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Så er efteråret for alvor over os, og det 

har intet at gøre med de faldende blade, 

det køligere vejr og forretningerne, der 

sælger juleting! - Okay så, måske lidt, 

men den primære grund til, at vi alle ved, 

det er efterår er, at nu er årets divisi-

onsture afløbet. Kig her i bladet eller på 

vores hjemmeside for at se billeder og 

høre om de gode oplevelser, vores spej-

dere har været ude og få sammen med 

andre på samme alder og grene fra andre 

grupper i vores division. En rigtig omgang 

ryste-sammen og ”kom-og-vær-med” om-

gang.  

Men nu, når vores divisionsture er over-

stået og historierne er blevet fortalt, så 

er det på tide at se frem til den næste 

tur, nemlig Stifindernes egen nisse-tur, 

som vi har skrevet meget om de sidste 

par måneder. Og ligesom forretningerne 

er vi også i fuld gang allerede nu med at 

planlægge maden, der skal spises, aktivi-

teterne der skal laves, diskussionen om, 

om det er bedre at tage det ene tog 

frem for det andet, OG vigtigst af alt 

jagten på nisserne. 

Alt dette kan man selvfølgelig høre mere 

om i sin egen gren. Det er også værd at 

holde øje med de andre aktiviteter, gre-

nene selv plejer at lave, når vi nærmer os 

jul, så husk at tjekke bladet og hjemme-

siden.  

Og så til sidst, men bestemt ikke mindst, 

så er Stifinderne i gang med at lede ef-

ter en ny leder til Mini-grenen, som der 

kan læses mere om i opslaget her i bla-

det. Dette har så også gjort, at opryd-

ningen af hytten er blevet skubbet lidt i 

baggrunden. Det er bestemt ikke blevet 

glemt af den grund, så hvis du er interes-

seret i at lægge et par timer og give en 

hånd med, så vores hytte bliver endnu 

bedre til at holde møder i, så hold øje 

med vores hjemmeside, på facebook eller 

kontakt enten Jack eller p. 

Med Spejderhilsner 

 Jack og Mille  

Gruppeledernes november-hjørne 2014 
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 Program: 

5.11.  Afslutning på Huleboernes Klan 

12.11.  Knob og koder 

19.11.  Lys og mørke (man må gerne tage lommelygte med) 

21.-23.11.  Juletur (med navne-ceremoni) 

26.11.  Knob og koder 

Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30 

Hej Minier 

Nu er det rigtig blevet efterår, og der-

med er det ganske ofte både vådt, koldt 

og mørkt, når vi har møde.  Husk det, når 

I klæder jer på, for vi er tit udenfor i 

lang tid. Og når vi så kommer indenfor og 

laver aktiviteter i tropslokalet, så er det 

rart at have et par sutsko (med navn i!) 

liggende i hytten, for de mudrede sko 

lader vi stå ude i gangen. 

Indeaktiviteterne kommer nemlig til at 

fylde lidt mere her i de mørke tider.  

Vi skal blandt andet blive drønskarpe på 

at binde knob, som vi kan bruge til alt 

muligt spændende, og så skal vi lære at 

bruge nogle hem-

melige koder.  

Vi skal også blive 

lidt mere fortro-

lige med mørket, 

både ude og inde, 

og finde ud af, at 

det faktisk ikke 

behøver være 

s k r æ m m e n d e , 

heller ikke i sko-

ven. 

 

 

 

 

Som I måske har læst i tidligere blade, 

stopper Darzee som mini-leder ved årets 

udgang. Vi leder derfor med lys og lygte 

efter en – eller flere – nye, som har lyst 

til at være spejder sammen med jer 

skønne minispejdere.  Prøv at se ”job-

opslaget” inde i bladet. Det kunne være, 

det var noget for nogen, du kender  
 

Mini november 2014 

Med spejderhilsner 

 Radha og Darzee. 
(Kathrine & Vibe) 



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

Så er vi i gang med vores forløb, der 

handler om mørke og om detek-

tiv….Detektiv?!?? tænker I andre, der 

læser dette blad – hvad mon de 

”detektiverer”??? Ja, det er jo det, der 

er så spændende. Vi er nemlig først lige 

gået i gang, og foreløbig handler det om 

at iagttage. Det var sværere end junio-

rerne troede, i mandags, da de blev bedt 

om at svare på tolv forskellige spørgsmål, 

omkring billederne af lederne i gangen. 

