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Kære pigespejderleder
Nu er det igen tid for medlemskampagne. Vi håber, at I er super klar til det
hele, for i år skal vi igen På eventyr med Gnisterne.
I april 2018 skal alle spirer og grønsmutter sammen med deres veninder opleve en rejse gennem de fire elementer, ild, vand, luft og jord. De kommer til
at få varmen, blive våde, få luft under vingerne og blive mudret til.
					
Medlemskampagnen 2018 fokuserer på Strategi 2016-2020’s mål om, at alle
grupper skal øge deres medlemstal med 20 procent frem til 2018. Alle delene
i kampagnen gør opmærksom på gruppens gode spejderarbejde og inviterer
flere piger inden for i pigespejderfællesskabet. Et fællesskab, hvor man lærer
at turde at tage chancer og udfordre sig selv.
			
I hæftet, du har i hånden, kan du læse alt om medlemskampagnens aktiviteter
og finde redskaber til invitationer, pressearbejde og forældrekontakt. Og så
kan du selvfølgelig læse om, hvad Gnisterne synes, det allersjoveste ved de
fire elementer er.
Du kan også finde hæftet og meget andet på www.pigespejder.dk/kampagne2018
som PDF - lige til at printe ud.

Rigtig god fornøjelse!
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På eventyr med Gnisterne - Medlemskampagnen 2018
Medlemskampagnen 2018 indeholder flere dele, der alle skal hjælpe din gruppe med at blive flere pigespejdere, og give
alle gruppens spejdere gode oplevelser.
Kampagnen er målrettet spirer og grønsmutter, men indeholder i 2018 også̊ aktivitetsmateriale til spejdere. Det skal
dog bemærkes, at det primært er målrettet piger i spire/grønsmutte-alderen. Se her, alle de dele medlemskampagnen
2018 består af:

Kampagnens aktiviteter
Find alt hvad du skal vide om
medlemskampagnens aktiviteter på
siderne 13-19.

Aktivitetsmateriale til to
indledende møder

Aktivitetsmateriale til åbent
hus med fire stor aktiviteter

Kampagne for spejdere
Lav gerne en kampagne for at få nye
medlemmer i spejderalderen også.
Tilpas denne kampagnes aktiviteter,
så de passer til aldersgruppen, eller
brug aktivitetsmaterialet til Tænkedag
2018, som du kan finde på WAGGGS'
hjemmeside.

WAGGGS Tænkedagsmateriale kampagne for spejdere

Medlemskampagnens
aktiviteter tilpasset
aldersgruppen
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Diverse PR-materialer
Læs om alle de materialer, I kan
bruge til at invitere til jeres åbent hus
og skabe opmærksomhed om gruppens arbejde i lokalsamfundet på side
7. På side 10-11 kan I også̊ læse om
de materialer, I kan give gæsterne
og deres forældre med hjem efter
eventen.

Invitationer

Pressemateriale

PR-materiale til gæster og
deres forældre

Gruppens egen medieagent
For at Korpskontoret kan hjælpe jer
bedst muligt med at skabe opmærksomhed omkring jeres åbent hus,
skal I udnævne en lokal medieagent
fra gruppen. Medieagenten er i kontakt med korpsets kommunikationskonsulent og modtager skabeloner til:
pressemeddelelser – både før og efter
åbent hus, opfølgende mail til forældre, input til hjemmeside og gode råd
til at kontakte lokalmedier.

Medieagentens opgaver
• Send pressemeddelelser til de lokale
medier for at skabe opmærksomhed
om jeres åbent hus.

