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Gruppeledernes december-hjørne 2014 
Så fik vi julehygget på årets nissetur. Dej-

ligt at se så mange, der deltog og var med 

til at finde ledetråde, så den hemmelige 

besked kunne blive fundet. En rigtig stor 

tak skal gå til de forældre, der var med til 

at hjælpe med mad og poster og alt ind-

imellem, Stifinderne bygger på frivilligt 

arbejde og det er fantastisk, når flere vil 

bidrage. 

Nu hvor årets nissetur er vel overstået og 

julen står for døren, jeg vil næsten tro, at 

den allerede er her, når dette når ud, så er 

det også på tide snart at lukke og slukke og 

gå i vinterhi for Stifinderne. I det nye år 

lægger vi hårdt ud med vores ønsker og 

forudsætninger for et nyt, spændende og 

udfordrende år.  

Traditionen tro vil Stifinderne holde faste-

lavn og grupperådsmøde på samme dag, 

nemlig d. 1.2.2015 og der vil derfor komme 

udviklingsplan og årsrapport ud medio janu-

ar.  

Men mens lederne spekulerer i nye vilde 

projekter, kommer juleferien altså først. 

Husk at tjekke i jeres respektive grene, 

hvornår der er afslutning og eventuelle 

særlige arrangementer eller mødesteder.  

Så er der også ved at ske nogle udskiftnin-

ger i hytten. På det helt lav-praktiske bli-

ver der den 8. december installeret nyt 

blandingsbatteri, hvilket alle, der har prø-

vet at tage opvasken i hytten, nok vil glæde 

sig over. Så kommer der nye radiatorer og 

vi får også en varmepumpe.  

På et lidt mere organisatoriske plan skal vi 

snart have ny minileder. Jeg er sikker på, 

at I har hørt om det før. Vi har i hvert fald 

snakket og skrevet om det længe, men rea-

liteten er, at posten stadig er ledig. Så hvis 

der er én derude, som selv har en lille leder 

i maven, eller bare spørgsmål, eller måske 

kender nogen der kunne være interessere-

de, så kontakt os endelig gerne, vores info 

står bag i bladet og på hjemmesiden. 

De bedste jule– og spejderhilsner 

Gruppelederne 

 Jack og Mille  
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 Program: 

3 / 12 Reflex-løb. HUSK LOMMELYGTE! 

10 / 12 Knob og halløj 

17 / 12 Sidste møde for i år! Vi ses… 

7 / 1 - 2015  Godt nytår! ( Første møde i 2015 ) 

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

Mini december 2014 

Hej minier! 

Tak for en top sjov, hyggelig, skør, flot, 

julet og alt muligt andet nissetur! Hvor 

var det fedt at have næsten jer alle sam-

men med på tur, mange af jer for første 

gang. I klarede det rigtig godt  Vi lave-

de en tegne-evaluering på mødet efter 

turen, og det tager vi med til resten af 

ledergruppen, så vi kan lave endnu federe 

ture i fremtiden. 

På turen havde vi spejdernavne-ceremoni, 

hvor hele 11 minier blev døbt, og det be-

tyder vist en masse navnelege den næste 

tid  

Tillykke med dåben til 

Maksai – Rasmus  Fossa – Aksel 

Tariq – Oscar   Tirtha - Silje 

Tha – Otto   Keego - Aron 

Akka – Lærke   Juhna – Ida 

Tikki – Jack   Tutu – Louie 

Karait – Marius 

Her i vintertiden fortsætter vi med at 

blive knivskarpe til knob og finde os på 

plads med det der ”mørke”. Programmer-

ne vil bestå af lidt af hvert, og nogle gan-

ge er en lygte godt at have med!  

Lige inden vi går på ferie, skal vi julehyg-

ge på spejdermaner, men husk, vi starter 

stadig udendørs og nogle gange skal vi 

være derude et pænt stykke tid, hvorfor 

varmt tøj og mere på benene end et par 

strømpebukser er et hit. 