Men igen – hvor mange af vores ledere, 

ville mon kunne svare på alle spørgsmål? 

Som fx hvor mange viser tænder på bil-

ledet? Hvem mangler der billeder af? 

Hvem har flettet hår? Har Sahrabi tør-

klæde på? Efter at patruljerne havde 

givet et skud, fik de lov at kigge – og så 

prøve igen. Denne gang gik det lidt bedre. 

 

Når I læser det her, har vi 

”detektiveret” forskellige steder. I har 

lavet scenarier for hinanden, og det har 

handlet om at lave en detektiv opgave for 

en anden patrulje….. 

 

Mørket er I blevet rigtig gode til at 

færdes i, og reflekser er I gode til at 

se/finde. Det virker som om, det for 

langt de fleste af jer er trygt at være i 

mørket – i alt fald når I er i patruljen, og 

det er I altid, når vi er ude. 

 

Husk stadig varmt tøj – vi starter ude 

HVER gang, og så kommer vi efterhånden 

indenfor, som efteråret og vinteren ban-

ker lidt hårdere på døren. 

 

Det næste vi har at se frem imod/til er 

vores fuldstændigt fantastiske nissetur; 

og det er jo altså også på denne tur, man 

får sit spejdernavn, hvis man ikke har 

noget. Skynd jer at melde jer til, det er 

og bliver årets fedeste tur Vi plejer at 

være mange og det håber vi også på i år – 

selv forældrene vil gerne med på denne 

weekend. 

 

Når jeg om en måned skriver indlæg, er 

det så pludselig 1. december og vi er 

ufatteligt tæt på jul, og nøj hvor vi glæ-

der os – eller vi er i alt fald nogen, der 

gør  

Nu er det spændende, hvor lang tid 

der går, før nisserne kigger frem her 

hjemme……der plejer altid at ske mær-

kelige ting i ly af mørket….ting, jeg er 

nødt til at være detektiv for at finde 

ud af;-) 

Med spejderhilsen  

Chui, Radha,  
Buni og Sahrabi 

Kære Juniorer 



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

Så blev det mørkt, når vi er til møde, så 

I skal huske cykellygterne - vi vil så ger-

ne beholde jer alle sammen  

Vi har delt jer op i to patruljer, de sagn-

omspundne Ravne og Falke - og det vir-

ker rigtig godt for jer - sejt gået. 

Vi har bygget et hævet køkkenbord - 

eller gammelmandsild - og vi havde mad-

møde, hvor vi blev dejligt mætte alle 

sammen. Rigtig hyggeligt. 

Vi har haft Claudia på Plan Lodskovvad, 

hvor hun er vokset flere meter - hun er 

blevet SÅ sej og ”høj” og dygtig - og hun 

har fået rigtig meget gå-på-mod af at 

være på en 6 dages hike i det nordjyd-

ske sammen med en hel masse andre seje 

unger spejdere. - Dejligt at hun kom 

hjem igen, da der jo faldt en ustyrlig 

masse regn i Nordjylland i den uge  

I skrivende stund har vi ikke møde på 

tirsdag d. 4.11., da vi er inviteret til fæl-

les tropsmøde med 1. Sønderbro inde på 

Christianshavn torsdag d. 6.11. - jeg tror 

det bliver rigtig godt og håber, at så 

mange af jer som muligt har 

mulighed for, at komme med 

derind. 

Ellers har tropsledelsen på 

baggrund af brainstormen 

sidst, lagt deres krøllede ho-

veder i blød og kreeret en 

plan, som vi håber holder 

frem til marts næste år. Den 

er lagt på Facebook-gruppen 

Stifinderne Trop (en gruppe 

som man skal inviteres ind i), 

hvor I alle kan se vores frem-

tidsplaner - det bliver godt. 

Vi kan sige, at vi har gang i Førstehjælp, 

Tårnby Brandstation, Sundhedsmærket, 

Udvidet ”Klar dig selv” og så er vi i gang 

med at booke en Ildflue, så der er nok at 

tage fat på - vi glæder os helt vildt over 

alle de fantastiske forslag, I havde til 

brainstormen  

- Men undervejs er der jo også en fanta-

stisk tradition, der skal overholdes - 

nemlig årets nissetur. Den løber af sta-

ben fra d. 21. - 23. november og vi skal 

op til Bastrup sø i en hytte, der hedder 

Myretuen og vi har en fornemmelse af, 

at det NOK skal blive en myretue, for 

lige nu er vi faktisk 12 tropp´ser, og I 

fungerer rigtig godt sammen - det skal I 

have tak for. - Og dér skal alle jer nye 

have jeres spejdernavn - Også Nikolaj  

Trop november 2014 

Med Tropstramp 

Nikolaj,   
Tavi og Akeela 



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

Så blev det november og igen tid til ind-

læg. 

