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Gruppeledernes februar-hjørne 2014
Hurra for det nye år og nye udfordringer!
Men det er vist efterhånden blevet
nævnt et par gange, så lad os da tage fat
på nogle af de arrangementer, som kommer til at foregå.
Som i nok allerede har opdaget, ligger der
igen i år Fastelavn sammen med Grupperådsmåde og årets tænkedag, og dagen
for det hele bliver d. 22/2, som det også
fremgår af tilmeldingenssedlen.
Grupperådsmødet er en vigtig del af Stifindernes trivsel, da der bliver varetaget
ting som budget, valg til bestyrelsen, årsberetning og giver mulighed for forældre
og ledere at komme sammen. Derfor ønskes det naturligvis, at så mange så muligt
deltager, så alle jer forældre har mulighed for at høre mere om, hvordan gruppen
hænger sammen og komme med jeres oplevelser og kommentarer.
Derefter følger de mere festlige
løjer, da vi fejrer fastelavn og opfordrer alle børn, søskende, forældre og andet til at møde op med så
kreative, underholdende, spøjse og
farverige udklædninger og stærke
arme som muligt, i kampen om de
fantastiske præmier, som bliver
efterfulgt af boller og kakao.
Og så kommer de endnu mere festlige løjer, da spejdere landet over
igen går sammen om at fejre vore
stifteres fødselsdage, som gennem
årene er blevet til traditionen
Spejdernes Tænkedag.
Hvert år bliver der samlet penge
ind til et godt formål ved, at der
doneres en to-krone for hvert ind-
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meldt år i korpset. I år har korpset valgt
at tage udgangspunkt i miljøet og pengene
går derfor til IOGA, som står for Internationale Oplevelser og Globalt Ansvar.
Der kan læses mere om det overordnede
arrangement på korpsets hjemmeside på
htt p: //d ds.dk / ny h ede r /2013/ 12 /3/
taenkedag-2014-naermer-sig
men der vil også være oplæg på selve dagen.
Så derfor opfordrer vi alle til at skynde
sig at sætte kryds i kalenderen, tilmelde
sig og sætte to-kroner til side og så håber vi at se jer alle på dagen.
Spejderhilsner

Jack og Mille

22. FEBRUAR - TÆNKEDAG 2014
Hej spejdere
Den 22. februar er den dag, hvor stifterne af spejderbevægelsen Olave og Robert
Baden-Powell begge havde fødselsdag.
Idéen med Tænkedag begyndte da, spejdere fra hele verden sendte hilsner til
Olave og Robert på deres fødselsdag.
Olave Baden-Powell opfordrede til, at
spejderne i stedet tænkte på de andre
spejdere rundt om i verden og hver især
gav det, der svarede til udgiften til et
postkort. Pengene skulle bruges til at
starte nye spejdergrupper og til hjælp
med at udvikle spejderarbejdet i lande,
hvor der ikke tidligere havde været spejdere.
I Stifinderne opfordrer vi til, at vi giver
2,- kr. for hvert år, vi har været spejdere. Pengene deles i år mellem spejderhjælpen og Tænkedags-fonden. Vi samler
to-kronerne sammen til vores fastelavnsarrrangement den 22. februar.

Tænkedag skal også være med til at huske os på, at vi som spejdere er en del af
en bevægelse, der er udbredt over hele
verden. Der er i dag over 40 millioner
spejdere fordelt på 162 af verdens 191
lande.
Med Spejderhilsner

Lederne.
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Hej minier 2014
Hvor har I været seje! Jeg har været så
imponeret over at se, at I er begyndt at
arbejde sammen som en rigtig patrulje, at
I hjælper hinanden og ser, hvordan I kan
bruge hinanden til at løse en opgave. Det
er sådan, det er allersjovest at være
spejder 
I januar er vi begyndt på et længere forløb med Rudyard Kiplings ”Junglebogen”
som fantasiramme. Nogle møder bliver
som små løb med forskellige opgaver, andre møder som færdighedsmøder, hvor vi
fordyber os mere i et emne og lærer noget nyt eller øver os i noget, og så krydrer det hele med nogle lege. Vi har nu
haft et Rikki Tikki Tavi-løb, hvor vi lærte
historien om det modige desmerdyr Rikki
Tikki Tavi og nogle andre af junglens beboere at kende, og I var drønseje! Der
kommer mere af den slags.
UDE & INDE, SÅ HUSK VARMT TØJ &
SUTSKO! –der er s..ørme meget koldt på

