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STIFINDERNE
1953 - 2013
Velkommen til Stifinderne og til Stifindernes 60 års jubilæum.
Dette blad ser lidt anderledes ud, end
vores blad ellers gør, og det er der en
ganske særlig grund til. Det er nemlig
vores jubilæumsblad, og det vil vi gerne
bruge til at sige velkommen til vores
gæster både til spejderdagen og til
vores jubilæumsfest.

Der er mange udfordringer i spejderarbejdet. Både de store udfordringer vi
møder på lejre, løb eller turneringer og
de mindre, som vi møder i hverdagen.
Det er udfordringerne, der gør os bedre, og derfor er det vigtigt, at vi prøver ting, som måske ikke altid lykkes
første gang, men så prøver vi bare en
Stifinderne har nu lavet spejderarbejgang til.
de i Kastrup og Tårnby i 60 år. Ganske
vist er der ingen af vores spejdere, der For at spejderarbejdet kan fungere,
har været med i alle 60 år, men vi har må alle Stifindere tage ansvar for sin
samlet ideer og erfaringer op gennem del af arbejdet. Alle aldersgrupper aralle årene, - ideer og erfaringer som vi bejder i patruljer, der afhængig af albygger videre på.
der og erfaring selv løser små og store
opgaver. Det er en fornøjelse at se, at
Stifinderne har gennem alle årene lagt
alle byder ind og er med til at sikre
vægt på, at det skal være sjovt at vækammeratskabet mellem alle i Stifinre spejder. Måske ikke altid sådan ”ha –
derne.
ha” sjovt, men spejderlivet skal være
gode oplevelser, som det er rart at
tænke tilbage på.
Spejderliv er friluftliv. Når vi er på
ture, går vi efter at være ude så meget
som muligt. Der er et gammelt ord, der
siger, at der ikke findes dårligt vejr –
kun forkerte klæ’r. Til møderne bruger
vi meget af tiden udenfor. Vi har en
oplyst plads, så vi kan lave udendørsaktiviteter også i den mørke tid.
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Med spejderhilsen.

Jack, Vibe og p

Kære Minier !
Så har vi ellers taget hul på efterårssæsonen! Vi har til et megafedt oprykningsritual (dagens citat: ”Jeg vil også
rykke op!”) rykket en masse store minispejdere op til juniorerne, så nu er vi
ikke såå mange tilbage. Vi plejer dog
hurtigt at blive mange igen, og vi kan
allerede sige VELKOMMEN til SEBASTIAN, der er ny i flokken ☺
Vi har taget hul på knob og besnøringer, og I er allerede blevet ret skrappe til nogen af dem. Vi kommer til at
tage dem op løbende, og det er noget,
I får brug for i hele jeres spejderliv.
I efteråret vil vi arbejde meget med, hvordan vi færdes i
naturen, og som altid skal vi
være ude det meste af tiden.
Derfor er det vigtigt at have
tøj og sko med efter vejret,
også når det regner. Det er

også en god idé at have et par sutsko
stående i hytten, for vi tager skoene
af, når vi går ind, og der kan være lidt
fodkoldt.
I slutningen af måneden tager vi af
sted på hyttetur med alle de andre
minispejdere på Amager. Det bliver
sjovt at lave en masse aktiviteter med
nogle nye venner og at sove i sovepose
sammen med en hel masse inde i en
hytte.
Vi glæder os til et efterår med gang i !

Program
21/9

Jubilæum

25/9

Indianerspor

27-29/9

Mini-divisionstur med Amager Division

2/10

Natur-udforskning

9/10

Natur-udforskning

16/10

Efterårsferie – intet møde!

23/10

Natur-udforskning

30/10

Refleks-løb – Husk lommelygte!

22-23/11

Med spejderhilsen

Glip, Chikai,
Radha, og Darzee.

