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Gruppeledernes februar-hjørne 2015
er oprydning, for der er stadig mere, der
skal ordnes.
I nær fremtid kan vi se frem til Tænkedagen d. 23. februar, hvor det almindelige møde udskiftes til fordel for et fællesmøde på dagen. Der kan høres nærmere om tid, sted og indhold i de enkelte

Tju hej, hvor det går. Når dette blad
kommer ud, er der sikkert sket en hel
masse spændende ting, og her tænker vi
primært på fastelavn og grupperådsmøde, som blev afholdt d. 1 februar. Der er
sikkert både blevet del præmier ud, set
flotte kostumer og taget vigtige beslutninger, dejligt afsluttet af boller og kakao, nej, hvor vi glæder os i skrivende
stund.
Men der er også sket andre spændende
ting, blandt andet har der været oprydgrene.
Og så er vi selvfølgelig også i fuld gang
med at planlægge årets første tur, nemlig forårsturen, hvor vi som altid håber,
at så mange så muligt vil være med til at

have en fed tur. Også den kommer der
nærmere information om snarest mulig,
men datoen er lagt, så stort kryds i kaning i hytten, og den ser nu lækker og
ryddelig ud. - Dét vil vi meget gerne have
fortsætter, så læg nu tingene ordentlig
på plads, når det har været brugt og hold
gerne øje med, hvornår der næste gang
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lenderen over weekenden 13. til 15
Marts, mens vi arbejde hårdt bag rafterne.

Med venlig hilsen

Jack og Mille

Godt Nytår, minier!
Så fik vi taget hul på dét år! Vi har budt
Henriette velkommen som ny minileder,
det er rigtig dejligt. Der er plads til flere, så hold jer ikke tilbage 

Vi har været både ude og inde, og det vil
vi blive ved med, så selvom februarprogrammet mest foregår indenfor, så
starter vi for det meste udenfor. Husk
derfor både det varme tøj, I kan bevæge
jer i, men altså også SUTSKOENE. For
der er både koldt og glide-glat på trægulvet, når man bare har strømper på.
I februar skal vi bl.a. arbejde med vores
kniv og sikkerhedsregler om denne. Derfor vil det være en fordel at medbringe
sin kniv, og man kan endda få den låst ned

i en kiste i hytten, så man slipper for at
komme til at glemme den engang imellem.
Se bagsiden om generelle knivregler.
I februar fejrer vi også ”Tænkedag”, der
er en særlig vigtig spejder-dag, sammen i
hele gruppen. Den må I læse mere om
andet steds i bladet, for vi har brugt al
vores plads nu –men det bliver skægt 

Med spejderhilsner

Henriette, Radha og Darzee.

Program:
4/2

Kniv & knob. Husk din dolk! – hvis du har en. Ellers har vi nogle, man kan låne.

11/2

Vinterferie – intet møde!

18/2

Kniv & knob. Husk din dolk

23/2

OBS! MANDAG! Fælles tænkedagsmøde kl 18:30

25/2

intet møde, vi holdt møde mandag

4/3

Kniv & hemmeligheder Husk din dolk!
Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30
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Hej Juniorer
Så er vi i gang igen efter juleferien og
hvilken fantastisk start på året. I løbet
af januar har alle de, der manglede, fået
taget kniv-, sav- og øksebevis – flot klaret.

at planlægge årets sommerlejr. Vi tager
på centerlejr til Gurredam ved Helsingør
i uge 27 (27/6-4/7). Gurredam byder, ud
over klassiske spejderaktiviteter som oløb og heik, også på en masse anderledes
oplevelser, så det bliver en uge, hvor vi
både får mulighed for at bruge de ting,
vi allerede har lært og for at prøve og
lære noget helt nyt. Foreløbig tilmelding
til sommerlejren bliver udsendt omkring
1. marts.
I marts er der fællestur. I weekenden
den 13. – 15. marts tager vi til Arresøcenteret ved Frederiksværk. Vi har
denne gang fundet en noget større hytte,
så der skulle være plads nok til alle. Det
bliver selvfølgelig en alletiders tur, så vi
glæder os allerede til at komme afsted
sammen med jer.

Med spejderhilsen

Radha, Buni,

Sahrabi og Chui.
I er startet på knob og besnøring og det
fortsætter vi med ind i februar. Husk, at
der er vinterferie den 9. februar og derfor ikke er møde.
Den 16. februar holder vi forældremøde
hos juniorerne. Vi indbyder jeres forældre til at komme og være med til et juniormøde næsten, som vi plejer, men vi vil i
løbet af aftenen også få tid til at tale om
sommerlejr, PUF, oprykning og hvad der
nu ellers sker hos os.
Selvom det stadig er vinter og sne ind
imellem, så er vi allerede i fuld gang med
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Mødedage for Juniorer: Mandag kl 18:00 til 20:00

