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Vi håber, at I alle har haft en god jul 
og er kommet godt ind i det nye år. 
I 2013 har Stifinderne 60 års fød-
selsdag. Vi vil i den anledning tage ting 
frem fra gruppens historie og sætte 
dem sammen til nye, sjove og udfor-
drende aktiviteter. Vi vil med afsæt i 
historien lege os ind i fremtiden. 
 
Vi starter 2013 med Nytårsparade 
den 13. januar. Nytårsparaden bliver 
en parade af oplevelser fra 2012, som 
vi tager med os ind i 2013. Vi vil prøve 
aktiviteterne af og se, om de kan in-
spirere os og lægge op til nye udfor-
dringer. 
 
Den 24. februar har vi grupperådsmø-
de og fastelavn. Grupperådsmødet er 
vores generalforsamling. Det er her, vi 

vælger bestyrelse og sætter rammer-
ne for gruppens arbejde. Stifindernes 
bestyrelse består af repræsentanter 
for forældre, ledere og spejdere i 
alderen 15-23 år. Indkaldelsen til 
grupperådsmødet udsendes i begyn-
delsen af februar. 
 
I februar starter hyttepatruljen igen 
efter en velfortjent julepause. Da det 
sikkert er koldt, starter vi med at se 
hytten efter indendørs. Der er flere 
småting, der skal ordnes, så der er 
opgaver til alle. Hyttepatruljen mødes 
den 3. februar kl. 9. 

 
Med spejderhilsen 

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

Gruppeledernes januar-hjørne 2013 

NYTÅRSPARADE 
 

Søndag den 13. januar kl. 13 – 16 i hytten. 
 

Hej alle minier, juniorer, spejdere, seniorer og ledere. 
Søndag den 13. januar holder Stifinderne Nytårsparade. Vi vil lave en ny slags 
parade - en parade af oplevelser fra 2012, som vi tager med os ind i 2013. 
Vi vil arbejde videre med nogle af de bedste aktiviteter fra 2012 og se, hvor-
dan de kan inspirere os og lægge op til nye, sjove og spændende udfordringer. 
 

Aktiviteterne foregår udendørs, så husk varmt tøj samt hue og vanter. 
Med spejderhilsen 

LederneLederneLederneLederne    

Husk tilmelding til din leder eller på  
stifinderne@stifinderne.net 

Senest den 10. januar. 

Foto: et tilfældigt billede af en Nytårsparade  in Svendborg. 
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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: 

 

6. januar. 2013 Ledermøde. 
Deltagere: Ledermøde (Arrangør: Stifinderne) 

 

13. januar 2013. ”Nytårsparade”. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinderne) 

 

3. februar 2013. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: Stifinder-
ne) 

 

20. februar 2013. Tænkedagsmøde. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinderne) 

 

24. Februar 2013. Grupperådsmøde/Fastelavn. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinderne) 

 

12-14. April 2013. Fællestur. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinderne) 

 

1, juni 2013 Korsvejsmarkedet. 
Deltagere: Støtteforeningen og andre interesserede. 
(Arrangør: FDF Korsvejen / Støtteforeningen) 

 

Vi søger hjælpere til hyttepatruljen og til fællesturen i april. Har du lyst til 
at give en hånd med, så skriv til stifinderne@stifinderne.net 
 
Vi har så småt taget hul på planlægningen for 2013, men der kommer  
naturligvis meget mere.  

Kommende arrangementer 
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Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Program 

2/1-2013  Første møde i år 2012  

 ( Ret til ændringer, sjove indfald, sygdom, o.s.v. forbeholdes) 

9/1  Kammeratskab-mærke 

13/1  Nytårsparade med hele gruppen 

16/1  Kammeratskab-mærke 

23/1  Kammeratskab-mærke 

30/1  Kammeratskab-mærke 

Med nytårs-mini-hilsen 

Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,    
 Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. 

Godt nytår til alle minier og deres familier. 
Så er vi startet på 2013, håber at I 
alle havde en dejlig juleferie og et 
fantastisk nytår. 
 - Ja, minierne havde deres første mø-
de i år allerede d. 2.1.2013, så vi er i 
gang - og I var der alle sammen (+ en 
enkelt evt. wannabe), det var rigtig 
hyggeligt. 

Vi skal have delt nye patruljer op, som 
vi altid gør hvert halve år, så det bli-
ver spændende. 
I den nærmeste fremtid skal vi i gang 
med et splinternyt mærke som i Spej-

dersport kaldes ”Kammeratskab” - 
dette er samtidig en del af spejderlo-
ven og meget vigtigt i spejdersammen-
hæng, så det går vi i gang med snarest. 
I Januar skal vi også mødes hele grup-
pen d. 13.1. til Nytårsparade - dette er 
begyndelsen på vores gruppe Stifin-
dernes 60 års spejderfødselsdag - ja 
tænk, at vi har eksisteret i 60 år til 
september… det er helt utroligt. Vi 
glæder os rigtig meget til at fejre 
året sammen med jer og jeres foræl-
dre.    
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Så er vi i gang i det nye år! 2013!  
Lyder det ikke fantastisk? Der er næ-
sten noget magisk over det tal, og vi 
håber da også på, at det bliver et ma-
gisk år. Vi der er ledere, vil gerne sige 
tak for det år, der gik. – Vi forstår 
ikke helt, hvor det blev af, men det er 
vist meget normalt for voksne.  Vi 
starter det nye år med en nytårspara-
de d. 13. januar – det kan I se mere 
om andet sted i bladet. 