gulvet. Og glat på strømpesokker, når vi
leger vilde lege.
I februar skal vi også til grupperådsmøde,
fastelavn og tænkedag, 3-i-1-møde!
Tænkedag og grupperådsmøde kan I læse
noget mere om, hvad er, andetsteds i bladet, men det er nogle rigtigt vigtige ting
for os spejdere, så vi håber, I kommer
alle sammen! Og da vi også holder fastelavn (lidt tidligt) den dag, så håber vi også, I og jeres forældre er godt og grundigt udklædte, og det kan I også godt
regne med, at vi ledere er!

Program
5/2

Junglebogen: færdighedsmøde – orientering

12/2

Vinterferie - INTET MØDE

19/2

Junglebogs-løb

22/2

kl 9-12 Grupperådsmøde/ fastelavn/tænkedag (med familien)

26/2

Junglebogs-løb

Med spejderhilsen

Andre vigtige datoer:
28-30/3 Fællestur (som nisse-turen, bare uden nisser  )

Glip, Chikai,
Rahda og Darzee.

9-11/5

Divisionsturnering

14/6

Familiedag (med familien)

5-12/7

(Uge 28) sommerlejr! Gillastig i Sverige med resten af gruppen.
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Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30

Kære Juniorer
Så er vi allerede godt i gang og sommerferien lurer nærmest lige om hjørnet!! MEN inden vi når så langt, har vi
da heldigvis en del på programmet, som
vi skal. Det nærmeste er Tænkedag og
fastelavn som vi holder 22. februar.
Hvis I forældre spørger jeres juniorbørn om, hvad i alverden tænkedag er
eller hvorfor i himlens navn traditionen
er opstået, ja så håber vi, at de kan
give jer et svar.
Vi har i januar arbejdet med, hvordan
det hele begyndte, Vi har hørt historien om BP – Robert Baden Powell, om Boerkrigen, Brownsea Island og om hvordan
han dels fik ideen til og startede spejderbevægelsen, men også hvordan han var så
heldig, at møde en kvinde, der ville det
samme som ham – nemlig lave spejderarbejde!
Vi har i den forbindelse lavet en luftballon
i hver patrulje og med den skal vi lige efter vinterferien ”flyve” rundt til spejdere
i andre lande og så skal vi prøve at lave
noget af det, andre spejdere gør. Vi skal
selvfølgelig også undersøge, hvordan man
er spejder i andre lande? Er deres traditioner ligesom vores?
Nogle af os, kan da huske, at vi mødte
tyskere på en lejr og deres oprykning og
patrulje system var meget anderledes end
vores.
Det finder vi ud af, når nu ballonen er
færdig. – Vi har flettet en kurv, lavet et
net og lavet selve ballonen, som pt er på

dekorationsplan.
Efter det her forløb nærmer vi os en
fælles tur, vi kommer til en Sct Georgesdag OG så er vi selvfølgelig spændte på,
hvor mange af juniorerne der skal med på
sommerlejr til Sverige?!?!!?
Det glæder vi os til at få tilbagemeldinger
på. Vi glæder os også til at se, hvad I skal
være klædt ud som til fastelavn……den
her leder er i alt fald mentalt i gang med
at overveje sit kostume 
I løbet af foråret kommer programmet til
at stå på orientering, værktøj og især
udeliv.
Vi starter ALTID ude, med mindre det
vælter ned fra de højere luftlag, så husk
fornuftigt tøj.
Med spejderhilsen

Chui, Rahda,

Buni og Sahrabi

Mødedage for Juniorer: Mandag kl 18:30 til 20:30
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Trop februar 2014

