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DDS STIFINDERNE
Forord
Om Stifinderne.
Stifinderne er en spejdergruppe i Det danske Spejderkorps.
Stifinderne er startet i 1953, og vi havde derfor 60 års jubilæum i 2013. Tak til alle,
der var med til at gøre dagen festlig for os alle.
Stifinderne arbejder ud fra den internationale spejderbevægelses grundideer – at
udvikle børn og unge både fysisk, intellektuelt, socialt, åndeligt, kreativt og følelsesmæssigt. Det danske Spejderkorps er åbent for alle uanset race, sprog, religion og
politisk overbevisning.
I Stifinderne lægger vi vægt på, at spejderarbejdet skal være udviklende, udfordrende og sjovt.
Det er vigtigt for os at have en god kontakt til forældrene. Vi laver i løbet af året
flere arrangementer for hele familien. Forældrenes opbakning er vigtig både direkte
i arbejdet og som ambassadører overfor andre børn og forældre.
Det daglige arbejde foregår i aldersopdelte afdelinger, mens vi ved gruppearrangementerne ofte arbejder på tværs af afdelingerne.
For den enkelte spejder er ideer og værdier formuleret i spejderloven.
Spejderloven er ikke en lov som sådan, den er mere en ramme, om det vi laver.
Spejderloven
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

•
•
•
•
•
•
•
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at finde sin egen tro og have respekt for andres
at værne om naturen
at være en god kammerat
at være hensynsfuld og hjælpe andre
at være til at stole på
at høre andres meninger og danne sine egne
at tage medansvar i familie og samfund

DDS STIFINDERNE
Velkommen
Med vores årbog 2013 – 2014 vil vi
gerne fortælle om vores aktiviteter i
2013, ligesom vi gerne vil fortælle om
de aktiviteter, vi planlægger for
2014. Når vi fortæller om vores aktiviteter, så er det for at give et indtryk af, hvad det vil sige at være
spejder i Stifinderne i 2014, og måske give læseren lyst til selv at prøve
spejderlivet.
Årbogen er blot en af flere måder,
hvorpå vi forsøger at fortælle om
spejderarbejdet i Stifinderne. Helst

vil vi give børn og unge, der ikke er
spejdere, mulighed for at selv at prøve spejderlivet.
Stifinderne har gennem årene givet
mange børn og unge en forhåbentlig
god spejderoplevelse. Hvor mange
ved vi ikke præcist.
Hvis du vil læse om os, evt. læse vores månedlige blad (som i øvrigt blev
60 år i 2013) og se billeder fra vores
aktiviteter, kan du gå ind på Stifindernes hjemmeside
www.stifinderne.net, hvor du kan finde mange flere billeder
fra både 2013 og fra
årene før.
På hjemmesiden finder
du også mange andre
oplysninger og historier
om Stifinderne.
Med spejderhilsen.

Stifindernes
ledere og bestyrelse.
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DDS STIFINDERNE
Gruppeledernes beretning 2013-2014
2013 blev i høj grad præget af Stifindernes 60 års jubilæum. I mange af vores aktiviteter var der ideer inspireret
af Stifindernes historie, både den nyere
og den ældre.
Vi startede året med Nytårsparade, hvor
vi genopfriskede nogle af de aktiviteter,
vi sammen havde hygget os med i 2012.
Februar bød traditionen tro på Tænkedag og Grupperådsmøde.
Forårets fællestur gik til Høbjerghus
ved Helsinge. Turens tema var natur. Vi
lavede blandt andet en xylofon af træ,
som det lykkedes for flere at spille noget på, som man kunne høre, hvad var. På
turen fik vi rigtig god hjælp fra mange
forældre. Det er rigtig dejligt, at så
mange forældre har lyst til at hjælpe,
det åbner nye muligheder og gør, at vi
kan gå i gang med flere nye og spændende aktiviteter.
Igen i 2013 deltog Stifinderne i Tårnby
kommunes kulturarrangement ”Stjerner i
natten” på Vestamager. Vores aktivitet
hed naturdetektiv, og den blev godt modtaget af de mange, der besøgte os.
I juni havde vi Familiedag. Dagen var
bygget op om aktiviteter med relation til
Stifindernes historie. Der var kode-,
kims- og kompaslege, ”sporvogn”, byggeog 1. hjælpsopgaver. Dagen sluttede med
fællesspisning af de mange spændende
retter, patruljerne havde tilberedt over
bål.
Efter sommerferien havde vi Oprykning.
Vi har i de seneste år arbejdet med vores oprykningsritual. Til årets op-
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rykning blev vi præsenteret for en ny og
spændende måde at blive flyttet fra en
afdeling til en anden på, - den store indianergynge. At dømme ud fra første år
kunne det godt se ud som om, at en ny
tradition er født.