Medieagenter

Skriv navn
taktoplysn og koninger på
jeres loka
le
m
e
d
ieag
kampagne
@pigespe ent til
jd
senest 1.
februar 20 er.dk
18

• Noter forældrenes navne og kontaktoplysninger, når de afleverer deres
datter til åbent hus – de informationer
er guld værd for at følge op på dagen.
• Sørg for at gruppens informationer
på Danmarkskortet på www.pigerdertoer.dk
er opdaterede – send ændringer til

kampagne@pigespejder.dk

• Meld tid og sted for jeres åbent hus
til kampagne@pigespejder.dk
• Lav opslag om åbent hus på gruppens Facebook- side og del de
billeder om kampagnen, der kommer
på korpsets officielle Facebook-side
på gruppens egen side.
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6 trin til en succesfuld kampagne

1
Fastsæt en kampagnedag
Det første I skal gøre er at fastsætte
en dag i april 2018, hvor I kan afholde
medlemskampagnens åbent hus. Der
er mulighed for at melde kampagnedagen ind til korpset senest 1. februar
2018 på kampagne@pigespejder.dk.
På den måde vil jeres åbent hus fremgå
af korpsets officielle kampagnekort på
www.pigerdertør.dk.

2
Gør opmærksom på jeres event - inden selve dagen
Det vigtigste er uden tvivl, at I får lavet en sjov spejderdag for de besøgende –
men også̊ at så̊ mange piger og forældre i jeres lokalområde hører om det og
møder op.
Til at gøre opmærksom på jeres event er der en række ting, I kan forberede jer
på i forvejen, så̊ ingen i lokalområdet kan undgå̊ at vide, at De grønne pigespejdere holder åbent hus med fede aktiviteter for piger.
Læs om dem alle på modsatte side.
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Plakaten

Postkort uden tekst på bagsiden

Postkort med invitation på bagsiden

Bestil plakaten med Gnisterne
i 55°NORD og hæng den op i
dagligvarerbutikker, på biblioteket, på skolen, i SFO’en, kirken
og hvor forældre og børn ellers
færdes i jeres lokalområde.

Brug dem til at give deltagerne
med hjem eller lav jeres egen
invitation og klister på bagsiden

På det første indledende møde
skal I invitere til jeres åbent hus,
så få alle spejdere til at invitere
deres veninder. Udfyld teksten på
bagsiden med navn, tidspunkt,
sted osv.

På plakaten er der plads til, at I
kan skrive jeres dato for åbent
hus og adressen det foregår på.

Brug Facebook

Brug spejderforældrene til at sprede budskabet

Lav opslag om jeres event. Del
de billeder om kampagnen, som
kommer fra korpset officielle
Facebook-side på jeres gruppeside – husk altid at skrive tid og
sted for jeres egen event, når I
deler billeder.

Involver de forældre, hvis piger allerede er spirer/grønsmutter hos jer.
Spørg om de vil tage en praktisk tjans til åbent hus – så er de allerede
mere engagerede i at tale om det med andre potentielle spejderforældre.

Opdater informationer på
www.pigerdertør.dk

Udnævn en lokal medieagent

Find jeres gruppe på Danmarkskortet på pigerdertør.dk – tjek
om kontaktinformationer er
korrekte, at der er tid og sted for
åbent hus og meld ændringer ind
på kampagne@pigespejder.dk senest 1.
februar 2018.

Bed også forældrene om at dele jeres opslag om åbent hus i deres eget
netværk på Facebook, når I lægger dem på.
Og giv gerne forældre en stak plakater med hjem så de kan hænge dem
op i deres område/arbejdspladser.

Få sat PR-arbejdet i system og
kom sikkert i mål med omtale af
jeres åbent hus. Udnævn en lokal
medieagent, der har tæt kontakt
med korpsets kommunikationskonsulent. Læs mere om medieagentens opgaver på side 5.

Send pressemeddelelse til lokale
medier
Brug den skabelon til pressemeddelelse om jeres event, der
kommer fra korpsets kommunikationskonsulent og udfyld
den med jeres egne informationer. Tænk i lokale aviser, men
også både radio og TV kan have
interesse i interviews og levende
billeder af glade pigespejdere.

til
nter og links
Alle dokume finder I også på
PR-materiale mesiden
hjem
ejder.dk/
w
w
w .pigespe2018
kampagn
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Afhold indledende møder
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Forbered eventen
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På side 13 og 14 finder I aktiviteter til
to møder, der forbereder spirerne og
grønsmutterne til jeres åbent hus.
De handler om de fire elementer, og
når man skal beskæftige sig med
disse, er der stor risiko for, at man bliver dejlig våd, kold og beskidt. Husk
derfor at fortælle piger og forældre
på forhånd, at spirerne og grønsmutterne skal have tøj på til kampagnens
aktiviteter, der holder på varmen og
kan tåle at blive beskidt.

