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Gruppeledernes januar-hjørne 2014
Glædelig Januar.
Men nu er Julen bag os og nytåret er
fejret. Vi håber, at alle stadig har alle
fingre, øjne og tæer, hvor de skal være.
Mange gode ting var at finde i det
sidste år og vi håber, at ligeså mange
gode ting vil ske i det nye år og at I
vil være der til at dele oplevelserne
og erfaringerne sammen med os.
Af de spændende ting der har været
det sidste år, må sommerlejrene være
noget af det, der står klarest for de
fleste, ud i Danmark og for mange ud
af Danmark, gik det.
I år vil vi forsøge at gøre kunsten efter, da turen endnu en gang går ud af
landet til sommer. Denne gang til Sverige. Det er endnu en gang blevet tur
til gruppesommerlejr. Gruppelederne

Fælles sommerlejr Gillastugan 2011
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og lederne vil arbejde hårdt for, at vi
endnu en gang for en fantastisk tur.
Lige kort formalia, så kommer turen
til at ligge i uge 28, altså fra den 5. til
den 12. juli.
Til noget der ligger en smule tættere
på, så er det snart tid til Grupperådsmøde, som ligger den 22. februar, og
som igen ligger i forbindelse med
tænkedagen og fastelavn.
Også fællesturen til foråret som i år
falder i slutningen af Marts (28.—30.
marts/red.), mere informationen om
alle arrangementerne følger senere.

Med mange gode og glade hilsner fra

Gekko og Mille

Godt nytår, minier!
Vi håber, I har haft en skøn ferie.
Optil jul blev vi færdige med vores
”håndværk”-forløb, og I fik nogle fine
mærker til at sy på jeres højre ærme.
Vi fik set på de flotte bestikposer,
perler I havde lavet, og også brugt
lysene samt stearin”bomberne” til at
tænde bål med. I fik også lige gjort
det sidste færdigt, mens vi guffede
pebernødder. Det var skønt at se, at I
kunne hjælpe hinanden med de forskellige teknikker, som ikke alle havde
været med til tidligere.
Vi er, som I ved, begyndt at arbejde
med kniv og så småt med sav (for dem,
der er nået så langt), som vi skal lære
sikkerhedsreglerne for og blive fortrolige med. Det arbejder vi videre
med her i det nye år, når det passer
ind i vores aktiviteter. Hvis I selv har
en kniv, der passer til jeres hånd, må I
gerne have den med til møderne. Når
vi ikke bruger dem, har vi en kiste, vi
låser dem ned i, og man kan godt lade
sin kniv blive liggende i hytten imellem
møderne. Men husk at skrive navn i!

Vi åbner året med et forløb bygget
over Junglebogen, som vi bl.a. har vores spejdernavne fra. Vi skal tit være
ude, så det kan være en god idé at have en lommelygte (eller pandelampe,
hvis man har sådan én) med.
Det er altså sjovere, når vi alle sammen er der, og I er altid velkomne til
at tage en kammerat med.
Andre vigtige datoer!
22/2 kl 9-12 Grupperådsmøde/
fastelavn/tænkedag (med familien)
28-30/3 Fællestur (som nisse-turen,
bare uden nisser  )
9-11/5 Divisionsturnering
14/6 Familiedag (med familien)
Uge 28 sommerlejr!

Program:
8/1

Første møde efter ferien. Bål og leg

15/1

Junglebog-forløb

22/1

Junglebogen

29/1

Junglebogen

Med spejderhilsen

Glip, Chikai,

Radha & Darzee

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30
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Indlæg til juniorerne, januar 2014.
Allerførst skal I ønskes et rigtigt
glædeligt nytår! Vi håber, I havde en
skøn jul og en forrygende nytårsaften, og at ingen er kommet til skade.
Når vi ser tilbage på efteråret, så har
vi både haft et mørke tema, hvor vi
både blev lidt mere fortrolige med
mørket og legede med reflekser i
mørket. – Vi har lavet nogle fantastiske nisser, der både er savet, hugget
og snittet, og vi kan kun sige, at de
blev rigtig gode!! Se selv på billedet!!
Vi
sluttede
december
af
med vores store
julebagedag, og i den
forbindelse vil
vi gerne sige
tusinde tak til
alle de forældre, der trådte til og hjalp
os i december
– både med at
komme og bore
og save nisser med os, men også jer,
der kom og bagte med os. Det er vi
meget glade for, og vi syntes det var
fantastisk at have jer med.
Nu venter anden del af spejderåret!
Det første vi tager fat på, er en historisk periode omkring spejderbevægelsen.
Vores fem første møder hedder således: Boerkrigen, Brownsea Island,
Spejderbevægelsen startes, ideen
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spredes og Spejderbevægelsen i dag.
Vi får brug for mange forskellige
spejderfærdigheder – både hele patruljens og jeres egne færdigheder,
ligesom den gang, det hele startede.
Vi skal finde ud af: Hvordan begyndte
det hele? og hvordan og hvorfor blev
det så stort? Hvad laver spejdere i
andre lande? Kommer nepalbold fra
Nepal? Følger spejdere i andre lande
gamle damer over vejen? Er et tjikkerlikker det samme i andre dele af
verden som her? og mange andre
spørgsmål.
Vi skal bruge både hænder og hoved,
når vi begiver os ud på en spændende
rejse, der handler om at være spejder, og som vi afslutter med vores
tænkedag i februar – 22/2.
Vi kommer til at starte vores møder
ude hver gang – så husk det varme tøj
her i vinteren.
Husk også at melde afbud, hvis I ikke
kommer til et møde. Mange af jer cykler selv, så vi vil gerne vide, om I er
undervejs eller er fraværende til mødet.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer
6. januar kl. 18:30 til 20:30, med
varmt tøj og med masser af energi.
Med spejderhilsen fra