Som I har kunnet læse i de tidligere 

numre af Stifinderen, har jeg, Vibe/

Darzee, af forsk. årsager valgt at stoppe 

som minileder i starten af det nye år. 

Hvem der overtager at lede spejderar-

bejdet med minierne sammen med Kathri-

ne/Radha er endnu ikke faldet helt på 

plads, men bare rolig, vi lader ikke lige 

pludselig bare det hele falde på gulvet!  

Vi søger med lys og lygte, og der er nogle 

i kikkerten, men allermest fantastisk 

kunne det være, hvis vi kunne få bygget 

et team på en 3-4 mand op om mini-

flokken. Kender I nogen, der kunne være 

interesseret eller kunne I selv se jer væ-

re med i Stifindernes ledergruppe, så tag 

endelig kontakt med os, fx efter et mø-

de, så vi kan få en snak om det. Spejder-

/leder-erfaring er ikke en nødvendighed, 

den får man, men lysten er! 
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Tak for en super god nissetur. Det blev 

lige sådan en tur, som man altid går og 

håber på. Selv om hytten blev fyldt til 

bristepunktet, så var humøret højt. Nis-

seopgaver, nisseskattejagt og julekorts-

fabrikation fik I klaret i overbevisende 

stil. Hverken vabler, forsvundne unifor-

mer eller manglende soveposer kunne 

ødelægge humøret.  

Lørdag aften fik Tanja og Christian sam-

men med 14 andre Stifindere deres spej-

dernavne. Tanja fik navnet Kotta, og 

Christian hedder nu Miko – tillykke til jer 

begge to.  

I november har vi leget detektiver. Hvor 

var I skrappe til at gætte de hændelser, 

I havde lavet til hinanden. Til gengæld 

kneb det lidt med finde dyrene i den 

mørke ”skov”, særligt havde harer gemt 

sig fantastisk godt i det høje græs. Der 

var nogen, der nærmest trådte på den, 

inden den blev opdaget. 

 

Vi er nu i fuld gang med vores julehus-

flids arbejder. Der skal både hugges, 

snittes, knyttes og bindes, så der er go-

de muligheder for at øve spejderfærdig-

hederne. Den 8. december giver vi den 

fuld gas med forberedelserne til vores 

juleafslutning. Vi skal bage, lave konfekt 

og julepynt. Vi får rigtig travlt, så hvis 

der er 3-4 forældre, der vil hjælpe os, 

vil vi blive meget glade. 

 

Mandag den 15. december bliver sidste 

møde inden juleferien. Vi skal julehygge – 

lege, synge og spise de godter, vi har la-

vet ugen før. Husk nissehue og en lille 

pakke til en værdi af højst 20,- kr. 

 

Første møde i det nye år bliver mandag 

den 5. januar. Vi tager en rask rundtur i 

nogle af de opgaver og aktiviteter, vi har 

været i gennem i 2014, og der kommer 

helt sikkert også en prøve på noget af 

det, vi skal lave i de første måneder af 

2015. 

 

En rigtig god jul og godt nytår til jer alle 

sammen og jeres familier samt tak for et 

fantastisk spejderår. 
 

 

Med spejderhilsen  

Radha, Buni, 
Sahrabi og Chui.  

Hej super Juniorer 
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Med Nissestøvletramp 

Gråbror (Nikolaj),   
Tavi og Akeela 

Hej alle i dejlige tossede tropsspejdere. 

- Så har vi været afsted på årets nisse-

tur og hold da op, hvor var vi mange… 

I var rigtig dygtige til at agere patrulje-

ledere i de forskellige rejsehold på løbet 

om lørdagen - I holder sammen som ær-

tehalm (”gammelt” udtryk, der betyder, 

at man ikke kan trække jer fra hinan-

den), men I kan også få udført jeres op-

gaver, når I får dem præsenteret - in-

gen sure miner og i det hele taget: Tu-

sind tak for en dejlig tur til jer alle sam-

men, det var en fornøjelse, selvom trops-

ledelsen måtte sidde på gulvet…  

Og så i øvrigt et stort velkommen i Sti-

finderne til nydøbte Kasja (Nikoline), 

Shaitan (Daniel) og så fik vi også døbt 

Nikolaj til Gråbror - tillykke til jer alle 

tre. - Vi fik i øvrigt 16 nydøbte Stifinde-

re på denne tur - det er totalt vildt, så 

mange har vi aldrig haft på én gang før. 