Læs kampagnehæftet grundigt igennem i ledergruppen. Aftal hvem der skal
forberede hvad, herunder skaffe de materialer, I ikke har i spejderhuset. Det
kan også̊ være en god idé at afprøve nogle af aktiviteterne på forhånd, hvis I er
i tvivl om, hvordan de skal udføres. Til flere af aktiviteterne er der illustrationer
på hjemmesiden. Sørg for at være i god tid med forberedelserne.
Bed gerne forældre om hjælp til nogle af forberedelsesopgaverne, så̊ har I tid
til at fokusere på at lave nogle gode aktiviteter. Troppens store spejdere kan
eventuelt også hjælpe til. Husk også̊ at printe postkortene ud.
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Åbent hus
På side 15-19 er alle oplysninger om
jeres åbent hus - den store dag I tager
På eventyr med Gnisterne. Der kommer forhåbentlig en masse gæster til
jeres event, og det er vigtigt, at de
får en rigtig god oplevelse. Det indebærer for eksempel, at forældre er
trygge ved at overlade deres børn til
jer. Få derfor forældrenes kontaktoplysninger, så̊ I kan komme i kontakt
med dem både under og efter eventen. I kan også̊ invitere forældrene til
at komme lidt tidligere, når de skal
hente deres døtre, og byde dem på en
kop kaffe og en snak om, hvad det der
pigespejder egentlig er for noget.
				
Uanset om der kommer mange besøgende eller ej bliver det en rigtig god
dag, som spirerne og grønsmutterne
kan fortælle deres veninder om.
Husk at tage en masse gode billeder,
og send dem gerne til Korpskontoret
på kampagne@pigespejder.dk.
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Følg op på en succesfuld event
Giv deltagerne noget
med hjem

Fyld en kløverpose med lækre
sager – se hvilke på side 10-11.

Tag kontakt til forældrene
Bed alle forældre, der afleverer deres datter til åbent hus om minimum
navn, datters navn, telefonnummer og mailadresse samt om billeder af
pigen må offentliggøres. Tast oplysninger direkte ind på din smartphone,
tablet eller brug et skema på papir.
To personer skal ved eventstart være ansvarlige for at indsamle forældrenes kontaktoplysninger.
Send en uge efter eventen en mail til forældrene med tak for sidst og
mere information om jeres tilbud. Skabelon til opfølgende forældremail
sendes til medieagenten fra korpstes kommunikationskonsulent.

Læg billeder på Facebook

Send pressemeddelelse

Udfordrende aktiviteter

Fortæl om dagen på jeres Facebook-side og læg gerne et par
gode billeder op (med tilladelse).

Medieagenten modtager skabelon til en efter-event-pressemeddelelse fra korpsets kommunikationskonsulent. Husk at
vedhæfte to-tre gode billeder fra
selve dagen i høj kvalitet (dvs.
ikke taget med en smartphone).

Efter kampagnen er det en god
idé at vise de nye piger, hvordan
spejderhverdagen ser ud. Tag
derfor et udfordringsmærke som
det første på de efterfølgende
møder. Det kan for eksempel være mærket Løbelus, der
gennem sjove og udfordrende
aktiviteter viser, hvad det vil sige
at være spire og grønsmutte.
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Kampagnemerchandise
Find det nyeste kampagnemerchandise på 55°NORD og giv det med
gæsterne hjem.
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Klistermærker

dk
erDerTør.
www.Pig

Giv jeres gæster et ark
klistermærker med hjem,
så de kan fortsætte rejsen
med Gnisterne efter eventen.
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erDerTør.
www.Pig
dk
erDerTør.
www.Pig
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www.Pig
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Postkort
Læg et postkort uden invitationstekst med i posen, som gæsterne for
eksempel kan hænge op på deres værelse eller bruge som fødselsdagskort
til deres veninder.
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Forældrefolder
”Til spejd
er
man at fin lærer
de ud af,
hvad man
god
kan finde t selv
ud af ”

Postkortfolderen fortæller forældre
hvad De grønne pigespejdere er,
og hvad deres børn får ud af, at
være medlem hos os.

