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Så er efteråret godt i gang med omskif-

teligt vejr og masser af lækre arrange-

menter. Derfor er det også vigtigt lige at 

tænke på påklædning, både til møderne, 

da vi er ude så meget så muligt, men også 

til dem der tager på divisionstur.  

Lækkert vejr havde vi i hvert fald til 

vores Spejderdag og vi vil gerne takke 

både vejrguderne og alle dem, der kom og 

hjalp til, for at få dagen til at køre. Om 

det var vejret, dagen, eller den gode ind-

sats generelt, så er vi i hvert fald blevet 

flere Stifindere, hvilket kun er lækkert, 

da vi jo ønsker, at alle har mulighed for 

at komme og være med i vores fælles-

skab og at det er nogen lidt sjovere akti-

viteter, man kan slippe af sted med, hvis 

man er flere. 

Det betyder selvfølgelig også, at der 

kommer mere slid på hytten og der er 

noget arbejde, der skal gøres 

mht. vedligeholdelse. Det vil vi 

rigtig gerne have hjælp til. 

Det næste projekt der skal 

ordnes, er at der skal ryddes 

op i skuret og gøres plads til 

vores biler. Vi håber, alle har 

opdaget de dejlige historier 

og billeder fra Oak-city løbet, 

hvor der køres med de hjem-

mebyggede biler. Disse  biler 

skal nu have et andet sted at 

bo. Så hvis du har en lille 

håndværker i maven og gerne 

vil hjælpe til, så hold øje med 

mere info her i bladet og i 

hytten.  

Når det bliver efterår, bliver 

det også efterårsferie. Det betyder at 

kommunen arrangerer sundhedsuge, som 

vi vil opfordrer alle til lige at tænke 

over. Stifinderne selv har ikke et arran-

gement med i år, men vi støtter stadig 

den gode ide, og så er der selvfølgelig 

ikke møder i selve ferieugen.  

Så skal der som altid være en opfordring 

til at tage med på Stifindernes juletur i 

november, som allerede nu er ved at blive 

planlagt og hvor vi håber, mange vil kom-

me med til. 
 

 

Med Spejderhilsner 

 Jack og Mille  

Gruppeledernes oktober-hjørne 2014 
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 Program: 

1/10 – Forløb ”Huleboernes Klan” – opsamling Jægerne 

8/19 – Forløb ”Huleboernes Klan” – Ilden 

15/10 – INTET MØDE! EFTERÅRSFERIE 

22/10 - Forløb ”Huleboernes Klan” – Maden 

29/10 – Forløb ”Huleboernes Klan” Opsamling 

21.-23.11 – Juletur (med spejdernavne-ceremoni) 

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

Hej Minier                  

Først vil vi lige byde velkommen til Otto og Lærke, der er nye medlemmer af Stifin-

derne, og ligeledes velkommen til alle de nye drenge og piger, vi har haft på besøg 

igennem september måned. Vi håber, I bliver hængende og får en rigtig dejlig spej-

dertid hos os i Stifinderne, for det har været rigtig sjovt at have jer med  

Vi fortsætter med vores ”Huleboer”-forløb resten af Oktober, i vores 3 nye patrul-

jer, Bævere, Bjørne og Bisonokser.  

Og husk så, at vi alle sammen holder efterårsferie i uge 42! 

Ps. Vi vil rigtig gerne være flere i lederteamet   

Se indlægget andetsteds i bladet. 
 

Mini oktober 2014 

Med spejderhilsner 

Glip, Chikai, 
 Radha og Darzee. 
(Mads, Niclas, Kathrine & Vibe) 

Kniv 
Som spejder bruger vi tit forskelligt værktøj, heriblandt vores dolk.  

Vi bliver først bekendt med sikkerhedsreglerne for knivbrug, vi øver os under le-

dernes vejledning, og når vi har styr på basis og er blevet lidt mere sikre i håndte-

ring af kniven, får vi et knivbevis, der markerer, at vi er i stand til at bruge kniven 

under lidt friere rammer. Det er dog stadig lederne, der bestemmer, hvornår vi 

tager knivene frem. 

