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Kommende arrangementer i 2021  

- Husk kryds i kalenderen! 

 

18. april  Vi deltager i årets skraldeindsamling (Spirer  

  og Grønsmutter) 

29. maj:  Sct. Georgsløb (Pandaer og Ulve) 

  Sct. Georgsløb og overnatning (Spirer og  

  Grønsmutter) 

16. juni  Bålaften (Spirer, Grønsmutter, Troppen) 

27. juni–2. juli:  Sommerlejr på Bornholm (Troppen) 

26.–30. juli:   Landsdelssommerlejr (Spirer og Grønsmutter) 

Forbehold: Alle arrangementer og datoer er selvfølgelig med forbehold for coronasituationen 

og de regler, der vil være gældende på tidspunktet for det enkelte arrangement, da det des-

værre kan betyde aflysninger. 

Så kom foråret og lyset igen 

Endelig kan vi igen mødes på 

Kvisten. Her i de mørke vin-

termåneder, hvor vi kun har 

kunnet holde spejdermøder 

foran skærmen, er vi i den 

grad blevet bevidste om, at 

vores spejderaktiviteter ude i 

virkeligheden er det, der vir-

kelig tæller. Det er så dejligt 

at mødes, at lære af hinan-

den, at få røg i håret, at hjælpe hinanden og ikke mindst at grine sam-

men. Hjertelig velkommen tilbage på Kvisten til store og små.        ☺ 
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Velkommen hos  

spirerne 
 

Man er spire, når man er 5, 6 

og 7 år gammel (dvs. til og 

med 1. klasse). 
 

Vi mødes hver onsdag fra  

kl. 16.30 til 18.00 
 

Vi holder til på Spejderkvisten. Det er  

bygning E på Egeskolens område. 
 

Vores flokleder hedder Monica. 
 

Kontaktperson: Monica (mobil 61264802) 

Velkommen hos 

grønsmutterne 
 

Man er grønsmutte, 

når man går i 2. og 3. 

klasse. 
 

Vi mødes hver onsdag 

fra kl. 16.30 til 18.00 
 

Vi holder til på Spejderkvisten. Det er  

bygning E på Egeskolens område. 
 

Vores flokledere hedder Marianne og  

Monica. 

Kontaktperson: Monica (mobil 61264802) 

                      Jonstrup Gruppe:  

                     MobilePay-nr. 32252 
                Øvrige indbet.: 

                          Reg. nr.  3138  

                           Kontonr. 3357148383 
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Velkommen i  

troppen 
 

Man er tropspejder, når man  

går i 4., 5., 6. og 7. klasse.  

Man er seniorspejder fra 

man går i 8. klasse. 
 

Vi mødes hver onsdag fra  

kl. 18.30 til 20.30 
 

Vi holder til på Spejderkvisten. Det er  

bygning E på Egeskolens område. 
 

Vores tropleder hedder Hanne 

Kontaktperson: Hanne (mobil 20449017) 

 



Spireflokken og ...... 
Livet i spire - og grønsmutteflok-

ken november 2020 - marts 2021 
 

I november gjorde spirerne og 

smutterne klar til en bjergbestig-

ning. Vi havde fysisk og mental 

bjergbestigertræning med yoga, 

balance, armstrækkere og meget 

mere. Vi besteg et bjerg og under-

vejs kom vi forbi basecamp, et 

snemonster og en dyb kløft. Bjerg-

bestigningen sluttede højt oppe og 

der var mange, der var modige og 

nåede helt til tops.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi holdt også et hæsblæsende vin-

ter-OL hvor fantasifulde nationer 

dystede i mange skøre discipliner. 

I år var det ikke muligt at gå lucia 

på Jonstrupvang. I stedet pyntede vi 

en kæmpe troldegren med perle-

hjerter og afleverede til dem. De 

blev meget glade for gaven.  

Den aften blev sidste gang vi så hinan-

den i rigtig lang tid, for årets sidste mø-

der blev online med drillenisser og jule-

hygge.  

