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Gruppeledernes juni/juli-hjørne 2015
Hej alle spejdere, ledere, forældre og
andre der har fået fingre i vores dejlige
blad. Velkommen tilbage fra sommerferien. Så skal vi i gang igen, og i skrivende
stund er der allerede fuld fart på endnu
engang for at få et skønt efterår og et
program, der matcher.
Nogle af de ting, der er på dagsordenen,
er blandt andet oprykningen, som vi ved,
at mange ser frem til med nervøsitet og
spænding. I hvert fald dem, der skal rykke op til en ny gren med nye venner, udfordringer og oplevelser - og en ny dag i
ugen at tage til spejder, hold lige øje
med den lille detalje.
En anden ting der er meget fokus på, er
det kommende arrangement Spræl i Havnen som samler foreningslivet i Tårnby
kommune til en festlig dag med leg og
aktiviteter, hvor Stifinderne selvfølgelig
også deltager. - Mere kan læses om dette længere inde i bladet, da vi gerne vil
have lidt hjælp.
Så skal der også lige slås et slag for Nisseturen, som i år går til hytten Hotel
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Wiggatorp og bliver afholdt i weekenden
d. 20-22 November, så hurtigt slå kryds i
kalenderen med det samme, udvalget er
allerede nedsat og vi glæder os meget til
at se så mange så muligt.

Med Spejderhilsner

Jack og Mille

Hej minier !

Alle i dejlige minier. - Nogen gange savner

jeg jer temmelig meget! - Dette skrevet,
fordi skribenten denne gang er Akeela, da
Radha i dag er til bryllup i Buddinge…

- Nå, inden hun tog afsted, sagde hun noget med et rigtig hjerteligt velkommen til
vores nye minileder, nemlig Christoffer,
som I også havde fornøjelsen af på sommerlejren på Gurredam. Christoffer er far
til Tariq (og Ida på billedet), et rigtigt

friluftsmenneske og klatreinstruktør, hvilket I så bevis på på sommerlejren.

På sommerlejren var I bl.a. oppe at kravle

Vi skal også
sige hjerteligt velkommen til Laura (Keego´s
mor),

som

har

lovet

(læs:

-

blevet overtalt

til

af

Christoffer  ) til at hjælpe til hos minierne så ofte, som hun kan, det skal nok
blive rigtig godt.

på klatrevæg og holdt fødselsdag for en
lidt betuttet Packa. Vi håber, at hun fik en
rigtig god dag på lejren.
Minimøderne starter op d. 19.8. til sædvanlig tid og onsdag d. 26.8. til minitid holder hele gruppen oprykningsmøde, hvor vi
sender de minier, der skal rykke op, videre
til juniorerne.
Vi ses 

Med spejderhilsner

Henriette, Christoffer,
Laura og Radha

(og Akeela denne gang)
Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30
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Kære Juniorer

Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi
håber, I har haft en dejlig og spændende
ferie, så I nu er super friske og klar til
et forrygende spejderår.
Vi har haft sommerlejr – og sikke en lejr!
Herligt center, smukke omgivelser, fede
aktiviteter, og så gjorde det bestemt
ikke lejren ringere, at vi havde en flok
super spejdere med, der var klar på alt!
Lederne er enige om, at det har været en
stor fornøjelse, at have jer med på lejr!!!
Det bringer mig så videre til næste indslag, nemlig, at nogle af jer, får vi så ikke
med på junior sommerlejr igen. – Vi skal
nemlig sige farvel til nogle stykker, når vi
har oprykning onsdag 26. august. Den
uge er der ikke almindeligt mandagsmøde,
men oprykning om onsdagen fra 18 til
19:30, altså minitid. Det er altid vemodigt at sige farvel til dem, der rykker op,
men til gengæld ønsker vi jer en fantastisk tid i troppen 
Vi får så nye spejdere, for der er både
én fra minierne, der rykker op og så ser
det ud til, at vi får et par stykker udefra, der gerne vil prøve, hvordan det er
at være spejder.
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Og ved man ikke lige, hvad det er, ja så
er det jo sådan, at lørdag 12. september kl. 10 til 17 er Stifinderne en af
de 60 foreninger, der deltager i et stort
arrangement – Spræl i Havnen, hvor vi
har en vandaktivitet. Den dag, vil vi gerne
have rigtig mange spejdere i uniform til
sammen med ledere og forældre at vise,
hvad det er, vi kan som spejdere. I kommer til at høre mere om det og der udkommer et særtillæg til Tårnby bladet,
som omhandler det her. Det bliver sjovt!!!
Der bliver rigtig mange mennesker på
havnen den dag.

