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Gruppeledernes marts-hjørne 2015
Så gik denne måned også og selvom Janu-

Til slut vil vi opfordre alle til at passe

ar er den officielle start på det nye år,

godt på jer selv og hinanden, da der fly-

virker det nu altid som om, at Februar er

ver mange baciller rundt på denne årstid,

der, hvor der virkelig sker noget. Som

og ønske god bedring til dem, der allere-

nævnt sidste gang er der blevet afholdt

de måtte være blevet ramt.

fastelavn og grupperådsmøde, hvilket
altid indikerer forandringer, som folk,
der går af og nye, der træder til.
Der er også blevet afholdt Tænkedag,
som jo er et fællesmøde, hvor vi kommer
hinanden lidt ved og tænker lidt på dem,
der er længere væk men alligevel har
samme ånd og tanker som os på den internationale dag, hvor der bliver samlet
ind til et fælles formål.
Lidt om hvad der foregår

bag rafterne skal siges, at
Ledergruppen i øjeblikket er
i gang med at undersøge alle
de spændende aktiviteter og
tilbud, der findes rundt omkring og diskutere hvilke,
der muligvis skal med i årets
program. Det gøres sideløbende med, at vi er i fuld
sving med forberedelserne
for årets første tur, nemlig
forårets fællestur som står
i orienteringens tegn og hvor
vi som altid glæder os til at
se så mange af jer som muligt.
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Med venlig hilsen

Jack og Mille

Hej minier!

I marts tager vi udgangspunkt i vores lille
håndbog, Gnisten, som vi har i uniformslommen.
Dén, uniformslommen, skal vi også kigge
på, og finde ud af, hvad der er smart at
have med sig , især når vi skal på tur! Og
det skal vi jo i marts, på fællestur, sammen med alle de andre Stifindere. I fik
tilmelding med sidste blad, og skal som
noget nyt tilmelde jer på vores hjemmeside.

Hvis der er nogle forældre, der kunne
tænke sig at være med til at hjælpe på
turen, så sig endelig til. Det er en rigtig
god mulighed for at opleve, hvad jeres
unger render og laver hos os og til at få

et blik i alle vores tanker om det, vi gør.
Marts måned bliver også Darzees sidste
som leder i minigrenen. Hun stopper ikke
som spejder eller Stifinder, så vi kommer
stadig til at se hende ind imellem til ture,
lejre og fællesarrangementer.

(se bagsiden/red.)

Program:
4/3

Gnisten (husk kniv)

11/3

Gnisten (husk kniv)

13—15/3 Forårsfællestur
18/3

Orientering

25/3

Løb på grunden

1/4

Med spejderhilsner

Henriette,

Radha og Darzee.

INTET MØDE - Påskeferie
Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30
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Hej Juniorer
Februar har været en travl måned. Vi har
haft Grupperådsmøde med Fastelavn og
tøndeslagning. Den 16. februar holdt vi
forældremøde. Her fik vi talt om PUF,
sommerlejr og oprykning. Februar sluttede med Tænkedagsmøde sammen med
minierne og troppen.
I marts er der fællestur. I weekenden
den 13. – 15. marts
tager vi til Arresøcenteret
ved
Frederiksværk. Turens tema er orientering. Der bliver både mulighed for at
genopfriske de ting, vi allerede har lært
og for at lære nye spændende måder at
orientere på. Vi skal selvfølgelig også
lege, hygge og alt det andet vi laver, når
vi er på tur.
Husk tilmelding senest den 5. marts. Som
noget nyt skal du denne gang tilmelde dig
og betale på nettet. Gå ind på
www.stifinderne.net under sedler, her
kan du både tilmelde dig og betale.
Vi håber, at jeres forældre har lyst til
at komme og være med på turen søndag
formiddag. Vi kan fortsat bruge en forælder, der har lyst til at være med og
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hjælpe på hele turen.
Vores program i marts kommer også til at
handle om orientering, men der skal også
være tid til andre ting. Vi har lært meget, og de ting vi har lært, skal vi holde
ved lige. Derfor vil vi ind imellem lave
ting, hvor vi bruger de ting, vi har lært.
Årets sommerlejr finder sted i uge 27
(27/6-4/7). Vi tager på centerlejr til
Gurredam ved Helsingør. Tilmeldingen
kommer på www.stifinderne.net under
sedler, lige i starten af marts. I skal nok
få besked, når den bliver lagt på. Til gengæld skal vi bede jer om at være hurtige
med tilmeldingen, da vi skal reservere
plads på centreret allerede i midten af
april.

