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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!! 
 
 
Så er vi kommet rigtig godt i gang i de nye kobler og vi konkurrerer på livet løs om point til 
Ravnens økse. Vinderkoblet får får lov til at pryde deres lejr på overnatninger og 
Stifinderturnering med Ravnens økse det næste års tid. Vi kårer den endelige vinder på det 
sidste møde inden jul.  Så bare klø på.  
 
Vi er rigtig mange stifindere, det er dejligt men kan også være en udfordring, specielt med 
hensyn til at holde ro på møderne når lederne taler. I kan hjælpe os og hinanden rigtig meget 
ved at høre efter uden at snakke når vi instruerer eller giver en besked. 
 
Corona 
I skrivende stund har vi netop modtaget nye retningslinjer fra regeringen, som vi selvfølgelig 
overholder. Det ser ikke ud til at ramme os som Stifindere så hårdt, da vi næsten altid er 
udendørs alligevel, men vi følger med i om der kommer flere ændringer og holder jer 
underrettet. 
 
Påklædning 
Medmindre i hører andet, vil møderne være udendørs. Sørg derfor for ordentlig påklædning til 
vejret. Check vejrudsigten inden hvert møde, og tag tøj på derefter. En god regnjakke er et 
must at kunne tage med. Varmt tøj og pandelampe medbringes på alle møder.  
For møder med indendørs aktiviteter, vil vi sørge for mundbind og afstand i følge reglerne. 
 
I november måned vil vi arbejde med Hobbymærket, vi skal lave nye fjer-pandebånd, arbejde i 
træ og metal tråd mv. December og Januar byder på to-tovsbro over den døde vig og Leifs 
alternative overlevelse i naturen, samt morse og signalering. 
 
Der har jo tidligere været tradition for en juletur i slutningen af November. Den kan vi af 
corona-hensyn ikke afholde. I stedet gør vi to ting: Vi holder selvfølgelig julehygge på det 
sidste møde i December. Derudover har vi fået mulighed for at besøge Esrum Ålaug og hvis 
restriktionerne tillader det, overvære deres Ørred-strygning som er en spændende og 
anderledes oplevelse. 
 
 
Med spejderhilsen   
Stifinderlederne 
 
   

STIFINDERPROGRAM

 

November 

Onsdag 4. 
 

Sidste træning til knob-mærke og udskiftning af huggeblokke. Vi skal også 
have nittet 30-km pladerne fast på bælterne så husk at tage dem med. 

Onsdag 11.  Vi afslutter knob-mærket ved at alle laver en flot knob-tavle med alle 12 
knob på, som de får med hjem. 
 

Onsdag 18. 
 

Vi starter på Hobbymærket. Se Stifinderbogen s. 86. 

Onsdag 25.  Andet møde om Hobbymærket 

Søndag 29.  Vi cykler op og besøger Esrum Ålaug og får forhåbentlig lov til at se deres 
årlige ørred-strygning. Hygge med pølser og varm cacao. 
Vi mødes på Bassebjerg kl. 10:00 med cykel og cykelhjelm. 
Hjemme igen kl. 14. 

December  

Onsdag 2. 
 

Vi sætter en 2-tovsbro op over Den Døde Vig og går hen over den. Varm 
cacao og skovhygge efterfølgende. 

Onsdag 9.  Tredie møde om Hobbymærket 

Onsdag 16.  Juleafslutning. Vi kårer vinderen af Ravnens Økse.  Vi leger, synger og 
hygger omkring lejrbålet. 

Januar 2011 

Onsdag 6  Vi er tilbage efter jul og nytår. Leif gennemgår alternative måder at lave ild, 
rense vand og anden nyttig viden om overlevelse i naturen. 

Onsdag 13.  Vi afslutter hobby-mærket. 

Onsdag 20. 
 

Morse og signalering. Vi lærer om morse alfabetet og prøver at sende en 
besked med morse apparater. Derudover snakker vi også om det fonetiske 
alfabet. Victor India. Sierra Echo Sierra :-) 

Onsdag 27. 
 

Vi bygger ting med rafter… og måske skal noget af det kastes ud fra et højt 
sted og være bygget så godt, at det ikke går i stykker ? 
Vær piv-skarpe på jeres vinkelbesnøringer, tømmerstik, dobbelt halvstik og 
pælestik. 


