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Gruppeledernes april-hjørne 2015
Hej og velkommen tilbage fra påskeferie,

sidste ledermøde, da det har været et

både til dem der har være ude og dem,

ønske fra begge parter, at komme hinan-

der har været hjemme. Så er der nu en

den lidt mere ved, så vi sammen kan kom-

ny måned med ny energi og vi håber, at

me Stifinderne til gode. Vi deler mange

alle er friske på forårets spændende

ansvarsposter mellem os - blandt andet

program.

er det snart tid til at dele Lillebror lod-

Først vil vi gerne starte med at sige tak
til alle forældrene for den store opbak-

der ud igen, som der vil komme mere information senere.

ning, der var på forårsturen her for et

Lige til sidst vil vi gøre lidt reklame for

par uger siden. Det var opløftende at se

fællesmødet onsdag d. 22 april i anled-

så mange fremmødte. Og vi bliver ved

ning af Skt. Georgsdag. Vi fejrer dagen

med de glædelige nyheder, for Puf-

med hele gruppen fra kl. 18:00 - 19:30.

kurserne er lige blevet godkendt og vi
kan nu sende fire dejlige juniorer på kursus i store bededags ferie til læring og
fede oplevelser på Egemosecentret.

Og så har ledergruppen også haft fornøjelsen af at have bestyrelsen på besøg til

Undskyld - ikke så nem at
oversætte for reduktionen I må prøve at finde engelskkundskaberne frem / red.
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Med venlig hilsen

Jack og Mille

Hej minier!

Så kom tiden, hvor vi desværre var nødt
til at sige farvel til Darzee. Vi kommer til
at savne hende, men mon ikke hun kommer ned og hjælper os en gang imellem.
Lige inden påske havde vi et rigtigt hyggeligt spejder løb på grunden, hvor vi bla.
lavede knob, koder, samarbejdsøvelser og
hygge. Her kom Kala Nag (Britt) og hendes piger (Annabella og Isabella) og var
her sammen med os. Det var rigtig hyggeligt, selvom at det var ret koldt at stå på
post udenfor i det meget blæsende vejr.
Efter påsken skal I have nye patruljer, så
I kan prøve at arbejde sammen med nogle
af de andre minier i grenen, og så må vi
finde på noget spændende at lave med de
ressourcer, vi nu har til rådighed.
Hvis I kender nogle voksne, som kunne
hjælpe Henriette og mig, må I meget
gerne sige til. Det er altid nemmere og
sjovere, når man har flere voksne, som
kan hjælpe jer med en masse ting.
D. 22. april holder vi Sct. Georgs møde,
hvor vi skal være sammen med resten af
gruppen og lære nogle forskellige ting om
Sct. Georg.

Her er de nye patruljer.
Bjørne:
PL: Galago
PA: Koga
Keego
Akka
Juhna

Bisonokser:
PL: Tha
PA: Tariq
Karait
Tirtha
Pakha

Bævere:
PL: Barasingh
PA: Tikki
Tutu
Maksai
Fossa

Vi er stadig i gang med at finde ud af,
hvad vi gør med sommerlejr. Vi siger til,
så snart vi ved, hvad vi gør.
Husk tøj på til at være ude i, da vi regner
med at bruge så meget tid som muligt
udenfor.
God påske.

Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30

Med spejderhilsner

Henriette

og Radha.
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Hej Juniorer
Tak for en dejlig fællestur til Arresøcenteret. I var (som sædvanlig) super seje. Det er en fornøjelse at være på
tur med jer. Også tak til de forældre
der stod tidligt op for at være sammen
med os til søndagens program.
I april arbejder vi videre med orientering. Vi skal være helt sikre, i at vende
kortet rigtigt, og vi skal have styr det
med afstande. I løbet af måneden kommer vi også til at prøve nogle andre måder at finde rundt på.
I slutningen af måneden, nærmere bestemt den 27. april, tager vi i skoven for
at prøve kræfter med O-løbskort og
”rigtige” poster. Den dag vil det være
rigtig rart, hvis der er en forældre eller
to med bil, der vil hjælpe os med transport til og fra Kongelunden.

af jer på PUF. PUF står for Patruljeliv,
Udvikling og Friluftsliv og er Det Danske
Spejderkorps kursus for store juniorer.
At dømme ud fra tilbagemeldingerne sidste år, så bliver det en kæmpe oplevelse.
Vi andre glæder os, til I kommer tilbage
og kan fortælle om alt det, I har lært og
oplevet – god tur!
Husk, at der ikke er møde den 6. april på
grund af Påskeferien. Til gengæld er møde både den 20. og den 22. april.