Her i foråret skal vi selvfølgelig være 
rigtig meget udenfor, og så snart 
fingrene ikke fryser af os, skal vi ar-
bejde med kniv, sav og økse. Vi skal 
også på nogle små friske forårsløb, 
der ligger en fællestur og venter og 
så må vi se, om vi skal på divisionstur-
nering. Vi er nu igen fire voksne og 
Buni, da vi har fået Radha hjem fra 

det engelske land, og I er 18 friske og 
glade junior børn. Vi håber, I glæder 
jer lige så meget til at komme i gang 
igen, som vi gør☺ 

Der er jo ikke så meget andet at skri-
ve om lige her, andet end, at vi nok 
gentager succesen med den store ba-
gedyst til næste år i december, for 
det var godt nok hyggeligt –Vi husker  
til næste år: flere ovne, flere borde, 
flere nissehuer og flere julesange. 
Kære juniorer, vi glæder os til at høre 
om jeres jul og at høre om jeres nytår 
og vi glæder os til at se jer 

  

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

Med spejderhilsen 

 Gekko , Radha,  Gekko , Radha,  Gekko , Radha,  Gekko , Radha,     
Vachan og SahrabiVachan og SahrabiVachan og SahrabiVachan og Sahrabi 

 

Kære Juniorer 
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

TropsTramp 

Baloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og Tavi 

    

Trops spejderne søger Arbejde! 
 

Hjælp os, og vi er godt på vej!! 
Ikke sådan ét job, hvor man skal komme hver dag, men ét hvor vi 
kan tjene lidt som hjælp til vores tur til Norge.  
Vi kan tilbyde lettere rengøring, havearbejde, omdeling, oprydning  
eller servering til en af jeres fester o.s.v 
Det er bedst, hvis arbejdet kan løses i weekenderne, men vi kan 
også enkelte ugedage. Vi er klar til at være klar.  

Om vores Norges tur              

Turen går til Stavanger, som er for norske og internationale spejdere, 
der fylder 11 år inden udgangen af 2013. Turen er både for drenge 
og piger. Det er nu i sommerferien 6 - 13 juli 2013.                                          
Vi vil meget gerne med på turen.  

Prædikestolen 
Vi skal smage på de lokale råvarer, bo hos søde nordmænd,  
deltage i et spændende kulturelt program, lange vandreture med et 
mål om er stå på Prædikestolen. En klippeformation med  604m over 
fjorden. 
Som sagt en vildmandstur som vil udvikle os til seje spejdere. 
 
Kontakt os på følgende mail, når du har os i tankerne, 
troppen@stifinderne.net 
 
Kærlig hilsen Karen og Rasmus  
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 
 
 
 
 

 
 

Vinteren er over os så det er tid at vende sig mod de indendørs opgaver. 
Der er meget vi gerne vil nå, så mød op og giv et par timer til vores  

fællesspejderhytte.  
 

Søndag den 3. februar kl. 9 - 12 
 

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

På arbejdslisten står for tiden: 
 

Indretning og oprydning i ”Bjerrehus” (skuret). 
Lægning af de sidste fliser op mod hytten. 

Oprydning på grunden. 
Reparation af cisterne. 

Male hytten udvendigt (østgavlen skal have en tur mere og så er der det hvide) 
Indretning af krea-rummet på 1. sal (lederne laver en plan) 

Eftersyn af borde og bænke. 
Opsætning af tidsskrifthylder. 

 
Har du lyst til at give en hånd med i ”hyttepatruljen” så skriv til 

 stifinderne@stifinderne.net - så sørger 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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Hej alle Stifindere og forældre. 
 

Grupperådsmøde og Fastelavn 
 

Søndag den 24. februar kl. 10 – 13.  
 

Søndag den 24. februar holder Stifinderne Grupperådsmøde og Fa-
stelavn. Grupperådsmødet er vores general-forsamling. Det er her, vi 
vælger bestyrelse og aftaler, hvad Stifinderne skal lave i det kom-
mende år. Mens de voksne holder møde, leger spejdere og søskende. 

 

Efter Grupperådsmødet holder vi også Fastelavn med tøndeslagning 
for store og små.  

 

Indkaldelse til Grupperådsmødet og indbydelse til fastelavn bliver 
udsendt i starten af februar.  

 

Husk tilmelding til Fastelavn senest den 20. februar 
 

På gensyn den 24. februar. 
 

