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Gruppeledernes august september -hjørne 2013 

 

Tilbage fra sommerferie, og sikke nog-
le spændende sommerlejre, vi har hørt 
om! Troppens sommerlejr gik til Norge, 
hvor der var norsk landslejr i Stavan-
ger. Et par af vores ledere fungerede 
også som hjælpere på lejren, i det 
journalistiske hjørne, og deres beret-
ninger kan findes på stifinderne.net 
under ”bladet”. Den fik ikke for lidt 
med imponerende vandreture og aktivi-
teter, og det lader til, at det har væ-
ret en meget stor oplevelse samt gjort 
rigtig meget for fællesskabet i afde-
lingen.  
Det samme kan man vist også sige om 
juniorernes sommerlejr, der også gik 
udover landets grænser, nærmere be-
tegnet til Tydal Spejdercenter, der 
ligger i Sydslesvig. Med de lovprisnin-
ger, vi har hørt, tror vi ikke, det er 
sidste gang, Stifinderne vender næsen 
mod Tydal. 
Miniernes pinse-sommerlejr kan I læse 
om i juli-august-bladet. 
Tiden flyver og vores spejdere bliver 
sørme også større og ældre. Snart er 
det tid til oprykning, som er vores ce-
remoni, hvor de spejdere, der er klar 
til det, flytter til en ny gren. Den fal-
der onsdag d. 28. August kl 18-19:30. 
Både alder og gruppesammensætning 
spiller ind, når det er tid til at rykke 
videre, så vores aldergrænser er ikke 
hugget i sten, men lidt flydende.. Det 
skal være sjovt at være i sin afdeling! 
Det er ikke kun spejderne, der holder 
flyttedag. Overordnet har vi i gruppen 

også lavet en større lederrokade, der 
gerne skulle give en ny og spændende 
dynamik i gruppen, og det betyder en 
del ændringer i det daglige spejderar-
bejde. Læs mere inde i bladet. 
Det kan næppe komme som den store 
overraskelse for nogen, at Stifinderne 
i år har jubilæum og fylder 60 år som 
selvstændig gruppe. Det fejrer vi med 
en spejderdag for alle, som vi kender 
det (- fuld af nye påfund, ligesom det 
plejer), efterfulgt af en spejderaften 
for nye og tidligere spejdere, familier 
og andre tilknyttede. Vi har mange go-
de ideer, og vi glæder os! Men vi får 
brug for hjælp til en masse forskelligt, 
kig inde i bladet for mere om det og 
for detaljer om selve dagen ☺	 (og ja, 
der kommer selvfølgelig også en seddel 
med hjem). 
 

Med spejderhilsen 

Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)    

Ps. Se både hjemmesiden stifinder-
ne.net og vores facebook-gruppe ”DDS 
Stifindernes 60 års jubilæum”    
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Program 

21/8  Første møde efter ferien 

28/8  Fælles oprykning for alle Stifindere kl. 18 - 19:30 

4/9   

18/9   

21/9   

11/9   

25/9   

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Kære minier og forældre. 

Så er vi tilbage efter ferien og vi har 
haft en fantastisk sommer vejr-
mæssigt. - I det nye spejderår bliver 
der en del rokeringer på ledersiden 
også, da vi får ny gruppeleder og dette 
afstedkommer en hel masse. Jeg har 
forsøgt at skrive en seddel om det, 
som minierne får med sig hjem - det 
har været lidt af et puslespil, men vi 
syntes, at det i den sidste ende er ble-
vet rigtig godt ☺ 
D. 28.8. skal vi sige farvel til Kahla, 
Nilghai, Addax, Maja og Muschick, som 

er blevet store nok til at rykke op til 
juniorerne, det skal nok blive sjovt. - 
Hvis I minier har nogle gode kammera-
ter, der kunne tænke sig at prøve at 
være spejder, må I meget gerne tage 
dem med herover - vi kan bruge dem 
alle sammen. 
- Hvad fremtiden i minigrenen vil brin-
ge er op til Radha, Glip, Chikai og så 
siger vi velkommen til Darzee (Vibe), 
som gerne vil op og lege med jer. - Hun 
har været Stifinder i rigtig mange år, 
ja man kan sige, at hun er vokset op 
med Stifinderne, så det skal nok blive 
rigtig spændende ☺ 
- Vi ses stadig til de forskellige fæl-
lesmøder og –ture, ikke mindst det 
meget nærværende 60 års jubilæum, 
hvor vi meget gerne ser, at I alle kom-
mer og har en kammerat med ☺ 
Vi ses… ☺ 