Chui, Radha, Buni,

Vachan og Sahrabi

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

Hej Trop
24. timer i en sovepose mærke
Denne weekend er noget for sig selv!!
For troppen og klanspejder!!
I weekend fra lørdag den 1. februar kl. 08.30 til søndag den 2. kl. ca. 11.00 i hytten.
Kan du være i en sovepose i hele 24 timer!!
– mange super gode oplevelser venter på jer .
Vi skal være i en sovepose fra kl. 10.00 og samtidig få en på oplevelsen.
I denne weekend skal vi løse opgaver i soveposen og det er lidt i sig selv en udfordring.
Du kommer til at løse mange spændende opgaver i soveposen helt frem til søndag kl.
10.00, hvor vi står ud af posen igen.
Når du har gennemført alle 24 timer, udløser det dette seje mærke..
Så tilmeld dig nu!! (senest tirsdag den 21. jan.)
Pris for weekend er 125,Alle lederne er med som deltagere, så vi for brug for alt den hjælp,
vi kan få fra dig med at holde styr på dem J
Hilsen fjolle tirsdags vennerne
Lars og co.
Mere info på tlf. Rasmus 4029 7207, Kathrine 2348 4782 og Lars 4097 3619
Er du klar og de 24 timer? Dem skal du nok klare - så ses vi?
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Hej alle ”Mærkedyr”
Hej alle sammen.
Så er vi trådt ind i det nye år på god
og hyggelig manér. Tak for et godt år
2013 og lad os håbe, at 2014 bliver
mindst lige så godt.
Som noget af det første i det nye år
har vi nogle enkelte hængepartier fra
det forgangne år, bla. nogle bålkapper,
som vi lige skal have lagt en sidste
hånd på. Derefter må vi hellere finde
ud af, hvad vi kunne tænke os at lave i
foråret.
I starten af februar skal vi tage et

mærke sammen med troppen, der hedder ”24 timer i sovepose”, som Lars og
nogle af hans andre ”fjolle venner” har
planlagt, så nu må vi se hvilke skøre
påfund, de har fundet på for os.
Ellers er der vel ikke så meget mere
at skrive end godt nytår og tak for
det gamle, og så ses vi ellers til sædvanlig tid til hygge og spejderarbejde.
Med Klan-hilsen

Kathrine.

- At følge mig over gaden er fint
nok, men hvis du virkelig gerne vil
hjælpe mig, kan du så ikke lige
oversætte de her pokkers beskeder fra mine børnebørn?
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STIFINDEREN – TOMAHAWKEN
60 års jubilæum.

I september 2013 fejrede Stifinderne
60 års jubilæum, og nu kan vores blad
også fejre 60 års jubilæum.
Det første nummer af vores blad udkom
ved årsskiftet 1953/54. Dengang hed
bladet Tomahawken, et navn det beholdt
frem til sammenlægningen med pigerne i
Tårnby Trop i 1973. I den første tid
efter sammenlægnin-gen havde bladet
Vi har her i Reduktionen, med Peter
Glennungs hjælp, fået fat i et meget
gammelt, gulnet papir, som ved nærmere gennemgang viste sig at være et eksemplar af det allerførste StifinderBlad - dengang kaldet Tomahawken.
Dette har vi nænsomt scannet ind og
sendt ud til jer og vores web-far.
På stifinderne.net kan du også - hvis du
lyster - læse sig gennem dette gamle
blad og samtidig sende en venlig tanke
til de gamle redaktører - sikke nogle
armmuskler, der må have haft, da de
dengang blev kopieret med stensil, eller
i hvert fald noget, der lignede.
Hm, da vi i sin tid overtog trykkeriet,
modtog vi samtidig en kasse med mere
eller mindre ituklippede papirer med
tegninger og diverse gængse ord i varierende størrelser, så vi kunne klippe-

lidt forskellige udseender, indtil det fik
den opsætning, vi kender i dag.
Gennem alle årene har bladet været en
vigtig del af Stifinderne. For at kunne
lave et blad, skal der være noget at lave
det af. Mange redaktører har gennem
årene kæmpet for at samle indlæg, så
bladet har kunnet give så gode informationer om arbejdet i Stifinderne som
muligt.
Bladet indeholder både fortællinger, om
det vi har lavet og det vi skal lave. Når
vi har gode planer og laver sjove og
spændende aktiviteter, så er det dejligt
at kunne skrive om det. Bladet er på en
måde et mål for, hvor godt det går i
Stifinderne. Lad os hjælpe hinanden
med at lave et godt blad mange år frem.
klistre bladet, men vi gik heldigvis hurtigt over til computer og hentede så
billederne på en medfølgende diskette…
Pyha - ellers havde vi nok heller ikke
overlevet så længe 
Vi håber, at I vil tage jer tid til at læse
det gamle blad og sende den daværende
redaktion en særdeles venlig tanke 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede.