Jubilæumsåret kulminerede med Spejderdag og jubilæum den 21. september.
Allerede dagen før var spejdere og forældre i gang med at gøre klar til jubilæet og allerede tidligt lørdag, var vi i gang
igen.
Både spejderdagen om eftermiddagen
med sjove spejderaktiviteter og jubilæumsfesten om aftenen forløb fint. Det
gode vejr og de mange besøgende gjorde,
at Stifinderne fik en flot fødselsdag.
Dagen sluttede med lejrbål, flot afviklet
af to af vores tidligere tropsledere. En
stor tak til alle der bidrog til at gøre
arrangementet til et rigtigt spejderarrangement i bedste Stifinderånd.
Årets sidste fællesarrangement var som
(næsten) altid Nisseturen. Under sloganet; ”Hvis jeg var skovnisse, ville jeg bo i
Rude skov”, gik vi i gang med at lave nis(Fortsættes på side 5)

DDS STIFINDERNE
Gruppeledernes beretning 2013-2014
(Fortsat fra side 4)

semaskotter og nissepas, så vi frit kunne
færdes rundt til de forskellige lande.
Efter en dejlig tur i skoven gik vi i gang
med at forberede os til det store julebal
i nisseland. Stuen blev pyntet festligt op
og der blev øvet både sange og danse.
Før aftensmaden havde vi dåb, hvor de
nye spejdere fik deres spejdernavne. Om
aftenen havde vi det store julebal, hvor
der både blev sunget og leget. Særligt
menneskevendespillet gav anledning til
megen latter.
Hyttepatruljen har i 2013 været i gang
flere steder i hytten. Der er blevet lagt
fliser, indrettet krearum samt lavet små
og store reparationer. Også her skal der
lyde en stor tak til alle, der i årets løb
har givet en hånd med til at holde vores
hytte oppe på mærkerne.
I efteråret kom vi til det, der havde været lagt op til et stykke tid. Allerede ved
gruppeledervalget i 2012 blev det meldt
ud, at det var vores sidste periode. Hen
over sommeren begyndte brikkerne så
småt at falde på plads til en lidt større
lederrokade, der betød, at vi ud over nye
gruppeledere også fik nye ledere i alle
afdelingerne. De afgående gruppeledere
slår nu deres folder i henholdsvis miniog juniorafdelingen.
Vi vil gerne takke for en rigtig dejlig periode som gruppeledere i Stifinderne. En
stor tak til vores medledere, der har væ-

ret aktive med- og modspillere i vores
forskellige mere eller mindre fantasifulde indfald. Ligeledes en stor tak til bestyrelse, forældre og alle andre, der har
bakket op og støttet os, uden jeres
hjælp var det bare ikke blevet det samme.

Hvis vi skal fremhæve en ting, som vi
synes, vi særligt er lykkedes med i vores
tid som gruppeledere, så er det at styrke
Stifindernes identitet som gruppe. Arbejdet i afdelingerne fungerer rigtigt
godt, men det er samarbejdet og sammenhængen, der gør os til Stifinderne.
Med spejderhilsen

Chui og Darzee
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DDS STIFINDERNE
Lederpatruljen.
Ny gruppeleder: Jack Böetius – Gekko.
Medlem af Stifinderne i 4 år
Ny gruppeleder: Emilie Falmer - Mille.
Medlem af Stifinderne i 16 år
Minileder: Vibe A. K. Jørgensen - Darzee.
Medlem af Stifinderne i 29 år
Mini- , junior ass. og klanleder: Katrine Bjerre – Radha.
Medlem af Stifinderne i 16 år
Miniassistent: Mads Jensen – Glip.
Medlem af Stifinderne i 9 år
Miniassistent: Nichlas Jørgensen – Chikai.
Medlem af Stifinderne i 8 år
Juniorleder: Charlotte Falmer – Sahrabi.
Medlem af Stifinderne i 15 år
Juniorleder: Peter Glennung - Chui.
Medlem af Stifinderne i 47 år
Juniorassistent: Jonathan Pedersen - Buni.
Medlem af Stifinderne i 10 år
Tropsleder: Rasmus Thomsen – Tavi.
Medlem af Stifinderne i 15 år
Tropsassistent: Martin Velde Andersen – Baloo.
Medlem af Stifinderne i 3 år
Tropsassistent: Jette Bjerre – Akeela.
Medlem af Stifinderne i 15 år
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DDS STIFINDERNE
Stifindernes udviklingsplan 2014.
MÅL

