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Gruppeledernes januar-hjørne 2015
Velkommen tilbage til hverdagen. Vi håber som altid, at alle har haft en god juleferie og er kommet ind i det nye år
med alle fingre og lignende i behold.
Vi håber også, at I er friske på et nyt år
sammen med os med alt, hvad vi kan finde
på at udfordre os selv og hinanden med.
Som altid er der masser af spændende
ting i vente her til foråret, blandt andet
forårsturen og som altid det store grupperådsmøde og fastelavn rullet i én her i
starten af februar, for dato se kalenderen bagerst i bladet, hvor der også gemmer sig andre nyttige informationer.
For mere information om, hvad grenene
hver i sær har på programmet de næste
par måneder, kan der læses mere om i
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deres egne sektioner i her samme blad,
hvor der jo altid står så meget nyt og
nyttigt omkring Stifinderne.
Vi glæder os til endnu et år sammen.
Med venlig hilsen

Jack og Mille

Godt Nytår, minier!
Allerførst skal der lyde et varmt velkommen til Henriette, der er ny leder
hos minierne. Henriette er mor til Ibex
hos juniorerne og sidder i Stifindernes
bestyrelse. Det er rigtig dejligt, og vi
glæder os til at få et rigtig godt samarbejde om at lave noget knippelfint spejderarbejde med jer minier.
Det skal lige gøres helt klart, at Darzee
(Vibe) bliver som leder lidt endnu, indtil
vi har et rigtig godt og stærkt lederteam
sat sammen. Vi vil nemlig allerhelst være
3 (mindst) ledere i minigrenen, både fordi
vi så er mindre sårbare i tilfælde af sygdom o.l., men især fordi vi så kan organisere os bedre til møderne med så mange
spejdere og så vi er flere, der kan sparre
om de gode ideer og hvordan vi laver det
allerbedste spejderarbejde. Så altså,
selvom Henriette er trådt til, så leder vi
stadig efter en mere! Kender du til nogen, det kunne være lige noget for, så
råb endelig højt. Spejdererfaring er mindre betydningsfuldt end lysten til at være med 
Når I kigger i programmet, vil I nok finde, at det ser lidt tomt ud. Det er fordi,
vi med en ny i teamet gerne vil have lejlighed til at lægge planerne sammen, og

det har vi endnu ikke haft lejlighed til
her ved bladets deadline.
Vi starter med, til det første minimøde,
sammen at finde ud af, hvad vi rigtig
godt kunne tænke os at lave i 2015, hvad
der fungerede rigtig godt sidste år, og
hvad vi gerne vil have mere af.
Noget, der ikke ændrer sig fra sidste år
– vi skal stadig have tøj på til måske at
skulle være ude meget af mødet (vi er
ALTID ude i starten af mødet), vi skal
stadig have sutsko med (det er drønkoldt
og glat på gulvet) og vi skal stadig melde
afbud til en leder, hvis vi ikke kan komme .
Det sidste er rigtig vigtigt, både for at vi
kan planlægge efter, hvor mange vi bliver, men også så vi ikke bliver bekymrede, hvis I ikke dukker op. Så smid en sms,
en mail eller ring os op, og gerne i god tid
inden mødet starter.
Og så er der grupperådsmøde! Det er
spejdergruppens generalforsamling, hvor
vi også holder fastelavn, og udover at det
er rigtig hyggeligt, så er det også en god
måde at se, hvad alle de der ledere er
for nogle og høre lidt om gruppen. I modtager en invitation
særligt med posten.

Program:
8/1 2015

”Nytårskur”. Lidt fra det gamle år og lidt fra det nye

14 / 1

Mini-møde

21 / 1

Mini-møde

28 / 1

Mini-møde

1/2

Med spejderhilsner

Henriette, Radha og Darzee.

