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100 år - og vi fortsætter derudaf

I 2020 kan vi i januar se frem til gruppe-

Jubilæumsåret er ved at være slut, og vi har

weekend og regionsdyst i marts. Til sommer

lært om de sidste 100 år gennem alle jubilæ- skal alle spirer og grønsmutter på landsdelslejr Terra2020 og mærke pigespejderfællesumsmærkerne.
Vi har fejret pigespejderne lokalt i Jonstrup, i
regionen og hele landet unge som gamle, da
vi mødtes i Aarhus 4. maj, hvor vi rigtig

skabet.

Glæd jer til mange pigespejderoplevelser i
2020.

kunne mærke pigespejderfællesskabet.

God fornøjelse ☺

Kommende arrangementer i 2019/2020
- Husk kryds i kalenderen!
20. november:
21. november:
23.-24. nov.:
30. nov.-1. dec.:
1. december:
4. december:

Spirernes familier er inviteret med til spiremødet, hvor vi
holder FEST (Spirer + familier)
Gruppebestyrelsesmøde (Alle forældre er velkomne)
Nyborgstrandkursus (Spejdere 16+ og ledere)
Spireovernatning (Spirer)
Julebazar ved Jonstruphus, hvor vi sælger småkager (Alle + familier)
Forældremøde (Spireforældre)

4. december:

Generalprøve på Lucia, hvor forældre er velkomne (Spirer, grønsmutter,
Pandaer)

8. december:

Juleworkshop på Kvisten (Grønsmutter + spejdere)

11. januar:

Nytårskur (Spirer og grønsmutter)

17.-19. januar:

Gruppeweekend (Alle)

22. februar:

Fejring af Tænkedag (Alle)

27. februar:

Gruppebestyrelsesmøde (Alle forældre er velkomne)

8. marts:

Engagement - Vi gør en forskel (Troppen)

21.-22. marts:

Regionsdyst I Jonstrup (Alle)

2. april:

Forældremøde og generalforsamling (Alle)

18. april:

Sct. Georgsløb (Grønsmutter og Pandaer)

27. april:

Gruppebestyrelsesmøde (Alle forældre er velkomne)

2.-3. maj:

Delegeretmøde (Spejdere 16+ og ledere)

Uge 27 2020:

Sommerlejr Terra2020 (Spirer og grønsmutter)

Uge 27 2020:

Troppens sommerlejr
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Velkommen hos
spirerne

Velkommen hos
grønsmutterne

Man er spire, når man er 5, 6

Man er grønsmutte,

og 7 år gammel (dvs. til og

når man går i 2. og 3.

med 1. klasse).

klasse.

Vi mødes hver onsdag fra

Vi mødes hver onsdag

kl. 16.30 til 18.00

fra kl. 16.30 til 18.00

Vi holder til på Spejderkvisten. Det er byg-

Vi holder til på Spejderkvisten. Det er byg-

ning E på Egeskolens område.

ning E på Egeskolens område.

Vores flokledere hedder Monica og Mia.

Vores flokledere hedder Signe og Melina.

Kontaktperson: Monica

Kontaktperson: Monica

Jonstrup Gruppe: MobilePay-nr. 32252
Øvrige indbetalinger kan ske til bankkonto:
Reg. nr. 3138
Kontonr. 3357148383

Kontingent

Åbne gruppebestyrelsesmøder

Ændring i kontingentbetaling

Gruppebestyrelsen for De grønne pigespej-

Kontingentet forbliver uændret på 525 kr.
hvert halve år og opkræves stadig via medlemsservice, men fremover vil kontingentet
blive opkrævet i januar og juli måned. Der
er altså kun forskel på, hvilken måned kontingentet betales.

dere i Jonstrup holder møde ca. 1 gang

Ændringen sker, så betalingerne kommer til
at følge de perioder kontingentet dækker:
01.01 – 30.06 og 01.07 – 31.12.
Det vil gøre det lettere, når vi opgør antal
pigespejdere til
korpset
som indberettes 15.
februar og
15. august.

hvert kvartal, hvor vi planlægger kommende aktiviteter og tager en status på, hvordan det går i vores forskellige enheder. Alle
forældre er velkomne til at deltage. Næste
møde er den 21. november 19.30 – 22.00.
Hvis I er interesserede i at komme, så send
en mail til Dorthe (rich@smorumnet.dk), så
får I tilsendt dagsorden ca. 1 uge før samt
hvor mødet holdes, da dette oftest sker
privat.
I er også velkomne til at kontakte vores
bestyrelsesformand Majken på mobil: 31 60
08 96 for at høre om bestyrelsens arbejde.
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Spejderhjælp – Alle børn fortjener en ven
Tak for støtten til Spejderhjælp!
Jonstrup gruppe har sendt i alt

1.615,50 kr.
videre til spejderhjælpen.