Juletur med resten af Stifinderne
Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30
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Hej Juniorer.
Juniorerne hos Stifinderne har tradition
for at være mange – det har vi været de
sidste mange år –, så har du lyst, og har
du alderen 9-12 år, så skal du være meget
velkommen hos os.
Og hvad laver vi så? Jo, vi laver rigtig
mange forskellige ting.
Når vi starter op efter sommerferien, er
der tit mange nye juniorer, både minier,
der er rykket op og nye, der ikke har været spejder før. Derfor er der nogle ting,
som vi har fast på programmet – det er
bl.a. at arbejde med værktøj. Hos juniorerne arbejder vi med kniv, sav og økse.
Som juniorspejdere skal vi kunne save
vores brænde, og vi skal kunne hugge med
økse. Det tager tid at blive god til at anvende værktøjet, for vi skal ikke kun anvende værktøjet, vi skal også være trygge ved det og vi skal vide, hvordan vi vedligeholder det, opbevarer det, afleverer
det til andre osv.
I dette efterår vil vi blandt andet bruge
vores værktøj til at lave nogle forskellige
juleting. Vi vil prøve nogle af de muligheder, vi har med værktøjet, ud over det
praktiske, at vi kan få brænde på en lejr
☺
Så skal vi arbejde med det her med mørket. Alting ser så anderledes ud, når det
er mørkt, vores syn er anderledes, når
det er mørkt, og nogle er lidt bange, når
det er mørkt. Vi skal kigge på, hvorfor
tingene ser så anderledes ud. Vi skal bruge både reflekser, knæklys, lygter og
stearinlys. Vi skal se på stjerner og måske finde ud af, hvor smukt mørket også
kan være. Vi skal også prøve om vores syn
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ser lige så godt i mørke som i lys.
Hos juniorerne synes vi, det er fedt med
koder. Så vi skal både morse – og det kan
man gøre på mange forskellige måder, vi
skal lære juniorkoden og vi skal se på andre hemmelig koder.
Oven i alt det, skal vi fejre, at vi fylder
60 år og det gør vi bl.a. ved at lave et lille
jubilæumsløb, ved at synge nogle af de
gamle spejder sange og ved at lave gamle
spejdersketchs.
Vi kan i det hele taget godt lide at synge,
vi kan godt lide at lege og det gør vi hver
gang! Vi har altid nogle gode lege med, og
så har vi det godt sammen. Både i vores
patruljer og alle juniorerne sammen.
Sidst men ikke mindst tager vi på ture,
både med divisionen – altså alle spejdere
fra Amager – og med gruppen. Den helt
store tur er næsten altid vores juletur.
Det er en tradition, vi er meget glade for.
Det er også på denne tur, at de nye spejdere får deres spejdernavn.
Vi går simpelthen
det bedste, sjoveste og mest udfordrende spejderår i
møde - så har du
lyst til at være en
del af det, er du
meget velkommen.

Med mange spejder hilsner

Radha, Vachan,Sahrabi,
Buni & og Chui

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

Kære trop !
I troppen sætters der meget fokus på den enkelte
spejder og på spejderens
færdigheder og mulighed
for læring og udvikling. Vi
arbejder meget med samarbejde og sætter stor fokus
på, at vores spejdere skal
kunne arbejde sammen, både
med spejdere de kender,
men også med spejdere de
ikke kender. Vi bruger meget
tid på at forfine de spejderfærdigheder, som spejderne
har lært gennem deres spejder tid, men der bliver også
lært nye spejderfærdigheder og udviklet tossede og
fjollede ideer.
Vi arbejder meget med skæve ideer og
spejderne skal som udgangspunkt selv
stå for deres møder med kyndig vejledning af deres ledere. I troppen er
intet så fastlagt, at det ikke kan laves
om, hvis spejderne ønsker det. Det
vigtigste er, at spejderne synes, det
er sjovt. Derfor får de også lov til at
lave det, de planlægger, så længe det
har et udgangspunkt i spejderarbejdet.
Der er rigtig mange kurser, ture, løb
og andre spejderture, som spejderne
tager på og hvor de lærer, bliver udfordret og kommer hjem med en masse gode oplevelser.