 

Vi har brugt det meste af november må-

ned på at opfinde vores eget bræt spil. 

Det tager godt nok længere tid, end jeg 

havde regnet med. Det bliver et spejder 

bræt spil, med patrulje medlemmer, na-

tur omgivelser og andre spejder ting og 

opgaver  - Vi glæder os til at afprøve 

det, når det er færdigt og se, om det 

virker. 

 

I starten af november skal vi til senior 

julefrokost med resten af seniorerne fra 

Amager Division. Vores klan har fået te-

maet militær, så nu må vi se, hvad vi fin-

der på der. 

Nu er vi også snart alle sammen færdige 

med vores Spejd365 mærke. Det bliver 

mærkeligt ikke at skulle have sit tørklæ-

de på mere, andet end til spejder. 

Når vi er færdige med vores bræt spil, 

har vi planer om at lave bolsjer og deref-

ter skal vi se, om vi kan lave julepynt, der 

kan holde til noget vind og vejr. 

 

Vi skal også på juletur snart, hvor der er 

en masse nye fra de andre grene, som 

skal med for første gang, så der må vi 

hjælpe til med at sørge for, at de får en 

rigtig god oplevelse. 

Klan november 2014 

Kath. 
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Hjælp!!! 
 

Ledere søges 
 

Efter mange år som leder i Stifinderne har Vibe valgt at stoppe som minile-

der. 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 rig-

tig meget igen. Ud over kammeratskab, ansvar, friluftliv, sjov og udfordrin-

ger, 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 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 le-

derarbejdet i Stifinderne. 

 

Vi glæder os til at få DIG med i lederpatruljen 
 

Med spejderhilsen 

Lederne i Stifinderne. 

ANNONCE: 

- Kontakt: Se bag i Bladet 
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(Tilmeldingen kan også findes på hjemmesiden )  

Nissetur 
Hej alle minier, juniorer, spejdere, seniorer og ledere. 

 

I weekenden den 21. – 23. november tager Stifinderne på fælles nissetur til Myretu-

en ved Farum. 

Ud over en masse ”nisserier”, så er nisseturen også den tur, hvor de nye ”Stifindere” 

får deres spejdernavn. 

 

Vi mødes på Tårnby station fredag den 21. november kl. 18,00 og er hjemme samme 

sted søndag den 23. november kl. ca. 14.15 

Prisen for turen er 250,- kr., der betales sammen med 

tilmeldingen. 

Du skal medbringe almindelig weekend oppakning til 

overnatning i hytte. (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 en fælles slikkasse, så vi kan 

hygge og ”guffe” alle sammen. 

 

Husk at tilmelde dig senest onsdag den 12. 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______________ 

 
Deltager i Nisseturen 2014 og betaler ved tilmeldingen kr. 250,- 
 

Dags dato modtaget kr. 250,- som betaling for Nissetur 2014. 

Kvittering for modtagelse af seddel og penge. 

 
Leders kvittering 
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 November December  

1   1 

2   2 

3   3 

4   4 

5   5 

6   6 

7   7 

8   8 

9   9 

10   10 

11   11 

12 Sidste tilmelding Nissetur  12 

13 Ledermøde kl 19:00  13 

14   14 

15   15 

16   16 

17   17 

18   18 

19   19 

20   20 

21   21 

22   22 

23   23 

24  ”Disneys Juleshow” på DR1 24 

25   25 

26   26 

27   27 

28   28 

29  HUSK: Indlæg til årbogen 2014 / 2015 29 

30   30 

  ”90 års-fødselesdagen” på DR1 31 
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Mini 6/11 Pakha (Sophie)  1 Års  Stjerne  