Det nye år startede også virtuelt. I januar 

havde vi et forløb om Lys i Vintermørket, 

hvor vi har lavet skyggekunst og reflek-

ser. Vi har lært om dyr i vinterskoven og 

fejret kyndelmisse. Der har også været 

hjemmeopgaver med skyggekort, dyre-

spor, refleksløb og forrådsmad. 
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...... grønsmutteflokken 

Årets tænkedag blev fejret på afstand - 

med en meget smuk ceremoni, hvor spi-

rerne og grønsmutterne deltog som teg-

nede udgaver af sig selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I marts måned havde vi et forløb om 

Forunderligt Forår. Vi lavede vores egne 

skyer i glas over zoom. Og så måtte vi 

endelig mødes ved Kvisten igen, så vi 

kunne nyde det dejlige forårsvejr, lære 

en masse om dyreunger og tage på på-

skevandring. 
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 Familie-Forårs-Løb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lørdag i marts tog mange spirer og grønsmutter  

deres familier med på tur ud på Flyvepladsen. Der var  

nemlig løb med 8 forårsaktiviteter. Der blev hoppet som 

kaniner, lavet flotte familieportrætter, gættet påske- 

koder og meget mere. 



Livet i troppen 
Tja… livet i troppen har jo lige som så meget 

andet været en hel del anderledes, end det 

plejer at være. Vi lukkede og slukkede for 

Kvisten i december, da Danmark igen lukkede 

ned. Meeeen… det betød så sandelig ikke, at 

vi lukkede ned for spejderarbejdet. Vi flyttede 

de ugentlige møder over på Zoom, og Panda-

erne flyttede lynhurtigt med, så vi har haft 

nogle gode og sjove møder, selv om det fore-

gik virtuelt. Alle pigerne lavede til en start 

deres helt egen flamingo, som hver uge fik en 

ny opgave. F.eks. skulle flamingoerne gå på 

line og drikke spændende drinks. Vi lavede 

quizzer, gæt og grimasser og alt muligt andet 

sjov. Og så var 

der også lige 

den onsdag, 

hvor vi lavede 

lækre lagkager 

og pyntede 

dem med 

”Bornholm” 

som tema. 

Mums !! 

I januar starte-

de seniorlivet 

for Popcorn, 

der udforskede 

den internationale del af spejderlivet - natur-

ligvis online. Vi var blandt andet til internatio-

nalt meet-up med spejdere fra Vanløse, Spa-

nien og UK og vi har også undersøgt hvordan 

corona-situationen har påvirket unge over 

hele verden. I marts måtte vi endelig mødes 

igen og det blev til tre patruljeudfordringer, 

der testede samarbejdet og det med at få de 

kreative ideer til at blive til virkelighed. 

Samtidig med at vi nu 

endelig må være 

sammen i virkelighe-

den, er der også sket 

den glædelige ting, at 

vi har sagt velkom-

men til en helt ny 

patrulje; nemlig Ulve-

ne. De fem smutter, 

som skulle rykke op i 

troppen og en helt 

nytilkommen pige blev selvfølgelig udsat for 

det sædvanlige oprykningsritual. De var su-

pergode, og alle er nu fuldgyldige spejdere ☺ 

Efter oprykningsstrabadserne lavede vi sno-

brød og var på et lille terningeløb. 
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24 timer i en sovepose 

Et døgn i februar fik troppigerne og de 5 

oprykkere en ganske anderledes ople-

velse. De skulle nemlig bo i deres sove-

pose i 24 timer, og som noget helt sær-

ligt skulle de gøre det derhjemme.  

 

 

 

 

Undervejs mødtes vi alle sammen på 

Zoom og lavede aktiviteter sammen.  

 

Pigerne lavede bl.a. lækre frugtfantasi-

dyr og råcreme. Der blev også set film, 

spillet ordbanko, lavet quizzer og holdt 

virtuelt fastelavn. En lidt underlig lejr, 

men også rigtig hyggeligt i en tid, hvor 

der ellers ikke skete så meget. 
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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 Spejderkvi-
sten, Egeskolen bygning E 
Flokleder hos spirerne: Monica 

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: Marianne&Monica 

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

April Spirer  Grønsmutter 

7. Vi forbereder os til Flammefærd med Gnisterne 

14. 
Spirerne laver fakler og stearinbomber, og grønsmutterne forbereder 

oprykning. Vi slutter med oprykning for alle 1.– klasserne 

18. 
Vi elsker at være i naturen. Vi deltager i årets skraldeindsamling, så 

der kan være rent og rart i naturen for både os og dyrene. 