Med sommerhilsen 
Glip, Glip, Glip, Glip,     

Chikai,  Radha, Chikai,  Radha, Chikai,  Radha, Chikai,  Radha, 
Akeela og Darzee.Akeela og Darzee.Akeela og Darzee.Akeela og Darzee. 
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28. august. 2013 Oprykning. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 

1. september 2013. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: Stifinderne) 
 

4. september 2013. Regamamøde. 
Deltagere: Ledere (Arrangør: Amager division) 
 

9. september 2013. Bestyrelsesmøde. 
Deltagere: Bestyrelsen (Arrangør: Stifinderne) 

 
16. september 2013 kl. 18,30. Uddeling flyers til spejderdag/jubilæum. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: Stifinderne) 

 
20. september 2013. Klargøring til spejderdag/jubilæum. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: Stifinderne) 

 
21. september. 2013 Spejderdag og jubilæum. 
Deltagere: Alle + forældre, søskende m.fl. (Arrangør: Stifinderne) 

 
27. – 29. september. 2013 Divisionstur - minier. 
Deltagere: Miner. (Arrangør: Amager division) 

 
4. – 6. oktober. 2013 Divisionstur - trop. 
Deltagere: Trop. (Arrangør: Amager division) 

 
25. – 27. oktober. 2013 Divisionstur - junior. 
Deltagere: Junior. (Arrangør: Amager division) 

 
23. – 24. november. 2013 Nissetur. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 

Kommende arrangementer 

I den kommende tid er der en række arrangementer 
for spejdere og deres familier. Ud over de arrange-

menter, der er omtalt her i bladet, er der: 

Vi søger hjælpere til hyttepatruljen og Spejderdagen/jubilæet.  
Har du lyst til at give en hånd med så skriv til stifinderne@stifinderne.net 
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Så er sommeren slut, og vi har haft en 
masse godt vejr. 
Håber alle har oplevet noget godt, som 
I kan fortælle om til jeres spejder-
venner. 
Vi har været på en super dejlig som-
merlejr i Tyskland, med en masse dej-
lig oplevelser. Men det vil vi lade bør-
nene fortælle meget mere om i næste 
blad  - Sahrabi har nok også lidt hun vil 
fortælle ;-) 
I det næste stykke tid skal det stå i 
jubilæets navn, som er den 21. septem-

ber 2013, hvor der skal ske mange 
spændende ting. Og det skal vi alle 
være med til, så det bliver en super 
dag. 
Første møde skal vi have renset gry-
der og ryddet op efter sommerlejren, 
og så skal vi have et lille bål. 
Den 28. august kl. 18.00 er der opryk-
ning. Der vil der komme nogle minier op 
og blive junior, og vi har nogle, som 
skal op og være i troppen. Det bliver 
hyggeligt at få nogle nye op, men trist 
at sende nogle videre, men kun trist 

for os ledere og ikke for dem, 
der rykker op ;-) 
Den 16. september skal vi de-
le flyers ud til spejderdagen 
og jubilæet. 
På lederfronten sker der også 
lidt, da der i hele gruppen 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 18:30 til 20:30 

 Med mange spejder hilsner 

Radha, Vachan, Radha, Vachan, Radha, Vachan, Radha, Vachan,     
Sahrabi, Buni Sahrabi, Buni Sahrabi, Buni Sahrabi, Buni     

og Gekko og Gekko og Gekko og Gekko     

Hej Juniorer. 
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Kære trop og forældre. 

For pokker,  
hvor var det en god tur  
- vi vil aldrig glemme  
Stavanger 2013... 

YOLO 
= 

You 
Only 
Live 
Once 
!!! 
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STIFINDERNE 
 

1953 - 2013 
 

Hej Spejdere og forældre. 
 
Stifinderne har gennem nu snart 60 år været rammen om spejderoplevelser for i 
hundredvis af børn og unge. Vi som er spejdere i Stifinderne i dag,  
nyder på mange måder godt af den bunke af oplevelser, erfaringer og alt  
muligt andet, som gruppen har samlet med sig gennem tiden. 
 
Lørdag den 21. september vil vi sammen med familie, venner og tidligere  
Stifindere grave ned i bunken og prøve at finde frem til noget af det, der gør 
Stifinderne til den spejdergruppe, vi er i dag. 
 