 11/11 Darzee (Vibe) 38 Års  Føzda 

 12/11 Darzee igen 29 Års  Stjerne 

 23/11 Otto 9 Års Føzda 

Junior 10/11 Chui (p) 48 Års  Stjerne 

 16/11 Kahla (Cia) 3 Års  Stjerne 

 23/11 Addax (Frej) 3 Års  Stjerne 

 26/11 Rusa (Charlotte) 11 Års  Føzda 

 30/11 Nilghai (Daniel) 3 Års Stjerne 

Trop 9/1 Bekko (Lars) 15 Års Føzda 

 16/11 Siafu (Claudia) 15 Års Føzda 

 19/11 Rakcha (Julie) 6 Års Stjerne 



11 

GL: 
Jack Boëtius (Gekko) 

Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup 
3250 0073 / 4044 4466 

jack@boetius.dk 

 

Emilie Falmer (Mille) 

Poul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411 

2850 Nærum 

2163 6470 
Mille.falmer@hotmail.com 

ML: 
Vibe Jørgensen (Darzee) 

Saltværksvej 73A, 2. th, 2770 Kastrup 
2075 9045 

Vibe@stifinderne.net 

MA & JA  
Kathrine Bjerre (Radha) 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 
2348 4782 

Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

Mads Jensen (Glip) 

Østbirk Allé 13 ,2770 Kastrup 
3250 3390 

madsj123@ofir.dk 

MA:  

Niklas B.P. Jørgensen (Chikai) 

Rimsøvej 26, 2770 Kastrup 
3252 5831 
hjpj@mail.dk 

JL: 
Charlotte Falmer (Sahrabi) 

Cypres Allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 / 2168 6937 
charlottefalmer@gmail.com 

 

JA: 
Peter Glennung (Chui) 

Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 
3251 3014 

Team-glennung@post.tele.dk 

JH: 
Jonathan Pedersen (Buni) 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
 

TL: 
Rasmus Thomsen (Tavi) 

Ved Mønten 15,3.tn. 2300 Kbh. S. 
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

TA:  Nikolaj Kaas Mortensen 

Østerdalsgade 11, 4.th, 2300 Kbh. S. 
2840 8848  

nikolajkaas90@gmail.com 

Jette Bjerre (Akeela) 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 
3252 0213 / 3031 7413 

jette.bjerre@stifinderne.net 

KL: 
Kathrine Bjerre (Radha) 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 
2348 4782 

Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

Formand: 
Merete Holst 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
5135 6377 

mereteoglars@vip.cibercity.dk 

Kasser: 

Christian Ougaard  

Kastrupvej 228, 2770 Kastrup 

Danske Bank 1551-2680561799  

2044 9127 
Cou@ombudsmanden.dk 

Støtte-

foreningen: 

Formand Flemming Bjerre fl.n.bjerre@comxnet.dk 

Kasser Peter Falmer p.falmer@tdcadsl.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) 

mailto:nikolajkaas90@gmail.com


12 Tryk: Stifinderne  2014 

Der tages forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Flemming (Reduktør)  & Jette (Reduktøs) Bjerre 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

3252 0213  

reduktionen@stifinderne.net  

Reduktionens klumme: 

ADVARSEL : LAD IKKE EN KVINDE VÆRE 
ALENE MED EN COMPUTER OG NISSER ! 
Tja - så skete det igen, som sker hvert år på 

denne tid: Bladet bliver invaderet af disse 

skønne nisser, som vi håber, at vi vil lære mere 

om på nisseturen - sorry, men reduktøsen kun-

ne slet ikke lade være  

Nu er det snart tid at gå i gang med at lave 

indlæg til Årbogen 2014 / 2015. Vi skal i gang 

allerede mellem jul og nytår, da Rådamødet 

allerede er  1. februar 2015, og indkaldelserne 

skal være ude 3 uger før. Vi skal have 14 dage 

til at få det hele lavet klar til at blive skrevet, 

trykt og sendt. Så vær sød at få det ud af 

verden, før julestressen rammer jer for alvor. 

På forhånd tak fra reduktionen. 

 
 

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 sik-

kerhedsmæssige 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 sider ”Yep, 

jeg kommer onsdag aften og hjælper mini-

erne” – og kan du ikke, så sletter du bare 

mailet. 

Mail listen vil måske også blive brugt til at 

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 bli-

ver 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 sam-

tidig checke dine anti-spam 

filtre  

MSH 
Frank - Webmaster 

Vi kunne godt bruge dig - bare af og til. 

Med Nissehilsner 

Reduktør og -tøs  

mailto:reduktionen@stifinderne.net
mailto:frank@torreck.dk