Med spejderhilsen

Radha, Buni,

Sahrabi og Chui.

I år holder vi Sct. Georgs dag sammen
med resten af gruppen den 22. april. Vi
starter kl. 18 og er færdige kl. 19.30. I
den uge er der altså møde både mandag
og onsdag.
Tilmeldingen til årets sommerlejr skulle
nu
gerne
være
kommet
på
www.stifinderne.net under sedler. Vi skal
beklage, at tilmeldingen har været lidt
længe undervejs. Til gengæld skal vi bede jer om at være hurtige med tilmeldingen, da vi skal reservere plads på centreret allerede i midten af april.
Vi slutter måneden af med at sende fire
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Mødedage for Juniorer: Mandag kl 18:00 til 20:00

Trop april 2015
Så nåede vi til april måned. - Vi er blevet
narret aprilsnar ud over det rimelige og
vi er kommet godt igennem påsken. - Ikke så ringe endda.
Vi starter med at ønske et kæmpe tillykke med de 25 år til vores dejlige tropsleder Gråbror. - Det er så rart, at man
med lidt bedre samvittighed kan melde
sig syg en aften, når der så stadig er to
fortræffelige ledere alligevel 
Vi skal til at forberede os til Oak City
Rally, som løber af stablen søndag d.
31.5. - Vi kan kun anbefale, at man tager
dagen fri og tager med - også selvom
man KUN er publikum. Det er en fantastisk dag for hele familien, husk at heppe på alle de dejlige spejdere, der tør
tage udfordringen op og løbe/gå/lunte
de 10 kilometer med deres sæbekassevogn - og så rigtig klappe dem i mål til
sidst på Egemosecentret. Vi har tre biler
med igen i år, den ene er klanens, men
den pink er tøsernes og så har vi Soap
Box-car, som er drengenes. De skal nok
lige alle have en make-over - evt. nye

dæk eller lappes/pumpes og så skal vi da
ud og træne lidt - Vi glæder os 
Vi har ikke møde tirsdag d. 21. april, da
vi alle mødes onsdag d. 22. april til
fælles Sct. Georgsdagsmøde i hytten kl.
18:00 - 19:30, så husk det alle sammen.
Vi vil I fremtiden gerne se jer I reglementeret uniform til møderne og med
spejderlommerne I orden - vi skal nok
hjælpe jer med at huske på det.
Ellers er vi efterhånden ved at være
klar med tilmeldingen til årets sommerlejr på Nekselø I uge 30. - Vi glæder
os til at hygge med jer, der vil med.

Med Trops-hilsner

Gråbror,

Tavi og Akeela

Vi har præcis i dag (5.4.15.) fået at vide, at Andreas skal med til Japan til sommer. - Der var én billet
tilbage, og så sprang han til… Stort tillykke til ham  Fantastisk - så har Stifinderne fire knajter med ovre på den anden side af
jorden på Verdensjamboree   
Rigtig god tur til Mads, Niclas, Steffen og Andreas 
Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00

5

Stifinderne mangler gammelt legetøj
Vi mangler noget brugt legetøj - dét, som I ikke har brug for mere.
Bamser, bøger, Anders And Blade, Mc Donald nips, biler, dukker, spil
o.s.v o.s.v. - Vi kan bruge alt det, vi får.
Vores mål er at få et område i vores bod på Korsvejsmarkedet
kun med legetøj.

Alt det vi får ind, går til jer selv gennem Støtteforeningen.
Korsvejsmarkedet bliver holdt i weekenden lørdag d. 6. juni.
Så kom ned i hytten med det legetøj, I har lyst til donere

Tak
Støtteforeningen
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KOM UD OG SE VERDENS STØRSTE SÆBEKASSELØB!!
Det er Søndag den
31.05.2015 fra ca. 9.30 16:00

Forældre:
Oak City Rally er en

oplevelse for alle - og
dine forældre kan opleve stemningen v.
starten, heppe midtvejs, og selvfølgelig på
opløbsstrækningen,
når I kører de sidste meter op mod

Oak City Rally er verdens største og

målstregen.

mest farverige sæbekasseløb. - Det

Det er en stor fest med over 1.100

afholdes hvert år i Farum, hvor start- spejdere og mange mange 100 tilskuer
stedet er hele Farum station. Statio- Alle er velkomne.
nen omdannes til en stor fest med
over 300 sæbekassebiler. Mange
flotte og festligt opbyggede vogne
stiller til start.

