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Gruppeledernes december-hjørne 2013 

Halløj til alle og glædelig december. 

I sand julestil og tro tradition har 

Stifinderne afholdt deres årlige Nis-

setur, som har været fantastisk, hyg-

gelig og til fryd for både børn og 

voksne. Årets tur gik til en hyggelig 

hytte i nærheden af Gammel Holte, 

dagene gik med nissejagt, skovvan-

dring, udfordringer og god mad. Vi 

håber at alle havde en ligeså god ople-

velse som os, og vi glæder os til næ-

ste år og mange flere turer. 

Næste års program er da også højt på 

dagsordenen og ledere af den ene og 

anden art har også lagt hovederne i 

blød, for at gøre klar til det nye års 

oplevelser og udfordringer. Der kom-

mer til ske mange nye ting i det nye 

år, som der jo ofte gør, når man går 

ind til noget nyt. Mange ledere star-

ter det nye år med en ny gren efter 

den store lederrokade tidligere, inklu-

siv de nye gruppeledere, det er os, 

som officielt går til valg til februar.  

Hytten bliver også tjekket efter og 

gjort klar til det nye år, både med 

hjælp fra vores fantastiske hyttepa-

trulje som sørger for at vedligeholde 

og sikre vores hyt-

te, men nu får hyt-

ten minsandten 

også et brand-

check i denne må-

ned, så vi er sikre 

på, at alting er, 

som det skal være. 

Mange hilsner fra Gruppelderne  

Gekko og Mille 

Den 11./11. 2013 gik 

8 Stifindere i gang 

med mærket: 

”Spejdertørklæde i 

et år” Man melder 

sig til på Facebook 

og her er reglerne. 

Formål: 

Det simple formål med at erhverve sig 

dette mærke er, at synliggøre spejder-

bevægelsen og fortælle om den gode 

spejderoplevelse. Vi forventer, at man 

iført sit spejdertørklæde vil få mange 

henvendelser i det offentlige rum og vi 

tænker, at man kan bruge denne 

“icebreaker” til at fortælle lidt om, 

hvad vi egentlig laver til spejder. 

 

Hvem er mærket tiltænkt? 

(Fortsættes på side 3) 

Spejdertørklæde i et år 
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Det er tiltænkt alle 

spejdere i verden i alle aldre. 

 

Hvornår skal du bære det? 

Spejdertørklædet skal altid bæres 

synligt 365 ud af 400 dage - også til 

barnedåb, eksamen, på arbejdet eller i 

skolen. 

Der er et par situationer, hvor du må 

undlade at bære dit spejdertørklæde, 

udover dine 35 “buffer-dage”: Når du 

sover. Når du er i bad eller er i vand  

(i svømmehallen, på stranden). 

Hvis du er i en situation, hvor det på-

kræves, at du bærer en type påklæd-

ning eller uniform, som ikke tillader, at 

du har spejdertørklæde på. Eksempel-

vis i diverse sportsgrene, i militæret 

eller som medarbejder i et supermar-

ked. 

 

I forlængelse af dette punkt er der 

også tidspunkter, hvor det ville være 

meget uhensigtsmæssigt at bære spej-

dertørklædet, da det ville være i strid 

med vores formål og ville sende nogle 

forkerte signaler. Når man er påvirket 

af alkohol eller er til festlige lejlighe-

der i ikke-spejder-regi.  

Dette betyder altså, at man bør lade 

tørklædet blive hjemme når man tager 

på pubcrawl inde i byen, er til vild gym-

(Fortsat fra side 2) 

(Fortsættes på side 7) 

365 Spejdertørklæde i et år 
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Program: 

4.12  ”Håndværk” fortsat 

11.12  ”Håndværk” afsluttes 

18.12  Juleafslutningsmøde.  

8.1  Første møde efter ferien (ved en fejl havde vi skrevet 9/1 i sidste 

blad. Det er selvfølgelig om onsdagen, som det plejer). 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Hej Mini-nisser! 
Jeg hører, I havde en skøn og julet 

nissetur (og hvor ser I glade og nisse-

de ud på billederne!), hvor vi også fik 

”nye” minier – Sebastian er blevet til 

Galago og Sophie er blevet til Pakha 

ved spejdernavne-dåbsceremonien på 

turen. Dét skal jeg lige vænne mig til 

at kalde jer, men jeg synes, det er 

nogle gode navne, der passer rigtig 

godt til jer :)   