Spejderi
Giv gæsterne et eksemplar af
Spejderi med hjem, som de kan
læse i og opleve endnu mere
pigespejdersjov.

Spejderi
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SPEJDER

Stærke citat-postkort
Kom gerne et eller flere af citatpostkortene med i posen - de hjælper
forældrene med at forstå, hvad
spejder er. Og så er de flotte.

Program 2018

55°NORD

Program

På ww 5n
ord.dk kan I
bestille awll.5
e
d
e
le
ne til posen
helt gratis.
sørge for atHusk at I selv skal
for gruppenlave et program
s ko
aktivitetemr. mende

Vedlæg et program så forældre og
børn ved, hvad de skal lave næste
gang de kommer til spejder.
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Rammefortælling
Kender I Gnisterne? Gnisterne er en patrulje på fire
pigespejdere, der har været spejdere sammen rigtig længe.
Selvom de er meget forskellige, er de bedste veninder.
Gnisternes spejderture er altid supersjove. Mille er nemlig
virkelig god til at finde på lege. Selvom man skal skrælle
kartofler, laver Mille altid en leg ud af det. På den måde
keder man sig aldrig. Mille har hørt, at man i Kenya benytter ild til at brænde de høstede marker. Det synes hun
lyder super spændende, og hun er derfor taget derned for
at kigge nærmere på fænomenet. Og så ved hun, at Lord
Baden Powell, ham der opfandt spejderbevægelsen, ligger
begravet i Kenya.
Flora har de sidste par år både været på opdagelse på
månen og i Holland.
Begge steder var super seje og vildt spændende! Flora føler
også, at hun er blevet lidt mere modig efter disse eventyr.
Hun vil dog gerne være ligeså modig som Kat.
Flora elsker alle slags dyr, og hun er derfor rejst til Kina for
at se på drager.

12

Mon de kan flyve højt oppe i luften?
Katrine elsker en god vandkamp på sommerlejren. Det
er altid vildt sjovt at plaske rundt, når det er varmt. Men
vidste I godt, at vand også kan være helt koldt? Så bliver
det bare til is. Kat er taget til Grønland, for hun har hørt, at
Grønland er fyldt med is.
Det kan være, der også er nogle sodavandsis…
Sofie er altid den, der husker alle de nødvendige ting. Hun
elsker nemlig at samle på sejt udstyr. Nu har hun pakket
alle mulige smarte ting, for hun er nemlig taget til Colombia.
Her skal hun mødes med en arkæolog, der ved alt muligt
om jorden og dens hemmeligheder. Mon hun har husket
sin nye lup?
Gnisterne elsker udfordringer, og de kan godt lide at lære
nye ting. De har det altid sjovt sammen, og de er ikke
bange for at tage på eventyr.

Indledende møder
Første indledende møde
I dag begynder jeres rejse verden
Medlemskampagnen 2018 På eventyr
og grønsmutterne høre kampagnens
skrive invitationer til deres veninder
veninder.

rundt. Mødet er indledningen til
med Gnisterne. Her skal spirerne
rammefortælling og tema. De skal
og meget gerne til en masse nye

Husk at bestille venindepostkortene fra 55°NORD på forhånd.
Begynd mødet som I plejer og læs derefter fortællingen om Gnisterne højt for
spejderne. Her hører de om nogle af de sjove ting, I skal opleve på eventen. Tag
en snak med spirerne og grønsmutterne om de har været med til eventen de
forgangne år, og hvad de lavede der?

Prøv at få alle navne
på pigerne i de mindste
klasser på jeres skoler, som
I kan invitere med til jeres
åbent hus.