For at lørdag den 21. september kan blive en festlig markering af alt det  
sjove, spændende, udfordrende og udviklende spejderarbejde, vi har lavet og 
fortsat laver, så er der en række praktiske ting, vi skal have ordnet og som vi 
kommer til at hjælpe hinanden med. 
 
Spejderaktiviteterne sørger spejdere og ledere for, men der ud over vil vi meget 
gerne have hjælp til at: 
- Lave reklame for arrangementet blandt andet i lokalaviserne.  
- Finde adresser på tidligere medlemmer, sende invitationer og holde styr på  
tilmeldinger. 
- Skaffe præmier til lotterier. 
- Planlægge cafe, spisning, lejrbål og hygge. 
 
Hvis du har lyst til hjælpe os med en eller flere af disse opgaver, så kontakt dit 
barns leder eller skriv til stifinderne@stifinderne.net 
 

 
Med spejderhilsen 

Ledere og bestyrelse i StifinderneLedere og bestyrelse i StifinderneLedere og bestyrelse i StifinderneLedere og bestyrelse i Stifinderne 
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STIFINDERNE 
 

1953 - 2013 
 
 

Hej Spejdere og forældre. 
 
Jubilæet og spejderdagen nærmer sig, men inden vi kan byde velkom-
men, er der en del ting, vi skal have ordnet. 
 
Spejderaktiviteterne sørger spejdere og ledere for, men der ud over vil 
vi meget gerne have hjælp til at: 
 

Lave reklame for arrangementet blandt andet i lokalaviserne.  
Finde adresser på tidligere medlemmer, sende invitationer og holde 

styr på tilmeldinger. 
Skaffe præmier til lotterier. 
Planlægge cafe, spisning, lejrbål og hygge. 
Bage kager 
Trykning af flyers, sangbøger og hvad vi ellers skal bruge. 
 
Uddeling af flyers den 16. september kl. 18,30 og ca. 2 timer frem. 
 
Klargøring til spejderdag fredag den 20. september kl. 18 – 20. 
 
Klargøring til spejderdag og jubilæum lørdag den 21. september kl. 9

-13. 
 
Hvis du har mod på at hjælpe os med en eller flere af disse opgaver, så 
kontakt dit barns leder eller skriv til stifinderne@stifinderne.net 

 
 

Med spejderhilsen 

Ledere og bestyrelse i StifinderneLedere og bestyrelse i StifinderneLedere og bestyrelse i StifinderneLedere og bestyrelse i Stifinderne    
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STIFINDERNE 
 

1953 - 2013 
 

Hej Spejdere og forældre. 
 
Lørdag den 21. september holder Stifinderne spejderdag og 60 års jubilæ-
um. 
 
Spejderdagen starter kl. 13 og varer til kl. 17. Hele eftermiddagen vil der være 
sjove og spændende spejderaktiviteter.  Alle er velkomne så tag bare hele fami-
lien og venner med. Der er også cafe med kaffe, the, kage og lotteri. 
 
Jubilæet starter kl. 17. Programmet byder på spisning, lejrbål, ”spejderbio” og 
hygge. Det koster 60,- kr. at deltage i jubilæumsfesten. Tilmelding skal ske se-
nest den 6. september. 

 
stifinderne@stifinderne.net 

 
 

Med spejderhilsen 

Ledere og bestyrelse i StifinderneLedere og bestyrelse i StifinderneLedere og bestyrelse i StifinderneLedere og bestyrelse i Stifinderne    

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tilmelding til Stifindernes jubilæumsfest lørdag den 21. september 2013. 
 
Navn: ______________________________________________ 
 
Tilmelder antal personer á 60,- kr.: __________ (børn under 6 år gratis). 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Dags dato  
 

Betalt kr. _________ for deltagelse i Stifindernes jubilæumsfest. 
 
Kvittering: ___________________________________________ 
Husk kvitteringen – den er din billet til jubilæumsfesten. 
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Jagten på den forsvundne skat 
Denne tur er en super udvidet fjolle tirsdag   

 
I weekenden fra fredag d. 13. september kl. 17.30 til søndag d. 15. kl. ca. 16.30.  

 
Det er en tropstur med gamle som nye tropper  

– mange super gode oplevelser venter på jer.  
 

Vi skal på den helt vilde skattejagt og  
få én på opleveren.  

På denne tur skal vi på spændende løb, hvor 
jagten på guldet i sig selv er en udfordring.  