Husk, at der ikke er møde den 30. marts
og 6. april på grund af Påskeferien.

Med spejderhilsen

Radha, Buni,

Sahrabi og Chui.

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

Trop marts 2015
Så var der lige 3 tropsspejdere og 2 klan
-drenge, der var ude en hel weekend til
Zaxsec-løb og jeg kan da sige, at os, der
var herhjemme og KUN kunne følge med
på Facebook og løbets hjemmeside, slugte billeder og små film i løbet af weekenden. Det så ud til, at I blev testet i begge ender og fik prøvet en masse ting.
Det bliver med tiden til en masse minder,
som I vil tænke tilbage på som værende
noget, I har haft sammen og utroligt udviklende. - Oplevelser for livet… Nå, nu
ikke mere nostalgi, det er bare mig, der
drømmer, at man kunne have været med,
ligesom Niclas, som de mødte på postmandskabssiden - sjovt 

skellige varers kulhydrat– og proteinindhold, så vi kunne sammenligne, når vi kom
hjem igen. - Personalet i Netto på Tårnby Torv kiggede godt nok lidt, da I rendte rundt og fotograferede deres varer
den aften 
D. 23. holdt vi fælles Tænkedag sammen
med resten af gruppen - det var dejligt,
at troppen var repræsenteret med 10 ud
af 12 spejdere - det kunne vi godt lide.
D. 26. skulle vi have været på
fællestropsmøde hos Blushøjsspejderne
I Dragør. - Dette blev vi desværre nødt
til at aflyse, da Nikolaj havde fået fri
den aften, Rasmus var gået hjem fra arbejdet med ondt I hovedet og feber og
undertegnede havde hold I nakken. - Vi
forsøgte at finde en eller anden
forælder, der kunne tage med, men det
lykkedes ikke, så desværre…

Den 3. marts er
der fjolletirsdag
med mødetid kl.
18:30 til 21:00,
hvor ledelsen som
sædvanligt intet
ved, så vi får se,
hvad Lars og co.
har planlagt af
løjer til os 
- Vi glæder os...
Med Trops-hilsner
Ellers er vi i gang med Sundhedsmærket
og sidste gang var vi på indkøbstur i
Netto, hvor I skulle fotografere forMødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00

Gråbror,

Tavi og Akeela
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Stifindere på et vildt løb i vintervejret
5 seje Stifindere var på Zaxsez! - Nåh Fanger på fortet, Talenterne, Fear Facnej - der var jo 6 seje Stifindere på tor, wipeout og mange flere.
weekend løb i regn/snevejr, rundt i Sorø
by og omegn.
Man skal gå en hel del i gennem for at
blive en stjerne, for derefter at finde
ud af, at værten for showet bare var
en snyder!!!
Se flere foto og historier
Zaxsez.dk eller Zaxsez/Facebook.

på

Når man er på løb, er det bare om at
stå sammen og hjælpe hinanden.
Det gjorde de her 5 i regn/slud og sne.

Lidt glimt fra turen:
Steffen og Kamille kørte melorme ned i
maven, Nikoline fik sokker på som vanter Hele løbet blev gennemført af alle - såog Claudia styrtede ned fra den høje for- dan, dem er vi stolte af og så er de Stihindring og stakkels Jonathan fik fingre- findere!!
ne ned i en spand med døde fisk. Føj,
hvor de stank.
Altså fiskene :-)
Ca. 30 km blev
gået med rygsæk,
minus søvn og våd
fra yderst til inderst for at blive
én af de nye, som
skulle medvirke i
"realityshowet",
det var målet for
årets Zaxsezløb.
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Nå ja, jeg skal også lige nævne, at de alle
6 havde brugt en del timer en lørdag i
januar før selve løbet for at få styr på
udstyr, fællesskab med samarbejdslege
og ud og teste fodtøj på fuldfart over 10
km. på tid. - Tiden var der, de kom i mål. 1
time og 48 minutter. Her var Niclas også
med, som altid klar til at give sin erfaring
videre.

