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Gruppeledernes marts-hjørne 2013

Så blev det forår og måske for en
stund, blev sne og frost jaget lidt på
porten. Stifinderen er i hvert fald i et
mægtigt forårshumør, for vi er i gang
med at udtænke en gevaldig forårsfællestur 12.-14. april. Vi kan afsløre
så meget af programmet, at naturen
vil være meget i fokus og at vi selvfølgelig skal være rigtig meget udendørs.
Vi vil, som vi har gjort før, rigtig gerne invitere nogle forældre med på holdet, læs mere inde i bladet.
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Til grupperådsmødet sidst i februar
fik vi næsten valgt en helt ny bestyrelse – eller i hvert fald er der flere
nye ansigter på posterne. Ny kasserer
er Christian Ougaard, ny forældrerepræsentant er Henriette Bendz, suppleant for forældrerepræsentanten
er Lars Holkgaard og til sidst har vi
Mads ”Glip” Jensen, der er suppleant
for de UNGe i bestyrelsen. Velkommen
i bestyrelsen, vi glæder os til samarbejdet.
Efter grupperådsmødet holdt vi fastelavn, og det var en fornøjelse at se så
mange fantasifuldt udklædte i både
små og store størrelser. Tønderne
blev behørigt banket til jorden og fastelavnsbollerne inhaleret i hyggelig
stemning. Vi takker for en hyggelig
dag, samt for hjælp i køkkenet fra
gruppens venner.
Med spejderhilsen,
glædeligt forår og god påske

Chui & Darzee (p. & Vibe)

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

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

17. - 20. maj: Mini-SommerlejrWeekend i Stiklingen, Ballerup
Deltagere: Minigrenen
24. maj. 2013 Stjerner i natten.
Deltagere: Alle
(Arrangør: Tårnby Kommune)

10. marts. 2013 ZOO-tur
Deltagere: Minigrenen
Arrangør: Minilederne

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

7. april 2013. Hyttepatruljen.
Deltagere: Alle + forældre
(Arrangør: Stifinderne)

12-14. April 2013. Fællestur.
Deltagere: Alle
(Arrangør: Stifinderne)

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.

23. april. 2013 Sct. Georgsmøde.
Deltagere: Alle
(Arrangør: Stifinderne)

5. maj 2013. Hyttepatruljen.
Deltagere: Alle + forældre (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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Godt forår alle minier og forældre.
- Hvor er det dog utroligt som foråret indvirker på os alle sammen man bliver i så godt humør og smider
overtøjet alt for hurtigt… Jeg er i
hvert fald blevet velsignet med en
lille forårsforkølelse her i wekenden.
Nå, hvad har vi så lavet i februar - ja,
vi har er jo fortsat med
vores
”Kammeratskabs-mærke” og minierne
har virkelig været dygtige til at tyde
ansigtsudtryk og præsentere hinanden efter et lille interview. - Her i
onsdags tegnede vi også et silhuetbillede af os alle sammen, som de nok
skal få med hjem, men de skal lige
hænge lidt på opslagstavlen hos os.

- Lad os se: Vi starter på ”Naturmærket” og derfor skal vi på søndag

d. 10/3 en tur i ZOOlogisk Have. - Vi
skal se den nye arktiske ring og dæleme om ikke der blev født en lille ny
han-elefant sidste mandag, så ham
skal vi da i hvert fald også hilse på se om vi kan få øje på ham, da han
bliver rigtig godt beskyttet af sin
mor og alle sine tanter, men sådan gør
de jo ude i naturen - de små i modten
og så de voksne i en stor ”mur” rundt
om dem. Vi skal også se på mange andre dyr - vi glæder os rigtig meget og
Radha har fødselsdag den dag ;D
Så har vi også nogle nyheder på sommerlejrfronten: Vi har lejet en skøn
lille hytte i Ballerup i pinsen. Belært
af sidste år, tager vi ikke af sted en
hel uge men kun en forlænget weekend - altså fredag til mandag. Vi har
været så heldige, at vi får Mille med
igen i køkkenet, men minierne skal
ligge i telt udenfor - selvfølgelig er
der mulighed for at komme indendørs
i tilfælde af styrtregn - vi glæder os
og håber, at rigtig mange af jer vil
tage med.

Program
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6/3

Kammeratskabs-mærket

10/3

Tur til ZOO

13/3

Naturmærket

20/3

Naturmærket

27/3

INTET MØDE - PÅSKEFERIE

Med mini-hilsen

Glip, Chikai,
Radha og Akeela.