Vi er i fuld gang med forløbet 

”Håndværk”. Vi har stiftet bekendt-

skab med en masse forskellige teknik-

ker, bl.a. har vi støbt lys og lavet 

”stearin-bomber” (uden bom i) til at 

tænde bål med. Vi har batikfarvet 

stof, som Vachan hjalp med at få syet 

sammen til bestikposer, som I kan ha-

ve jeres spisegrej i på turene. Mange 

tak for det. I klippede stof af, bandt 

nogle superflotte mønstre, målte af og 

blandede farvebadene, og så har I 

flettet nogle flotte snore til poserne. 

Vi er begyndt at arbejde med kniv og 

så småt sav, som vi skal lære sikker-

hedsreglerne for og blive fortrolige 

med. Det arbejder vi videre med, ikke 

blot under ”Håndværk”-forløbet, for 

det er basisfærdigheder, I kommer til 

at bruge i hele jeres spejdertid. Hvis I 

har en  kniv, der passer til jeres hånd, 

må I gerne have den med til møderne. 

Når vi ikke bruger dem, har vi en ki-

ste, vi låser dem ned i, og man kan 

godt lade sin kniv blive liggende i hyt-

ten imellem møderne. Men husk at 

skrive navn i! 

Det er rigtig dejligt, når I husker at 

melde afbud til møderne. Så kan vi nå 

at justere programmet og behøver ik-

ke bruge tid på at vente på nogen, der 

alligevel ikke kommer. Bare send Dar-

zee eller Radha en sms, numrene står 

bag i bladet. 

 

Med spejder-julehilsen 

Glip, Chikai, Radha &  
skribent Darzee  

(Mads, Niclas, Kathrine & Vibe) 
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Så blev det endelig december. Det er 

snart jul, og det kan også ses på vores 

program. Til møderne er vi godt i gang 

med vores nisse – save – snitte – bore 

– takle – lime – male arbejde 

 

Vi har allerede været på årets mest 

super hyggelige nissetur. En stor tak 

til alle, der var med og tak for kager 

og boller.  

Hvis jeg var (skov)nisse ville jeg bo i 

Rude skov, og de juniorer, der var med 

på turen, forstår sikkert hvorfor, for 

skoven viste sig fra sin flotteste side 

med sol og det hele. Mange kondiløbe-

re og hundeluftere fik sig en ekstra 

oplevelse, når de midt i skoven mødte 

det ene hold nisser med røde nissehu-

er efter det andet.  

Lørdag aften var vi til julebal i nisse-

land, men inden da havde vi dåb, hvor 

Ea fik sit spejdernavn. Ea hedder nu 

Ajla, der en lydløs koalabjørn. 

 

Programmet i december kommer til at 

handle om jul. Først og fremmest skal 

vi have gjort vores nisser færdige. 

Mandag den 9. holder vi store bage-

dag. For at vi kan nå det hele denne 

aften, skal vi bede vores junior foræl-

dre om at hjælpe os. Vi skal bede om 

hjælp både til at lave dej og til at lave 

den til kager. Vi har borde, forme, 

kageruller og ovne. Hvis der er nogen 

af vores junior forældre, der vil hjæl-

pe os med dejen og med at bage den, 

hører vi meget gerne fra jer. Dejen 

skal være lavet hjemmefra – ellers 

når vi det ikke. 

Mandag den 16. er vores sidste møde 

inden juleferien. Vi slutter halvåret 

af, leger julelege og spiser nogle af 

vores julekager. 

 

Juniorernes program for december: 

2./12. Vi laver vores nisser færdige. 

9./12. Store kage bage dag.  

16./12. Juleafslutning. 

 

6./1 - 2014. Første møde efter julefe-

rien. 

 

Glædelig jul og godt nytår til alle juni-

orer og forældre. 