 
Vi har brug for dig til at hjælpe de andre med 
at løse mange spændende opgaver, så tilmeld 
dig nu!! (senest tirsdag d. 3. sep.)  

 
På turen kommer Rasmus, Martin og Jette med 
som deltager, for vi får brug for al den hjælp, 
vi kan få.  
 

 
Vi glæder os til sensommer turen i den dejlige natur 

 
Hilsen fjollet tirsdag vennerne  

 
Lars og co. Lars og co. Lars og co. Lars og co.  

 
Mere info fra Rasmus og Lars kommer 
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Norges turen 2013 
 

TAK FOR DE MANGE JOBS, I GAV OS!! 
 

Vi har været rigtige glade for alle de opga-
ver, vi har fået og ikke mindst de penge, vi 
tjente til vores super dejlige tur til Norge. 
 
Vi har delt reklamer rundt, serveret til flere konfirmationer, havearbejdet og 
en nat opgave med oprydning efter en større gymnasium fest, opvask til en 
stor fest og selv flasker er samlet op på vores vej.  
 

Vi takker alle, som har bidraget til at vores tur kom godt af sted. 
 

"Det var den bedste tur, vi har været på"  siger flere af de seje spejdere, som 
var med på turen.  
 

Mange venskaber blev skabt på turen og udsigten lodret ned fra en klippekant 
på 604 meter, blev en af turens store oplevelser.     
 

I var med på vores tur - lige der i vores tegnebog :-) 
 

Mange hilsner 

Lars, Merete og RasmusLars, Merete og RasmusLars, Merete og RasmusLars, Merete og Rasmus    
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Kære forældre, seniorer, ledere  
og andre interesserede. 

 
 

 
 

Så starter efterårssæsonen. Vi har meget, vi gerne vil nå inden spejderdagen og 
jubilæet.  
Vi mødes: 
 

Søndag den 1. september kl. 9-12. 
Søndag den 10. november kl. 9 – 12. 

 
 
Alle er velkomne i hyttepatruljen. Der er opgaver alle 
kan være med til.  

 
På arbejdslisten står for tiden: 
 
Indretning af krea-rummet på 1. sal  
Eftersyn af borde og bænke. 
Opsætning af tidsskrifthylder. 
 
Lægning af de sidste fliser op mod hytten. 
Oprydning på grunden. 
Male hytten udvendigt (østgavlen skal have en tur mere og så er der det hvide og 
skuret) 
 
 
Har du lyst til at give en hånd med i ”hyttepatruljen”, så skriv til stifinder-
ne@stifinderne.net - så søger vi for formiddagskaffen 
 

På gensyn 

Ledere og spejdere i Stifinderne  Ledere og spejdere i Stifinderne  Ledere og spejdere i Stifinderne  Ledere og spejdere i Stifinderne      
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   August 2013     September 2013 