Hey, det er jo Niclas som var hjælper på
3 poster sammen med 160 andre hjælpere. Niclas havde kun meldt sig til én post
fredag nat - men da de stod med flere
afbud, sprang han straks til og fik en lang
dejlig weekend med mange sjove opgaver.
Set og fortalt, som Lars opfattede det
fra de trætte deltagere på en herlig søndag eftermiddag.
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Klan januar 2015
På dette tidspunkt er klanen i gang med

løb her på vores næste møde, hvor vi og-

at planlægge poster til et løb til den op-

så regner med at få 2 gæster på besøg.

komne fællestur, hvor forældrene også

De 2 gæster er 2 spejdere fra en anden

kan komme med. Vores løb er et stjerne

gruppe, som ville finde et nyt sted, hvor

løb med forskellige poster. Vi har været

de er lidt mere aktiv. De 2 gæster er

i gang med at planlægge løbet i et stykke

nogle af Kathrines venner. Vi glæder os

tid nu.

alle til at møde dem.

Vi er også i gang med at lave et mini løb

Zaxsez har vi også lige været til og til

for os selv, som skal vare et møde. Dette

dét løb, var der 3 fra klanen med, 2 som

løb har vi delt op i 4 forskellige dele,

var på løbet og én som var på post.

hvor vi har delt os ind i forskellige poster. De 4 forskellige poster er: Den første er Mads, Niclas den næste, så Jonathan
Kalender for indlæg
April

Steffen

Maj

Mads

Juni-Juli

Jonathan
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og

den sidste
i

gruppen

er Kathrine. Vi skal
på

De 3 spejdere var Steffen, Jonathan og
Niclas. Steffen og Jonathan tog nogle
nye trops-spejdere med på deres første
Adventurespejd, imens Niclas stod på
poster.

Med klanhilsen

dette

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

Niclas.

Marts

April

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Sidste tilm. til fællestur

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

Fælles forårstur Arresø

13

14

Fælles forårstur Arresø

14

15

Fælles forårstur Arresø

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26
27

26
27

28

28

29
30
31

29
30

Sct. Georgsdag
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Mini

Junior

Trop

Klan
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2/3

Maksai (Rasmus)

8

Års

Føzda

10/3

Radha (Kathrine)

23 Års

Føzda

13/3

Barasingh (Max)

2

Års

Stjerne

20/3

Tariq (Oscar)

9

Års

Føzda

10/3

Radha - igen

23 Års

Føzda

31/3

Kotta (Tanya)

1

Års

Stjerne

6/3

Bekko (Lars)

3

Års

Stjerne

15/3

Rakcha (Julie)

13 Års

Føzda

22/3

Tavi (Rasmus)

26 Års

Føzda

27/3

Akeela (Jette)

53 Års

Føzda

10/3

Radha - igen igen

23 Års

Føzda

GL:

Jack Boëtius (Gekko)
Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup

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

ML & JL:

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

ML:

Henriette Bendz
Astridsvej 66, 2770 Kastrup

3251 5170 / 2168 6937

JL:

Peter Glennung (Chui)
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup

JH:

Jonathan Pedersen (Buni)
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup

charlottefalmer@gmail.com

3251 3014
Team-glennung@post.tele.dk

Rasmus Thomsen (Tavi)
Ved Mønten 15,3.tn. 2300 Kbh. S.
Nikolaj Kaas Mortensen (Gråbror)
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.

2348 4782
Kathrine.bjerre@stifinderne.net

2360 2826

Charlotte Falmer (Sahrabi)
Cypres Allé 56, 2770 Kastrup

TL:

2075 9045
Vibe@stifinderne.net

Bendz.h@jubii.dk;

JL:

TL:

2163 6470
Mille.falmer@hotmail.com

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

2300 Kbh S

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

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 Navn på - TAK !

Husk at følge os på hjemmesiden www.stifinderne.net

Hytten Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup (3252 5001)11

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 og Henriette, 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 af 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.
- Håber snart, hun bliver rask igen, så vi er back to
Gaab, hvor er det altså kedeligt at være hund i det normal igen og jeg kan lave, hvad hunde gør bedst 
her hus! - Nu havde jeg lige håbet, at mor var hjemme for at hygge lidt om mig, men det har hun ikke
kræfter til … Hun har hold i ryggen og hoster, så
det er helt forfærdeligt…
Men værst af alt, hun ligger inde på gæsteværelset
for ikke at holde far vågen med sit hosteri og det
betyder, at HUN HAR TAGET MIN SENG og jeg
kan ikke komme op i vinduet og holde øje med alting
før, hun er stået op…

Reduktionens klumme:

Gruppens kontonummer til indbetaling
af kontingent:
Danske Bank 1551-2680561799
Husk spejderens rigtige navn
eller medlemsnummer.

Med Reduktionshilsen

Reduktøs, - tør og - hund.
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