Ledere og bestyrelsen Ledere og bestyrelsen Ledere og bestyrelsen Ledere og bestyrelsen     
i Stifinderne i Stifinderne i Stifinderne i Stifinderne     

 

Kære Ledere m.v. 
HUSK ! 
Deadline   
Årbogen - 

2012 / 2013 
25/1-2013 
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    januar 2013     februar 2013 

1 T   1 F   

2 O   2 L   

3 T   3 S Hyttepatrulje 

4 F   4 M   

5 L   5 T   

6 S Ledermøde 6 O   

7 M   7 T   

8 T   8 F   

9 O   9 L   

10 T   10 S   

11 F   11 M   

12 L   12 T   

13 S Nytårsparade 13 O   

14 M   14 T   

15 T   15 F   

16 O   16 L   

17 T   17 S   

18 F   18 M   

19 L   19 T   

20 S   20 O Tænkedag 

21 M   21 T   

22 T   22 F   

23 O   23 L   

24 T   24 S Grupperådsmøde 

25 F   25 M   

26 L   26 T   

27 S   27 O   

28 M   28 T   

29 T         

30 O         

31 T         
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Jun: 2/! Chanda - (Marie) 11 års Føz’da 

 7/1 Tikki - (Axel) 3 års stjerne 

 14/1 Kirba - (Josefine) 11 års Føz’da 

 16/1 Gekko - (Jack) 20 års stjerne 

 30/1 Sahrabi - (Charlotte) 51 års Føz’da 

Trop: 2/1 Limmerchin - (Magnus) 14 års Føz’da 

 24/1 Paxi - (Mia) 4 års stjerne 

 30/1 Tirtha - (Nicoline) 1 års stjerne 

GH: 1/1 Rie 26 års stjerne 
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(p) GL: Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

Vibe Jørgensen (Darzee) 
Saltværksvej 73A, 2. th,2770 Kastrup 

2075 9045 
vibe@stifinderne.net  

ML: Jette Bjerre (Akeela) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 

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  

Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170  
charlottefalmer@privat.dk 

2168 6937 

Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup 

3250 0073 
jack@boetius.dk 

4044 4466 

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

6091 2474  
heidilyhne@gmail.com  

TL: 
+ Melvin MA: 

Rasmus Thomsen (Tavi) og  
Karen Busk (Melvin),  
Ved Mønten 15, 3. th., 2300 Kbh. S. 

4029 7207 
2323 4275 

rakmu@hotmail.com  

KL: Emilie Falmer (Mao) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

2163 6470 
mille.falmer@hotmail.com 

Formand: Merete Holst 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
5135 6377  

mereteoglars@vip.cybercity.dk 

Kasserer: Charlotte Oszadlik Holbech 
Præstefælledvej 93, 2770 Kastrup 

2340 9551 
lotte@ease.dk  

Støtte- 
forening: 

Formand Flemming    fl.n.bjerre@comxnet.dk   
Kasserer Henning    hechristensen@tdcadsl.dk  

3252 0213 
2926 9085 

Husk at følge med på hjemmesiden 

www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

JL:  

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

3252 6180 

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100.– medlem pr år.  
Indsættes på konto i Amagerbanken 5207 - 1501175 Husk at skrive Jeres navn på. Tak ! 
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Flemming & (Reduktøsen) 
Jette Bjerre  
Vægterparken 237,  
2770 Kastrup 
3252 0213 

  

2448 5614 / 3031 7413 
 

fl.n.bjerre@comxnet.dk 
- eller 

Yeti.bjerre@gmail.com 

 
Tryk: Stifinderne © 2012   

Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Deadline   
Februar- 

Bladet 

24/1-2013 

Reduktionens Nytårsklumme: 
Nå - så regnede man med, at man kunne slippe 
for at købe julegaver, men ak, man var nødt til 
at fare ud for at købe dem alligevel den 22. 
december – puha! Og så forlyder det, at jor-
dens undergang er udskudt til 2019, mon ikke 
det bliver på samme tid, hvor vi endelig får IC4 
togene ud at køre? - Men så kan det vist være 
lige meget. 
Vi har fået Radha hjem igen fra London, det er 
nu dejligt, for her var lidt tomt uden hende. 
Cæsar var meeeeget glad for at se hende igen 
og det var vi selvfølgelig også. 
Nu starter jo et nyt år og hyttepatruljen star-
ter op igen og hvis I har lyst, så kom og vær 
med. 
I hytten kunne vi godt bruge en ny brugt recei-
ver (tuner + forstærker), for den gamle er 

død, og kan ikke repareres. Så kunne det jo 
være, at der var nogen, der havde én liggende. 
Det er rart at kunne høre lidt radio, når man er 
der alene eller til fester. I ser den normalt 
ikke, for den står inde i skabet af hensyn til 
indbrud. Så hvis du har en gammel receiver, 
som du gerne vil donere, så tag den med i hyt-
ten eller ring til Reduktøren. Tak! 

 

Med kæmpe nytårshilsen 
Reduktionen 