- Ellers har vi haft gang i førstehjælp i 

november. Vi havde besøg af Gekko 

(Jack) som havde ”Anna” med - en meget 

rolig pige, som opførte sig fint hele af-

tenen - nej, det var en dukke, som vi gav 

hjertemassage og kunstigt åndedræt. Vi 

fik også lært at lægge hinanden i stabilt 

sideleje, vi fik snakket om forskellige 

former for førstehjælp og I var rigtig 

gode alle sammen,  og holdt stort set 

koncentrationen hele aftenen, selvom 

det var næsten to timer langt  

Tirsdag d. 25. november efter nissetu-

ren havde vi en aftale på Tårnby Brand-

station. Vi mødte op kl. 19:30 og fik en 

lille rundvisning af Karsten, som var på 

døgnvagt. 

Oppe på 1. sal var deres kontorer, køk-

ken, opholdsstue og soverum - og et bil-

lede af alle brandfolkene, hvor nogen 

havde leget lidt - der var i hvert fald et 

foto af Doc Brown fra ”Tilbage til frem-

tiden” og Chewbacca fra ”Starwars” - 

der skal også være plads til lidt humor. 

Vi så den gamle brandbil, som havde væ-

ret brugt til julelystændingen på Ama-

gerbrogade dagen før, vi var ude og 

sprøjte med vand på Gl. Kirkevej og de 

fleste af os var oppe i 30 meters højde 

med Lasse Dvoracek. - Midt i det hele 

kom så en blind alarm, så vi fik også set, 

hvor hurtigt stationen bliver fyldt op af 

brandmænd, som var klar til at tage fat 

- heldigvis var det bare en skorsten, der 

røg lidt for meget… 

Vi har hørt fra Lars og Co. om en 

Fjolletirsdag inden jul - se side 8... 

Vi har sidste møde i år d. 16.12., hvor I 

bedes tage en lille gave med til pakkeleg 

på max. 20 kr. og nissehue, og så hygger 

vi - og første møde i det nye år bliver til 

Helligtrekonger… (?) - 6.1.2015 

Vi ses - pas nu godt på alle fingre og øjne 

og hinanden  

Trop december 2014 

Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00 
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Så blev det december og juletid. 

Vi har nu holdt en pause med vores bræt 

spil og gået over til at være kreative i en 

anden forstand. Vi er nemlig i gang med 

at lave forskelligt julepynt i naturmateri-

aler, og andre lidt mere holdbare materi-

aler end fx glanspapir og karton. 

Drengene lagde ud med at prøve at lave 

en guilande ud af træ og det blev til en 

masse forskellige forsøg, som desværre 

ikke rigtig fungerede. 

Vi har i det sidste stykke tid ikke set så 

meget til Niclas, da han er i gang med at 

tage kørekort. Vi håber, at vi kommer til 

at se mere til ham i 2015. 

På nisseturen var vi afsted som en blan-

ding af ledere og senior spejdere. Jeg 

synes selv, at det fungerede ret godt at 

vi under div. transport situationer var 

sammen med hvert 

vores rejsehold og så 

lørdagen var vi ”os 

selv” og fik lov til at 

deltage i de forskelli-

ge poster og andre 

aktiviteter. 

De fleste af os opda-

gede også på nissetu-

ren hvor mange flere 

spejdere, vi er blevet 

siden sidste fælle-

stur. Der var hele 16 

nye spejdere som 

skulle have deres 

spejdernavn. Så der 

er en masse nye nav-

ne, som vi er nogen, 

der skal lærer. 