Når vi så har haft Spræl, så har vi planlagt vores møde mandagen efter til at

Mødedage for Juniorer: Mandag kl 18:00 til 20:00

være et ”åbent hus” møde.
Med det mener vi, at det bliver en mulighed for at være med til et spejdermøde
og snuse lidt til det, og kan man ikke være med fra starten klokken 18:00, kan
man lige dumpe ind og stadig nå, at være
med.
Den aften bliver det jer, juniorer, der
fører an og laver nogle sjove samarbejdsøvelser med dem, der eventuelt
måtte komme forbi. Kommer der ikke
nogen – så bliver det sjovt alligevel 

med, der gerne vil prøve vores fællesskab. – Velkommen tilbage og velkommen
til et super år!
Allerede i oktober er der mulighed for
at komme på weekend tur, nemlig 23.25. oktober, for der er der Divisionstur.
Hvis I er i tvivl, er det den tur, hvor alle
juniorer fra Amager tager på tur sammen. Det er en historie, turen er bygget
op om og man sover i hytte. Så kryds i
kalenderen, hvis du vil på tur i oktober.

Fordi vi deltager i Spræl i Havnen,
har vi ingen Spejderdag i år og det er
da også derfor, vi laver vores ”Åbent
hus” møder – både minier og trop har
samme slags møder i den uge, uge 38.
Med spejder hilsen

Så fortæl gerne allerede nu om vores
arrangement, og tag endnu mere gerne
en kammerat med 14. september, så vi
bliver rigtig mange, men husk også, at
man altid gerne må tage en kammerat

Chui, Radha, Buni
og Sahrabi
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Trop juni/juli 2015
19. juli 2015
Kategorier: ScoutZone on tour
2015, Centerlejr
Har du nogensinde været på centerlejr
på en lille ø? Stifinderne fra Amager
har netop startet en uges centerlejr
på Nekselø, og ScoutZone lagde vejen
forbi.
Vi ankommer kl 11:45 ved Havnsø havn
hvor Sejerøbugtens Færgerne sejler fra
Havnsø til Nekselø. Turen er kort og vi
skal møde, de allerede ankommet DDS’er, Stifinderne fra Amager. De har ingen
bil, kun en trailer der til gengæld er pakket med top på. Biler på øen er ikke en
nødvendighed, og du skal have en vældig
god grund, for at få den med på færgen.

mandsopdækket.
Færgen er i havn
Sikkert i land på Nekselø står Nexerne
Morten og Sisse og venter. Traileren
spændes for traktoren, og Stifinderne
starter deres tur med en eventyrlig vandring langs vandet og op i skoven, hvor
Nekseren Sisse fortæller en historie om
to trolde.

Amager gruppen er otte på sommertur,
hvoraf de to først joiner søndag.
Nikoline og Claudia fra troppen er gået
ind i passagerrummet, da sejlads ikke er
Nikolines stærke side. Færgen er den
eneste mulighed for at kommer på Nekselø.
Med som ledere er: Jette, Niclas, Kathrine og en enkel mor Petra, så troppen er

Trolden på Nekselø
En trold var på Sjælland og en anden på
Nekselø. Turen går videre op ad en stejl
bakke, og pludselig er centret der.
På centret står begge Sisses forældre
klar, som også er Nexere. Vi får sammen
med Stifinderne en rundvisning på centret, inden spejderne går i gang med at
opbygge deres lejrplads.
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Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00

Den store lejropbygning
Lidt senere møder vi Stifinderne igen.
Her er en lavu blevet slået op, og rafterne er ved at blive hentet til spisebordet.
Der er allerede en helt speciel rolig
stemning på øen. Her stresser man ikke
rundt, og hyggen er i højsædet. Denne
sommer er de fire ledere og fire spejdere, når de to sidste ankommer i morgen
søndag.
en hård prøve på Nekselø. Her er der
ikke træk og slip, så det er på den gode
gammeldags måde med spande, der skal
tømmes et par gange om dagen.
Pigerne synes det er lidt klamt, men det
virker ikke som noget, der skal stå i vejen for deres sommerlejr.


