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Gruppeledernes fedruar-hjørne 2013
Vi hopper lige ud i det, for der var fart
på til vores nytårsparade i januar. I et
spin over de bedste aktiviteter fra
2012, havde Stifinderne en rigtig sjov
dag omkring hytten, og der blev bl.a.
spillet kogle-bold og omvendt ringspil,
bagt pandekager og flyttet vand, samt
lavet rigtigt sjove lejrbålssketches,
som blev opført til det afsluttende
lejrbål.
Næste fællesarrangement bliver vores
Tænkedagsmøde onsdag 20. februar kl.
18-19:30. Vi skal rundt om i Verden, og
da det er de enkelte grene, der planlægger hver deres post, er vi også ret
spændte på, hvad der skal ske. Se me-

re om tænkedag andetsteds i bladet.

Grupperådsmødet (der svarer til generalforsamling) holder vi i år søndag d.
24. Februar, og bagefter står den på
fastelavnsfest med tøndeslagning, boller, præmier og det hele. Vi glæder os
til at se nogle flot udklædte børn og
voksne.
Vi runder af med en opfordring til at
sætte kryds i kalenderen d. 12.-14.
April. Der springer vi nemlig ud i foråret på årets første fællestur for vores spejdere, og vi vil så gerne have
nogle forældre med på holdet.
Med spejderhilsen

Chui & Darzee (p. & Vibe)

Hej mini, junior, trop, klan og ledere

FÆLLES TÆNKEDAGSMØDE
Onsdag den 20. februar kl. 18,00 – 19,30
Tænkedag er den internationale spejderdag. Denne dag laver spejdere i hele
verden noget, der minder os om, at der findes spejdere i så godt som alle lande i
hele verden.
Den 22. februar er den dag, hvor stifterne af spejderbevægelsen Olave og Robert Baden-Powell begge havde fødselsdag. Idéen med Tænkedag begyndte, da
spejdere fra hele verden sendte hilsner til parret på deres fødselsdag.
Olave Baden-Powell opfordrede til, at spejderne i stedet tænkte på de andre
spejdere i hele verden og hver især gav det, der svarede til udgiften til et postkort. Pengene skulle bruges til at starte og hjælpe spejderarbejdet i andre lande. I Stifinderne opfordrer vi til, at vi giver 2,- kr. for hvert år, vi har været
spejdere. Pengene går til Tænkedagsfonden.
Vores tænkedagmøde vil i år handle om, hvad spejdere laver i andre lande. Selvfølgelig laver de mange af de samme ting, som vi gør, men der er også ting, der
er specielle for det enkelte land og nogle af de ting prøver vi på Tænkedag.
Med spejderhilsen
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Lederne

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:
3. februar 2013. Hyttepatruljen.
Deltagere: Alle + forældre

23. april. 2013 Sct. Georgsmøde.
Deltagere: Alle

(Arrangør: Stifinderne)

(Arrangør: Stifinderne)

20. februar 2013. 18.00-19.30
Tænkedagsmøde.
Deltagere: Alle

17. - 20. maj: Mini-SommerlejrWeekend i Stiklingen, Ballerup
Deltagere: Minigrenen

(Arrangør: Stifinderne)

24. februar 2013.
Grupperådsmøde/Fastelavn.
Deltagere:
Alle + forældre og søskende
(Arrangør: Stifinderne)

3. marts 2013. Hyttepatruljen.
Deltagere: Alle + forældre
(Arrangør: Stifinderne)

7. marts. 2013 Bestyrelsesmøde.
Deltagere: Bestyrelsen
(Arrangør: Stifinderne)

14. marts. 2013 Ledermøde.
Deltagere: Ledere, assistenter og
medhjælpere
(Arrangør: Stifinderne)

7. april 2013. Hyttepatruljen.
Deltagere: Alle + forældre

(24). maj. 2013 Stjerner i natten.
Deltagere: Alle
(Arrangør: Tårnby Kommune)

26. maj. 2013 Oak City Rally.
Deltagere: Trop?
(Arrangør: Absalon division)

1. juni 2013 Korsvejsmarkedet.
Deltagere: Støtteforeningen og andre
interesserede.
(Arrangør: FDF Korsvejen / Støtteforeningen)

15. juni. 2013 Familiedag.
Deltagere: Alle + forældre og søskende
(Arrangør: Stifinderne)

21. september. 2013
Spejderdag og jubilæum.