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 aktiviteter, 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 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
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Ledere og spejdere i Stifinderne

Februar
1
2
3

4
5

4
5

6
7

6
7

8
9

Ledermøde kl. 19

24 timer i sovepose

{

Januar
1
2
3

Ledermøde kl. 19

8
9

10

10

11

11

12

12

13 Bestyrelsesmøde kl. 19

13

14

14

15
16

15
16

17
18
19

17
18
19

20
21

20
21

22
23

22
23

24
25

24
25

26
27

26
27

28
29

28

Grupperådsmøde/Tænkedag/
Fastelavn

30
31
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Jun:

7/1

Tikki - (Axel)

5

Års

Stjerne

30/1

Sahrabi - (Charlotte)

52

Års

Føz’da

Trop:

14/1

Kirba - (Josefine)

13

Års

Føz’da

Klan:

24/1

Paxi - (Mia)

5

Års

Stjerne

GL:

16/1

Gekko - (Jack)

22

Års

Stjerne

GH:

31/1

Ikki - (Mikael)

31

Års

Føz’da

ST. Formand og
Reduktør

29/1

Flemming

54

Års

Føz’da
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GL:

Jack Boëtius (Gekko)
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup

3250 0073
jack@boetius.dk

4044 4466

Emilie Falmer (Mille)
Paul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411,
2850 Nærum
ML:
MA & JA:
MH:

Vibe Jørgensen (Darzee)
Saltværksvej 73A, 2. th,2770 Kastrup
Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup
Mads Jensen (Glip)
Østbirk allé 13, 2770 Kastrup

JA:

2348 4782
kathrine.bjerre@stifinderne.net

3250 3390
3252 5831
hjpj@mail.dk

Charlotte Falmer (Sahrabi)
Cypres allé 56, 2770 Kastrup

charlottefalmer@privat.dk

Peter Glennung (Chui)
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup

team-glennung@post.tele.dk

3251 5170
2168 6937

3251 3014

Heidi Lyhne (Vachan)
Middelgrundsvej 19,2,tv. 2300 Kbh.S.

JH:

Jonathan Pedersen (Buni)
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup

TL:

Rasmus Thomsen (Tavi)
Ved Mønten 15, 3. th., 2300 Kbh. S.

TA:

2075 9045
vibe@stifinderne.net

madsj123@ofir.dk

Niclas B.P. Jørgensen (Chikai)
Rimsøvej 26, 2770 Kastrup
JL:

2163 6470
mille.falmer@hotmail.com

6091 2474
heidilyhne@gmail.com

4029 7207
rakmu@hotmail.com

Martin Velde Andersen (Baloo)
Christen Kolds allé 10, 2770 Kastrup
Jette Bjerre (Akeela)
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup

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

3031 7413

Ny KL:

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup

kathrine.bjerre@stifinderne.net

Formand:

Merete Holst
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup

mereteoglars@vip.cybercity.dk

Kasserer:
Støtteforening:

2348 4782

5135 6377

Christian Ougaard
Kastrupvej 228, 2770 Kastrup

2044 9127
cou@ombudsmanden.dk

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
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Reduktionens Nytårs-klumme:
Ja - så er der gået endnu et år og vi sidder
her stadig… Hvor har der været mange
andre redaktører før os i de forgangne 60
år! - Det er utroligt, at vi stadig
gider! - Men dét
gør vi og derfor
må I også finde
jer i, at vi af og
til banker jer lidt
mentalt i hovedet
med deadline og
deslige.
Vi synes rent fak-
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Deadline
FebruarBladet
30/1 2014

tisk, at det er sjovt dét, vi gør, samtidig
med, at det er rigtig vigtigt for gruppen at
have et blad, man kan slå op i og læse mere
eller mindre seriøse indlæg. - Se nu bare på
side 5. Her toner et indlæg frem fra vores
fantastiske fjolletirsdags-mennesker. Igen
har de fremtryllet en - er jeg sikker på, at
den bliver - helt fantastisk og anderledes
og uforglemmelig tur til os (trop og klan) Og vi vil love jer, at det kommer der også
et indlæg ud af! 
- Det ér og bliver reduktøsens første og
eneste nytårsfortsæt
for i år!
Med Nytårs-hilsner
Reduktør og –tøs.
- Jeg glæder mig 

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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