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Gruppeledernes september-hjørne 2014
Hej Alle.
Så er vi for alvor kommet I gang efter
sommerferien. De første møder er afholdt og planlægningen af de næste kører på højtryk, sprængfyldt med gode
ideer som man nok kan læse om på de
andre grenes sider. Vi har også afholdt
årets oprykning og selvom der ikke var
mange i denne omgang, var det en højtidelig og vigtig dag for vores gruppe alligevel, når nogen af vores spejdere rykker op til nye venner og udfordringer.
En anden fællesdag som ligger lige rundt
om hjørnet er vores Spejderdag, som er
lørdag d. 6.9. Nu har vi godt nok skrevet
om denne dag mange gange efterhånden,
både på infosedler, på nettet og her i
bladet, men det gode budskab kan bare
ikke spredes nok.
Vi håber selvfølgelig på, at det bliver en
god dag, hvor rigtig mange vil komme forbi og se, hvad Stifinderne dog er for nogen og hvad vi går og laver. Selvfølgelig

håber vi også på, at nogen af dem der
kommer, har lyst til at blive. Det betyder
også, at det er en dag, hvor vi godt kan
få brug for hjælp både før, under og efter arrangementet, så kom og giv en hånd
med, så flere kan opleve glæden af at
være spejder.
Så skrev vi jo i sidste måned, at datoen
til årets nissetur var blevet besluttet.
Nu kan vi også melde ud og sige, at vi også har fundet et sted at være. Lokationen for årets nisse-rige tur går til Myretuen ved Bastrup sø og bare for en sikkerheds skyld, siger vi lige igen, at det er
den 3. Weekend i september fra d. 21. 23. november, så dem, der endnu ikke har
noteret det i deres kalendere, kan skynde sig at gøre det, så vi forhåbentlig igen
bliver rigtig mange, der skal på nissejagt.

Med Spejderhilsner

Jack og Mille
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Mini september 2014
Så fik vi sagt farvel og sendt Nimba godt
af sted op til juniorerne til en sjov og
hyggelig oprykning. Nimba var jo jeres
patruljeleder, og I var godt nok spændt
på, hvad der så skulle ske! Der skete det,
at .. VI HAR FÅET TO NYE PATRULJER!
Og dermed to nye patruljeledere og to
nye patruljeassistenter. De roller kommer til at gå på skift efter et par måneder, så alle prøver at være patruljeleder.

Vi skal være de sejeste istidsjægere og
lære en masse ting, som sådan nogle havde brug for for at overleve.
- Nu ved vi jo, hvad de 3 vigtigste ting er,
hvis man skal overleve ude i ørkenen ;)

De nye patruljer ser således ud:
Bisoner
Bjørne

PL Galago
PA Kooga
Pakha

Med spejderhilsner

Glip, Chikai,

Radha og Darzee.

(Mads, Niclas, Kathrine & Vibe)

PL Barasing
PA Ida
Otto

- Hov, Otto, tænker I, men ja, vi skal også huske at byde velkommen til Otto, som
er startet hos os her i starten af sæsonen. Hjerteligt velkommen, vi håber, du
får en dejlig spejdertid hos os i Stifinderne 
Her i september skal vi jo først have vores Spejderdag, som vi har talt så meget
om, og så skal vi ellers i gang med et nyt
forløb, vi kalder ”Huleboernes Klan”.
Program:
3/9

Forberedelser til spejderdag. Patruljens roller. Kniv & knob

6/9

SPEJDERDAG! For hele familien 

10 / 9

Forløb ”Huleboernes Klan” - Klanen

17 / 9

Forløb ”Huleboernes Klan” - Jægerne

24 / 9

Forløb ”Huleboernes Klan” - Ilden

1 / 10

Forløb ”Huleboernes Klan” - Maden18/8

21. - 23. 11. Juletur (med spejdernavneceremoni)
Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30
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Kære Juniorer
Så er vi endelig i gang med en ny spejder
sæson! Dejligt! Vi har mange ting, vi skal
i denne omgang, men det aller aller første vi skal er, at sige et stort velkommen
til Nimba, som nu er junior spejder;-) Vi
er rigtig glade for at have fået dig op til
os. Samtidig er det jo med lidtvemod i
hjertet, at vi må sige farvel og tak til
Raksha og Sika, som nu er blevet trops
spejdere. Hvor vil vi dog savne dem……og
så alligevel ikke, for det er jo sådan, juniorer, at når I når den der alder, så er
det altid bedst for alle parter, at der
rykkes videre ;-)
Så må vi også sige farvel til Muschick,
som har valgt at stoppe til spejder – vi
ønsker ham alt godt og velkommen tilbage, hvis han får lyst.