D. 9. december er der fjolletirsdagsmø-

de (tjek side 8) sammen med troppen, så 

der må vi se, hvad vi skal lave af skøre/

sjove/underholdende/underlige ting. 

Tirsdagen efter er det d. 16/12 og der 

holder vi juleafslutning for os selv, hvor 

vi bla. skal lege pakkeleg og bytte julega-

ver og hygge os sammen, inden vi siger 

tak for i år. 

D. 12/12 fylder Niclas 18 år, så er det 

hans tid til at blive ”voksen” som det nu 

hedder. Men voksne bliver vi nok aldrig 

helt  

Tak for et godt år sammen og jeh håber, 

at vi må opleve en masse herlige ting 

sammen i det næste år. 

Klan december 2014 

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

Ledere søges 
 

Efter mange år som leder i Stifinderne har Vibe valgt at stoppe som minile-

der. Det betyder, at vi mangler en afløser til sammen med Kathrine 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 rig-

tig meget igen. Ud over kammeratskab, ansvar, friluftliv, sjov og udfordrin-

ger, 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 

Lederne i Stifinderne. 

ANNONCE: 

- Kontakt: Se bag i Bladet 
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Vigtig info for trop og klan 
om tirsdag den 9. december 

 
Den mugne cafe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tør du komme her!! 
”Den Grå Dame”- som tidligere var oldfrue er bestyrer her -  

vil byde på noget varmt og klamt.  
. 

Kom gerne kl. 18.30 - lidt før i plejer - og se  

om du kommer levende igennem aftenen. 
 

Dette er en fjolletirsdag  med dødelig oplevelse Uhhh! 
 

Ses vi her :-)  
 

  Lars  
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 December  Januar 2015 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8 Ledrmøde kl. 19 

9  9  

10  10  

11 Ledermøde kl. 19 11  

12  12  

13  13  

14  14  

15  15  

16  16  

17  17  

18  18  

19  19  

20  20  

21  21  

22  22  

23  23  

24 ”Disneys Juleshow” på DR1 24  

25  25  

26  26  

27 HUSK: Indlæg til årbogen 2014 / 2015 27  

28  28  

29  29  

30  30  

31 ”90 års-fødselesdagen” på DR1 31 I morgen er der Rådsmøde 
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Mini 13/12 Akka (Lærke) 9 Års  Føzda 

Junior 24/11 Nilghai (Daniel) - Undskyld 11 Års  Føzda 

 31/12 Felix (Anton) 11 Års  Føzda 

Klan 12/12 Chikai (Nicla) 18 Års Føzda 

GL 20/12 Mao (Emilie) 24 Års  Føzda 

GH 14/12 Anne-Marie 55 Års  Føzda 

 15/12 Hathi (Jacob) 41 Års  Føzda 



11 

GL: 
Jack Boëtius (Gekko) 

Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup 
3250 0073 / 4044 4466 

jack@boetius.dk 

 

Emilie Falmer (Mille) 

Poul 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, 2770 Kastrup 
2348 4782 

Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

Mads Jensen (Glip) 

Østbirk Allé 13 ,2770 Kastrup 
3250 3390 

madsj123@ofir.dk 

MA:  

Niklas B.P. Jørgensen (Chikai) 

Rimsøvej 26, 2770 Kastrup 
3252 5831 
hjpj@mail.dk 

JL: 
Charlotte Falmer (Sahrabi) 

Cypres Allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 / 2168 6937 
charlottefalmer@gmail.com 

 

JA: 
Peter Glennung (Chui) 

Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 
3251 3014 

Team-glennung@post.tele.dk 

JH: 
Jonathan Pedersen (Buni) 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
 

TL: 
Rasmus Thomsen (Tavi) 