Hos troppen tager vi gerne på store
sommerlejre, hvor der er mange spejdere fra andre lande og det skal gerne
være lidt vildt og udfordrende. Blandt
andet var vi på Spejdernes lejr 2012
og i sommers var vi på Norges landslejr i Stavanger og besøge vores venskabsgruppe. Det var en tur, der var
fyldt med udfordringer og gode oplevelser. Landskabet i sig selv var en
udfordring, da Danmark jo er lidt
fladt i forhold til Norge.
Trops tramp

Tavi, Akeela og Baloo

Mødedage for Trop: Tirsdag kl. 19.00 til 21:00
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Hej mine dejlige Klan-spejdere.
Nu blev det endelig tid for jer til at
rykke op og komme med i min meget
store klan :P - Nej spøg til side.
Vi er blevet enige om at holde møder
om tirsdagen på samme tid som troppen, da vi alle sammen har andre ting
at gå til de andre dage.
Vi har efter oprykningen ikke haft
noget klan møde endnu, da I andre har
haft travlt med at hjælpe troppen
med forskellige jubilæumsting og jeg
har da også hjulpet til en enkelt gang,
men nu må vi til at komme i gang.
Så d. 24/9 har vi første klan møde,
hvor vi skal havde snakket om, hvilke
ting vi har lyst til at lave og forhåbentlig også planlagt en del af det på
samme tid.
Vi har snakket om, at vi skal have en
kollektiv uge (For dem der ikke ved
hvad dette er, så er det en uge, hvor
man bor i spejderhytten) på et tidspunkt. Så har I snakket om, at I gerne
ville have lavet nogle bålkapper og så
er det da også planen, at vi skal se, om
vi kan tage nogle af ekspert mærkerne, vi hedder jo trods alt ”Mærkedyr-

ene” (medmindre vi finder på noget
andet)

Til november er der juletur, hvor jeg
da regner med, at vi alle deltager og
skal lave en masse hyggelige ting for
og med de andre Stifindere.
Jeg glæder mig til at lave en masse
skøre, tossede og spændende ting
sammen med jer og tror på, at vi nok
skal klare de udfordringer, som kan
komme undervejs.

Med klan-hilsen

Kath.
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Støtteforeningen
formål uden egentlig selv at skulle være spejder, så meld dig ind.
Vi har ændret betalingen til Støtteforeningen til, at der nu skal betales
via netbanken eller til kassereren direkte. - Der er alt for dyrt at få girokort.
Medlemskab af Støtteforeningen
koster kun 100.– medlem pr år.
Indsættes på konto i:

Bank Nordic 6509 - 3052993228
Husk at skrive Jeres navn på indbetalingen.

Stifinderne Gruppes Støtteforening
er en forening af ”gamle” og nye spejdere og folk, der bare har lyst til at
støtte op om DDS Stifinderne.
Støtteforeningen kan af spejderne
bruges til at søge tilskud til grej og
evt. også om tilskud til diverse lejre.
I 2013 gav årets Korvejsmarked, hvor
Støtteforeningen altid deltager, et
tilskud til både Junior-turen til Tydal i
Tyskland og til troppens tur til Stavanger i Norge, hvilket rigtig mange
spejdere nød godt af.
Vil du være med til at støtte et godt

På forhånd tak !

Formand

Flemming Bjerre
Kasser

Peter Falmer.
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Kommende arrangementer
21. september. 2013
Spejderdag og 60 års jubilæum.

Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne)

Deltagere: Alle + forældre, søskende m.fl.
(Arrangør: Stifinderne)

24. december. 2013 Juleaften.

27. – 29. september. 2013
Divisionstur - minier.
Deltagere: Miner. (Arrangør: Amager division)

4. – 6. oktober. 2013
Divisionstur - trop.
Deltagere: Trop. (Arrangør: Amager division)

25. – 27. oktober. 2013
Divisionstur - junior.

23. – 24. november. 2013 Nissetur.

Deltagere: din familie. (Arrangør: Familien og
Julemanden.)