Nå, men her i efteråret skal vi bla. arbejde med temaet mørke, ligesom vi
gjorde sidste år – dog selvfølgelig på en
anden måde, med nogle andre aktiviteter .– Lad os bare røbe at der vil være
lidt Cluedo over det hele! Det er dog stadig sådan, at vi arbejder med mørke for
at lære mørket at kende og blive tryg
ved det. Det er så underligt, at det samme område kan se så forskelligt ud i lys/
mørke. Så skal vi også arbejde med noget
håndværk, når vi kommer længere hen
mod den der tid vi alle sammen elsker 
Vi skal ikke lave nisser i år, men vi skal
lave noget andet juleagtigt.

alle andre, hvor skægt det er at være
spejder og hvor man kan snuse lidt til
nogle forskellige spejder aktiviteter. Dagen er i høj grad også til ære for jer,
kære juniorer, så kom og ha en fest med
jeres ledere og resten af Stifinderne.
OG tag nu bare en masse familie og venner med;-)
Allerede nu kan man slå et kryds i kalenderen i november 21.-23. Det er som jeg
plejer at sige til jer: Årets fedeste tur
nemlig juleturen. Gå nu endelig ikke glip
af den, det er også på fællesturen, man
får sit spejdernavn.
I løbet af de næste møder ser vi lidt på,
hvordan vi laver de nye patruljer, og når
de er klar, vil vi lave noget med patruljesærpræg. Løb, mærker, kammeratskab,
fællesskab sjov og leg og færdigheder –
velkommen til en ny sæson!
Vi ses – velkommen tilbage til et fantastisk spejderår.
Med spejderhilsen

Chui, Radha,
Buni og Sahrabi

Der ligger en Spejderdag og venter 6.
september. – Kom og vær med til en fantastisk dag, hvor vi rigtig gerne vil vise
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Mødedage for Juniorer: Mandag kl 18:00 til 20:00

Trop september 2014
Jeg kan altså ikke komme mig over, at vi
er blevet så mange i troppen - og til oprykningen blev to store drenge byttet ud
med to store piger. - Så (snøft) farvel til
Buni og Joka og rigtig hjertelig velkommen til Raksha og Sika - håber, at I glæder jer til at lære os at kende.
- Og gudskelov for Nikolaj - vi må finde
på et godt navn til ham på nisseturen som også glimrer med sit legegen - rart
at være tre til alle jer 
- Nå, men tirsdag d. 2.9. skal vi hjælpe
til med at dele flyers til Spejderdagen
ud. Vi mødes i hytten kl. 19, får uddelt
en rute og en stak flyers og så skal der
ellers stoppes i postkasserne. - Vi får
noget at drikke og spise bagefter og så
glæder vi os til at se jer alle sammen til
Spejderdagen lørdag d. 6.9. og I må meget gerne tage en ven med, som evt. kunne tænke sig at blive spejder.

Fra tirsdag d. 9.9. skal vi have opdateret
jer med de basale spejderfærdigheder,
så I kan lære, hvor dan man gør som
spejder på en lejr og ture - nogle af jer
har jo ikke været andet end tropsspejdere, så det tager vi andre nok heller
ikke skade af.
OG så har vi da lige en forlænget fjolletirsdagsweekend d. 19. - 21.9., hvor vi
selvfølgelig håber på, at så mange af jer
som muligt har lyst til at deltage. Det er
en super måde at blive rystet sammen
på, som vi også benyttede sidste år sammen med Lars Pedersen og hans drenge/
piger. Vi kan kun sige én ting: I går glip
af nogle kæmpe oplevelser, hvis I ikke
giver jer selv lov til at komme med.
Vores fantastiske klan skal også med os,
det bliver totally awesome 

We want you
to join us !!!

Med Tropstramp

Baloo, Nikolaj,
Tavi og Akeela
Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00

5

Klan september 2014

Så blev det september og tid til endnu et
indlæg.

Vi har nu fået Jonathan og Steffen op til
klanen, som nu skal lave forskellige mere
eller mindre skøre ting 
Vi har også haft besøg af Diana som var
med os ud og WOOP’e og lave bål. Vi håber at se hende igen 

hvor jeg da håber, at se jer alle sammen

Vores tredje møde er hemmeligt for
dem, som ikke allerede ved, hvad der skal
ske og har været med til at planlægge
det.
Så skal vi også på ”fjolle-tur” sammen
med troppen d. 19-21/9, så nu må vi se,
hvilke skøre ting vi skal lave.