(Arrangør: Stifinderne)

12-14. April 2013. Fællestur.
Deltagere: Alle
(Arrangør: Stifinderne)
Vi søger hjælpere til hyttepatruljen og til fællesturen i april.
Har du lyst til at give en hånd med, så skriv til
stifinderne@stifinderne.net
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Kære alle minier og deres forældre.
Ja, her i januar er vi startet på et
splinternyt mærke i DDS regi som
hedder: Kammeratskab. Mærket kan
tages i basis (som vi gør), udvidet og
ekspert. Med dette mærke lærer minierne om, hvordan man er en god kammerat, hvordan man vurderer hinandens ansigtsudtryk, hvordan man hjælper hinanden i pressede situationer og
trøster hinanden - vi kommer også ind
på mobning, så hvis jeres børn kommer
hjem og spørger om nogle - måske lidt mærkelige ting, så er det derfor.
Vi synes selv, at det er et meget vigtigt mærke og håber, at vi kan mærke
det på minierne bagefter.
Vi holdt planlægningsmøde i hytten
lørdag d. 26.1. og fandt ud af, hvad vi
skal lave til og med april.
Vi kan også afsløre, at i år går vores
sommerlejr til en skøn lille hytte i Ballerup, som hedder Stiklingen. Vi tager
af sted i pinseferien og har derfor
KUN 4 dage - altså en forlænget

weekend. Vi er godt klar over, at nogen
måske har planer i pinseferien, men
belært at sidste år, med minier der
synes, at en hel uge er lang tid, synes
vi, at dette var perfekt.
Ellers er februar jo den allervigtigste
måned for spejdere overalt i verden,
da vores alle sammens Lord Robert
Baden Powell og fru Olave begge havde
fødselsdag denne måned og vi dermed
holder Tænkedag på denne dag - kom
glad alle sammen og husk en to-krone
for hvert år, du har været spejder.
Disse samler vi så ind og donerer til
Tænkedagsfonden.
Vi glæder os til en aktiv måned.

Program
6/2

Kammeratskabsmærket

13/2

VINTERFERIE - INTET MØDE

20/2

Fælles Tænkedagsmøde 18 - 19:30

24/2

Grupperådsmøde og fastelavn
- se andetsteds i bladet

27/2

Kammeratskabsmærket + knob

Med mini-hilsen

Glip, Chikai,
Radha og Akeela.

( Ret til ændringer, sjove indfald, sygdom, o.s.v. forbeholdes)
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Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30

Kære Juniorer
Så fik vi lavet nye patruljer og er nu i
tre patruljer i stedet for fire – kænguruerne måtte ”lade livet” og deres
stander forblive på sin plads☺ Det er
naturligvis fordi, vi er færre børn og
da der - især her i vinteren – ofte er
nogle, der er syge, er det for meget
med fire patruljer. Vi håber, det her
kommer til at fungere.
Til forældrenes orientering kan vi lige
oplyse, at vi er pt. 18 børn fordelt som
nævnt på tre patruljer.
Vi er i gang med et mærke. Vi er i
gang med: Klar dig selv, og det lagde vi
ud med i mandags. I skal både kunne
bruge jeres mål, pakke en rygsæk til
en tur, forbinde hinanden hvis det går
galt på turen, sørge for at få noget at
spise, og en masse andet…..I skal kunne klare jer selv. Måske vi skulle lægge det der med at sy mærker på uniformen ind under det her mærke???
Hvad siger forældrene??? Vi kunne
også prøve at skifte hjul på en bil??
Nej, det holder vi os fra, for ellers vil
Jack pludselig have, at vores møder
skal vare 2½ time!
Det kommer til at tage nogle gange
endnu, og ind i mellem skal vi også lige
male nogle fastelavnstønder.
Det gør vi mandag 4. marts og
her er det altså
om
at
have