Trop februar 2015
Halløjsa allihop.
I januar-måned har vi arbejdet med
Sundheds-mærket. Af og til er det nok
lidt tørt stof, men det er med i kravene
til at få mærket, så det skal vi.
Til gengæld så har I nydt de forskellige
lege, som også hører med: Man skal lege
mindst en halv time ved hvert møde, så
det har vi gjort, selvom det er bælgravendes mørkt - dejligt at I ikke synes,
I er for ”gamle” til det 
Næste gang står den på indkøb af ingredienser til sund mad over bål, som vi skal
lave første gang efter vinterferien i uge
7, det skal nok blive spændende 
Vi håber, at alle tropsspejdere i DDS
Stifinderne er medlem af “Stifinderne
Trop” på Facebook, for dér ligger vores
program indtil sommerferien - næsten,
så det er meget nemt at gå derind og
kigge, så man er lidt forberedt på aftenen - men ét er sikkert: Vi er ude hver
tirsdag aften - måske ikke hele aftenen så husk at tage tøj på, så man ikke fryser - det er ikke sjovt.
I uge 7 er der vinterferie, så vi har ikke
møde dér og d. 3.3. 2015 har vi hørt om
en fjolletirsdag - så den kan I godt

glæde jer til og skrive i kalenderen med
det samme.
I marts måned bliver det også tid til forårs-fællestur. - Det er den 13. - 15.
marts og vi skal til Arresø-centret med
temaet orientering - det bliver SÅ godt
og vi håber at se jer alle sammen på turen 
Ellers vil vi bare sige: Godt forår til jer
alle sammen - det kommer tidligt I år
med både erantis og vintergækker midt i
januar måned - dejligt 

Med Trops-hilsner

Gråbror,

Tavi og Akeela
Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00
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FASTELAVN 2015

Husk at du kan se alle billeder og flere til på stifinderne.net
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Lille tønde:

Mellem tønde:

Stor tønde:

Kattekonge

Mia

Siafu

Laura

Bundkonge

Birk

Joka

Darzee

Udklædning

Flotteste

Sjoveste

Mest kreative

Sika

Barasingh

Kotta

FASTELAVN 2015

Husk at du kan se alle billeder og flere til på stifinderne.net
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Klan januar 2015
Jeg er blevet bedt om at skrive et kort
indlæg denne gang, så der er plads til
flere billeder fra fastelavn.
Vi har i denne måned været i gang med at
lave og designe vores eget logo som vi
har tænkt os at få på nogle forskellige
ting, så som stander, kopper og et skilt,
som vi kan have med på støre ture.
Vi er gået i gang med at lave et løb for os
selv, hvor vi har delt det op i bidder,
hvor vi så står for en del af løbet hver,
som vi så skal udføre alle sammen sammen.

Vi har også fået lavet en liste over hvem
der skal skrive indlæg indtil sommer, så
dette er mit sidste indlæg inden sommerferien. Så må vi se, hvad de andre
finder på at skrive.
Med klanhilsen

Kath.

Mødedage for Klan: Tirsdag kl 19:00 til 21:00

Hjælp!!!
Ledere søges
Efter mange år som leder i Stifinderne har Vibe valgt at stoppe som minileder. Det
betyder, at vi mangler en afløser til sammen med Kathrine og Henriette at lede arbejdet med vores sjove, nysgerrige og livlige minispejdere.
Det kræver som udgangspunkt ingen specielle færdigheder at være leder. Det vigtigste er, at du er nysgerrig efter at lære og er en åben og ærlig medspiller på vores
hold af voksne ledere.
Arbejdet er frivilligt og ulønnet, men selv om arbejdet er ulønnet får du rigtig meget igen. Ud over kammeratskab, ansvar, friluftliv, sjov og udfordringer, får du også
mulighed for at udvikle dig personligt.
Du vil dels gennem egentlige kurser, dels gennem samspillet med gruppens øvrige ledere hurtigt erhverve spejder- og lederfærdigheder, der gør dig i stand til også
udenfor spejderarbejdet at byde ind med kompetencer, du ikke kan erhverve ret
mange andre steder.
Har du, eller kender du en, der har lyst til at blive en del af det hold, der gør Stifinderne til det, vi er, så kontakt en vores afdelings- eller gruppeledere. De vil også
kunne svare på alle dine spørgsmål om lederarbejdet i Stifinderne.
Vi glæder os til at få DIG med i lederpatruljen
Med spejderhilsen
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Lederne i Stifinderne.