Til sidst på måneden har vi planer om at
få ryddet op i vores skab, så det bliver
pænt igen, og derefter må vi nok få planlagt, hvad vi skal lave det næste stykke
tid.
Kath.

Det første møde, vi skal til i september,
er et fælles senior møde hos KLOW,
hvor vi skal grille og lege med de andre
seniorspejdere fra Amager.
På vores andet møde skal vi ud med flyers ang. Spejderdagen lørdag d. 6/9,
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Mødedage for Klan: Tirsdag kl 19:00 til 21:00

ANNONCE:
Du deltager i og er med til at planlægge ture, lejre og fællesarrangementer.
Du er en del af Stifindernes ledergruppe, der mødes månedligt og
planlægger, udvikler og støtter
Stifindernes spejder-liv.

Har du lyst til udvikle dig selv og vores
Hvordan bliver du støttet i arbejdet?
minispejdere? Har du lyst til at udvide
I det daglige arbejder du sammen
dit voksennetværk og opleve nye sider af
med afdelingens assistenter og
dig selv? Så se her….
medhjælpere. Sammen planlægger
og står I for programmets afholSom frivillig spejderleder i minigrenen vil
delse.
du opleve at:
Det Danske Spejderkorps har et
du gør en forskel for de mindste
stærkt og alsidigt lederuddannelspejdere, men sørme også for dig
ses-program. Der er kursus-tilbud
selv!
målrettet ledere med forskellige
arbejdet er udfordrende og givenforudsætninger, fra spritnye uden
de på så mange måder. Udover de
spejdererfaring til gamle ræve i
mange gode oplevelser, med de
faget.
skønne spejder-unger, får du udStifinderne har en alsidig lederviklet dine kompetencer indenfor
gruppe, som man altid kan sparre
ledelse, organisation, samarbejdsmed og trække på og hente gode
evner og kommunikation med både
ideer, erfaringer og støtte.
børn og voksne.
Mulighed for ”føl-ordning” i den
Minilederens opgaver
første tid.
Som minileder er du hovedansvarlig
for mini-grenen og det spejder- - Et krav til ledere i DDS og Stifinderne
mæssige indhold i mini-arbejdet.
er, at der gives tilladelse til indhentelse af
I samarbejde med afdelingens øv- børne-attest hos Rigspolitiet.
rige ledere planlægger og gennemfører du indenfor DDS’ rammer Hvis det lyder spændende, så kontakt
ugentlige møder for minierne med gruppelederne ”Gecko”/Jack, ”Mao”/Emilie
et indhold, der er alderssvarende, eller minileder ”Darzee”/Vibe. Stil alle de
sjovt, udfordrende og lærerigt.
spørgsmål, du kan komme på, kom forbi og
Du er den primære lederfigur og se, hvad det er og lad os sammen finde ud
fast
holdepunkt
for
mini- af, om det er noget for dig 
spejderne.
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VI skal ud på de vilde våger og får som altid en på oplevelsen.
Turen er en super udvidet fjolle tirsdag
Det er i weekenden fra fredag den 19. september kl. 18.00
til søndag den 21. september kl. ca. 15.30.
Det er et tropstur med gamle som nye tropper og vores hyggelige klan
kommer også – mange super gode oplevelser venter på jer.
Citat fra Homer: - Hallo, er det oplysningen? Giv mig nummeret til 112
På denne tur skal vi på spændende løb, hvor det bare er
- at tage et valg er i sig selv en udfordring.
Vi skal løse mange spændende opgaver,
så tag det første valg!!
Tilmeld dig nu!! (senest tirsdag den 9. sep.)
Pris for turen er 275,- men så er du også sikker på, at når du kommer hjem, er rygsækken
fyldt godt op.
På turen kommer Rasmus, Katrine og Jette
med som deltager. Som altid for vi stor brug
for alt den hjælp, vi kan få med at holde
styr på dem 
Vi glæder os til sensommerturen i den dejlige
natur .
Hilsen fjollet tirsdags vennerne
Lars og co.
Mere info på tlf. Rasmus 40 29 72 07 og Lars 40 97 36 19
Jeg kommer, klart med på turen, for jeg har nu taget det første valg.

Navn: __________
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Kvittering:____________
Tilmeldingen ligger også på hjemmesiden..