gammelt tøj på, for vi skal male og
klippe klistre og lave fastelavns tjuhej
til den store guld medalje!! Glæd jer
til det – det kan gå op i rigtige hatte
og briller☺ Og så kan vi vel tiske om,
hvad vi skal være til fastelavn???
Rahda siger det aldrig….
Ellers er foråret forhåbentlig snart
på vej. Vi vil så gerne være ude og har
også noget løb i baghånden til jer, så
der skulle gerne ske en masse.
En lille tilmelding til både sommerlejr
og fællestur vil I også snart modtage,
og så er det jo her i foråret, vi dels
har en masse fridage – der er både
noget påske og pinse - og dels her i
foråret, vi har mange sjove fælles
arrangementer som tænkedag, fastelavn, sct Georgsdag….
En dejlig tid vi går i møde, så hvis I er
lige så friske, som vi er, kan det kun
blive godt.

Med spejderhilsen

Gekko , Radha,
Vachan og Sahrabi

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 18:30 til 20:30
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Trops spejderne søger Arbejde!
Hjælp os, og vi er godt på vej!!
Ikke sådan ét job, hvor man skal komme hver dag, men ét hvor vi
kan tjene lidt som hjælp til vores tur til Norge.
Vi kan tilbyde lettere rengøring, havearbejde, omdeling, oprydning
eller servering til en af jeres fester o.s.v
Det er bedst, hvis arbejdet kan løses i weekenderne, men vi kan
også enkelte ugedage. Vi er klar til at være klar.

Om vores Norges tur
Turen går til Stavanger, som er for norske og internationale spejdere,
der fylder 11 år inden udgangen af 2013. Turen er både for drenge
og piger. Det er nu i sommerferien 6 - 13 juli 2013.
Vi vil meget gerne med på turen.

Prædikestolen
Vi skal smage på de lokale råvarer, bo hos søde nordmænd,
deltage i et spændende kulturelt program, lange vandreture med et
mål om er stå på Prædikestolen. En klippeformation med 604m over
fjorden.
Som sagt en vildmandstur som vil udvikle os til seje spejdere.
Kontakt os på følgende mail, når du har os i tankerne,
troppen@stifinderne.net
Kærlig hilsen Karen og Rasmus

TropsTramp

Baloo, Melvin og Tavi
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00

Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede.

Vinteren er over os så det er tid at vende sig mod de indendørs opgaver.
Der er meget vi gerne vil nå, så mød op og giv et par timer til vores
fællesspejderhytte.
Søndag den 3. februar kl. 9 - 12
Alle er velkomne i hyttepatruljen. Der er opgaver alle, kan være med til.
På arbejdslisten står for tiden:
Indretning og oprydning i ”Bjerrehus” (skuret).
Lægning af de sidste fliser op mod hytten.
Oprydning på grunden.
Reparation af cisterne.
Male hytten udvendigt (østgavlen skal have en tur mere og så er der det hvide)
Indretning af krea-rummet på 1. sal (lederne laver en plan)
Eftersyn af borde og bænke.
Opsætning af tidsskrifthylder.
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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Hej alle
Stifindere og forældre.

Grupperådsmøde og Fastelavn
Søndag den 24. februar kl. 10 – 13.
Søndag den 24. februar holder Stifinderne Grupperådsmøde og Fastelavn. Grupperådsmødet er vores general-forsamling.
Det er her, vi vælger bestyrelse og aftaler, hvad Stifinderne skal
lave i det kommende år.
Mens de voksne holder møde, leger spejdere og søskende.
Efter Grupperådsmødet holder vi også Fastelavn med tøndeslagning
for store og små.
Indkaldelse til Grupperådsmødet og indbydelse til fastelavn bliver
udsendt i starten af februar. Hvis du ikke har modtaget indkaldelse
senest den 3. februar så kontakt din leder eller

fl.n.bjerre@gmail.com
Husk tilmelding til Fastelavn senest den 20. februar
På gensyn den 24. februar.