21. 
Flammefærd med Gnisterne - vi rejser med Sofie til Sydafrika og 

med Flora til Amerika 

28. 
Flammefærd med Gnisterne - vi rejser med Mille til Shetlandsøerne 

og med Kat til Australien 

Maj 

5. 
Pioneringspiger Trin 1: Hvad er forskellen på knob og knuder? 

Knobstafet, vendespil og råbåndsknob 

12. 
Pioneringspiger Trin 2: Vi får styr på slyngstik, venskabsknob og 

sløjfer 

19. 
Pioneringspiger Udfordringen: Vi tager på knobløb og bruger alt det 

vi har lært 

26. 
Sommerlejrforberedelser. Vi øver os i at sove i telt, vi holder lejrbål 

og vi laver bestikposer 

29. 

Sct. Georgsløb for alle spejdere i Furesø Kommune.  

Årets løb handler om FN’s Verdensmål 

Efter løbet overnatter vi i naturen 
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Juni Spirer  Grønsmutter 

2. 

Sommerlejrforberedelser. Vi øver os i at sove i telt, vi holder lejrbål og 

vi laver bestikposer  

9. 

16. Bålaften for hele gruppen 

Sommerlejr 

  26. juli- 

30. juli 
Landsdelslejr ved hytten ’Egemosen’ i Tikøb 

Sommerlejr for spirer og grønsmutter 

I år skal vi på sommerlejr samtidig med  

alle andre spirer og smutter i Danmark -  

men vores lejr bliver helt lokal  

 

Lejren er i uge 30, mandag den 26/7 til  

fredag den 30/7 

 

Vi skal være ved en hytte i Tikøb, der  

hedder Egemosen. 

 

Der bliver mulighed for at sove i telt,  

shelter og måske indendørs i hytten. 

 

Lejrens maskot hedder Terra; det betyder  

Jord på latin. Hun har forberedt en masse  

aktiviteter i naturen og vi skal lege, være  

kreative, synge og have det sjovt. Der vil også  

være flaghejsning, lækker mad, lejrbål og aftentur. 
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Jonstrup trop - piger fra 4. klasse - mødes hver onsdag fra kl. 18.30 - 20.30 på Spejderkvisten, 
Egeskolen bygning E. på det gamle seminarium i Jonstrup.  

Kontaktinfo Gruppeleder: Dorthe Rich, Hegnskær 4, Smørum, mobil 30915339 

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

April  

7. 
Pandaer og Ulve: Knivmærket 

Popcorn: Stifinder Trin 1 - Vi tegner kort 

14. 
Pandaer og Ulve: Knivmærket 

Popcorn: Stifinder Trin 2 - Vi følger vores eget kort 

21. 
Pandaer og Ulve: Knivmærket 

Popcorn: Stifinder Trin 3 - 360 grader rundt om kompasset 

28. 

Pandaer: Orienteringsløb 

Ulve:   Intro til orienteringsløb 

Popcorn: Stifinder Trin 4 - Kompas-O-løb 

Maj  

5. 
Pandaer og Popcorn: Bålkapper 

Ulve:   Bestikposer 

12. 
Pandaer og Popcorn: Bålkapper 

Ulve:   Bestikposer og dørudsmykning 

19. 
Pandaer og Ulve: Stifindermærket 

Popcorn: Bålmagere Trin 1 - Gøgl med ild 

26.  
Pandaer og Ulve: Stifindermærket 

Popcorn: Bålmagere Trin 2 - Håndværk 

29. Pandaer og Ulve: Sct. Georgsløb 
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Program for spejderne 

Juni 

2. 
Pandaer og Ulve: Stifindermærket 

Popcorn: Bålmagere Trin 3 - Bål-wellness 

9. 
Pandaer og Ulve: Stifindermærket 

Popcorn: Bålmagere Trin 4 - Mad på bål 

16. Alle: Bålaften 

Sommerlejr   

27. juni–2. juli  Sommerlejr på Bornholm 

Troppens sommerlejr på Bornholm 

I år skal Pandaer, Ulve og Popcorn til Born-

holm på sommerlejr… og nøj.. hvor vi alle 

sammen glæder os. Vi skal bo lige ved Balka 

Strand i Monicas forældres have. Det har vi 

gjort før, og vi ved, at det bliver den skønne-

ste sommerlejr. Vi skal bo i telt og lave mad 

over bål. Vi skal bade hver eneste dag. Vi skal 

på hike. Vi skal opleve Bornholms seværdig-

heder. Vi skal på natløb. Og så er der også 

planer om at vi skal rapelle !! 

 

Det bliver så fedt! 

 

 

 

Foto lånt 

hos Visit 

Denmark 
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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 

 

Send dit bidrag til 32252 over MobilePay 

http://www.restaurantjonstrup.dk