HVORFOR

HVORDAN

Forøge gruppens antal med 10 %, altså fra det nuværende 45 til
50 medlemmer.
Flere spejdere i gruppen og i de enkelte grene giver mulighed for
at lave spejderarbejde, arrangementer og aktiviteter af højere
kvalitet og bedre mulighed for at arbejde med patruljeideen..
Vi vil gøre os mere synlige ved at fortsætte med at lave events
og være med til eksterne arrangementer som for eksempel det
lokale Stjerner i natten, også gennem sociale medier og lokalavisen.
Bibeholde spejderne i gruppen

MÅL
For at grenene kan forsætte med at lave spændene møder
HVORFOR

HVORDAN

Arbejde med at styrke patruljesystemet i grenene og lave en mere glidende overgang ved oprykning ved at lave en besøgsordning
til den nye gren for dem der skal rykke op.
Få flere spejdere med på gruppens ture

MÅL

HVORFOR

HVORDAN

Styrke gruppens samarbejde, og give flere spejdere udfordringer
og oplevelser som ikke er mulige på de almindelige møder.

Ved at reklamere mere for kommende ture både mundtligt og
skriftligt. F.eks. fortælle spejderne på møderne, at der snart er
tur, for at bygge en stemning op. Endvidere skal forældrene have
besked om ture i god tid.

Lederne i Stifinderne.
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DDS STIFINDERNE
Formandens beretning 2013-2014.
Sikke et år, altså 2013.
Stifinderne havde jubilæum, hele 60 år
på bagen. Vi havde en dejlig dag, både
nuværende, tidligere og fremtidige Stifindere.
Alle deltog aktivt, med både planlægning
og afvikling. Spejderne havde planlagt
spejder revy med en alternativ fremstilling af en kendt spejdersang til stor jubel for alle fremmødte. Heldigvis havde
vi dejligt vejr, så alle aktiviteter kunne
foregå udenfor.
Stor tak til alle som var med til at gøre
dagen så hyggelig.

vinderchancer. I år vil så vi gentage succesen med at tage ud og sælge sammen.
Som det nok efterhånden er gået op for
alle, er der sket en masse på lederfronten. Lille p og Vibe har valgt at tage nye
udfordringer op som leder i henholdsvis
mini og juniorgrenen og Jette er sammen
med troppen, og dermed har vi også fået
nye gruppeledere, Jack og Emilie, som vi i
bestyrelsen glæder os til at arbejde
sammen med. Tusind tak til lille p og Vibe
for det gode og konstruktive samarbejde
i de forgangne år.
Til sidst vi jeg takke alle lederne, hyttepatruljen, støtteforeningen, bestyrelsen
og alle andre, der gør et stort stykke
arbejde med at gøre det muligt, at vores
børn og unge mennesker får så mange
gode oplevelser i dagligdagen og ikke
mindst på ture/løb.
Godt Nytår

Troppen og Junior grenene var så heldige, at sommerlejrene gik til udlandet.
Med en kæmpe indsats fra tropsspejderne kunne de skrabe penge sammen til at
flyve til Stavanger, hvor de havde en super lejr med deres venskabsgruppe fra
omegnen af Oslo.
Der blev gået til den ved salg af lillebrorlodder, de søde piger lokkede en
"rockerlignede" type til at købe rigtig
mange lodder udenfor Silvan, alle i køen
ved den Blå Planet blev også tilbudt
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Med hilsen og stor tak for året

Merete Holst

DDS STIFINDERNE
Støtteforeningen 2013-2014.
kedet, hvilket de gjorde med bravour, og
tak for det. Så må vi håbe, at de gerne
vil hjælpe os igen i år, for det er godt
med nogle gode unge kræfter ;-)
Korsvejsmarkedet er den 31. maj 2014,
så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

I 2013 har vi fået ny kasser. Det er nu
Peter Falmer, der passer pengekassen.
Henning har lovet at være medhjælper
til Korsvejsmarkedet. Til Støtteforeningens generalforsamlingen skiftede og
betalte vi et nyt toilet, da det gamle led
af inkontinens, hvorfor det ikke kunne
holde på vandet og reservedelene var
dyrere, end et nyt.