Rygsække/kasser
Nu er det tid til at forberede eventen. Vi bruger idéerne fra de foregående 4 år:
vand, ild, luft og jord. Det betyder, at hver post får sit eget tema.
Spirerne og grønsmutterne skal nu hjælpe med at lave rygsækken/kassen til
materialer til den enkelte poster klar. Rygsækken skal pyntes, så man tydeligt
kan se hvilket land, der hører til. Næste møde skal de på pak rygsækken-løbet.
Her skal de samle materiale til rygsækken/kassen til den enkelte post.
For at kende landene, de skal rejse til, skal I bruge et verdenskort eller et atlas.
Pigerne skal finde landet og deres flag. Tryk nogle flag fra de enkelte lande.
De kan findes på www.pigespejder.dk/kampagne2018. Tag en snak om hvilket
kontinent landet ligger på, om nogle af pigerne har været der eller i andre lande
på samme kontinent.
Leg Kameler i sandstorm, så spejderne lærer verdenshjørnerne at kende. Legen
findes i Spil og Leg eller i aktivitetsbasen på www.pigespejder.dk/aktiviteter.

Invitationer
Slut mødet med at skrive invitationer. Brug de fortrykte postkort, som kan bestilles hos 55°NORD, hvor spejderne kun skal udfylde navn samt sted og tidspunkt for eventen. Eller udfyld invitationen på www.pigespejder.dk/kampagne2018 og
print disse ud. Så skal I kun skrive den inviterede piges navn. Få spirerne og
grønsmutterne til at aflevere invitationen til pigerne i klassen og gerne til pigerne i de andre klasser på deres skole.

Materialer

Husk at kontakte skolen
inden, så I er sikre på, I gerne
må dele ud.

Atlas, kort, flag, invitationer, skriveredskaber
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Andet indledende møde
Før man skal ud at rejse, er det vigtigt at huske at pakke de rigtige ting. Derfor
skal pigerne og grønsmutterne i dag på et løb, hvor de skal pakke den rygsæk/
kasse, der skal være ved hver land/post. Så er de helt klar til at rejse verden
rundt med Gnisterne, når I holder åbent hus.
Rygsækkene kommer til at indeholde de ting, som spejderne og deres gæster
skal bruge ved de forskellige lande på eventen.

Kenya = ild
Her lærer spirerne og
grønsmutterne at tænde
et bål.

Pak rygsækken-løb
Alle posterne på løbet har hvert deres tema - se hvilke her på siden. Efter hver
post får spejderne de materialer, der skal bruges til aktiviteterne til åbent hus.
Find poster og materialelister på www.pigespejder.dk/kampagne2018

Grønland =
vand
Columbia = jord
Spejderpigerne skal finde ud
af hvad blomsterløb bedst
gror i.
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Her skal spirerne og
grønsmutterne selv fremstille vandkikkerter.

Kina = luft
Her skal spejderne spille
bordfodbold, med deres
egen luft.

Eventen – åbent hus
Så er det blevet event-tid, og det bliver en rigtig sjov rejse. Spejderne og deres
gæster skal sammen besøge fire forskellige lande på fire forskellige kontinenter, hvor de stifter bekendtskab med de fire elementer vand, ild, jord og luft.
Byd gæsterne velkommen og begynd dagen som I plejer at begynde et spejdermøde. Fortæl deltagerne om Gnisterne, og hvad I nu skal opleve sammen. Læs
rammefortællingen fra de indledende møder op igen.
Dagen byder på fire rejser og fire forskellige aktiviteter. Man kan lave det som
et stjerneløb, hvor alle deltagerne rejser til samme aktivitet på én gang, eller
man kan dele dem i 4 hold, og lade alle poster køre på samme tid. Det kan være
blandet eller aldersopdelt efter 3. klasses piger, 2. klasses piger, 1. klasses
piger og 0. klasses piger.

Sørg for at få kontaktoplysninger på forældrene til
jeres gæster, når de ankommer. På
den måde har I mulighed for at komme
i kontakt med dem under mødet, hvis
der skulle ske noget, og I kan kontakte
dem efterfølgende med henblik på, at
gæsterne kommer til spejder, efter
de har deltaget i åbent hus.