Gruppens fødselsdag i september
Onsdag den 4. september fjerede vi Jonstrup gruppes 24 års fødselsdag. Familierne var på løb og blev udfordret i forskellige
samarbejdsøvelser og spejderfærdigheder,
humøret var højt. Aften sluttede af med
fællesspisning.
Nu glæder vi os til vores 25 års jubilæum
lørdag den 5. september 2020.
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Julekager giver både mel på kinderne og penge i gruppens kasse
Søndag den 1. december vil vi igen i år være en del af Julebazaren i Jonstrup, hvor vi vil
have en bod udenfor Jonstruphus. Her skal vi sælge vores lækre spejderjulekager til gæsterne, der besøger julebazaren.
Salget plejer at gå godt, og pengene går til flere sjove aktiviteter i
gruppen.
Inden vi kan sælge cellofanposerne med de lækre kager, skal de
først lige bages. Det sker den 27.
november, hvor grønsmutterne og
spejderne mødes på Østerhøjskolen og bager på livet løs. Vi får
brug for assistance med småkagedejen, men det hører I nærmere
om.

Juleworkshop på Kvisten

Gruppeweekend i januar

Søndag den 8. december kan grønsmutter
og spejdere besøge Spejderkvisten og
bagefter gå hjem med en pose hjemmelavede julegaver.

Så kan I godt begynde at glæde jer til
vores gruppeweekend, som vi skal afsted
på i januar (17.-19. januar 2020). Den er
for alle i gruppen, men med ankomst på
forskellige dage. Grønsmutterne og spejderne i troppen er med allerede fra om
fredagen, mens spirerne slutter sig til
lørdag formiddag.
Gruppeweekenden er alletiders mulighed
for at alle - store som små - kan lære
hinanden at kende, knytte venskaber og
bare have det sjovt.
Vi skal bo i Polarhytten i Ganløse. En
kæmpe hytte med god plads til os alle
sammen.

☺

Julegaverne vi laver er i kategorien sæbe,
hud- og hårpleje samt kosmetik.
De råvarer og ingredienser, vi bruger, er
plantebaserede, så det er lige før de kan
spises …
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Livet i spireflokken (august-oktober)
Det var rigtig skønt at starte til spejder
igen efter en meget lang sommerferie. Vi
er stadig i fuld gang med jubilæumsåret,
og vi tog et mærke, der handlede om 100
års pigespejderi. Vi fandt en masse tidskapsler, som gamle spejdere havde gemt,
dengang de var børn. De var vildt svære
at finde, også for Mia, selvom hun havde
fået mange ledetråde. I tidskapslerne stod
der nogle ting, som spejderne i gamle
dage godt kunne lide at lave. Vi prøvede
dem - og vi kunne også godt lide nogle af
de samme ting, fx at
save i en sko og
lysedryp. Noget af
det var lidt svært, fx
bladaftryk. Til sidst
tegnede vi alt det,
som vi godt kan lide
at lave i dag, og
skrev et brev til
fremtiden. Vi gravede vores egen tidskapsel ned i jorden,
så den kan ligge der
i rigtig mange år.

mærket Vandreturstøser, og først var der et
vildt sjovt møde, hvor vi lavede en skostafet
og en masse gakkede gangarter. Vi har også
øvet os i at gå i trafikken, og til udfordringen gik vi frem og tilbage og rundt og drejede og alt muligt.

Vi har haft et meget kreativt stjernemøde,
hvor vi har lavet en masse stjerner, som skal
pynte i kirken til BUSK-gudstjenesten, og
bagefter må man få dem med hjem.

Vi holdt spejderhjælpsmøde, hvor vi lærte om Ghana, og
hvordan handicappede børn har det i Ghana.
Vi vil hjælpe dem til at få det bedre ved at
tjene penge til Spejderhjælpen. Vi tjente
rigtig mange penge ved at gå ud med
skrald, vaske op, gå tur med hunden og alt
muligt andet.
Vi er blevet mange spirer nu, så derfor er vi
blevet delt i tre klynger. I en klynge, der skal
man kunne arbejde sammen og passe på
hinanden, og det øver vi os i. Vi har taget
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Livet i grønsmutteflokken
Her for nylig har vi i smutteflokken taget
et jubilæumsmærke, som hedder 100 %
spejder. Det var er mærke, hvor smutterne lærte om spejderværdierne, og hvordan det var at være spejder i gamle dage.
De lærte også, hvordan man sætter spejderuniformen rigtigt.
Smutterne har også fået et mærke for at
gå 5 km med lukkede øjne. Der blev