31. december. 2013 Nytyårsaften.
Deltagere: ? (Arrangør: ?)
HUSK BESKYTTELSES-BRILLER

19. december 2013 – 6. januar.
2014 Juleferie.
Deltagere: Alle. (Arrangør: kalenderen)

Deltagere: Junior. (Arrangør: Amager division)

Kære forældre, seniorer, ledere
og andre interesserede.
Så starter efterårssæsonen.
Vi mødes næste gang: 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.
Lægning af de sidste fliser op mod hytten.
Oprydning på grunden.
Male hytten udvendigt (østgavlen skal have en tur mere og så er der det hvide og
skuret)
Har du lyst til at give en hånd med i ”Hyttepatruljen”, så skriv til
stifinderne@stifinderne.net - så søger vi for formiddagskaffen
På gensyn
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Ledere og spejdere i Stifinderne

september 2013

oktober 2013

1

S

1

T

2

M

2

O

3

T

3

T

4

O

4

F

5

T

5

L

6

F

6

S

7

L

7

M

8

S Hyttepatrulje

8

T

9

M Bestyrelsesmøde

9

O

10

T

10

T

11

O

11

F

12

T Ledermøde

12

L

PLAN-Kurser

13

F

Tropstur

13

S

PLAN-Kurser

14

L

Tropstur

14

M

PLAN-Kurser

15

S Tropstur

15

T

PLAN-Kurser

16

M Uddeling af flyers

16

O

PLAN-Kurser

17

T

17

T

PLAN-Kurser

18

O

18

F

PLAN-Kurser

19

T

19

L

PLAN-Kurser

20

F

Klargøring spejderdag

20

S

21

L

Spejderdag/jubilæum

21

M

22

S

22

T

23

M

23

O

24

T

24

T

25

O

25

F

Divisionstur junior

26

T

26

L

Divisionstur junior

27

F

Divisionstur mini

27

S

Divisionstur junior

28

L

Divisionstur mini

28

M

29

S Divisionstur mini

29

T

30

M

30

O

31

T
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Mini:

18/10

Koga (Noa)

1

års

stjerne

Jun:

18/10

Buni (Jonathan)

9

års

stjerne

20/10

Kamya (Oliver M.M.)

12

års

Føz’da

20/10

Addax (Frej)

11

års

føz’da

3/10

Yara (Emilia)

2

års

stjerne

4/10

Joka (Steffen)

9

års

stjerne

18/10

Buni - igen

9

års

stjerne

19/10

Jacala (Andreas)

6

års

Stjerne

19/10

Sona (Kasper)

6

års

stjerne

7/10

Kala Nag (Britt)

23

års

stjerne

16/10

Biju (Frank)

41

års

stjerne

Trop:

RRA:
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GL:

Jack Boëtius (Gekko)
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup

3250 0073
jack@boetius.dk

4044 4466
ML:

MA & JA:
MH:

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

2075 9045
vibe@stifinderne.net

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup

2348 4782
kathrine.bjerre@stifinderne.net

Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13
2770 Kastrup

3250 3390
madsj123@ofir.dk

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

3252 5831
hjpj@mail.dk

Charlotte Falmer (Sahrabi)
Cypres allé 56, 2770 Kastrup

3251 5170
charlottefalmer@privat.dk

2168 6937
Peter Glennung (Chui)
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup
JA:

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:

(p)

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

3251 3014
team-glennung@post.tele.dk

6091 2474
heidilyhne@gmail.com

4029 7207
rakmu@hotmail.com

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:

Christian Ougaard
Kastrupvej 228, 2770 Kastrup
Formand Flemming fl.n.bjerre@comxnet.dk
Kasserer Peter Falmer

2348 4782
5135 6377
2044 9127
cou@ombudsmanden.dk

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:
Nu er det jo ikke kun reduktøren, der laver
bladet, men reduktøsen blander sig også det er vist også omvendt...
Jeg skrev ”Kartoffelferie” - nej, det blev
rettet til efterårsferie {;-) - nå, man må vel
følge med {;-)
Nu hvor Stifinderne har jubilæum og bladet også snart har det, tænker jeg på, om
det - den gang var det vist på stentavler så går det noget lettere i dag, ikke mindst
når der skal redigeres? - Så er det nok
godt, at vi følger med tiden.
Hold da op, hvor har der været meget papir
igennem systemet de sidste mange dage,
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Deadline
November
Bladet
25 / 10-2013

men så er vi også klar til et forrygende
jubilæum og vi glæder os rigtig meget.
Vi håber, at vi bliver en hel masse både nye
og ”gamle” Stifindere på dagen {:D<
Vi ses ☺

Med Jubilæumshilsner

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
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