En Mærkelig historie.
Der var engang en klanspejder, der skulle spejderens mor havde købt ham en helt ny,
have sin – måske lidt røglugtende – uniform men den var jo TOM – og det var ikke den
med hjem fra et spejdermøde. Han kunne samme…
ikke finde en pose, der var stor nok til at
transportere den på cyklen, så han puttede
den i en affaldssæk og placerede den bag
på cyklen.
Vel hjemme informerede han familien om,
at det var hans uniform, som lå der og så
gik han i seng. – Og næste dag var sækken
væk !!! Han ledte højt og lavt og alle steder – han spurgte sin mor, om hun havde
set den… Den sæk var da affald, så den
havde hun – Oh skræk og rædsel – SMIDT
UD!
Den stakkels klanspejder, som havde mistet sit kæreste eje, blev så vred og ked
og sur og trist at de næste tre uger talte
han ikke til sin mor…
Så ankom dagen for den fælles sommerlejr, hvor alle skulle rejse i uniform og
Dette var vi et par stykker, der besluttede at gøre noget ved. Så vi gik i al hemmelighed i gang med at nærstudere ældgamle
fotos fra ture på hjemmesiden, for at finde ud af, hvilke mærker spejderen i løbet
af sin spejdertid havde erhvervet sig –
men det var ikke helt nemt. - Af én eller
anden grund, var det næsten altid det
samme ærme, der vendte frem mod kameraet...
Nå, men vi gik i gang – kontaktede nær og
fjern – næsten alle steder blev vi mødt
med stor forståelse og indlevelse i, hvordan det måtte være, at have mistet alle
sine gode minder. – Og så viste det sig, at
mærkerne fra Stavangerturen pludselig
blev solgt på norsk Speidersports hjemmeside til halv pris, så vi fik lynhurtigt bestilt
(Fortsættes på side 10)
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Spejderens mor var også inde over vores
forehavende og lovede, at hun på et eller
andet tidspunkt ville smugle spejderens
nye, tomme uniform over til en af de andre
spejderes mor, så denne kunne sy mærkerne på.
Og så en søndag sidst i august aftalte vi et
”tilfældigt” møde hos den anden spejders
forældre, da spejderdrengene skulle aftale
noget om en tur, de skulle på. Vi ankom alle
sammen kl. 16 – også den stakkels mor, som
var årsagen til alt dette og spejderen fik
sin fyldte uniform… Og tror I, at han blev
glad? …. Det gjorde han i hvert fald… ”Nu
behøver jeg ikke at være flov over den mere”, var hans første kommentar, så vi var
ikke i tvivl. – Nu var han et ægte Mærkedyr igen.
Der var vidst også en mor, der var glad – og
en anden mor, der havde fået blodige syfingre; men vi nød alle at se, den stakkels
hele bunken. – Selvfølgelig fik vi de mær- klanspejders – og hans mors - glade ansigt…
ker, de forskellige kontakter kunne tilvejebringe kvit og frit – et enkelt med lovning
på, at spejderen ville deltage i samme akti- Se dét var en Mærke-lig/dejlig dag 
vitet næste år (Oak City Rally 2015) og
selvfølgelig lovede vi, at det skulle spejdeAkeela
ren nok gøre.
(Fortsat fra side 9)
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”Hvis vi var hjemme nu, skulle vi hjælpe med husarbejde, havearbejde
og den slags - det her er da meget bedre, ikke Jim?
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WSJ Japan 2015.
I forbindelse med at Mads, Jonathan og Steffen skal til
World Jamboree i Japan i 2015, kom drengene med en
annonce, som de havde fundet i en af Amager Aviserne.
Det var en mulighed for at søge et tilskud til turen, og
det mente de ville være en god ide at prøve. Så det gjorde vi.
Meget hurtigt efter brevet var sendt, blev jeg ringet op
om, at de kunne regne med tilskud, beløbets størrelse
ville blive afgjort på et
bestyrelsesmøde senere.
Så der var stor jubel hos
drengene, da jeg den 6.
juni kunne ringe og fortælle dem, at de var blevet tilgodeset med
7000 kr. hver, hvilket er en kæmpe hjælp ud af
en samlet deltager betaling på 26000 kr.
Det er så dejligt, at der er nogen der sætter
pris på vores store spejdere og det arbejde de
udfører i dagligdagen, Loge nr. 23 Christian den
4´s kriterier for, at vi kunne søge om pengene
var, bl.a. støtte til frivilligt ungdomsarbejde,
rejsestipendier og ungdomslederlegater.
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Kæmpe tak til
LOGE nr. 23 CHRISTIAN den 4.
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Mini

18/9

Galago (Sebastian)

