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Gruppeledernes november-hjørne 2013
Først og fremmest et stort TAK til
alle, der var med til at fejre Stifindernes 60 års Jubilæum d. 21/9, både
til dem, der var med til arrangere og
dem, der deltog. Det kan bare ikke
siges nok, så tak til alle for at være
med til, at gøre det til en fantastisk
dag. - Og så 60 år, det er lang tid og
hvor der sker mange ændringer for en
spejdergruppe og her kommer endnu
én.
I forbindelse med den store lederrokade, som de fleste nok har lagt mærke til, er der også kommet to nye
gruppeledere. Gekko (Jack) som kommer fra juniorgrenen og Mille (set
som køkkenhold på flere ture) har
overtaget posten og vi er super
spændte på og glade for at overtage.
Derfor skal der selvfølgelig også siges

tak til Chui og Darzee (p. og Vibe),
som nu træder af. Derfor hænger I
nu også på os til gruppeledernes månedlige indslag her i bladet.
Tik tak, som tiden går, og nu nærmer
vi os også igen den skønne tid på året,
hvos Stifinderne finder nissehuer
frem og pakker den varme kakao, klar
til at tage på nissejagt, da årets nissetur nærmer sig med hastige skridt.
Sedler er blevet omdelt og information vil blive givet og så håber vi da, at
så mange som muligt kan deltage på
det, der nok er årets hyggeligste tur,
som i år vil blive afholdt d. 22/11 til
den 24/11.
Med spejderhilsen

Gekko og Mille

Kommende arrangementer
I den kommende tid er der en række arrangementer
for spejdere og deres familier. Ud over de arrangementer, der er omtalt her i bladet, er der:
10. november 2013.
Hyttepatrulje
Deltager: Forældre, ledere og spejdere (med forældre).
(Arrangør: Stifinderne).
23. – 24. november. 2013
Nissetur.
Deltagere: Alle.
(Arrangør: Stifinderne)
I december bladet kommer første udgave af programmet for 1. halvår af 2014.
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Nissetur
Fredag den 22. november - søndag den 24. november
Hej alle minier, juniorer, spejdere, seniorer og ledere.
I weekenden den 22. – 24. november tager vi på fælles nissetur til Hellerud ved
Holte.
Ud over en masse ”nisserier”, så er nisseturen også her, hvor de nye ”Stifindere”
får deres spejdernavn.
Vi mødes fredag den 22. november kl. 17:45 på Tårnby Station og er tilbage samme sted søndag den 24. november kl. 14:00.
Prisen for turen er 250,- kr., der betales sammen med tilmeldingen.
Du skal medbringe almindelig weekend oppakning (se www.stifinderne.net).
Vi skal selvfølgelig være ude en stor del af tiden, så du skal være klædt på,
så du kan holde varmen inde og væden ude også på fødderne.
Husk lagen og hjemmesko.
Vi laver som sædvanlig fælles slikkasse, så vi kan hygge og ”guffe” alle sammen.
Du finder tilmeldingen til turen i hytten eller på www.stifinderne.net
Husk at tilmelde dig senest onsdag den 13. november og meget gerne før.
Vi vil blive rigtig glade, hvis der er et par forældre , der kunne tænke sig at tage
med os og hjælpe. Hvis du har lyst så tal med dit barns leder.

Med spejderhilsen
Lederne i Stifinderne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Navn _______________________ Gren______________
Kommer __