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

Med spejderhilsen  fra 

Chui, Radha, Buni,  
Vachan og Sahrabi 

Kære juniorer. 
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Flere  billeder fra  nisseturen 

2013 finder du på vores hjem-

mside-Stifinderne.net  

Med julehilsen  

Reduktionen 

Et lille udpluk af Nisseturen 2013 
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Nu er det 

så blevet 

d e c e m b e r 

og juletiden 

er over os. 

Vi er blevet 

f æ r d i g e 

med at kom-

munikere på 

ekspert me-

toden og vi 

er også næ-

sten færdi-

ge med at 

pionere, denne gang dog i udvidet ud-

gave. 

Vi har også været på juletur sammen 

med resten af gruppen, hvor Mia hav-

de sin første tur som ”rigtig” leder. 

Det er noget hårdere end ”bare” at 

være med som deltager, men det er 

noget, man lærer undervejs. Person-

ligt havde jeg en god og hyggelig tur, 

og det lod da også til, at I andre hav-

de det også. 

Her i december måned skal vi have 

lavet os nogle bålkapper, som vi også 

skal have vores logo på, og sidste gang 

inden juleferien hygger vi og spiller 

pakkeleg.  

Første møde i det nye år må jo så gå 

på, at vi skal planlægge hvad vi skal 

lave i vinter/foråret.  

Nu må I have en god jul og et godt 

nytår, og husk at passe på alle jeres 

fingre, hvor mange i nu har af dem   
 

Med Julemærkedyrs-hilsen 

Kathrine. 

 

Hej alle ”Mærkedyr” 

nasiefest, eller bare ude og drikke øl 

med en af gutterne/guttinderne. 

 

Vi har endnu ikke fundet på et navn 

eller designet et mærke. Vi vil, når ti-

den nærmer sig og i samarbejde med 

jer, der tager mærket, udarbejde et 

design og finde på et navn! Forslag er 

derfor meget velkomne. 

 

Tør du tage en årelang udfordring? 

Tilmeld dig begivenheden her i gruppen 

og start sammen 

med os! - og husk, at 

når du bærer tør-

klædet, er du spej-

derbevægelsens 

ansigt udadtil!  

(Fortsat fra side 3) 

Spejdertørklæde i et år 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 

 

 

 
er  

gået på 

 

JULEFERIE 
 
Hyttepatruljen har i årets løb fået opsat skabe og skuffer i krea-rummet på 1. 

sal, lagt fliser op mod indgangen, ryddet op på grunden og skiftet toilettet.  

En stor tak til dem der i årets løb har givet en hånd med i arbejdet. 

 

Hytten på Nordstjerne allé er rammen om en meget stor del af Stifindernes ak-

tiviteter, både vores ugentlige møder og mange af vores fællesarrangementer. 

Den megen brug slider selvfølgelig. Sliddet er på den ene side en bekræftelse af 

et højt aktivitetsniveau, men det er også en udfordring, for det er nu en gang 

sjovest at være et sted, der er helt og pænt. 

Det er her hyttepatruljen kommer ind. Hyttepatruljen er det navn, vi har givet 

det arbejde, der bliver lavet for at holde vores hytte vedlige. Alle kan være med 

i hyttepatruljen, det kræver ikke specielle forudsætninger. 

 

Næste møde i hyttepatruljen er søndag 

den 2. februar  

 

Har du lyst til at give en hånd med i 

”hyttepatruljen” så skriv til  

stifinderne@stifinderne.net - så søger vi 

for formiddagskaffen 

 

På gensyn 

Ledere og spejdere i Stifinderne   

mailto:stifinderne@stifinderne.net
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  December 

1 S   

2 M  

3 T  

4 O  

5 T  

6 F  

7 L   

8 S   

9 M  

10 T  

11 O  

12 T  

13 F  

14 L   

15 S   

16 M  

17 T  

18 O  

19 T  

20 F  

21 L   

22 S   

23 M  

24 T  

25 O Juledag 

26 T 2. juledag 

27 F  

28 L   

29 S   

30 M  

31 T  
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Mini: 12/12 Chikai (Niclas) 17 års Føz’da 

Jun: 31/12 Felix (Anton) 10 års Føz’da 

Klan:  13/12 Chikai - igen 17 års Føz’da 

GH: 14/12 Anne-Marie 54 Års Føz’da 

 15/12 Hathi (Jacob) 40 Års Føz’da 

 20/12 Mao/Mille (Emilie) 23 Års Føz’da 
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Jack Boëtius (Gekko) 

Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup  
3250 0073 

jack@boetius.dk 

4044 4466  

GL:   

Emilie Falmer (Mille) 

Paul Bergsøekollegiet,  Skodsborgvej 190,  1411, 

2850 Nærum 

2163 6470 
mille.falmer@hotmail.com  

ML: Vibe Jørgensen (Darzee) 

Saltværksvej 73A, 2. th,2770 Kastrup 
2075 9045 

vibe@stifinderne.net  

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  

JL:  Charlotte Falmer (Sahrabi) 

Cypres allé 56, 2770 Kastrup 
3251 5170  

charlottefalmer@privat.dk 
2168 6937 

Peter Glennung (Chui) 

Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 
3251 3014 

team-glennung@post.tele.dk 

JA: Heidi Lyhne (Vachan) 

Middelgrundsvej 19,2,tv. 2300 Kbh.S. 
6091 2474  

heidilyhne@gmail.com  

JH:  Jonathan Pedersen (Buni) 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 

 

TL: 

 

Rasmus Thomsen (Tavi)  

Ved Mønten 15, 3. th., 2300 Kbh. S. 
4029 7207 

rakmu@hotmail.com  

TA:  Martin Velde Andersen (Baloo) 

Christen Kolds allé 10, 2770 Kastrup 

3252 6180 

Jette Bjerre (Akeela) 

Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 
3252 0213/ 

jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 

Ny KL: Kathrine Bjerre (Radha) 

Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 
2348 4782 

kathrine.bjerre@stifinderne.net  

Formand: Merete Holst 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
5135 6377  

mereteoglars@vip.cybercity.dk 

Kasserer: Christian Ougaard 

Kastrupvej 228, 2770 Kastrup 

2044 9127  
cou@ombudsmanden.dk  

Støtte- 

forening: 

Formand Flemming    fl.n.bjerre@comxnet.dk   

Kasserer Peter Falmer 
3252 0213 

3251 5170 

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100.– medlem pr år.  

Indsættes på konto i Bank Nordic 6509 - 3052993228   Husk at skrive Jeres navn på.TAK! 

Husk at følge med på hjemmesiden www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

mailto:jack@boetius.dk
mailto:mille.falmer@hotmail.com
mailto:madsj123@ofir.dk
mailto:hjpj@mail.dk
mailto:charlottefalmer@privat.dk
mailto:heidilyhne@gmail.com
mailto:cou@ombudsmanden.dk
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Reduktionens klumme: 
Ju-bii,. Nu er det ikke reduktionens skyld 

hvis der er fejl bladet. DET ER SÆTTER-

NISSERNE´S SKYLD  

- Sikke dog en aktiv weekend: Julebagning 

hos reduktøsens mor sammen med reduktø-

rens svigerinder (3 stk.s - ikke så mærke-

ligt, at han gerne ville have indlæggene med 

til Tuse Næs, da han nok ellers ville drukne 

i østrogen-snak! ) - Nej, det var rigtig hyg-

geligt.  

Søndag stod den på julemarked: Først hos 

reduktøsens niece, så hjem med reduktør 

og hund og så afsted til Den Norske Sø-

mandskirkes Julebazar. Derinde hilste vi på 

Helena, som vi boede sammen med i Stavan-

ger - et rigtig koseligt (norsk) gensyn og vi 

skulle hilse alle, som hun kender.  

Derfra over til de hjemløse og købe os et 

rigtig flot juletræ - pyha :D 

 

Til sidst en rigtig glædelig 

jul til alle og et fantastisk 

nytår - pas nu på alle fing-

re og øjne - vi vil så gerne 

have jer tilbage i år 2014 i 

ét stykke… :D 

Med nissehilsner 

Reduktør og –tøs. 

 

 
Flemming & (Reduktøsen) Jette 
Bjerre  
Vægterparken 237,  
2770 Kastrup 
3252 0213 

  

2448 5614 / 3031 7413 
 

fl.n.bjerre@comxnet.dk 
- eller 

Yeti.bjerre@gmail.com 
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27/12 2013 