Spejderne ved kun meget lidt om, hvad
de skal lave i løbet af ugen, for det meste er hemmeligt, men Nikoline og Claudia har styr på det vigtigste: Hvad de
skal have at spise.
“Vi skal have kødsovs i dag og burgere i
morgen”. De har også en ide om, at de
skal lave tryk på t-shirts og noget med
kobber, og resten tager de som de kommer.
Den første sommerlejr
Snakken går nemt, og Nikoline kan fortælle, at hun kun har været spejder i et
enkelt år. Det viser sig, at en stor del af
troppen er startet i en sen alder, hvorfor og hvordan vides ikke, men Nikoline
har i hvert fald ikke fortrudt.
Nikolines spejdererfaring bliver sat på

- Ja, se det var jo rigtig nemt for tropsmoren at skrive indlæg denne gang.
- Vi blev stalket fra Havnsø af to reportere (Stump og Andreas) fra ScoutZone,
så både tekst og billeder er deres 
En stor tak skal lyde til Petra, fordi hun
havde lyst til at tage med os - det var
hyggeligt, og hun drikker kaffe 
Vi starter spejderåret op d. 18.8. Vi har
ikke tirsdagsmøde ugen efter, men så
har vi oprykning hele gruppen onsdag d.
26.8. kl. 18 - 19:30, hvor vi får nogle nye
juniorer og sender Lars, Daniel, Andreas,
Kasper og Claudia helskindet op til klanen. - Vi ved, at de vil blive godt modtaget 
Med Trops-hilsen

Akeela
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Hej Klan
Så blev det atter tid til at skrive indlæg.
Vi har nu været igennem en sommer, hvor
vi alle hver især har oplevet en hel masse
spændende og forskellige ting.

Ellers vil jeg bare sigen velkommen tilbage efter ferien og jeg glæder mig til at
komme i gang med spejderarbejdet igen.
Med klansommerhilsen

Mads, Jonathan og Steffen har været 3
uger i Japan til World Scout Jamboree,
hvor de har oplevet en masse, som vi an-

dre glæder os til at høre en hel masse om.
Niclas og jeg har været på Nekselø sammen med troppen. Det var en god og noget
anderledes oplevelse, da der kun var os på
lejren.
Nu starter vi op igen efter ferien og til
oprykningen får vi hele 5 nye medlemmer

op fra troppen. Så nu bliver vi efterhåndenden en stor klan men mange forskellige
personer.
Men mon ikke at vi kan finde på noget
godt at lave.
Op til Spræl i Haven skal vi være med til
at konstruere en stor blæksprutte som

skal fungere som vartegn. Dette kommer
Jack og p og hjælper os med d. 1. september.
Derefter skal vi i samarbejde med Normannerne i gang med at planlægge årets
senior julefrokost, som vi står for i år. Så
nu må vi se, hvad vi finder på.
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Mødedage for Klan: Tirsdag kl 19:00 til 21:00

Kathrine

SPRÆL I HAVNEN
Lørdag den 12. september
Lørdag den 12. september mødes foreningerne i Tårnby på området langs Kastrup
Havn til SPRÆL I HAVNEN
Glæd dig! Det bliver en dag fyldt med
spændende oplevelser fordelt over en
strækning på næste 1700 meter!
I "Nord" vil der være mulighed for at besøge Blå Base, skyde med gevær og måske
få sig en god løbetur, hvad enten det er i crossfit eller orienteringsløb.
På "Plænen" vil hunde, boldklubber og gymnastikken slå deres folder med masser af
aktivitet!
I "Midt" vil en scene blive sat op mellem restauranterne og de mange klubber vil optræde med god og blandet underholdning.
Ved Bryggergården rykker Den Blå Planet ud, flere spændende skibe lægger til og
så vil Bryggergården være fyldt med spændende aktiviteter.
Der vil være sejlads, sang og dans og ikke mindst en spejderlejr i den gamle lystbådehavn, område "Syd".
Det bliver i område syd, Stifinderne holder til. Vi laver små både, som vi kan sejle
med i et stort bassin oppe på græsset. Stifinderne er også med til at lave en stor
blæksprutte, der skal stå oppe ved Strandvejen.
Både den 12. september og i tiden før, er der mange ting, vi skal have gjort. Vi håber
selvfølgelig, at der kommer rigtig mange og besøger os på havnen, ligesom i ugen efter, hvor vi holder åbent hus i alle afdelinger.