Støtteforeningen gav tilskud til de to
udlandsture til Tydal i Tyskland, hvor
Juniorerne var og til Stavanger i Norge
hvor troppen var. Det var på betingelse
af, at spejderne hjalp ved Korsvejsmar-

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

Formand

Flemming Bjerre.
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DDS STIFINDERNE
Organisation
Gruppen:
Stifinderne er en spejdergruppe i Det danske Spejderkorps.
Stifinderne har til huse i vores eget hus på Nordstjerne alle´ nr. 8 i
Kastrup. Huset blev bygget i 1997 af gruppens ledere og forældre.
Stifinderne tilbyder spejderarbejde til børn og unge fra 1. klasse.

Grupperådet:
Grupperådet er Stifindernes generalforsamling.
Grupperådet består af alle medlemmer over 15 år og forældre til medlemmer under 18 år.
På grupperådsmødet træffes de overordnede beslutninger om gruppens organisation og økonomi.
Grupperådet vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for den daglige
drift.

Bestyrelsen:
DDS Stifinderne styres af en bestyrelse, der består af forældre, ledere og spejdere i alderen 15 – 23 år.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af Grupperådet. Bestyrelsen er ansvarlig for gruppens økonomi og daglige drift.

Hyttepatruljen mv.
Til at hjælpe med at holde vores hytte i fin form har vi en hyttepatrulje. Hyttepatruljen består af forældre, spejdere, tidligere medlemmer, ledere og andre der har lyst til at give en hånd i det praktiske arbejde i og omkring Stifinderne.
Samarbejdet med spejdernes forældre er em vigtig del af arbejdet i
Stifinderne. Uden hjælp fra forældre og andre kunne vi ikke gennemføre de mange aktiviteter vi har på programmet
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DDS STIFINDERNE
Organisation
Gruppeledelsen:
Alle gruppens ledere og assistenter udgør sammen med gruppelederne
gruppeledelsen.
Gruppeledelsen har overfor grupperådet og bestyrelsen ansvaret for
spejderarbejdet i gruppen.

Støtteforeningen:
Stifindernes Gruppes Støtteforening støtter arbejdet i Stifinderne.
Støtteforeningen giver hovedsagelig støtte til større investeringer.
Støtteforeningens indtægter kommer fra kontingent fra foreningens
medlemmer og fra salg af lopper. Støtteforeningen deltager hvert år
med en bod på Korsvejsmarkedet - se efter vores vartegn storken
Storkild.

Bladet:
Vores medlemsblad ”Stifinderen” udkommer hver måned og indeholder
program for gruppens og afdelingernes aktiviteter.
Desuden indeholder bladet referater fra ture og møder, hæder, adresseliste og meget andet af interesse for alle i gruppen. Det er også
muligt at læse bladet på vores site som pdf.

Hjemmesiden:
Stifindernes hjemmeside www.stifinderne.net indeholder en mængde
oplysninger om Stifinderne, vores arbejde og historie.
Desuden indeholder siden et galleri, hvor der er billeder fra gruppens
ture og andre aktiviteter.

11

DDS STIFINDERNE
Mini 2013-2014.
Del 1:
Ja – dette indlæg bliver delt i to, da vi
skiftede leder undervejs – så jeg Akeela
(Jette) starter:
Allerede i januar 2013 var vi i gang med
forberedelser til vores 60 års jubilæum. Vi
startede med at deltage i Stifindernes
Nytårsparade – en sjov dag med mange aktiviteter.
Derefter startede vi op på mærket
”Kammeratskab” – et rigtig vigtigt mærke
for alle spejdere, da det i høj grad omhandler Spejderloven.
I februar deltog vi selvfølgelig i Tænkedagsmødet og gav hver især to kroner pr.
år, man har været spejder til en spejdergruppe i et land, hvor de ikke har så mange
penge til spejderarbejde.
I marts var vi en tur med minierne i ZOO,
da vi startede på ”Naturmærket”. Det var
en rigtig dejlig tur med isbjørne og alting –
en god dag ☺
I april nød vi naturen og en dejlig fællestur
i det nordsjællandske. Så gik vi i gang med
at lave elefanter til årets Panda-løb på Kastrupfortet. De var rigtig søde og kunne
sættes sammen i en lang række med tryklåse – og det var nogle stolte Stifinderminier vi afleverede til forældrene denne
dag, for VORES minier vandt løbet og de
fik en lille pandabamser, som straks blev
kaldt for Pandi og var en pige ☺
I pinsen tog vi op til en lille hytte i Ballerup, som hedder Stiklingen. Vi skulle lege
indianere og I lå i vores nye store, runde
telt, hvor i hurtigt fik fundet ud af, hvor I
skulle ligge uden problemer. På lejren prøvede I at kaste til måls efter bisoner, i
lavede indianer-tshirts, skød med bue
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og pil, snittede, hørte Rikki-Tikki-Tavi,
skrev selv vores eventyrhistorie om Markus, gik hjem fra skoven alle sammen under
en pressenning i tis-øse-regnvejr og ikke
mindst: Den sidste nat holdt naboerne en
kæmpe pinsefest med masser af larm lige
ved siden af teltet (næsten) og jeg var ude
og kigge til jer minier 3 gange i løbet af
natten, men I sov, som var I betalt for det
☺ Tusind tak for en dejlig lejr ☺
- Og så: Tusind tak til alle
minier igennem alle år,
som jeg har haft andel i,
for nu giver vi ordet til
Darzee (Vibe) ☺
Del 2:
Efter sommerferien og oprykning, hvor alle
de største minispejdere rykkede videre til
juniorgrenen, havde vi i Stifinderne en
større leder-rokade i de forskellige grene.
Akeela (Jette) ville nu prøve kræfter med
Troppen, mens Darzee (Vibe) efter mange
år som gruppeleder havde fået lyst til at
lave mere børne-spejderarbejde igen, og
startede som leder i minigrenen.
Efter et goddag og farvel til nye og gamle
spejdere og ledere, gik vi straks i gang med
at forberede os til den store jubilæumsfest og spejderdag. Minierne deltog i dagens mange aktiviteter og sammen med
juniorerne i et par sjove indslag til jubilæumsfestens lejrbål. Det var en skøn dag!
I løbet af efteråret blev det til to ture,
med fuld deltagelse fra alle minierne: Amager Divisions fællesminitur for alle blå minispejdere på Amager, en rigtig sjov og
hyggelig hyttetur med løb og aktiviteter