Februar
1

Grupperådsmøde og fastelavn

Marts
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

Fælles forårstur Arresø

14

14

Fælles forårstur Arresø

15

15

Fælles forårstur Arresø

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23 Fælles Tænkedagsmøde kl. 18—19:30

23

24

24

25

25

26 Fælles Tropsmøde Blushøj (Dragør)

26

27

27

28

28

30
31
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Mini

Junior

Trop

1/2

Fossa (Aksel)

9

Års

Føzda

2/2

Tikki (Jack)

9

Års

Føzda

10/2

Matkah (Maya)

5

Års

Stjerne

10/2

Kotta (Tanya)

12 Års

Føzda

15/2

Chui (Peter)

57 Års

Føzda

16/2

Gustav

14 Års

Føzda

19/2

Shaitan (Daniel)

16 Års

Føzda

RRA

1/2

Havtrold (Helene)

30 Års

Stjerne

WWW

1/2

Biju (Frank)

53 Års

Føzda
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GL:

Jack Boëtius (Gekko)
Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup

4044 4466
jack@boetius.dk

Emilie Falmer (Mille)
Poul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411
2850 Nærum

ML:

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

MA & JA

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

MA:

Henriette Bendz
Astridsvej 66, 2770 Kastrup

3251 5170 / 2168 6937

JA:

Peter Glennung (Chui)
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup

JH:

Jonathan Pedersen (Buni)
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup

charlottefalmer@gmail.com

3251 3014
Team-glennung@post.tele.dk

Rasmus Thomsen (Tavi)
Ved Mønten 15,3.tn. 2300 Kbh. S.
Nikolaj Kaas Mortensen
Østerdalsgade 11, 4.th, 2300 Kbh. S.
Jette Bjerre (Akeela)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

KL:

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

Formand:

Merete Holst
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup

Kasser:

Christian Ougaard

Robert Jacobsensvej 85, 1. Th.

2348 4782
Kathrine.bjerre@stifinderne.net

2360 2826

Charlotte Falmer (Sahrabi)
Cypres Allé 56, 2770 Kastrup

TA:

2075 9045
Vibe@stifinderne.net

Bendz.h@jubii.dk;

JL:

TL:

2163 6470
Mille.falmer@hotmail.com

4029 7207
rakmu@hotmail.com

2840 8848
nikolajkaas90@gmail.com

3252 0213 / 3031 7413
jette.bjerre@stifinderne.net

2348 4782
Kathrine.bjerre@stifinderne.net

5135 6377
mereteoglars@vip.cibercity.dk

2044 9127

2300 Kbh S

StøtteFormand Flemming Bjerre fl.n.bjerre@comxnet.dk
foreningen: Kasser Peter Falmer p.falmer@tdcadsl.dk

Cou@ombudsmanden.dk

3252 0213
3251 5170

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100,00.– pr medlem pr. år.
Indsættes på konto i Bank Nordic 6509—3052993228 Husk at skrive Navn på - TAK !

Husk at følge os på hjemmesiden www.stifinderne.net

Hytten Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup (3252 5001)11

Info til forældre omkring knive:
Reglerne for kniv hos spejderne er, at man skal vise, at man kender sikkerhedsreglerne for brug og håndtering af kniven og at man er fortrolig med at bruge den. Det
arbejder vi med på nogle bestemte tidspunkter, hvor lederne kan guide og sørge for,
at det går sikkerhedsmæssigt forsvarligt for sig. Alle kan komme til at skære sig i
fingeren, selv en leder, men det lærer vi af. Både hvordan vi skal forholde os til det
lige nu og her og hvordan, vi forhindrer, at det sker en anden gang.
Når lederne synes, at man er parat, kan man få tildelt et knivbevis til at sy på uniformen.
Det er altid lederne, der bestemmer, hvornår minierne har knivene fremme, og vi vil
ikke have knivene i bæltet, når vi leger vilde lege eller er ude og udforske på egen
hånd. Minispejdere har ikke altid udviklet den modenhed til f.eks. i en ophedet situation at kunne vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt
at bruge kniven.
Kniven skal være af en størrelse, der passer til spejderens hånd, og ikke være ”til at vokse i”. Det gør den
svær og usikker at håndtere for en utrænet hånd.
Er I i tvivl, så spørg os 

Lederne

Reduktionens klumme:

De bevingede ord fra reduktionen, må
denne gang være, at give tønden en ordentlig en på sinkadusen. Det blev jo gjort
til rådsmødet.
Til Tænkedagen skal I huske at have en
to-krone med for hvert år I har været
spejder, pengene bliver i år delt imellem
WAGGGS’ Tænkedagsfond og Spejderhjælpen, som hjælper over hele verden .
Vi er lidt trætte i dag efter et dejligt
grupperådsmøde med en masse positive
forældre og børn, der heldigvis ikke frøs
alt for meget udenfor, indtil vi andre var

færdige med mødet. - Derefter afholdt vi

en fantastisk fastelavn med udklædning ig
slåen katten af tønden - I var rigtig flotte alle
sammen. Se mere om denne dag på stifinderne.net og en del af billederne her i bladet 
Med forårshilsen

Reduktør og -tøs
Gruppens kontonummer til indbetaling
af kontingent:
Danske Bank 1551-2680561799
Husk spejderens rigtige navn
eller medlemsnummer.
Flemming (Reduktør) & Jette (Reduktøs) Bjerre
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

3252 0213

reduktionen@stifinderne.net
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Tryk: Stifinderne  2014
Der tages forbehold for tylkfejl og mistolkninger