Hold da op, hvor er jeg træt i hovedet,
arme, ben, knæ … efter nærmere eftertanke, så er det vidst hele kroppen 
Jeg er lige kommet hjem fra hytten efter
et helt igennem fantastiskt arrangement
af et forrygende hold, nemlig vores
”Fjolle-Tirsdags-24
timers–
Venner” (lettere omdøbt i dagens anledning). Trop og klan har lige overnattet i
sovepose, 24 timer i hytten og NØJ, hvor
har det været sjovt!
- Vi kan kun sige: Prøv det - det var SÅ
sjovt - men hvor kan 16 Trops/
klanspejdere/ledere dog lugte forfærdeligt efter 24 timer lukket inde i en sovepose. - Gå dog hjem, dumme gnu 
- Nå, men ellers så er vi i gang med de
ting, som tropsspejderne selv har brugt
et par møder til at planlægge. Vi fik for nok - 10 år siden, to sæt gamle aflagte
kegler og bowlingkugler, som vi langt om
længe forsøger at få lavet en bane til,
men sidste tirsdag var der frost i jorden
og sne PÅ jorden, så vi bestemte os lynhurtigt for at gribe chancen og fulgte
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klanens eksempel med at gå over ved
Travbanen med en milliard kælke og så
hyggede vi med det. - Underligt nok, så
forsvandt alle andre, da vi kom, men spejdere, der har det sjovt, de larmer, fandt
vi ud af - ikke fordi vi jagede dem væk
eller noget… 
Vi regner med, at vi næste gang kan komme i jorden, så vi kan få os et slag bowling
udenfor - det bliver sjovt
Derefter skal vi tage Naturmærket,
Sundhedsmærket og lave mange andre
sjove ting, har vi hørt - tropsledelsen
glæder os, men lige nu skal vi nok restituere, så nu ”ormer vi af” 

Med tropstramp– og
soveposehilsen

Baloo,

Tavi og Akeela

Billeder lånt fra filmen Disco-Orme

Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00

Klan februar 2014
Så blev der februar og den blev startet
på god maner med en weekend, der stod i
soveposens tegn.
Vi startede nemlig med at tage 24 timer i
sovepose mærket sammen med tropsspejderne. Personligt synes jeg, at det var
nogle gode og udfordrende 24 timer, hvor
man fik oplevet lidt af hvert, bla. at spise
boller i karry, liggende på maven og hvor
man ikke måtte bruge hænderne. Det er
godt nok længe siden, at jeg har været så
træt efter en spejderweekend, at jeg er
faldet i søvn på sengen med alt mit tøj på,
men hvor er det dog rart at kunne bevæge sig ordentligt igen.
Vi er gået i gang med at lave en masse
lejrplads modeller af spisepinde, som de
andre grene kan få lov til at låne, når de
skal lære de andre spejdere om, hvordan
en lejrplads skal se ud og hvilke ting, der
kan være brug for, når man er på tur.

I februar måned er der også grupperådsmøde, tænkedag og fastelavn, hvor jeg da
regner med at se os alle sammen, gerne
udklædt hvis man har lyst til det.

Kathrine.
Mødedage for Klan: Tirsdag kl 19:00 til 21:00
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24 timer i sovepose.
Flere billeder kan ses på vores hjemmeside, under galleri
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Naturhistorie af Dr. Lieberkind:
Se nu på de store grønne larver, også kaldet for soveposer i Deres iver, for at finder en mage - om det
er en han eller hun betyder ikke så meget, da de begge er tvekønnet. Det kan nok være, at ”duften” fra
den anden grønne larve tiltrækker hinanden. Det er
ubeskriveligt - nærmest ufatteligt - at de overhovedet kan få luft, men lydene talte vist sit eget sprog.
Se den smukke dans de udfører, før det ender med, at de nærmest kravler ind i hverandres soveposer. - Nu må vi bare vente i spænding for at se, hvad resultatet bliver efter 24 timer i soveposer.

… Reduktøren har hygget sig i det nostalgiske hjørne 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede.

Søndag den 2. februar kl. 9 -12.
Søndag den 2. marts kl. 9-12.
Vi arbejder videre med aktivitetsrummet på 1. sal og laver små reparationer.

Har du lyst til at give en hånd med i ”hyttepatruljen” så skriv til stifinderne@stifinderne.net - så sørger vi for formiddagskaffen.
På gensyn

Ledere og spejdere i Stifinderne



Ps. Tak for sidst, onkel Danny 
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Gruppeleder afslutningsinterview.
På ledermødet den 9. januar blev Emilie og
Jack valgt som nye gruppeledere. Det betyder, at vi efter henholdsvis 6 og 10 år
på posten nu takker af. Det vil vi i tidens
ånd gøre med et eksklusivt selvinterview,
hvor vi både stiller og besvarer spørgsmålene. På den måde sikrer vi, at vi her på
falderebet får lov til at komme med de
budskaber, vi brænder og har brændt
allermest for.