smutterne testet i tillid og samarbejde.
Fordi de skiftedes til at gå 2,5 km med
lukkede øjne, hvor den anden guidede
den blinde. De syntes, at det var sjovt at
prøve, men vi hørte også en del gange
spørgsmålet om, hvornår vi havde gået 5
km. Det var desværre også regnvejr den
dag, så vi blev lidt våde. Men det er også
en del af at være spejder. Fordi spejdere

de lader ikke vejret bestemme, om de skal
være udenfor eller ej.
Lige nu er vi gået i gang med et udfordringsmærke
der hedder
Fartpiloter. Her
skal pigerne
udfordre sig
selv og hinanden i forskellige
discipliner.
Mærket fokuserer meget på
udholdenhed
og hurtighed.
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Sensommer i troppen
Efter sommerferien gik alle patruljerne i troppen i gang med et nyt jubilæumsmærke: ”På
tur i naturen”.
I gamle dage cyklede spejderne, når de skulle
på tur, og som en del af 100 års-fejringen
skulle Jonstrup-spejderne på netop sådan en
gammeldags tur. På de første møder efter
sommerferien øvede pigerne sig derfor i de
forskellige færdigheder, der er nødvendige,
når man skal på primitur i naturen. Der blev

bl.a. lavet tjekkede bivuakker og pizzaer på

Pigerne i troppen er også begyndt at tage

trangiaer. De fik også lært at lappe cykelslan-

mærket: ”100 års pigespejderi”. Det går ud på

ger, hvis nu uheldet skulle være ude.

at lave aktiviteter fra de sidste 100 år. I star-

Læs mere om turen i naturen på næste side.

ten af hvert møde fortæller Dorthe historiske
ting fra det tiår, vi skal i gang med. Både
almindelig historie og spejderhistorie. Derefter går vi i gang med tiårets aktivitet. Indtil
videre har vi lavet aktiviteter for de første 5
årtier i pigespejdernes historie. I 1920-

aktiviteten lavede patruljerne de fineste påklædningsdukker, hvor dukkerne var klædt i
datidens uniformer. I 1930-aktiviteten skrev
pigerne hyggelige breve til verdenspigespejdercentret Our Chalet, som ligger i Schweiz. I
1940-aktiviteten øvede pigerne sig i nogle af
de færdigheder, som spejdere under 2. verdenskrig skulle bestå for at kunne være med
i Spejdernes Hjælpekorps. I 1950-aktiviteten

skulle patruljerne lave et TV-nyhedsindslag
om, hvordan man på demokratisk vis beslutter, hvor årets sommerlejr skal holdes. Det
kom der både en gammeldags og en meget
nutidig version ud af ☺ Efter efterårsferien
fortsætter troppen med de sidste 50
års aktiviteter.
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På tur i naturen
Den første fredag i oktober
drog 11 friske pigespejdere ud
i den mørke Hareskov. Cyklerne
var lastet med alt det, vi skulle
bruge på en ”gammeldags” tur
ud i naturen.
Da vi kom frem til lejrstedet,

viste det sig, at det ikke var så
gammeldags alligevel. Nogen
havde nemlig i dagens løb stillet en toilet-

Efter en god tomatsuppe tilberedt på trangia

vogn op lige ved siden af, hvor vi skulle bo.

var pigerne på et refleksløb rundt i skoven,

Sådan kan man jo være så heldig…., syntes

og derefter krøb alle i soveposerne og sov

nogle af pigerne.

rigtig godt, selv om det måske var en smule
koldt.

Dagen
efter kom
Annas
mor cyklende med helt
nybagte boller. Luksus ☺
Vi lavede en meget stor og flot bivuak, men
det viste sig, at den ikke var stor nok, så vi
måtte – efter en del grublen over problemet –

lave en lille vinkel-tilbygning til bivuakken.
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Piger 5-7 år
Jonstrup spireflok: piger fra 5-7 år. Vi mødes
hver onsdag fra kl. 16.30-18.00 på Spejderkvisten, Egeskolen bygning E
Flokledere hos spirerne: Monica og Mia

Piger fra 2. til 4. klasse
Jonstrup grønsmutteflok: - piger fra 2. - 4. klasse. Vi mødes hver onsdag fra kl. 16.30 - 18.00
på Spejderkvisten, Egeskolen bygning E
Flokledere hos grønsmutterne: Signe og Melina

Kontaktinfo for begge flokke: Monica Hald, Vigerslev Allé 290, 2500 Valby, mobil 61264802

November

Spirer

Grønsmutter

6.

Jubilæumsmærket FEST Trin 1 Hvordan holder man en god fest?

Mørkemester Lys i mørket

13.

Jubilæumsmærket FEST Trin 2 Vi planlægger vores egen fest

Mørkemester Mørkeleg

20.