Her i efteråret skal vi ganske ofte bruge vores kniv til møderne. Ikke hver gang 

men af og til. Derfor ville det være fint, hvis I, der har en, husker at medbringe 

den, for så mange låneknive har vi altså ikke. Det er også muligt at have den liggen-

de i hytten mellem møderne, det har vi en aflåst kiste til. 

Hvis man ikke har en kniv selv, kan man låne en, når vi bruger kniv. Skal man ud og 

købe en, er det vigtigt at finde en, der passer til håndens størrelse, så den er stil 

at styre. Man skal ikke købe en til ”at vokse i”! Mini/junior-knive kan fås til omkring 

150kr i fx Spejder Sport (husk at få et rabatkort af lederen). 



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

Vi starter med at byde velkommen til 

Christian, som er ny hos juniorerne – vi 

håber, du får en dejlig spejdertid. 

 

Så er vi faktisk, nærmest og næsten 

færdige med et forløb, der gerne skulle 

ende ud i et bålmærke – hvis selvfølgelig 

at man ( i skrivende stund vides det nem-

lig ikke ) på mandag kan klare den store 

og ultimative bålprøve. Men det satser vi 

da på, at I kan.  

Vi har i det her forløb, kigget på blade 

og træer, talt om, hvad der kan brænde 

godt og hvad der i virkeligheden er 

usmart at komme på bålet. 

I har lært, hvordan man kan bygge et bål 

op på forskellige måder og I har prøvet 

at finde ud af, hvad der kan brænde og 

især, hvad der ikke kan brænde – rigtig 

nyttig viden  

 

Vi har også leget en del, vi har været 

meget ude, og er det et stykke tid endnu, 

så husk endelig at være varmt klædt på 

med handsker og hue – det bliver koldt 

de sidste tre kvarter.  

Vi skal så småt i gang med 

vores mørke mærke og som 

jeg nævnte i sidste blad, vil 

der være lidt Cluedo over 

det hele…..dog kun den del af 

det, der handler om at opkla-

re/ finde ud af/lægge mær-

ke til mange forskellige ting. 

Og så handler det om, at vi 

skal lære; at vores nattesyn i 

virkeligheden er rasende 

godt, hvis vi bare bruger det 

med omtanke.  

Vi nærmer os lige så stille en efterårsfe-

rie i uge 42, hvor der derfor heller ikke 

er spejdermøde. 

Der er en divisionstur på vej. – I har fået 

en tilmeldingsseddel og vi må bare kon-

statere, at det er en fantastisk måde at 

møde andre blå spejdere fra Amager på. 

Så har man mulighed, så hop med  

 

Ellers skal vi igen lige gøre opmærksom 

på juleturen i november. Det er også tu-

ren, hvor man får sit spejdernavn.  

Det er så også på mandag, vi skal have 

nye patruljer, og de vil i første omgang 

fungere frem til jul. Så skifter vi jer nok 

rundt igen, så I kommer til at arbejde 

sammen på rigtig mange forskellige må-

der. 

 
 
 

Med spejderhilsen  

Chui, Radha,  
Buni og Sahrabi 

Kære Juniorer 



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

Det er helt utroligt så hurtigt, en måned går. 

Jeg synes ikke, det er ret længe siden, at vi 

startede op efter sommerferien og så har vi 

en efterårsferie, der banker på… 

 

Nå, I er alle blevet delt op i 2 patruljer, så vi 

kan se, hvordan I arbejder sammen.  

Patruljerne er: 

Falkene: 
PL  Andreas (Jacala) 

PA  Josefine (Kirba) 

  Nikolaj (Shawano) 

  Julie (Raksha) 

  Kamille (Tjo) 

  Gustav 

 

Ravnene: 

PL  Claudia (Siafu) 

PA  Kasper (Sona) 

  Lars (Bekko) 

  Daniel 

  Nikoline 

  Helena (Sika) 

 

Lige nu har I gang i en Gammel-mands-ild som 

ikke har noget med sild at gøre  

Efterhånden kan man se, at I forstår, hvad 

det handler om - et hævet bålsted, så man 

ikke behøver at bukke sig, når man laver mad, 

smart for folk med en ikke så ung ryg mere. 

Det bliver spændende at se, hvad vi får lavet 

på den. 