Kommer ikke ___

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kvittering for modtagelse af seddel og penge.
__________________________
Hent eventuelt tilmeldingen på stifinderne.net
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Hej Minier!
Siden sidst er der sket en del. Til møderne er vi blevet lidt flere. Vi siger
velkommen til Sebastian og Sofie, der
er nye medlemmer af Stifinderne. Elias har også været på besøg hos os
nogle gange, og vi håber, I alle får en
rigtig god spejdertid.
Nogle har været af sted på Amager
Divisions mini-fællestur, der var en
hyttetur for alle minispejderne fra
alle Amagers blå spejdergrupper. Det
var en skøn tur, hvor fantasirammen
var “jordomrejse”, og spejderne var
bla. på tur med orientekspressen, på
safari-jagt og til te hos dronningen af
England... Ikke mindst blev der sovet i
soveposer 
Det skal vi også på Stifindernes fælles
-“nissetur” sidst i november, hvor der
bliver masser af nisseløjer (husk at
kigge på den seddel, I alle har fået
med hjem). Det er på fællesturene, vi
har vores stemningsfulde dåbsceremoni og altså her vores nye stifindere får
deres spejdernavn! Hvad, der også er

helt sikkert, er, at vi skal være en hel
masse udendørs, mere end man lige er
i frikvarteret ovre i skolen, så husk en
masse tørt og varmt tøj, også til at
skifte med, hvis det skulle blive vådt.
I kan desuden finde en pakkeseddel på
stifinderne.net. Hvad der ellers skal
ske er ganske spændende, for man ved
jo aldrig med nisser..
I den næste stykke tid skal vi prøve
forskellige materialer, værktøj og
teknikker af, når vi arbejder med forløbsmærket ”Håndværk Basis”. Det er
rigtigt, det kan for nogle blive det
første mærke (eller duelighedstegn)
til uniformen. Vi skal både være kreative og bruge vores hænder, og vi tror,
det bliver rigtig sjovt!
Og så skal vi selvfølgelig lege og have
det rigtig sjovt sammen 

Program:
6/11

Mørke. Stjernehimlen.

13/11

”Håndværk”-forløb, opstartsmøde

20/11

”Håndværk”

22-24/11
27/11

”Håndværk”

18/12

Sidste møde inden juleferien

9/1-14

Første møde efter juleferien
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Minihilsen fra

Nissetur (fællestur med resten af gruppen)

Glip, Chikai,
Radha og Darzee.

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30

Kære juniorer.
Så er vi endelig rigtigt i
gang! Med rigtigt i gang
mener jeg, at den første tid efter sommerferien gik med at gøre klar til vores
fantastiske jubilæum – og det var i sig
selv også en sjov aktivitet. I blændede på scenen med jeres sketchs og
det gik rigtigt godt – tak for det!
Vi er startet på et forløb om mørke.
Vi forbinder mange ting med mørke:
Når vi skal sove, er det næsten altid
mørkt, når vi skal se stjerner, er vi
nødt til at vente på, at det bliver
mørkt, og så har de fleste af os et
eller andet med mørke… Nogle er bange for mørke, nogle elsker mørke og
der var nogen af jer, der sagde til
mig, at det er som om, alting forandrer sig, når det bliver mørkt! Det er
så sandt, som det er udtalt, og det er
derfor, vi nu laver det her forløb.
For egentlig er både træer og buske
jo de samme, som de er i dagslys….de
ser bare helt anderledes ud, når det
bliver mørkt. Og så er der jo lige den
der del med vores syn; nattesynet.
Vi kan jo faktisk fra naturens hånd se
fint i mørke, men det tager tid at
vænne øjnene til det.
Vi mangler en lille smule om mørke, før
vi skal i gang med det næste, men vi
har lige haft et enkelt lille møde, hvor
vi lavede koder og fandt ud af, hvorfor man bruger koder, og det skal vi
så afslutte sammen med vores mørke

tema.
SÅ skal vi i gang med noget værktøj;
kniv, sav og økse. For at vi nu ikke bare skal snitte til bevidstløshed, så
skal vi lave nogle forskellige juleting,
mere kan jeg ikke afsløre lige her
men det involverer både kniv, sav og
økse.
Puha, der er meget, der skal med i det
her indlæg: Nogle af jer tager på divisionstur her i weekenden – håber det
bliver en fantastisk oplevelse – jeg
kan nok afsløre, at det er noget med
en rumrejse, for det her blad udkommer først, når turen er overstået!
OG LIGE OM LIDT! 22. til 24. november er der den årlige nissetur! Det
skal man ikke gå glip af, hvis det overhovedet er muligt at komme med. Jeg
plejer at sige, det er årets hyggeligste tur og i år har vi en hytte, så det
er hele weekenden – uh, hvor kan man
nå at møde mange nisser ude i skoven