Hvad har været det sjoveste i tiden som
gruppeledere?

Det er et svært spørgsmål, men vi må hellere prøve at svare, når vi nu selv har stillet det. Noget af det sjoveste er, når de
ting, vi har planlagt, lykkes i langt højere
grad, end vi havde turdet håbe på. Det
kan være en lille ting som koglespillet,
eller den nye oprykning med gyngen. Af de
større ting står sommerlejren i Sverige
højt på listen, men også den første nissetur og spejderdagene. Det sjove ligger i
at fange en ide, udvikle den og så efterfølgende se den vokse i mødet med det
virkelige liv. Det kan man godt blive lidt
høj på.

Kommer man som gruppeleder ikke til at
savne friluftslivet?
Hvad har været den største udfordring i
vores tid som gruppeledere?
Måske ikke den største, men en af de første udfordringer var at få gruppen til at
hænge bedre sammen. Grenene har hele
tiden fungeret god hver for sig, men det
kneb med samarbejdet på tværs, så det
var det første, vi tog fat på. Vi har haft
flere lederweekender og lederdage, hvor
vi gennem både planlægning og praktiske
opgaver har arbejdet på at lære hinanden
bedre at kende. De mange fællesarrangementer har også styrket ledernes kendskab til og respekt for hinanden.
De seneste år har ledergruppen fungeret
som en godt samarbejdet patrulje, hvor vi
har respekt for hinandens styrker og
svagheder.

Det er vist op til en selv. Det er ikke afgørende om arbejdet foregår inden- eller
udendørs, det vigtigste er at det giver
mening i forhold til den udfordring, vi står
overfor.
Selvfølgelig er der en del papirarbejde i
jobbet som gruppeleder, men så må vi bare gå det mere til den, når vi er ude på
ture. Måske betyder det, at der er en del
papir i hverdagen, at vi har været endnu
mere opmærksomme på, at friluftsliv er i
fokus på fællesarrangementerne.

Hvad er gruppelederens særlige ansvar,
altså ud over det ansvar man altid har som
leder?

Selv om alle har del i ansvaret for at
gruppen fungerer, så er det i særlig grad
gruppeledernes ansvar, at tingene hænger
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Gruppeleder afslutningsinterview.
sammen, så de forstærker hinanden og
giver et bedre resultat, end hvis vi arbejdede hver for sig. Vi har lagt vægt på, at
kvaliteten i arbejdet hele tiden har været
høj og i tråd med spejderideen.
Der er et særligt ansvar i forhold til ledergruppen, hvor vi som en blanding af patruljeleder og fællestillidsmænd har arbejdet på at styrke og udvikle kammeratskabet.
Det leder os videre til det næste spørgsmål.

Hvordan bidrager man som gruppeleder til
at udvikle og styrke kammeratskabet i
gruppen?

Først og fremmest ved selv at være en
god kammerat. Vi har lagt meget vægt på
arbejdet på tværs af grenene. Vi oplever,
at det i dag fungere rigtig fint med blandede patruljer på fællesturene. De store
spejdere er rigtigt flinke til at give plads
til og hjælpe de mindre spejdere og omvendt.
Vi har hele vejen arbejdet for at bevidstgøre alle i gruppen om, at vi er Stifindere.
Gruppeidentitet er rigtig vigtig for at skabe sammenhæng og kontinuitet, der i den
sidste ende er det, gruppen skal leve af.
At det virker kan vi blandt andet se af, at
antallet af årsstjerner med to cifre har
været stigende.

Hvad nu?

Hvis vi ikke havde haft lyst til at fortsætte som ledere i Stifinderne, så var vi ikke
lykkedes med vores arbejde som gruppele-
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dere. Nu er det arbejdet med spejderne,
det gælder, men vi vil tage rigtig mange af
de tanker og erfaringer, vi har gjort os
som gruppeledere, med i det videre arbejde.