Sidste weekend var mange af os på Fjolle-

Tirsdags-Weekend, hvor vi i dén grad blev 

rystet sammen og var på løb rundt på det 

meste af Amager på alle muligt tænkelige 

måder - det var en fantastisk dejlig weekend, 

hvor vi havde stor fornøjelse af, at have kla-

nen med. - De er også nogle dejlige– og i sa-

gens natur, garvede spejdere - tusind tak for 

sidst til alle os 16, der deltog og Siafu: Tak 

for dejlig squash-kage  - Og ligeså stor en 

tak til Lars og Merete og hele deres fanta-

stiske team af super kompetente mennesker, 

der kan deres kram  

Vi bringer også en tak for lang og tro tjenes-

te til Baloo (Martin), som har valgt at hoppe 

fra hos os, men vi må stadig gerne ringe til 

ham, hvis vi har brug for en mand med en 

boremaskine eller lignende  

- I efterårsferien er der intet møde, men 

Siafu (Claudia): Rigtig god tur i efterårsferi-

en på PLAN Lodskovvad, hvor du skal helt til 

Skagen - det bliver en fantastisk oplevelse 

for dig  

Ellers holder resten af Danmark ferie  og så 

starter vi op igen efter ferien d. 21.10. - Og 

husk nu det varmer tøj efter vejret:  

SPEJDERLIV ER UDELIV og vi er ude så 

meget, som muligt - det er så træls at fryse 
 

 

Til sidst skal vi huske jer alle på årets hygge-

ligste Nissetur i weekenden 21. - 23.11, hvor 

vi SÅ gerne vil se så mange af jer som muligt 
 
 

Trop oktober 2014 

Med Tropstramp 

Nikolaj,   
Tavi og Akeela 



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

Hej klan. 

Så er september næsten overstået og 

oktober venter lige rundt om hjørnet.  

Vi har i løbet af september brugt vores 

tid på at være til fælles senior møde hos 

KLOW, hvor vi mødte nogle af de andre 

seniorspejdere fra Amager Division. Det 

var hyggeligt, også selvom der ikke kom 

så mange. 

Derefter havde vi spejderdag, hvor vi 

hver især hjalp til på forskellige poster. 

Efter spejderdagen havde vi indvielse af 

Jonathan og Steffen på vores helt egen 

specielle måde og der virkede som om, at 

alle havde et godt og sjovt møde. 

Vi har fået planlagt, hvad vi skal lave 

frem til jul, hvorefter vi må bestemme 

os for, hvad vi skal derefter. 

Vi har fået lavet en idé kasse, så nu har 

vi altid noget at lave, hvis vi ikke lige har 

planlagt noget specielt. 

I efterårs ferien skal Jonathan og Stef-

fen på Spark Start og Niclas skal på 

Spark 2. Så må vi håbe, at de kommer 

hjem med en masse gode ting, som de vil 

lære os andre. 

I løbet af oktober får vi forhåbentlig en 

invitation til divisionens senior julefro-

kost, så det skal nok blive spændende at 

se, hvad temaet er i år. 

 

Klan oktober 2014 

Kath. 
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Kom frem, kom ud, kom med, - bliv en del af holdet… 
 
I den senere tid har vi i Stifinderne haft en tilgang af nye spejdere i alle afdelinger. Det er 

rigtig dejligt, og når vi samtidig oplever, at spejderne er hos os rigtig længe, så betyder det, 

at vi hele tiden bliver flere. 

 

Vi er helt sikre på, at en væsentlig del af årsagen til, at vi både kan tiltrække nye medlem-

mer, og holde på dem vi har, er, at vi laver noget spejderarbejde og vedligeholder et fælles-

skab, der kan konkurrere med fritidstilbud. 

 

Det vil vi naturligvis gerne blive ved med! 

 

I alle afdelinger arbejder spejderne i patruljer. Patruljearbejdet er en helt grundlæggende 

del af spejderarbejdet. Ideen er, at børn leder børn, men for at ideen kan blive til virke-

lighed, kræver det specielt for yngste spejdere, at der hele tiden er et ”sikkerhedsnet” af 

voksne, der kan vejlede og hjælpe, så alle kommer godt og sikkert videre. 