Til hvert sted er der et postkort fra en af Gnisterne, som fortæller om stedet, og
i hvilken retning, spejderne skal rejse for at komme derhen. Her i hæftet kan I
læse små fortællinger om aktiviteterne, der giver et større billede af fortællerammen, så I kan udfolde den bedste muligt for deltagerne.
Det er vigtigt, at deltagerne kommer tilbage til ”midten” mellem hver aktivitet,
så rejsedelen ikke forsvinder.
Alle aktiviteter er beregnet til at vare cirka 30 minutter inklusiv oplæsning af
postkort mm. Bruger man materialet ved et almindeligt spejdermøde og ikke
har 2 timer, kan man bruge noget af det til de efterfølgende spejdermøder.
I kan finde postkortene til hver af posterne på www.pigespejder.dk/kampagne2018
klar til at printe ud. Det er godt at laminere dem, hvis man har mulighed
for dette.

Gør gerne noget ud af
udsmykning og udklædning
på de enkelte poster, så deltagerne får en følelse af, at de rent
faktisk har rejst hele verden
rundt.

Kina – Luft
Fortælling
Flora elsker dyr. Både levende og dem fra eventyr.
Derfor er Flora rejst til Kina for at lære noget om
drager. Den gode drage Lóng betyder meget for det
kinesiske folk og er blandt andet kendt fra det kinesiske nytår. Flora kommer til at tænke på de drager,
hun selv fløj med derhjemme. De lignede slet ikke
dragen fra Kina.

Aktiviteten
Byg en drage. Spejderne og deres gæster skal
bygge en drage færdig ud fra en tegning.
Find den på www.pigespejder.dk/kampagne2018.
Efterfølgende skal pigerne ud og prøve at
flyve med deres drage.

Materialer:
Plastikposer - klippes til i størrelse, kraftig sytråd (til
snor), tape, sprittusch til at tegne på plastikken. Pinde
(grillspyd af træ)
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Grønland - Vand
Fortælling
Katrine, som til spejder bliver kaldt Kat, har været i Grønland. Grønland er verdens største ø. Grønland hører med til Danmark, men de har selvstyre i Grønland. Kat oplevede, hvordan de i Grønland var på sælfangst, og hun sejlede i
kajak. Vandet var meget koldt. Kat var også ude med en hundeslæde for at se
de vilde dyr på land.

Bunddyr kan købes i
legetøjsbutikker eller man
kan printe dyr ud og laminere,
så skal de nok klistres fast til
bunden, eller bind noget tungt
ved.

Aktivitet
Der lever mange fisk, rejer og andre vanddyr ved Grønlands kyster. Vandet ved
Grønland er meget blåt. Spirerne, grønsmutterne og deres gæster skal nu undersøge havets bund ved Grønland.
Brug en balje med vand og blå frugtfarve, så vandet bliver meget blåt. På bunden lægger man forskellige bunddyr.
Brug vandkikkerten fra rygsækken.
Hver pige skal nu kigge ned i vandet og se hvilke dyr der er i baljen. De kan
kigge på skift og så huske hvad de har set.

Kom eventuelt et isbjerg/
isterninger i vandet.

Materialer
Balje eller badebassin, vanddyr, blå frugtfarve, vand, håndklæder, vandkikkerter (lavet ved rygsækkeløbet)
Slut med at synge Grønlandsk sælfanger (se den på www.pigespejder.dk/kampagne2018
og find tekst og fagter herunder).

Hey chiquila missuarkki
Heya heya heya ho.
og
Honkie tonkie tonkie
heya heya heya ho
Vinker, spejder, kaster harpun, trækker sæl op, sælge sæl,
Skraber penge ind, hjem til konen.
Fagterne til sangen; vinker … når første linje synges 3x,
anden linje klapper vi 4 gange og tredje linje når der synges
“og honkie tonkie tonkie” “slå” tre x to gange på hver lår og
en gang når vi synger heya heya heya ho.
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Kenya – Ild
Fortælling
Mille er taget til Kenya, hvor hun til spejder har hørt, at Robert Baden-Powell
ligger begravet. På sin tur ser hun, at de lokale landmænd brænder deres marker af, når de skal til at høste sukker. Først sætter de ild til marken, så ukrudtet
brænder væk, og derefter høster de sukkerrørene. Det syntes Mille lyder smart.
Hun hjælper landmændene med at høste, før hun drager videre på sin rejse
rundt i Kenya.

