hobbykniv
• Sort sprittusch 
• Sort maling 
• Store pensler 

Medlemskampagnen 2023
3



 

FREMGANGSMÅDE: INVITATIONER
Slut mødet af med at give pigerne invitationer til åbent hus, som de kan dele ud til deres 
veninder i skolen. 

Der er færdiglavede invitationer på pigespejder.dk/kampagne, som blot skal udfyldes med 
gruppens info og printes. I kan også skrive på de postkort, der blev uddelt på Nyborg Strand 
Kurset. De grupper, der ikke deltog på Nyborg Strand kurset, kan kontakte Korpskontoret 
og få tilsendt materialerne. I kan også undersøge med skolerne, om I må dele invitationer 
ud i klasserne og eventuelt lægge invitationen på Aula. På hjemmesiden er der et forslag til, 
hvordan et opslag på Aula kan se ud. 

MATERIALER:
• Postkort 
• Print af invitationer
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