 

Derfor mangler vi lige nu nogle ekstra voksenhænder – specielt i vores miniafdeling. 

 

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 hur-

tigt erhverve spejder- og lederfærdigheder, der gør dig i stand til også udenfor spejderar-

bejdet at byde ind med kompetencer, du ikke kan erhverve ret mange andre steder. 

 

Har du lyst til at blive en del af det hold, der gør Stifinderne 

til det, vi er, så kontakt en vores afdelings- eller gruppelede-

re. De vil også kunne svare alle dine spørgsmål om lederarbej-

det 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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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. novem-

ber 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. novem-

ber 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: _______________________________________ 

(Tilmeldingen kan også findes på hjemmesiden ) 
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 Oktober November  

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   13 

14   14 

15   15 

16   16 

17   17 

18   18 

19   19 

20   20 

21   21 

22   22 

23   23 

24   24 

25   25 

26   26 

27   27 

28   28 

29   29 

30   30 

31    
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Mini 18/10 Koga - (Noa) 2 Års  Stjerne  

Junior 18/10 Buni - (Jonathan) 10 Års  Stjerne  

 21/10 Ajla - (Ea) 1 Års  Stjerne 

 26/10 Rusa - (Charlotte) 2 Års Stjerne 

Trop 19/10 Jacala - (Andreas) 7 Års  Stjerne 

 19/10 Sona - (Kasper) 7 Års  Stjerne 

 22/10 Shawano - (Nikolaj) 1 Års  Stjerne 

Klan 4/10 Joka - (Steffen) 10 Års  Stjerne 

 18/10 Buni - igen 10 Års Stjerne 

RRA 7/10 Kala Nag - (Britt) 29 Års Stjerne 

WEB 16/10 Biju - (Frank) 42 Års  Stjerne  
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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) 

NY :) 

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 OBS NY MAIL 

reduktionen@stifinderne.net  

Reduktionens klumme: 

Ja - så nåede vi det endnu engang! - Oktober-

bladet blev færdig på en weekend, hvor reduk-

tionen med familie var til 50 års fødselsdags-

brunch, var hjemme og hygge lidt om reduktø-

sens mor, som havde armen i gips, så vi lavede 

aftensmad sammen med hende. - Vel hjemme 

hørte vi i radioen, at en bro oppe i Nærum var 

faldet ned over motorvejen - heldigvis uden 

tilskadekomne, men så skulle man jo finde ud 

af, hvordan reduk-knægten skulle kunne kom-

me hjem igen søndag, da alt dette skete lige i 

hans ”baghave”. - Han plejer jo at nyde godt af 

reduktøsens bilkørsel hjem, men i dag nægte-

de hun at begive sig på de kanter i bil  

- Det skal siges, at der ikke var overbooket i 

kysttoget til Skodsborg søndag og så kunne 

knægten gå de sidste 4 kilometer til Nærum, - 

i øvrigt i behageligt selskab med vores egen 

frk. Falmer, som også skulle den vej (Ps. De 

bor begge på Paul Bergsøekollegiet - dog i hver 

sin bygning)  

- Alt i alt en begivenhedsrig weekend og allige-

vel kan vi sige:  

 

 

 

 
Så er der blade til 

jer alle sammen…  

 

Med efterårshilsner 

Reduktør og -tøs  

Vi bringer en fødselsdags-font. 
Vi har kigget lidt i den almindelige danske presse og fundet et sjovt indslag: 

I disse dage er der 20 års fødselsdag for en 

elsket og forhadt skrift-font: 

Denne lille hund skulle guide brugerne gennem 

programmet Microsoft Bob - den lille hjælper-

hund - og hvis det stod til designeren Vincent 

Connare, skulle dens talebobler være skrevet 

med Comic Sans. © Screenshot fra Microsoft 

Bob 

- Lige fra starten af, da Stifinderen gik digi-
talt, har vi benyttet fonten Comic Sans, da vi 
synes, den er let læselig også for børn og  
barnlige sjæle.   

Vi anede ikke, at denne font slet ikke skulle have været sendt ud andre steder end 
med: TA—DAA: Microsoft Bob.  
- Så hermed bringer vi et billede af denne søde hedengangne hjælperhund. 

mailto:reduktionen@stifinderne.net