Vi i troppen og klanen skal selvfølgelig
deltage i dette farverige og fantasifulde sæbekasseløb.

Ruten går fra Farum Station, hvor alle
starter. Vi sendes af sted til en salut
fra Egemose Centrets kanon! Stort
brag!!
Forplejning: Madpakke eller kontanter til køb af Egemose Burger og sodavand, det koster lidt mønt.

Så kom ud i naturen og se noget af
et vildt spejderløb
Spørgsmål kan rettes til Rasmus
- Hilsen Lederne
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Klan januar 2015
Nu er foråret over os, nu kan vi ikke kla-

Den (bilen) skal igennem en, lad os bare

re den kulde mere. For første gang i år

sige, ”større” renovering. Der vil i højt

blevet vejret varmt nok til, at vi kan

grad blive satset på design, som en langt

komme ud fra det lille støvede lokale,

mere betydelig del, hvor den fx skal ma-

hvor klanen har siddet i flere måneder og

les...

forberedt - flere måneders planlægning,

” FORMEL 1, here we come.”

Vi er i øjeblikket i gang med Tema-

Med klanhilsen

møder, hvor vi bl.a. skal opfinde nye bål-

tændingsmetoder, konkurrencer og cool

Steffen.

tricks til lejrbålet.
Vi kommer også til at fokusere mere på

Kalender for indlæg

signaturer, heriblandt ”Vende-spil” og
huskemetoder til at lære at huske de
vigtige ting, så det en gang for alle sidder fast.

Maj

Mads

Juni-Juli

Jonathan

Så har klanen bestilt et ” pit crew”, så vi
kan blive klar til Oak City Rally.

Familiedagen for alle d. 3.juni 2015.
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Mødedage for Klan: Tirsdag kl 19:00 til 21:00
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INTET TROPSMØDE
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Sct. Georgsdag kl. 18 - 19:30
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Pandaløb på Kastrupfortet

Sidste salgsdag for Lillebror-lodder

24
25
26
27

30
31

Oak City Rally
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Mini

Junior

Trop

Klan

10/4

Karait (Mariuss)

9

22/4

Radha (Kathrine)

17 Års

Stjerne

7/4

Matkah (Maya)

12 Års

Føzda

9/4

Batcha (Liva)

12 Års

Føzda

22/4

Radha - igen

18 Års

Stjerne

2/4

Shawano (Nikolaj)

14 Års

Føzda

3/4

Gråbror (Nikolaj)

25 Års

Føzda

12/4

Siafu (Claudia)

5

Års

Stjerne

21/4

Akeela (Jette)

16 Års

Stjerne

29/4

Kasja (Nikoline)

4/4
22/4

1

Års

Føzda

Års

Stjerne

Glip (Mads)

10 Års

Stjerne

Radha - igen igen

17 Års

Stjerne

GL

2/4

Mille

18 Års

Stjerne

GH

15/4

Thokis (Lene)

32 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 & JL:
ML:

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup
Henriette Bendz
Astridsvej 66, 2770 Kastrup

2360 2826
3251 5170 / 2168 6937

Charlotte Falmer (Sahrabi)
Cypres Allé 56, 2770 Kastrup

JL:

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.

TL:

Nikolaj Kaas Mortensen (Gråbror)
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

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

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 af 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 Lederne

Reduktionens klumme:
Har netop været oppe og spøge Cæsar, der lå
og slangede den i sit vindue, om det var hårdt
at være hund - jeg tror det var for hårdt at
svare på, så det samme kan reduktionen vel
svare. Vi har bare ferie, det sidste der skal
bruges, før sidste andvendelsesdato.
I søgning af alternative Georg´er, kom ham
hér til syne 

i Stifinderne.

Rigtig god Sct. Georgsdag til alle 
Kilde: DR.DK



Gruppens kontonummer til indbetaling
af kontingent:
Danske Bank 1551-2680561799
Husk spejderens rigtige navn
eller medlemsnummer.

Med Reduktionshilsen

Reduktøs og - tør.
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