Jubilæumsmærket FEST Finale Vi holder fest for vores forældre

Prøve luciakjoler og øve

27.

Julestjerner og luciakjoler

Vi bager småkager til Julebazaren
- mødet er på Østerhøjskolen

30. nov 1. dec

Lørdag/søndag: Spireovernatning,
hvor vi slutter af med at sælge
småkager ved Julebazaren

December
1.

Søndag: Vi sælger småkager ved
Julebazaren

Søndag: Julebazar

4.

Vi øver Lucia
Forældremøde og generalprøve

Generalprøve på Lucia
Forældre er velkomne fra kl. ??
Søndag: Julegaveworkshop på
Kvisten (sæber/shampoo mm.)

8.

11.

Vi går Lucia på Jonstrupvang
Sidste møde inden juleferien

Juleferie

Lucia på Jonstrupvang herefter juleafslutning sammen
med troppen
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Januar
8.

11.

Spirer

Grønsmutter

Slutmærke for 100 års jubilæet Vi ser tilbage på jubilæumsåret

Slutmærke for 100 års jubilæet

Lørdag: Nytårskur for Region Furesø

15.

Slutmærke for 100 års jubilæet Hvad sker der i fremtiden?

Mørkemester - Løb

(17.)18.-19.

Gruppeweekend fra lørdag til søndag

Gruppeweekend fra fredag til
søndag

22.

Mørkemestre Trin 1 På opdagelse i mørket

Mørkemester - Udfordring

29.

Mørkemestre Trin 2 Lys i mørket

Mig og mine 10 mio. veninder Verdenspigespejderbevægelsen

Mørkemestre Udfordring Kan vi finde vej i mørket?

Mig og mine 10 mio. veninder Hvad har pigespejdere til fælles?

12.

Vinterferie - intet spiremøde

Vinterferie - intet smuttemøde

19.

Eventyrere Trin 1 Stjerne, sol og måne

Mig og mine 10 mio. veninder Verdensspejdercentrene

22.

Lørdag: Tænkedag for gruppen

Lørdag: Tænkedag for hele gruppen og afslutning på Mig og mine
10 mio. veninder

26.

Eventyrere Trin 2 Den store astronauttest

Vi er kreative

Februar
5.
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Jonstrup trop - piger fra 4. klasse - mødes hver onsdag fra kl. 18.45 - 20.45 på Spejderkvisten,
Egeskolen bygning E. på det gamle seminarium i Jonstrup.
Kontaktinfo Gruppeleder: Dorthe Rich, Hegnskær 4, Smørum, tlf. 44685505, mobil 30915339

Tropsleder: Hanne Nørgård, Svalebo 12, Måløv, mobil 20449017

November
6.

100 års pigespejderi

13.

Alle: Uddeling af flyers

20.

Pandaer: Skilte til julebazaren
Popcorn: Udvikling af julebazar - pionering
Isvafler og Muffins: Forberedelse af juleafslutningen

27.

Vi bager småkager til Julebazaren - mødet er på Østerhøjskolen

December
1.

Søndag: Julebazar

4.

Pandaer: Generalprøve på Lucia fra 16.30 - 18.00
Popcorn: Overraskelse
Isvafler og Muffins: Forberedelse af juleafslutningen

8.

Søndag: Julegaveworkshop på Kvisten (sæber/shampoo mm.)

11.

Pandaer: Lucia på Jonstrupvang
Alle: Juleafslutning

Juleferie
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Program for spejderne
Januar
8.
15.

17.-19.

Alle: Slutmærke for 100 års jubilæet
Alle: Mørkemester - Mørke og orientering

Gruppeweekend fra fredag til søndag

22.

Alle: Mørkemester - Nattesyn på prøve

29.

Mørkemester - Hyggeløb i mørke

Februar
5.

Mørkemester - udfordring

12.

Vinterferie - intet møde

19.

Sammen ændrer vi verden - Verdensmål

22.

Lørdag: Tænkedag for hele gruppen

26.

Sammen ændrer vi verden - Klimaindsats

Senere på året
8. marts

Engagement - Vi gør en forskel
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Jonstrup Gl. Købmandsgaard
tilbyder
Selskaber i og ud af huset
Konferencer og møder
Flot a la carte kort
Kom forbi se vores flotte
selskabslokaler Jonstrupvej 280, 3500
Værløse
Tlf.: 44 65 75 40
www.restaurantjonstrup.dk

Kommunikation
Pitch & Performance
Storytelling
High Performing Teams
Performance Ledelse
Feedback
Personlig Udvikling

Træning, Kurser og Coaching
Reflact ApS, Jonstrupvej 276, Tel: 31391132, www.reflact.dk