Med spejderhilsen

Stifinderne
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Nyttige links:
www.stifinderne.net
www.spraelihavnen.dk
Facebook:
Stifinderne - Spejderne på Nordstjerne Allé
Spræl i havnen - Deltagere
WSJ 2015 Japan - Danish Contingent
Nekselø Spejdercenter
Spejdercentret Gurredam
- Når du vandrer i skoven, skal du
være forberedt på nødstilfælde.
- Der er et specielt kald vi bruger,
hvis vi har brug for hjælp.
- Hør nu godt efter...
- - - MOAR!!!

- At hjælpe hinanden
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Klan evt. trop: Blækspruttefremstilling

Spræl i havnen kl. 10 - 17

Fjolletur Trop og Klan

Mini-Divitur
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Mini

Junior

Trop

Klan
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10/8

Keego (Aron)

9

Års

Føzda

12/8

Tutu (Louie)

9

Års

Føzda

24/9

Koga (Noah)

9

Års

Føzda

24/8

Sahrabi (Charlotte)

16

Års

Stjerne

5/9

Nimba (Naja)

3

Års

Stjerne

13/9

Kahla (Cia)

11

Års

Føzda

15/9

Nimba - igen

11

Års

Føzda

24/9

Tha (Otto)

1

Års

Stjerne

26/9

Felix (Anton)

3

Års

Stjerne

16/8

Kasja (Nikoline)

14

Års

Føzda

21/8

Gustav

3

Års

Stjerne

25/8

Sika (Helena)

5

Års

Stjerne

6/9

Tjo (Kamille)

5

Års

Stjerne

6/9

Kirba(Josefine)

5

Års

Stjerne

9/9

Ibex (Victoria)

6

Års Stjerne

9/9

Gråbror (Nikolaj)

1

Års Stjerne

2/9

Shaitan (Daniel)

1

Års Stjerne

19/9

Chikai (Niclas)

9

Års Stjerne

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:
ML:
ML & JL:

Henriette Bendz
Astridsvej 66, 2770 Kastrup

2360 2826
Bendz.h@jubii.dk;

Christoffer Søe,
Hindholm allé 11, 2770 Kastrup

NY

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup
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

TL:

3251 3014
p.glennung@gmail.com

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

KL:

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

Formand:

Merete Holst
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup
Christian Ougaard
Robert Jacobsensvej 85, 1. Th.

2348 4782
Kathrine.bjerre@stifinderne.net

charlottefalmer@gmail.com

Østerdalsgade 11, 4.th, 2300 Kbh. S.

Kasser:

2964 5208
Hindholm@get2net.dk

3251 5170 / 2168 6937

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)
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Reduktionens klumme:
- Så er vi superfriske tilbage på adressen igen,
og nøj, hvor er der mange Stifindere, der har
fået én på opleveren denne sommer. Der har
været minier og juniorer oppe at klatre på
Gurredam, vi har haft tropsére på Nekselø og
sende drager op og vi har haft fire unge
knejter I Japan - hvor vi dog glæder os til at
høre lidt om, hvad de har oplevet rundt
omkring I verden
Gruppen har Åbent hus i hytten på Nordstjerne alle 8 i uge 38, hvor vi meget gerne vil blive

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

mange flere til at
dele fællesskabet:
At være spejder.
Tag meget gerne
en ven eller flere
med 

- Ellers har Reduktionen hygget sig i sommer i
Hirtshals med vores dejlige hund, som efterhånden blev godt træt af at køre i bil - det
hjalp dog lidt, at vi havde en pose guffer i
bilen 
Med Reduktionshilsen

Reduktør, -tøs og hund.
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