Til sidst: Vi har sagt farvel til Jack,
som nu er gruppeleder sammen med
Emilie og derfor er vores nye leder p –
også kaldet Chui – og det er vi rigtig
glade for.
Juniorer! Vi er på vej mod december,
nisser, jul og hygge, HURRA!
Med spejderhilsen fra

Chui, Radha, Buni,
Vachan og Sahrabi

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 18:30 til 20:30
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Ohøj Trop.
Hos troppen har vi også haft travlt i
forbindelse med jubilæet. Vi havde til
opgave at lave en kopi af gavlen på den
rigtig gamle Stifinderhytte, som lå i
Lunden. - Vi synes selv, at den blev
rigtig flot og fin - både Baloo og drengene var i gang med sav og masser af
skruer og tøserne var rigtig gode til
malingen.
På jubilæumsdagen opførte I sangen
”Hver lørdag eftermiddag”. I havde
besluttet at opføre den som sketch og
det var vildt sjovt. Alle i publikum
fandt ud af, hvad det var for en sang
og morede sig højlydt - I var rigtig
dygtige 
Efter jubilæet gik Glip, Chikai og Paxi
over og blev til vores nye klan sammen
med Radha og vi ved, at de hygger sig
rigtig godt - de har møde samtidig som
os, så vi slipper ikke helt for dem  Rigtig god fornøjelse med jeres nye
klan “Mærkedyrene”
I efterårsferien var Buni og Joka på
Plan Platypus og har oplevet rigtig meget. Plankurserne er utroligt populære
og vi vil absolut anbefale, at flere tager afsted til næste efterår - man kan
KUN blive klogere 
Ellers så er vi begyndt på Dramamærket. Vi havde et rigtig godt møde
som Siafu og Buni havde planlagt. Vi
lavede drama for fulde gardiner. Improvisationsteater, hvor man havde en
anden rolle i hierarkiet, end man plejer
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- håber, at det hjælper jer lidt, at
prøve at spille en anden rolle end den,
man normalt har.
Ligeså lavede vi en fantastisk vandrehistorie, der løb helt ud på de vildeste
våger, men hold da op, hvor var det
sjovt :)
Sidst snakkede vi frem og tilbage om,
hvad vi vil lave i drama-mærket og I
blev langt om længe enige om, at I ville
lave en film. - Om hvad, lader vi forblive en hemmelighed indtil videre, men
det bliver spændende at se, hvad vi
får ud af det. Resten af gruppen skal
nok få fornøjelse af filmen - om ikke
til nisseturen så måske til forårsturen

Vi ses allihop 















Sidste møde i år er d. 17/12
Første møde næste år er d. 8/1
TropsTramp

Akeela, Baloo og Tavi

Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00

Hej alle ”Mærkedyr”
Vi er nu kommet mere i
gang
med
vores
klan
arbejde. Vi
har besluttet
os for at
h e d d e
”Mærkedyr”
og har lavet
et enkelt klansærpræg i form af et
lilla kantbånd på vores tørklæder. Vi
har også arbejdet lidt på at lave et
klan logo, men det arbejder vi videre
på senere.
Det har lige været efterårsferie og vi
har alle lavet noget forskelligt. Mads
har været sammen med venner og spillet YuGiOh. Mia har været i Tyskland
sammen med hendes familie og har

også brugt noget tid sammen med
Mads. Kathrine har fortsat været i
praktik og har været med til at lave
nogle Halloween ting og har også været ude at bowle. Niclas har som denne eneste i klanen i år været på efterårs kursus, denne gang på SPARK
start, hvor han har lært forskellige
nye ting og lært nogle nye folk at kende. Det lyder som om, at han har haft
en god tur.
Vi et pt. i gang med at tage et kommunikations mærke og når vi er færdige
med det, skal vi i gang med at tage et
pionerings mærke. Til jul skal vi have
lavet os nogle bålkapper.
Med Mærkedyrs-hilsen

Mads, Mia, Niclas

og Kathrine.