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

rakmu@hotmail.com 

TA:  Nikolaj Kaas Mortensen 

Østerdalsgade 11, 4.th, 2300 Kbh. S. 
2840 8848  

nikolajkaas90@gmail.com 

Jette Bjerre (Akeela) 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 
3252 0213 / 3031 7413 

jette.bjerre@stifinderne.net 

KL: 
Kathrine Bjerre (Radha) 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 
2348 4782 

Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

Formand: 
Merete Holst 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
5135 6377 

mereteoglars@vip.cibercity.dk 

Kasser: 

Christian Ougaard  

Robert Jacobsensvej 85, 1. Th. 2300 Kbh S 
Danske Bank 1551-2680561799  

2044 9127 
Cou@ombudsmanden.dk 

Støtte-

foreningen: 

Formand Flemming Bjerre fl.n.bjerre@comxnet.dk 

Kasser Peter Falmer p.falmer@tdcadsl.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) 

mailto:nikolajkaas90@gmail.com
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Med Nissehilsner 

Reduktør og -tøs  

Tryk: Stifinderne  2014 

Der tages forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Flemming (Reduktør)  & Jette (Reduktøs) Bjerre 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

3252 0213  

reduktionen@stifinderne.net  

Nogle afdelinger har et meget lavt antal 

ledere. Det betyder desværre, at vi er nødt 

til aflyse et møde, hvis bare een af lederne 

går ned med influensa-flaget, da vi af sik-

kerhedsmæssige årsager ikke kan afholde 

et møde med 10 børn og kun 1 leder. 

Det kræver ingen spejderfærdigheder – 

selvom de naturligvis er velkomne – men 

blot, at vi kan sikre, at der altid er mindst 2 

voksne til møderne. 

Du skriver dig ikke op til diverse møder og 

ture – men bliver optaget på vores mail liste 

over folk, som gerne vil have tilbuddet om 

at give en hånd med, med kort varsel. Kan 

du, så svarer du bare tilbage og siger ”Yep, 

jeg kommer onsdag aften og hjælper mini-

erne” – og kan du ikke, så sletter du bare 

mailet. 

Mail listen vil måske også blive brugt til at 

invitere ildsjæle til de planlagte aktiviteter 

– men her vil Stifinderen altid være det 

primære forum til at efterlyse hjælpere. 
 

Hvis du vil være med på listen, skal du bare 

sende et mail til frank@torreck.dk, så bli-

ver du tilføjet. Og hvis du synes, der er for 

meget trafik på listen, er det også blot 1 

mail, så bliver du taget af listen. 
 

Du får listens navn, når du tilmelder dig – så 

kan du samtidig checke dine anti-spam filtre 
 

 

 

MSH 
Frank - Webmaster 

Vi kunne godt bruge dig - bare af og til. 

HUSK INDLÆG TIL ÅRBOGEN ! 
Reduktionens klumme: 

KÆRE ALLE LEDERE. 

HUSK AT VI SKAL HAVE IND-

LÆG TIL ÅRBOGEN TIL TIDEN.  
Vi har et kæmpe arbejde i sigte hér i redukti-

onslokalet, januar-bladet, indkaldelser, Årbo-

gen for 2014/2015. og så skal der lige laves 

adresselister m.m.m. det hele skal være sendt 

d. 10 januar. Og det tager tid, så vær rar at 

overholde Deadlinen. Der skal bla. trykkes ca. 

1500 sider.  Nåh-ja der er jo også et job, der 

skal passes   

Psa åp sætternissre der ued, mna vde algrid, 

hvornrå dne slrå tli. 

Rof lieg pluedelitg  sålr ned tli - - - - - - - 

Væk med dig, din frække sætternisse! 
Kan I alle have en god jul og en særdeles godt nytår, 

ikke mindst hos Stifinderne. Og pas nu på jer og 

Jeres venner, i tiden der kommer, med krudt, klej-

ner, marcipangrise, raketter og ikke mindst alle de 

dejlige bløde pakker, det er jo altid rart at få   

mailto:reduktionen@stifinderne.net
mailto:frank@torreck.dk