1

Års

Stjerne

19/9

Chikai (Niclas)

8

Års

Stjerne

24/9

Koga (Noa)

8

Års

Føsda

5/9

Nimba (Naja)

2

Års

Stjerne

9/9

Ibex (Victoria)

5

Års

Stjerne

13/9

Kahla (Cia)

11 Års

Føsda

15/9

Nimba - igen

10 Års

Føsda

26/9

Felix (Anton)

2

Års

Stjernes

6/9

Kirba (Josefine)

4

Års

Stjerne

6/9

Tjo (Kamille)

4

Års

Stjerne

20/9

Fox (Amalie)

4

Års

Stjerne

Klan

19/9

Chikai - igen

8

Års

Stjerne

GH

15/9

Kala Nag (Britt)

37 Års

Føsda

24/9

Thokis (Lene)

24 Års

Stjerne

27/9

Gekko (Jack)

42 Års

Føsda

Junior

Trop

GL
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GL:

Jack Boëtius (Gekko)
Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup
Emilie Falmer (Mille)
Poul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411
2850 Nærum

ML:

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

MA & JA

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

MA:

Mads Jensen (Glip)
Østbirk Allé 13 ,2770 Kastrup

3250 0073 / 4044 4466
jack@boetius.dk

2163 6470
Mille.falmer@hotmail.com

2075 9045
Vibe@stifinderne.net

2348 4782
Kathrine.bjerre@stifinderne.net

3250 3390
madsj123@ofir.dk

Niklas B.P. Jørgensen (Chikai)
Rimsøvej 26, 2770 Kastrup

3252 5831

JL:

Charlotte Falmer (Sahrabi)
Cypres Allé 56, 2770 Kastrup

3251 5170 / 2168 6937

JA:

Peter Glennung (Chui)
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup

JH:

Jonathan Pedersen (Buni)
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup
Rasmus Thomsen (Tavi)
Ved Mønten 15,3.tn. 2300 Kbh S.

TL:
TA:

Martin Vedel Andersen (Baloo)
Christian Kolds Allé 10, 2770 Kastrup
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
Kastrupvej 228, 2770 Kastrup
Danske Bank 1551-2680561799

hjpj@mail.dk
charlottefalmer@gmail.com

3251 3014
Team-glennung@post.tele.dk

4029 7207
rakmu@hotmail.com

3252 6180
3252 0213 / 3031 7413
jette.bjerre@stifinderne.net

2348 4782
Kathrine.bjerre@stifinderne.net

5135 6377
mereteoglars@vip.cibercity.dk

2044 9127
Cou@ombudsmanden.dk

StøtteFormand Flemming Bjerre fl.n.bjerre@comxnet.dk
3252 0213
foreningen: Kasser Peter Falmer p.falmer@tdcadsl.dk
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)15

Reduktionens klumme:

Så er vi rigtig i gang igen. - På lørdag d. 6.september
har vi Stifindernes årlige Spejderdag, hvor grunden
vil være som en myretue af aktiviteter. Vi håber
meget, at mange af jer vil komme over til os og tage
jeres familie med jer, så de kan se, hvad det er vi
bl.a. lærer til spejder…
Apropos Myretue, så er det også navnet på den hytte vi har lejet til jule/nisseturen, hvor vi skal op og
myldre rundt d. 21. - 23, november. Sæt kryds i
kalenderen allerede nu, så du ikke går glip af årets
hyggeligste tur - og man får også sit spejdernavn på
denne tur.
- Ellers sker der meget på arbejdsfronten herhjemme. - Vi er jo i dén grad alle blevet påvirket af skolereformen i alle ender og kanter - både skoleelever,
spejderbørn og pædagogisk personale.
For reduktøsens del har det afstedkommet, at hun
pt. - sammen med en kær gammel kollega, som er
blevet genansat - er de eneste på hendes arbejds-

plads, da de andre to pædagoger er blevet omplaceret, da arbejdstiderne ikke kunne passes ind i deres
privatliv… Så hvis jeg af og til ser lidt ”fyldt” ud
mentalt, så har I en idé om, hvorfor det er sådan 

Nå, men ellers glæder
vi os i Reduktionen til
flere gode billeder - i
september måned fra
Spejderdagen og senere måske fra Trop og
Klanens fælles fjolletur, som ikke engang
os ledere ved noget
om - det bliver spændende, gør det 
Med efterårshilsner

Reduktør og –tøs
Flemming (Reduktør) & Jette (Reduktøs) Bjerre
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

3252 0213

OBS NY MAIL

reduktionen@stifinderne.net
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