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30

Kære Juniorer
Så kom vi ind i den første forårs måned og det er jo fantastisk! Vi har nu
haft grupperådsmøde og vi har holdt
fastelavn – hvem var det nu der blev
kattekonge??? Altså hos de voksne???
Nåååhhh jo, det var da Sahrabi der er
leder hos juniorerne :) (-stakkels Gek-

ko/Red.)
Inden fastelavn var vi til Tænkedag,
og det var som altid vældigt stemningsfuldt, både at høre om hvorfor vi
holder tænkedag, men også når spejderne en efter en siger, hvor mange
år de har været med og stolt sætter
deres mønter på vores ”snor”, der er
lavet til samme formål. Dejlig dag,
men da det lå en onsdag, var det desværre ikke alle juniorer, der kunne
deltage.
Nå, men udover at vi har holdt fastelavn, så har vi jo også været i gang
med et mærke, nemlig det der hedder
”Klar dig selv” og det mærke afsluttede vi i mandags. Det blev en fantastisk
afslutning, for vi lavede mad og man
må sige, at det er I dælen dutte mig
gode til!!! Ros til jer – det smagte fantastisk godt – og det er ikke bare noget vi siger til alle og enhver. I havde
skrevet indkøbsseddel og I handlede i
Stifinder butikken og så blev der ellers lavet både kødsovs, kylling, salat,
dressing og dessert. Et festmåltid af
de helt store. Ind imellem blev der
også vasket op og vasket af og det er

en stor fornøjelse, når hele hytten
syder af liv og stemmer der er i fuld
gang. At lederne så er lidt småt trætte i karmen bagefter, det tager vi så
gerne med :)
Nu skal vi så i gang med et nyt mærke:
”Orientering”, og de næste tre gange
kommer det til at handle om at kunne
finde rundt efter kort og kompas, og
vi kan da røbe, at der kommer et lille
tema ind over….
”15 mand på en død mands kiste, hey
ho og en flaske rom…” kender man
musikken fra Skatteøen, kan man måske gætte temaet…
Så nærmer vi os ellers fællestur og
Sct. Georgesdag og så er det i øvrigt
også årstiden hvor vi har mange
”fridage”, fordi i både påsken og pinsen er mandag helligdag.
Ja, det var, hvad jeg havde på hjertet
her på den anden forårsdag – husk
varmt tøj på, nu kommer tiden hvor vi
er ude, når vi kan :)

Med Spjderforårshilsner

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 fælles
spejderhytte.
Søndag den 3. marts kl. 9 – 12
Søndag den 7. april kl. 9 – 12
Søndag den 5. maj kl. 9 – 12
Alle er velkomne i hyttepatruljen, der er opgaver alle kan være med til.
På arbejdslisten står for tiden:
Reparation af cisterne.
Indretning af krea-rummet på 1. sal (-lederne laver en plan)
Eftersyn af døre, borde og bænke.
Opsætning af tidsskrifthylder.
Når det bliver lidt varmere, skal vi i gang med:
Indretning og oprydning i ”Bjerrehus” (skuret).
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)
Har du lyst til at give en hånd med i ”hyttepatruljen” så skriv til
stifinderne@stifinderne.net - så søger vi for formiddagskaffen
På gensyn
Ledere og spejdere i Stifinderne
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troppen lege
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søskende -

- mens de voksne holder
grupperådsmøde {:D<
Lille tønde:
Bund: Rusa
Sidste bræt: Thor
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Mellem tønde:
Bund: Sika
Sidste bræt: Sona

Voksen tønde:
Bund: Lars Kok
Sidste bræt: Sahrabi

Prin
sess
e...

Buni...

Rusa...

Bedste udklædning:
Lille: Matkah (brud)
Mellem: Paxi (Ariel)
Voksen: Sahrabi (regnbue)

Paxi...

a ...
Glip og Radh

Sahrab
i...
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Kære forældre.
I 2013 har vi en række arrangementer og opgaver, som vi meget gerne vil have jeres hjælp til.

FÆLLESTUR - FORÅRSTUR
Fredag den 12. april - søndag den 14. april.
Vi søger hjælpere til køkkenet, aktiviteterne og transport til og fra Helsinge
specielt søndag. Desuden vil det være meget populært, hvis der er nogen, der vil
bage en kage til os.
Hvis du har lyst til hjælpe os så kontakt dit barns leder eller skriv til
stifinderne@stifinderne.net

Søndag den 3. marts kl. 9 – 12
Søndag den 7. april kl. 9 – 12
Søndag den 5. maj kl. 9 – 12

Vi arbejder med aktivitetsrummet på 1. sal. Når vejret tillader det begynder vi udenfor, hvor der fortsat mangler lidt maling. Alle er velkomne :)

Stifindernes 60 års jubilæum.
21. september (og tiden op til). Vi søger hjælp til at planlægge, forberede og gennemføre Stifindernes 60 års jubilæum. Vi skal have fundet
adresser til tidligere medlemmer, have skaffet præmier, planlagt arrangementet og meget mere.
Hvis du har lyst til hjælpe os så kontakt dit barns leder eller skriv til
stifinderne@stifinderne.net
Med spejderhilsen
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Lederne i Stifinderne

FÆLLESTUR - FORÅRSTUR
Fredag den 12. april - søndag den 14. april.