Til sidst vil vi gerne bringe en stor tak til
alle, som gennem de sidste 6/10 år har
hjulpet os. Uden jeres hjælp havde det
ikke været muligt. Et af Stifindernes helt
store aktiver er den brede gruppe af nuværende og tidligere ledere, forældre og
andre, der altid er klar til at stille op og
bidrage til, at Stifinderne kan lave noget
rigtig godt arbejde med vores spejdere. Vi
håber, at I fortsat vil bakke om Stifindernes arbejde, så Emilie og Jack kan komme
til at opleve mindst lige så meget af de
værdier, der ligger i kammeratskab, ansvar, friluftliv, sjov og udfordring i deres
tid som gruppeledere, som vi har gjort i
vores.
Tak og på gensyn.

Med spejderhilsen

Chui og Darzee.

Februar
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Junior

Klan / www
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3/2

Numa (Mathias Reiner Schnegell)

4

Års

Stjerne

10/2

Matkah (Maya Camilla Ougaard)

2

Års

Stjerne

15/2

Chui (Peter Mikael Glennung)

56 Års

Føsda

Biju (Frank Torreck)

52 Års

Føsda

1/2

GL:

ML:
MA & JA

MA:

JL:
JA:
JH:
TL:
TA:

KL:
Formand:
Kasser:

Jack Boëtius (Gekko)
Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup
Emilie Falmer (Mille)
Poul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411
2850 Nærum
Vibe Jørgensen (Darzee)
Saltværksvej 73A, 2. th, 2770 Kastrup
Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup
Mads Jensen (Glip)
Østbirk Allé 13 ,2770 Kastrup
Niklas B.P. Jørgensen (Chikai)
Rimsøvej 26, 2770 Kastrup

3250 0073 / 4044 4466

Charlotte Falmer (Sahrabi)
Cypres Allé 56, 2770 Kastrup

3251 5170 / 2168 6937

Peter Glennung (Chui)
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup
Jonathan Pedersen (Buni)
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup
Rasmus Thomsen (Tavi)
Ved Mønten 15,3.tn. 2300 Kbh S.
Martin Vedel Andersen (Baloo)
Christian Kolds Allé 10, 2770 Kastrup
Jette Bjerre (Akeela)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup
Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup
Merete Holst
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup
Christian Ougaard
Kastrupvej 228, 2770 Kastrup

StøtteFormand Flemming Bjerre fl.n.bjerre@comxnet.dk
foreningen: Kasser Peter Falmer

jack@boetius.dk

2163 6470
Mille.falmer@hotmail.com

2075 9045
Vibe@stifinderne.net

2348 4782
Kathrine.bjerre@stifinderne.net

3250 3390
madsj123@ofir.dk

3252 5831
hjpj@mail.dk
charlottefalmer@gmail.com

3251 3014
Team-glennung@post.tele.dk

4029 7207
rakmu@hotmail.com

3252 6180
3252 0213 / 3031 7413
jette.bjerre@stifinderne.net

2348 4782
Kathrine.bjerre@stifinderne.net

5135 6377
mereteoglars@vip.cibercity.dk

2044 9127
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 Jeres Navn på. TAK !

Husk at følge os på hjemmesiden www.stifinderne.net
Hytten Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup (3252 5001)15

Reduktionens klumme:
Der er nok sket en lille ændring af bladets
layout, for vores eksterne harddisk syntes
ikke, at den gad ligge oven på computeren, så
den tog en dobbelt saltomortale og landede en
halv meter længere nede med en sideplasker –
ØV, den vil ikke rigtig længere.
Jeg havde fået taget backup af tegninger og
spejdermappen, men ikke bladet, så er det jo
godt, at de ligger på nettet ;-)
Årbogen har I vel fået tilsendt, vi har brugt
120g toner, det er ca. ½ fuld toner.
Så fik jeg hentet Akeela og Radha hjem efter 24
timer i sovepose. Lugten var ubeskrivelig og da var
der gået ca ½ time, før jeg kom og fik at vide at det
havde været værre...
Kan alle have et godt rådsmøde med fastelavnsfest
og tænkedag. Husk at tage 2kroner med.

Med februarshilsner
Reduktør og –tøs 
Flemming (Reduktør) /
Jette Redkutøs Bjerre
Vægterparken 237
2770 Kastrup
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3252 0213
2448 5614 / 3031 7413
fl.n.bjerre@comxnet.dk /
jette.bjerre@comxnet.dk

Tryk: Stifinderne  2014
Der tages forbehold for tylkfejl og mistolkninger