DDS STIFINDERNE
Mini 2013-2014.
”jorden rundt”, samt Stifindernes fællesnissetur, hvor der blev nisset igennem i
skoven med stor succes og glade, trætte
spejderunger til resultat.
Til de ugentlige møder arbejder vi primært
i små forløb, der hænger sammen fra gang
til gang om et tema. I efteråret tog vi fat
på basis-forløbsmærket ”Håndværk”, og
arbejdede i en periode med forskellige
teknikker, materialer og værktøj, f.eks. at
håndtere en kniv på en forsvarlig måde. Pt.
er vi i gang med et større forløb, hvor vi
kører en blanding af færdigheds-møder og
møder med løb eller baser, hvor aktiviteterne er sat ind i Junglebogen som fantasiramme.
Planer for 2014
I det nye år planlægger minierne at deltage i gruppens forskellige ture og lejre, ikke
mindst sommerlejren, der i år går til Gillastig ved Söderåsen i Sverige. Vi har været der før med gruppen og med minierne,
og det er et område, der giver uendelig
muligheder for sjovt spejderarbejde, leg
og for at opleve naturen på en anden måde,
end vi kan herhjemme.
Arrangementer med forældredeltagelse,
ikke mindst Familiedagen i juni, giver jer
forældre chancen for at jeres børn kan
give jer et lille indblik i metoden, de laver
spejderarbejde efter i det daglige. Og så
er det bare brandsjovt og knaldhyggeligt.
Desuden forventer vi at deltage i Amager
Divisions turnering i maj og fælleshyttetur
i efteråret. Divisions-turneringen har vi
ikke deltaget i i nogle år, men nu vil vi prøve igen at give vores minier chancen for at
være sammen om spejderarbejde med øens
andre blå spejdere på en anderledes måde,

end de har prøvet før. Vi skal konkurrere i
lille skala i lejrarbejde, madlavning, opgaveløb og forskelligt andet, alt sammen for at
styrke samarbejdet i patruljen, spejderne
imellem.
Vi er pt. en lille sluttet flok minier, ledet
af to ledere og to unge medhjælpere, og vi
har det drønsjovt! Vi vil rigtig gerne have
flere med i flokken, så kom bare!