1 T  1 S  Hyttepatrulje 

2 F  2 M  

3 L   3 T  

4 S   4 O  

5 M  5 T  

6 T  6 F Sidste tilmelding jubilæum 

7 O  7 L   

8 T  8 S  

9 F  9 M Bestyrelsesmøde 

10 L   10 T  

11 S   11 O  

12 M  12 T Ledermøde 

13 T  13 F  

14 O  14 L   

15 T  15 S   

16 F  16 M Uddeling flyers 

17 L   17 T  

18 S   18 O  

19 M  19 T  

20 T  20 F Klargøring spejderdag 

21 O Ledermøde 21 L Spejderdag/jubilæum 

22 T  22 S   

23 F  23 M  

24 L   24 T  

25 S   25 O  

26 M  26 T  

27 T  27 F Divisionstur 

28 O Oprykning/lederm. 28 L Divisionstur 

29 T  29 S Divisionstur 

30 F  30 M  
31 L        
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Mini: 5/9 Nimba (Naja) 1 års Stjerne 

 13/9 Kahla (Cia) 10 års Føz’da 

 15/9 Nimba - igen 9 års Føz’da 

 19/9 Chikai (Niclas) 7 års Stjerne 

 24/9 Koga (Noa)  7 års Føz’da 

 26/9 Felix (Anton) 1 års Stjerne 

Jun: 7/8 Fox (Amalie) 12 års Føz’da 

 18/8 Vachan (Heidi) 16 års Stjerne 

Klan: 19/9 Chikai - igen 7 års Stjerne 

RRA: 4/8 Havtrold (Helene) 34 års Føz’da 

 6/9 Tjo (Kamille) 3 Års Stjerne 

 6/9 Kirba (Josefine) 3 Års Stjerne 

 25/8 Sika (Helena) 3 Års Stjerne 

 9/9 Kamya (Oliver) 4 Års Stjerne 

 30/8 Yara (Emillia) 12 Års Føz’da 

Trop: 21/8 Gustav 1 Års Stjerne 

 9/9 Ibex (Victoria) 4 Års Stjerne 

 6/9 Melvin - igen 24 Års Føz’da 

 31/9 Melvin (Karen) 4 Års Stif-stjerne 

BB: 18/8 Vachan - igen 16 Års Stjerne 

 20/9 Fox (Amalie) 3 Års Stjerne 

 15/9 Kala Nag (Britt) 36 Års Føz’da 

GH: 15/8 Hathi (Jacob) 8 Års Stjerne 

GL: 27/9 Gekko (Jack) 41 Års Føz’da 
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(p) 

GL:  Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup  

3250 0073 
jack@boetius.dk 

4044 4466  
ML: Vibe Jørgensen (Darzee) 

Saltværksvej 73A, 2. th,2770 Kastrup 
2075 9045 

vibe@stifinderne.net  

MA & JA: Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

2348 4782 
kathrine.bjerre@stifinderne.net  

MH: Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

Niclas B.P. Jørgensen (Chikai) 
Rimsøvej 26, 2770 Kastrup 

3252 5831 
hjpj@mail.dk  

JL:  Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170  
charlottefalmer@privat.dk 

2168 6937 
Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

JA: Heidi Lyhne (Vachan) 
Middelgrundsvej 19,2,tv. 2300 Kbh.S. 

6091 2474  
heidilyhne@gmail.com  

JH:  Jonathan Pedersen (Buni) 
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 

 

TL: 
 

Rasmus Thomsen (Tavi)  
Ved Mønten 15, 3. th., 2300 Kbh. S. 

4029 7207 
rakmu@hotmail.com  

TA:  Martin Velde Andersen (Baloo) 
Christen Kolds allé 10, 2770 Kastrup 

3252 6180 

Jette Bjerre (Akeela) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 
Ny KL: Kathrine Bjerre (Radha) 

Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 
2348 4782 

kathrine.bjerre@stifinderne.net  

Formand: Merete Holst 
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 

5135 6377  
mereteoglars@vip.cybercity.dk 

Kasserer: Christian Ougaard 
Kastrupvej 228, 2770 Kastrup 

2044 9127  
cou@ombudsmanden.dk  

Støtte- 
forening: 

Formand Flemming    fl.n.bjerre@comxnet.dk   
Kasserer Peter Falmer 

3252 0213 
3251 5170 

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100.– medlem pr år.  
Indsættes på konto i Bank Nordic 6509 - 3052993228   Husk at skrive Jeres navn på.TAK! 

Husk at følge med på hjemmesiden www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 



16 
 

 
Flemming & (Reduktøsen) Jet-
te Bjerre  
Vægterparken 237,  
2770 Kastrup 
3252 0213 

  
2448 5614 / 3031 7413 

 
fl.n.bjerre@comxnet.dk 

- eller 
Yeti.bjerre@gmail.com 

Tryk: Stifinderne © 2013 
Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Reduktionens klumme: 
- Hold da op en sommer, vi har haft! - 
Alle har vidst nydt ferien og diverse 
sommerlejre i mere eller mindre strå-
lende sol, så vi kan ikke klage ☺ 
- Reduktionen har fået ny computer og 
købt en ”ny” printer (som reduktøren 
selv har købt for hele 80.– på qxl.dk), 
der efter sigende ikke kan slides op, så 
VI kan heller ikke klage ☺ 
- Den nye ledersituation er gået op i en 
højere enhed, så heller ikke dér, kan vi 
klage ☺ 

- - Men så lader vi 
da bare være med 
at klage... 
- I stedet vil vi 
glæde os helt vildt 
til vores Spejder-
dag, som også er 
vores 60 års jubilæum!  
- Så kom og vær med til at holde fest 
og spejderdag d. 21.9. kl. 13 - 17, - og 
husk at tage jeres skolekammerater 
med, vi glæder os 
{:D< 

Med forventningsfulde 
Jubilæumshilsner 

Reduktør og Reduktør og Reduktør og Reduktør og ––––    tøs.tøs.tøs.tøs.    

Deadline   
JUBILÆUMS- 

Bladet 
12 / 9-2013 