Gruppe-rådsmøde og fastelavn. Se andet steds i bladet/indkaldelse.
Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30
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Kære Juniorer
Godt nytår til jer alle sammen. Vi håber,
at I har haft en god jul og er kommet
godt ind i det nye år.
Så gik dette år – 2014 – og nu skal vi til
at lære at sige 2015, et flot tal synes
jeg ;-)
Det har været et dejligt år, hvor vi har
nået en masse forskellige ting. Det kan I
læse om i vores årbog. I er nogle seje
spejdere! I arbejder rigtig godt sammen,
I er gode ved hinanden, den stil skal vi
fortsætte med i det nye år, for det er
noget, vi er rigtig glade for og stolte af.
Vi har været meget ude, også her i december, og det skal vi så sandelig også
være i januar, med mindre det er så iskoldt, at vi ikke kan holde ud at være
udendørs, så husk hue og vanter!
Første møde i 2015 er mandag den 5.
januar.
Vi starter med et lille løb gennem noget
af det, vi har lavet i 2014.
Vi glæder os til at skulle i gang med at
lave noget omkring Tænkedag, hvad var
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det nu lige det handlede om?? Noget om
spejderbevægelsen og spejdere i andre
lande!! Og tænkedagen er jo lige om hjørnet, det er nemlig 22/2 – BP og fruens
fødselsdag.
Jo, det bliver en skøn tid med masser af
aktiviteter, men noget af det der nærmer sig først på året, sammen med tænkedagen er jo fastelavn  Hvad skal vi
dog klædes ud som i år? Hvor mange Olaf
mon vi skal se i 2015?? Vi glæder os til at
se, hvad jeres opfindsomhed kan byde
ind med.
Hvis der er nogen af jer, der tænker,
”uh, hvor ville jeg ønske, at min klassekammerat kunne begynde til spejder”, så
tag jeres ven med ned på besøg, det må
man altid gerne.

Nu håber vi, I har haft en skøn jul og at
I får et helt fantastisk nyt år med 2015!
Mange glade nytårs spejder hilsner fra

Radha, Buni,

Chui og Sahrabi.

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

Trop januar 2015
Hej alle sammen og Rigtig godt Nytår.
I december havde vi en (u)hyggelig dag
med fjolletirsdagdsvennerne, hvor vi legede detektiver i ”Den mugne café” - det
var en spændende aften 
Tirsdag d. 2.12. dyppede I stearinlys til
den store guldmedalje med Tavi og Gråbror, da jeg var i Lübeck med Radha, mine søstre og min mor - en rigtig dejlig
dag, hvis nogen skulle ville vide det 
Juleafslutningen blev afholdt sammen
med klanen og vi spillede en ny form for
pakkeleg med Glips sjove kort - rigtig
hyggeligt med masser af pebernødder.

- Og så blev det igen jul i ”Den gamle
Stifinderhytte” 
- Så fik vi overstået den fede juletid og
nu skal hele verden på slankekur… Nej,
ok - måske ikke alle, men én ting kan vi
da blive enige om: Man tager ikke skade
af at tænke på sundhed og bevægelse,
så det er dét, vi gør i januar måned her
hos os. - Det glæder vi os til.
I februar er der Grupperådsmøde i DDS
Stifinderne. Det er gruppens årlige generalforsamling, hvor de voksne holder
møde ovenpå, mens spejderne leger nedenunder og bagefter
slår vi katten af tønden
- så husk at komme udklædt - det er så hyggeligt, og der er som
regel præmier til de
bedste 

Rigtig hjertelig velkommen tilbage til jer alle i
det nye år - vi glæder
os til et år med nye oplevelser og udfordringer med alle jer dejlige
unger 
Med Nytårs-hilsner

Gråbror,

Tavi og Akeela
Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00
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Klan januar 2015
Så blev det sørme januar og vi er nu gået

jamboree. Det glæder vi os til at høre

i gang med et nyt år. Så velkommen til

mere om.

2015.

Niclas, Mia og Kathrine tager forhåbent-

For at se lidt tilbage på 2014, så fik vi i

lig med troppen på sommerlejr til Nekse-

december lavet lidt forskelligt julepynt

lø i uge 30 (Vi mangler lige at få svar fra

af lidt alternative materialer og natur

centerlederne) hvor vi kan hygge med de

ting. Vi har også fået opklaret skøre og

andre.

mærkelige ting til fjolle-tirsdags mødet,

og vi har julehygget og byttet julegaver
med hinanden.

Jeg håber, at vi alle har haft en god jul
og et godt nytår og at i stadig har alle
jeres lemmer. Glæder mig til at lave fle-

Vi har alle sammen nu også fået vores

re

Spejd365 mærke, som vi skal have sat på

sjove ting med jer i det nye år.

uniformen, så andre kan se, at vi har gået
med vores tørklæde i et helt år. Godt

skøre/underholdende/mærkelige/

Med klanhilsen

gået alle sammen.