Med Spejderhilsen-hilsen

Chikai, Glip, Radha &
Darzee (Niclas, Mads,
Kathrine & Vibe)
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DDS STIFINDERNE
Junior 2013-2014.
Sidste forår havde vi mange store piger,
der var oprykningsklar efter sommerferien – derfor nød vi også, at vi havde
mange af dem med på sommerlejr, som i
2013 gik til Tydal spejdercenter i Tyskland. Spørger man lederen, der skriver
dette, ja så er det den bedste lejr, jeg
indtil nu har været på og spejderne var
da også ovenud begejstrede. Vi oplevede
mange, mange fine ting. Vi var så heldige
at få kørelejlighed derned med en anden
spejdergruppe og det betød, at vi kørte i
turistbus både ud og hjem med Mjølner
gruppe. Rigtig god oplevelse for alle og
dejligt, at følges med andre spejdere fra
starten.
Denne sommer, 2014, skal vi på gruppelejr til Gillastugan i Sverige i uge 28. Vi
har været der for nogle år siden, fantastisk sted ved Söderåsen. Enestående
naturpark og mange muligheder. Vi glæder os vildt meget!!!
I det daglige holder vi fast i vores patrulje- og basesystem.
Vi arbejder stadig i baser, så vi roterer
rundt og er ca. 20-25 minutter på hver
post, når vi har vores ugentlige møder.
Det fungerer, børn og ledere har ro på
til, at børnene kan lære noget, og vores
børn er lærevillige.
Vi har i øvrigt 15 børn i øjeblikket. Vi har
nogle stykker, som er stoppet og en del
der er rykket op, men det er fint nok, vi
har stadig tre patruljer.
Foråret 2013 bød på fastelavn, Sct
Georgesdag og ”Stjerner i natten”,

14

som er et arrangement, kommunen står
for overordnet, men hvor vi var med til
for andet år i træk. Det er et super arrangement og her i 2014 håber vi, at rigtig mange juniorer kommer ud og oplever
Fælleden en aften i maj måned.
Vi var også på et lille løb i Kongelundsskoven – det kunne vi godt finde på at
gentage, det var rigtig sjovt.
Så var der forældredag i 2013. – Det er
efterhånden en rigtig god tradition, at vi
slutter året af på denne måde og vi er
glade for, at forældrene bakker op om
det.
Vi solgte lillebror lodder og som belønning var vi i Tivoli en lørdag. Vi havde
ikke turpas, men spiste is ☺
Efteråret 2013 stod især i Stifindernes
jubilæumstegn. – Vi fyldte 60 år og fra
august til december fejrede vi, at vores
gruppe har en del år på bagen. Vi havde
en fin spejderdag i september, som vi
afsluttede med en jubilæumsfest, hvor
en del af juniorerne deltog – vi bidrog
ved lejrbålet med nogle unikke sketches
☺
Efteråret var også der, hvor vi havde en
rokade blandt lederne, således at Jack
blev gruppeleder og Peter Glennung blev
juniorleder, sammen med Kathrine, Heidi,
og undertegnede – Jonathan er heldigvis
stadig vores unge hjælper.
Efter jul stoppede Heidi og vi er nu tre
voksne ledere og en ung til 15 spejdere,
og det kører rigtig godt.
Vi har nu fået en erfaren ”rotte” med i
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lederflokken og han har nogle ting med
sig i rygsækken, som vi har stor glæde
af – lige fra aktivitets ideer til spejderfærdigheder.
At jeg så i min naivitet troede, at nu var
jeg sluppet af med den leder med de
mest vanvittige ideer!….Dér blev jeg godt
nok klogere, for der var ikke den store
forskel… ☺
I efteråret havde vi et lille forløb om
mørke og vores indtryk er, at spejderne
var meget glade for det. – Det handlede
om, hvordan vi ser i mørke, hvorfor ser
ting anderledes ud, når det er mørkt,
hvordan kan vi bruge reflekser osv.
Vi havde også et forløb med værktøj og i
den forbindelse, lavede vi nisser. Der
blev både savet og snittet og så lavede vi
bål. Vi havde et par forældre nede og
hjælpe os på et af møderne – tak for det
– og vi havde igen forældre, der kom og
hjalp, da vi havde store bagedag lige inden jul. – Mange tak for jeres hjælp. Det
er fantastisk, at vi har forældre, der
stiller op både til møder og på ture, for
at vores spejdere kan få nogle rigtig gode oplevelser.
2013 var vi så på nissetur igen og vi havde som altid en drøn god weekend med
masser af aktivitet og nisse hygge. Flæskesteg over bål er altså noget helt særligt og smager bare af mere!
Foråret 2014 byder på nye udfordringer
bl.a. til vores patruljeledere og assistenter, en spændende fællestur, fastelavn,
Sct. George, små spændende spejderløb

for vores juniorer – og vi er klar, beredt!
Sidst, men ikke mindst, skal det siges, at
vi gør, hvad vi kan for at deltage i fælles
divisions arrangementer, men det hænger af og til på, om lederne har mulighed
for at lægge en weekend på det.
Så alt i alt: Juniorerne klør på. Vi er ivrige og villige til at lære, vi har nogle fantastiske spejdere.
Tak for 2013 og velkommen til 2014 ☺

Med Junior-hilsen

Sahrabi (Charlotte) .
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Så er der gået et år mere og der er sket
meget i det sidste år. Vi har blandt andet fået os en ny trops leder. Jette er
blevet tropsleder sammen med os og det
er vi rigtig glade for. Jette har før været mini-mikro leder, men hun havde mod
på at prøve noget nyt og ville godt lege
med os i troppen.