Ledere og bestyrelsen
i Stifinderne
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3/2

Numa - (Mathias)

3

års

stjerne

6/2

Tikki - (Axel)

11

års

Føz’da

7/2

Alina - (Nanna)

2

års

stjerne

10/2

Matkah - (Maya)

3

års

stjerne

22/2

Chanda - (Marie)

2

års

stjerne

28/2

Songo - (Matine)

2

års

stjerne

Trop:

5/2

Pudmini - (Louise)

14

års

Føz’da

GL:

15/2

Chui - (p.)

55

års

Føz’da

GH:

1/2

Havtrold - (Helene)

28

års

stjerne

WEB:

1/2

Biju - (Frank)

51

års

Føz’da

Jun:
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Peter Glennung (Chui) (p)
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup

GL:

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

MA & JA:
MH:

jette.bjerre@stifinderne.net

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup

kathrine.bjerre@stifinderne.net

Niclas B.P. Jørgensen (Chikai)
Rimsøvej 26, 2770 Kastrup
Charlotte Falmer (Sahrabi)
Cypres allé 56, 2770 Kastrup
Jack Boëtius (Gekko)
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup
JA:

Heidi Lyhne (Vachan)
Middelgrundsvej 19,2,tv. 2300 Kbh.S.

TL:
+ Melvin MA:

Rasmus Thomsen (Tavi) og
Karen Busk (Melvin),
Ved Mønten 15, 3. th., 2300 Kbh. S.

TA:

Martin Velde Andersen (Baloo)
Christen Kolds allé 10, 2770 Kastrup

KL:

Emilie Falmer (Mao)
Cypres allé 56, 2770 Kastrup

Formand:

Merete Holst

Støtteforening:

3252 0213/
3031 7413
2348 4782
3250 3390
madsj123@ofir.dk

3252 5831
hjpj@mail.dk

3251 5170
charlottefalmer@privat.dk

2168 6937
3250 0073
jack@boetius.dk

4044 4466
6091 2474
heidilyhne@gmail.com

4029 7207
2323 4275
rakmu@hotmail.com

3252 6180

2163 6470
mille.falmer@hotmail.com

5135 6377

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup
Kasserer:

2075 9045
vibe@stifinderne.net

Jette Bjerre (Akeela)
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup

Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13
2770 Kastrup

JL:

3251 3014
team-glennung@post.tele.dk

mereteoglars@vip.cybercity.dk

Charlotte Oszadlik Holbech
Præstefælledvej 93, 2770 Kastrup

lotte@ease.dk

Formand Flemming
Kasserer Henning

3252 0213
2926 9085

fl.n.bjerre@comxnet.dk
hechristensen@tdcadsl.dk

2340 9551

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100.– medlem pr år.
Indsættes på konto i Amagerbanken 5207 - 1501175 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 Nytårsklumme:
Hold da op, man skal holde tungen lige
i munden! - Indlæg til februarblad og
indlæg til årbog + en computer som
lige pludselig bestemmer sig for at
opgive ævred! - Så er det, at troldmand Flemming træder i kraft og leger næsten alkymist! - Alt gammelt
og back-up-gemt kommer frem, man
sover ikke ordentligt om natten, da
hovedet stadig arbejder, når man sover… Men til sidst lykkedes det med
lodder og trisser og Kathrines computer… Hold da op! Og det var den gam-

12

Deadline
MartsBladet
28/2-2013

le ”bærbare”, der blev redningen.
Nå, så nu til noget helt andet!
Februar bliver en travl tid, tænkedag
grupperådsmøde m.m.
Se på alt det papir i får i februar er
lavet i ca. 100 eksemplarer, der ryger
jo næsten en halv svenskskov ☺
Med kæmpe hilsen
Reduktionen

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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