I midten af december blev Niclas 18
år og er nu blevet gammel og voksen
(i hvert fald aldersmæssigst) og vi
fejrede ham sammen med hans familie og vi gjorde kun en lille smule
grin med ham 
Som noget at det første i det nye
år, skal vi have planlagt, hvad vi skal
i gang med og hvad vi kunne tænke
os at lave det næste halve år.
Til sommer skal Jonathan, Steffen
og Mads til Japan sammen med en
masse andre spejdere til verdens
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Mødedage for Klan: Tirsdag kl 19:00 til 21:00

Kath.

ANNONCE:
Hjælp!!!
Ledere søges
Efter mange år som leder i Stifinderne har Vibe valgt at stoppe som minileder. 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 rigtig meget igen. Ud over kammeratskab, ansvar, friluftliv, sjov og udfordringer, 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.
- Kontakt: Se bag i Bladet 

7

Minder fra Gillastugan 2014
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- mange flere fotos på stifinderne.net
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- fra lederne
i DDS Stifinderne
Junior

31/1

Sahrabi - (Charlotte)

53 Års

Føzda

Trop

14/1

Kirba - (Josefine)

14 Års

Føzda

Klan

24/1

Paxi - (Mia)

6

Års

Stjerne

GL

16/1

Gekko - (Jack)

23 Års

Stjerne

GH

1/1

Rie Glennung

28 Års

Stjerne

31/1

Ikki - (Michael)

32 Års

Føzda

29/1

Flemming

55 Års

Føzda

Red.
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Jack Boëtius (Gekko)
Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup

GL:

3250 0073 / 4044 4466
jack@boetius.dk

Emilie Falmer (Mille)
Poul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411
2850 Nærum

ML:

Vibe Jørgensen (Darzee)
Saltværksvej 73A, 2. th, 2770 Kastrup

MA & JA

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

MA:

NY

Henriette Bendz
Astridsvej 66, 2770 Kastrup

2348 4782
Kathrine.bjerre@stifinderne.net

2360 2826
3251 5170 / 2168 6937

Charlotte Falmer (Sahrabi)
Cypres Allé 56, 2770 Kastrup

JA:

Peter Glennung (Chui)
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup

JH:

Jonathan Pedersen (Buni)
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup

TA:

2075 9045
Vibe@stifinderne.net

Bendz.h@jubii.dk;

JL:

TL:

2163 6470
Mille.falmer@hotmail.com

charlottefalmer@gmail.com

3251 3014
Team-glennung@post.tele.dk

Rasmus Thomsen (Tavi)
Ved Mønten 15,3.tn. 2300 Kbh. S.
Nikolaj Kaas Mortensen
Østerdalsgade 11, 4.th, 2300 Kbh. S.
Jette Bjerre (Akeela)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

KL:

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

Formand:

Merete Holst
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup

Kasser:

Christian Ougaard
Robert Jacobsensvej 85, 1. Th.
Danske Bank 1551-2680561799

2300 Kbh S

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
Cou@ombudsmanden.dk

StøtteFormand Flemming Bjerre fl.n.bjerre@comxnet.dk
3252 0213
foreningen: Kasser Peter Falmer p.falmer@tdcadsl.dk
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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Vi kunne godt bruge dig - bare af og til.
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 sikkerhedsmæssige 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 minierne” – og kan du ikke, så sletter du bare
mailet.
Mail listen vil måske også blive brugt til at
Reduktionens klumme:

Hvor er det dog dejligt! - Se lige! - Både
blad og årbog er færdig INDEN vi holder Nytår!!! - Far og mor er stolte !

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 bliver 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

- Så nåede vi dæleme det hele…
Og udenfor ligger sneen hvid og fristende selv hunden synes, det er sjovt, bortset fra de
store klumper is, der sætter sig fast i ulden
på benene… Så skal man under vandhanen, når
man kommer ind igen - og enhver ved da, at n
dværgschnaizer IKKE er en vandhund!

Godt nytår VUF fra Cæsar 

Med Nytårshilsner

Reduktør og -tøs
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