Vi har efterhånden startet en god tradition op i troppen med at deltage i Oak
City Rally i maj måned og dette gjorde vi
selvfølgelig også i år 2013. For uindviede
så er Oak City Rally det hårdeste og
længste sæbekassevæddeløb i hele verden, så det er 10 km. på tid…En dejlig,
sjov og lang dag for både deltagere og
publikum hver gang - dette gør vi også i
2014.
Så har vi også været i Norge og hold da
magle, for en god tur. Vi boede sammen
med vores norske venskabsgruppe fra
Skjetten og de var super søde. Det hjalp
at have en norsk tolk (Jette), når jeg var
til ledermøder ☺. Turen skabte ven-
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skaber på tværs af land og sprog og vi
blev hurtigt enige om, at svenskerne var
nogle mærkelige nogen.
I løbet af vores tur i Norge var vi blandt
andet oppe og se et spektakulært udsigtssted, der hedder Preikestolen eller
på dansk, Prædikestolen. Det er nok noget af det, jeg vil huske bedst, da jeg
syntes, det var en lidt vild oplevelse og
en af de fedeste naturoplevelser, jeg
længe har haft. Der var en god gåtur op,
op og op til en klippe, hvor der var frit
fald på 604 meter ned til det klareste
blå vand, jeg i mit liv har set. - Selve turen op var rigtig skøn, selvom de danske
ben lige skulle vænne sig til at gå opad i
stedet for ligeud, som vi normalt gør her
hjemme. Turen ned var mindst ligeså
spændende, mest fordi tågen kom og vi
ikke kunne se mere end 5 meter frem. Så
det var måske lige en tand for spændende, men ned kom vi ☺

Der var selvfølgelig også tid til en masse
andet og mere normalt spejder arbejde.
Spejderne var selvfølgelig også på haik
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uden deres leder ☺ - Ud fra hvad spejderne har fortalt, var det dog en alt andet end almindelig haik, da det også her
gik lidt op ad bakke og man kom måske
lidt uden for ruten ☺

et eller flere møder og så er det gruppens opgave at stå for mødet/møderne,
selvfølgelig med hjælp og støtte fra deres dejlige tropsledere. Der kommer der
mange sjove og kreative ideer ud af.
Vi synes, at vi har en dejlig flok skøre,
I slutsommeren/ starten af efteråret fik dygtige og fantastiske unge mennesker og
troppen ved fælles hjælp fremstillet en det er en fornøjelse, at have med jer at
lille model af den ”gamle” spejderhytte gøre.
fra Lunden, som fungerede som kulisse
ved vores spejderjubilæum. Den var vi
rigtig stolte af og ingen tvivl om, at de
”gamle” Stifindere kunne genkende deres
”gamle” hytte.

Så har vi lidt ligesom sidste år arbejdet
med samarbejde og kommunikation, men
det sidste år har der været langt større
fokus på, at det er spejderne selv, der
skal vælge, hvad de vil lave, hvordan de vil
lave det og hvornår de vil lave det. Der
har i den forbindelse været stort fokus
på samarbejde, kommunikation, planlægning og udførsel af møder, da spejderne i
meget større grad selv har skulle stå for
en del at møderne. Det syntes jeg har
fungeret rigtig godt. Det har gjort, at de
projekter, mærker, eller bare et enkelt
møde, vi har haft i løbet af året, har
været noget spejderne har haft lyst til.
Og som vi alle ved, så er det jo lysten,
der driver værket.
Vi har blandt andet taget et drama
mærke, hvilke var super sjovt og som
altid i starten af året planlægges der
nye møder. Spejderne er blevet inddelt i
4 grupper og de 4 grupper planlægger så