Hej alle minier, juniorer, spejdere, seniorer og ledere.
I weekenden den 12. – 14. april tager vi på fællestur til Høbjerghus ved Høbjerg
Hegn i Helsinge.
Vi skal ud og møde foråret i bedste Ronja Røverdatter stil, så det kommer til at
handle rigtig meget om natur, hvad vi kan bruge den til, og hvordan vi færdes i
den.
På vores fællesture arbejder vi meget på tværs af afdelingerne. Det betyder, at
minier, juniorer og spejdere arbejder sammen om at løse små og store opgaver.
Du finder tilmeldingen til turen i hytten eller på
www.stifinderne.net
Husk at tilmelde dig senest den 10. april og meget gerne før
Med spejderhilsen

Lederne i Stifinderne

11

Stifindernes Støtteforening.
Vi er en gruppe, der står ved siden af Stifinderne.
Vi hjælper til med støtte til ture og hytten .
Når lederen ringer hjem under en lejr:

”Hjælp de skal

i bad!”, giver vi en tur i svømmehallen, bare som et lille
eksempel!
Vi efterlyser kvalitets lopper til det årlige Korsvejsmarked,
som afholdes på Gemmas Allé d. 1.6. 2013 og nu hvor foråret så hastigt melder sig, er der
rig mulighed for at få ryddet op i alle gemmerne. I stedet for bare at køre det på genbrugspladsen og hvis du mener, at der kunne være nogen, der kunne få glæde af tingene i
stedet, så kontakt Støtteforeningen som måske kan få solgt tingene til glæde for spejderne. Giv et kald til mig eller lederne, så kan vi tales ved om, hvordan tingene kommer
over i hytten.
Kontakt mig på tlf. 3252 0213 eller fl.n.bjerre@comxnet.dk
Hjælp os - så vi kan hjælpe spejderarbejdet.
Indmeldingen i Støtteforeningen kan ske hos Henning Christensen tlf. 2926 9085 eller
Flemming Bjerre tlf. 3252 2013 fl.n.bjerre@comxnet.dk
eller stifinderne@stifinderne.net
Med Støtte hilsen
Det koster kun 100,-kr pr år.
Flemming Bjerre
Tænk dog, hvad den smule kan gøre!

HUSK - HUSK
SOM NY I DDS STIFINDERNE
10 % RABAT I

HUSK RABATKORT få ét hos din leder hvis du ikke har noget {:D<
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Hyttepatrulje

Bestyrelsesmøde

Mini-ZOO-tur

Ledermøde

Påskedag

2. påskedag

Hyttepatrulje
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Mini:

10/3

Radha - (Kathrine)

21

års

Føz’da

27/3

Akeela - (Jette)

51

års

Føz’da

8/3

Vachan - (Heidi)

25

års

Føz’da

10/3

Radha - igen

21

års

Føz’da

15/3

Raksha - (Julie)

11

års

Føz’da

Trop:

22/3

Tavi - (Rasmus)

24

års

Føz’da

Sen:

8/3

Vachan - igen

25

års

Føz’da

10/3

Radha - igen igen

21

års

Føz’da

22/3

Tavi - igen

24

års

Føz’da

Jun:

14

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
Christian Ougaard

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

Formand Flemming
Kasserer Henning

mereteoglars@vip.cybercity.dk

2044 9127

Kastrupvej 228, 2770 Kastrup
Støtteforening:

3252 0213/

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

fl.n.bjerre@comxnet.dk

cou@ombudsmanden.dk

3252 0213
2926 9085

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 Forårsklumme:
- Hold da op, hvor februar gik hurtigt! Synes ikke det er ret længe siden, at hele
reduktionen flød med dagsorden, årbog og
invitation til Grupperådsmøde og fastelavn, samtidig med at Februar-Bladet
blandede sig gevaldigt - OG computeren
så valgte IKKE at samarbejde!!! - Men
denne gang har det gået rimeligt upåklageligt - dejligt
når det også kan lade sig
gøre en gang i mellem…
- Og foråret har meldt sin
ankomst, det er simpelthen
fantastisk, hvad det gør for
humøret og alting - selv re-
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Deadline
AprilBladet
29/3-2013

duktionshunden har siddet i døråbningen han skal ikke helt ud i det, med mindre
resten af ”flokken” er derude ☺
Og her i bladet, har der også indsneget
sig op til flere forårsblomster - dejligt og
livsbekræftende at se på :D
- Godt forår til jer alle sammen…

Med forårstossede og -kåde hilsner
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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