Aktiviteten
Pigerne skal hjælpe Mille og bønderne i Kenya med at fjerne ukrudtet fra markerne og få fat i sukkeret.
Lav en bane omkranset af rafter. Tag et stykke vat og placer en mellemstor sten
under vattet. Stenen må ikke kunne ses. Læg dem på banen men ikke for tæt,
så man antænder flere ved samme kast.
Dyp en tennisbold i sprit og tænd den. Husk at have store arbejdshandsker lavet
af læder på. Sæt ild til tennisbolden og tril/kast bolden ud til jeres vatkugler
med sten i. Hver pige skal have et forsøg.

Materialer
Handsker, der kan modstå ild og varme, tennisbolde, vat, små til mellestore
sten, tændstikker, sprit, rafter til banen
Er der mere tid, kan man synge soldansen Malatjav.

Se video på
www.pigespejder.dk/
kampagne2018
og find tekst og fakter her på
siden

Malatjav
Malatjav – malatjav – malatjav – mala – tjav – tjav –tjav
Muffe – muffe Kilde de andre Kilde de andre
Anga tjuv – anga tjuv
Bervægelserne til malatjav:
Lig på knæ i en rundkreds
Malatjav = arme op over hoved og før armene ned, som man beder
Mala – tjav –tjav – tjav = gør det i ryk ved hver stavelse
Muffe - muffe = arme sammen foran sig og kør fra side til side
Kilde de andre = kild dig selv under armen, venstre på højre armhule, højre på venstre armhule
Anga tjuv = arme ude i siden, bøjet i albuen og før ned
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Columbia – Jord
Fortælling
Sofie, som er den mest nysgerrige af Gnisterne, er rejst til Columbia der ligger
i Sydamerika. Sofie har hørt en myte om den gyldne by El Dorado. Sofie synes,
at det er spændende, at der muligvis findes en by af guld i Colombia. Hun har
fået lov til at tage med en arkæolog ud for at prøve at finde byen El Dorado og
se, om hun kan gøre sig som arkæolog. Hvad mon hun kan finde i de forskellige
jordlag?

Guldet kan være guldkarameller, guldmønter eller
lignende. Man kan også sprøjte
sten med guldmaling og bruge
disse. Så kan pigerne veksle
guldstykkerne til guldmønter
eller guldkarameller.

Aktiviteten
Pigerne skal nu lege arkæologer og grave efter guld fra El Dorado.
Fyld en balje med jord og sand, eller grav guldet ned i jorden, hvor posten skal
være.
Spejderpigerne og deres gæster skal nu med deres ske, grave efter guldet, i håb
om at finde rester af den gyldne by. Når deltagerne har fundet noget i jorden/
sandet, skal de bruge deres pensel til at gøre deres fund mere tydeligt.

Materiale
Balje/spand, jord/sand, guldmønter/guldkarameller, pensler, skeer, forstørrelsesglas

Afslutning
Slut jeres åbent hus af med, at alle deltager er samlet.
I kan for eksempel samle dem ved bålet og afslutte med at riste skumfiduser,
mens i snakker om jeres oplevelser. Slut også af, som I plejer at afslutte et
spire- eller grønsmuttemøde.
Inviter gerne gæsternes forældre på en kop kaffe, når de henter deres datter, og
tal med dem om dagen, og hvad de kan få med sig ved at være pigespejdere hos
jer. Husk at give hver pige en pose med informationer om De grønne pigespejdere og gruppen samt klistermærker og børnebog med hjem. Se mere på side
10-11 og få inspiration til, hvad posen kan indeholde.
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