Med tropshilsner

Tavi, Baloo og Akeela
(Rasmus, Martin og Jette).
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Her hos Stifinderne er vi nu så heldige,
at vi igen har fået opstartet en klan, som
forhåbentligt vil være her i de næste
mange år fremover.
Vi er pt. 4 spejdere, som har det godt
sammen og laver en masse gode og sjove
ting.
Vi startede tilbage i august måned, hvor
vi endelig blev samlet, men det gjorde vi
så egentlig ikke helt alligevel. - Da hele
gruppen havde travlt med vores 60 år
jubilæums forberedelser, hjalp vi troppen med at lave en masse forskellige ting
færdige til selve jubilæet og det blev til
en fin model af en af Stifindernes tidligere hytter og til en sjov fortolkning af
den klassiske spejder sang ”Hver lørdag
eftermiddag”, som var til stor underholdning for gæsterne til jubilæet.
Da jubilæet var veloverstået, var det tid
til, at vi kunne starte vores eget klan arbejde. Vi startede med at holde et planlægnings møde, hvor vi besluttede os for,
hvad vi kunne tænke os at arbejde med.
Vi fandt ud af, at vi ville kalde os for
”Mærkedyrene” og for det meste tage
mærker på ekspert-basis, så da Ekspertmærkerne har lilla kant, har vi valgt, at
have lilla kantbånd på vores tørklæder.
Vi besluttede os for, at vi ville tage nogle
mærker, så det første vi gik i gang med
var Kommunikation Ekspert - vi kunne
allerede en del af de ting, som dette
mærke krævede, så det tog ikke så lang
tid at tage.
Derefter gik vi i gang med Pionering
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Udvidet. Her har vi både lært en masse
om forskellige besnøringer og hvilket
forskelligt værktøj, man kan bruge, når
man pionerer.
Som afslutning på dette mærke byggede
vi en kran, som både så flot ud og som
også fungerede efter nogle små rettelser og justeringer.
I december måned fik vi lavet os nogle
bålkapper med vores eget logo på.
I det nye år starter vi med at bygge en
lejrpladsmodel af spisepinde, som kan
bruges af de andre grene, når de arbejder med lejr opbygning, så man har en idé
om, hvordan fx et køkkenbord ser ud,
hvis man ikke har været på lejr før.
I første weekend i februar skal vi tage
et mærke sammen med troppen, der hedder ”24 timer i sovepose”, så det skal nok
bliver interessant.
Sidste weekend i marts står den så på
gruppefællestur igen og i sommerferien
skal vi på gruppesommerlejr til Sverige,
så der håber vi, at vi også kan få noget
klan tid lidt for os selv.

Klan hilsen

Kathrine.
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”Hyttepatruljen” er det navn, vi i Stifinderne har valgt at give det arbejde, der
løbende foregår for at holde vores hytte
i orden.
De mange aktiviteter der foregår i hytten
slider og behovene ændrer sig også med
tiden, så der er behov for hele tiden at
lave små reparationer og almindelig vedligehold. Rengøringen står brugerne og ”fru
kost” for.

lettet og lagt de sidste fliser op mod indgangen. En stor tak til alle, der i årets løb
har været med til at fastholde vores hytte, som et godt og attraktivt sted at lave
spejderarbejde.
I 2014 skal vi have færdiggjort aktivitetsrummet, og så er der en lang ønskeseddel omkring de udendørs faciliteter,
der blandt andet omfatter en egentlig
snitte- og huggeplads, renovering af bålpladsen, indretning af skuret samt opbevaring til vores rafter. Hertil kommer det
løbende vedligehold og de små reparationer, der altid kommer, når hytten bliver
brugt.

Stifinderne håber, at der også i 2014 vil
være mange, der har lyst til at give en
hånd med. Hyttepatruljen mødes normalt
en søndag formiddag i starten af hver
måned, men andre tidspunkter kan også
komme i anvendelse, hvis det passer bedEgentlig er den sidste del af Hyttepatrul- re. Datoerne står i bladet.
je-navnet lidt misvisende, for der er ikke
tale om en egentlig patrulje med en fast
Med spejderhilsen
sammensætning og bestemte roller. HytChui.
tepatruljen består af de forældre, spejdere, ledere og andre, der har tid og lyst
til at give en hånd med. Patruljen varierer
således i både antal og sammensætning
fra gang til gang.
De vigtigste projekter i 2013 har været
aktivitetsrummet på 1. sal, men også forberedelserne til jubilæet, har fyldt en
del. Vi har blandt andet fået skiftet toi-
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KONTAKT
Gruppeledere

Jack Boëtius (Gekko)
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup

Formand:
Støtteforening:

Emilie Falmer (Mille)
Paul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411
2850 Nærum
Merete Holst
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup

3250 0073
jack@boetius.dk

4044 4466
2163 6470
mille.falmer@hotmail.com

5135 6377
mereteoglars@vip.cibercity.dk

Formand Fl. Bjerre
fl.n.bjerre@comxnet.dk
Kasserer Peter Falmer

3252 0213
3251 5170

www.stifinderne.net
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