Tusind tak!!!
En stor tak til alle, som var med til at gøre
vores spejderdag og jubilæum til en rigtig god og
flot dag.
Tak for kager, præmier og ikke mindst en
masse praktisk hjælp både før, under og
efter dagen.

Vi har fået mange søde og positive tilbagemeldinger fra vores gæster.
Vi har fået ros både for arrangementet og for vores åbne og positive måde
at tage imod vores gæster på. Det er en ros, vi skal tage til os og arbejde
videre med, så Stifinderne kan blive ved med at være et godt sted at være
spejder.
Med Stifinder-hilsner

Lederne
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede.

Så nærmer vinteren og julen sig. Vi skulle meget gerne have gjort
”krearummet” på 1. sal færdigt, inden vi skal i gang med julepuslerierne
Vi mødes:

Søndag den 10. november kl. 9 – 12.
Alle er velkomne i hyttepatruljen. Der er opgaver, alle kan være med til.
På arbejdslisten står for tiden:
Indretning af krea-rummet på 1. sal
Eftersyn af borde og bænke.
Opsætning af tidsskrifthylder.
Oprydning på grunden, så vi er klar til vinteren.
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
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Mini:

Jun:

Trop:

10

11/11

Darzee - (Vibe)

37

års

Føz’da

12/11

Darzee - igen

28

års

stjerne

5/11

Muschick - (Nicolai)

10

års

Føz’da

10/11

Chui - (p.)

47

Års

Stjerne

16/11

Kahla - (Cia)

2

Års

Stjerne

23/11 Addax - (Frej)

2

Års

Stjerne

24/11 Nilghai - (Daniel)

10

Års

Føz’da

26/11 Rusa - (Charlotte)

10

Års

Føz’da

30/11 Nilghai - igen

2

Års

Stjerne

9/11

Bekko - (Lars)

14

Års

Føz’da

16/11

Siafu - (Claudia)

14

Års

Føz’da

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 klumme:
November - som tiden dog løber. Jeg syntes lige, at de korte rør har været i brug,
så vi kan vist ikke klage over sommeren
2013. Det har Google-Earth også udnyttet,
de har sendt en fotograf op og taget nye
billeder af lille Danmark 
Sommertiden er ovre og så går det op for
én, hvor mange ure man har! Selv om nogle
skifter selv, skal de jo lige chekkes, for
skifter uret i parkeringsskiven nu ? Og så
kan man jo lige så godt skifte over til vinterdækkene. Det er nu mere behageligt at
gøre i 15 graders varme, end i blæst og
slud . Så kan jeg da gå og grine af dem,
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Deadline
DecemberBladet
28/11-2013

der rystede på hovedet af mig 
Nisserne er så småt begyndt at holde
deres
indtog
i
bladet, selvom det
ikke engang er Halloween endnu - det
er næsten synd, at
det starter så tidligt, at man næsten
bliver træt før, det
rigtig er startet... Nå,
næste
blad
bliver fyldt med
julelækkerier 
Med nissehilsner
Reduktør og –tøs.

Flemming & (Reduktøsen) Jette
Bjerre
Vægterparken 237,
2770 Kastrup
3252 0213

2448 5614 / 3031 7413
fl.n.bjerre@comxnet.dk
- eller
Yeti.bjerre@gmail.com

Tryk: Stifinderne © 2013
Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger

