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Med spejderhilsen    

Chui og Chui og Chui og Chui og     

Darzee Darzee Darzee Darzee     

Så går spejder-året i gang! I har nu 
alle sammen modtaget invitation til 
St if indernes grupperådsmøde 
(spejder-ord for generalforsamling), 
og vi håber, vi bliver rigtig mange 
spejdere og forældre på dagen, der 
byder på et helt 3-i-1-koncept med 
rådsmøde, fastelavn og tænkedag i ét 
arrangement. Alle dele kan I læse 
mere om inde i bladet eller i den ud-
sendte indkaldelse. 
Til selve rådsmødet skal vi have valgt 
en ny formand. Lars har efter umåde-
ligt mange år på posten valgt at træk-
ke sig tilbage og vi under dig dit 
”otium”, Lars, for hvor har du gjort et 
stort og godt stykke arbejde for Sti-
finderne hele vejen. Tak for det. 
Vi bliver ellers flere og flere Stifin-
dere og nogle kommer endda indefra! 
Et stort tillykke skal lyde til Klanmor 
Britt, Tim og storebror Aleksander 
med de to små nye liv, Annabella og 
Issabella. - Vi glæder os til at se jer i 
trøjen ☺ 
Samtidig kan vi byde stort og hjerte-
ligt velkommen til Jack i ledergrup-
pen! Jack, der er far til Tim og i øv-
rigt gammel spejder, har samlet 
handsken op og er blevet leder sam-
men med Charlotte hos juniorerne, 
hvor Kathrine også slår sine folder, 
når ikke lige hun er hos minierne. Vel-
kommen til, Jack, vi håber, du også 
får en dejlig spejdertid hos Stifin-
derne. 

I starten af måneden bruger lederne 
en weekends penge på at blive stær-
kere som team, blive inspirerede og 
kigge nærmere på gruppens udvik-
lingsplan. Det er et nyt arbejdsområ-
de for os, men forhåbentlig kan vi 
blive endnu bedre til at fokusere vo-
res ressourcer ved at arbejde med 
den. 
I marts bliver den store gruppeaktivi-
tet vores fællestur 12.-14.. Tilmelding 
til den tur kommer i løbet af februar, 
men sæt allerede nu kryds i kalende-
ren, for det plejer at være en fanta-
stisk tur. (Det er i øvrigt også her, 
man får sit spejdernavn..) 
- Det var vist  
alt herfra  
for denne  
gang. 
 

 

Gruppeledernes hjørne 
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Hej alle sammen. 
 
Har du tænkt på, at der er 
spejdere i 160 lande, det 
er næsten alle lande i ver-
den.  
Har du tænkt på, at du er 
spejder ikke kun i Stifin-
derne og Det danske Spej-
derkorps, - du er medlem 
af verdensspejderbevæ-
gelsen sammen med 28 mio. 
andre spejdere. 
Det er måske ikke noget, vi 
går og tænker på i hverda-
gen, men én gang om året 
tænker alle spejdere i hele 
verden på hinanden. Det er den 22. 
februar, den dag kalder vi Tænkedag.  
Dagen den 22. februar er ikke tilfæl-
digt valgt. Den 22. februar havde bå-
de Baden Powell og hans kone Olave 
fødselsdag. Mange spejdere sendte 
fødselsdagskort til dem, hvilket de 
naturligvis var glade for, men Baden 
Powell syntes ikke så godt om, at bru-
ge penge på den måde, så han fik den 
idé, at spejderne i stedet kunne give 

dét, som 
et fri-
m æ r k e 
k o s t e d e 
til spej-

derarbejdet i nogle af de lande, hvor 
spejderarbejdet var ved at blive 
etableret. På den måde blev Tænke-
dagsfonden skabt.  
Tænkedagsfonden eksisterer stadig 
og giver penge til udvikling af spej-
derarbejdet i lande, hvor spejderar-
bejdet er under opbygning.  
Pengene til Tænkedagsfonden samles 
fortsat ind til Tænkedag. Traditionen 
er, at spejderne giver 2 kr. for hvert 
år man har været spejder. Vi samler 
ind til vores fastelavn og Tænkedag 
den 21. februar. Det er naturligvis 
frivilligt om man vil give penge til 
Tænkedagsfonden. 
 

LederneLederneLederneLederne 

TÆNKEDAG 
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I den kommende tid er der række arrange-
menter for spejdere og deres familier.  
Ud over de arrangementer, der er omtalt her i 
bladet, er der: 

 
21. februar. Fastelavn, Grupperådsmøde, Tænkedag. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
12.-14. marts. Fællestur. 
Deltagere: Mini, junior, trop, senior. (Arrangør: Stifinderne) 
 
19.-21. marts. Seniordivisionsturnering. 
Deltagere: Senior. (Arrangør: Amager division) 
 
1. – 5. april. Landspatruljeturnering. 
Deltagere: Trop. (Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
 
7. april. Divisionsrådsmøde. 
Deltagere: Gruppens repræsentanter. (Arrangør: Amager division) 
 
23.-24. april. Ledertur. 
Deltagere: Lederne. (Arrangør: Stifinderne) 
 
7. – 9. maj. Divisionsturnering. 
Deltagere: Junior og trop. (Arrangør: Amager divisi-
on) 
 
30. maj. Oak City Rally. 
Deltagere: ???. (Arrangør: Absalon division) 
 
19. juni. Familiedag, 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
19. juni. Godthåb Revy,. 
Deltagere:?. (Arrangør: Godthåb Revyen) 
 

Kommende arrangementer 
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Hej minier ☺☺☺☺ 

Program: 

3/2  Kniv og knob 

17/2  VINTERFERIE - Intet møde!!! 

21/2  Grupperådsmøde, fastelavn og Tænkedagsmøde... 

 ( Ret til ændringer, sjove indfald, sygdom, o.s.v. forbeholdes) 

24/2  Kniv og knob 

10/2  Kniv og knob 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Det er dog helt utroligt, som tiden 
går! - Nu er det igen februar, som 
er den vigtigste spejdermåned - 
godt nok også den korteste. I denne 
måned har vi vores grupperådsmøde, 
hvor dem, der vil være med til at 
sætte deres præg på Stifinderne, 
bliver valgt til forskellige poster.  
- Vi holder også fastelavn denne 
dag, hvor vi meget gerne ser, at 
børnene (OG de voksne?) er klædt 
ud. Vi slår katten af tønden og får 
præmier som henholdsvis kattekon-
ge og bundkonge + måske for bedste 
udklædning, så kreativiteten er i 
højsædet!  
- Når først alt dette er overstået, 
holder vi et hyggeligt Tænke-
dagsarrangement, hvor vi - hvis 
man har lyst - giver en rund to-
krone for hvert år, man har væ-
ret spejder til Tænkedagsfon-
den, som så giver det videre til 
nogle spejdere, som ikke har så 
mange midler som os… 
- Ellers noget nyt? - Ja, vi har delt 
jer op i nye patruljer og fået én ny  

patrulje, så nu er vi: Bæverne, Bjør-
nene, Bisonokserne, Brumbasserne 
og Blæksprutterne ☺  
De sidste minier skal have taget 
knivbeviset færdigt og så har vi talt 
om, at I skal tage Teltmærket.  
Vi har også forhørt jer om ideer til 
vores fællestur d. 12.-14. marts, 
hvor lejrens hovedtema er Indiane-
re og der kom mange gode ideer op, 
så vi glæder os - også snart til, at 
der er lidt mindre sne… ☺ 
- I øvrigt: Tusind tak til jer foræl-
dre for den hurtige respons på mit 
råb om hjælp hver anden onsdag, da 
Radha er til musical-møde…☺ 

Med vinterferie-hilsen 

Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip     
og Akeela.og Akeela.og Akeela.og Akeela.  
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Så har vi taget hul på 2010 …sjovt tal 
at skrive! Jeg håber, og tror på, at vi 
får et spændende spejderår – både 
her i foråret og efter sommerferien. 
Sommer…. der er godt nok lang tid til, 
men pludselig er den her. 
Nå, jeg vil som det første her i ind-
lægget byde hjerteligt, forrygende og 
varmt velkommen til Jack, som har 
sagt ja til at være leder om mandagen 
sammen med undertegnede og Katrine. 
Det er utroligt dejligt, dels at være 
tre, dels at vi har fået en mand på 
banen, oveni købet én der har været 
juniorleder før og som selv har været 
spejder altid. Det betyder også, at 
Jack har en masse gode ideer til, hvad 
vi kan lave af forskellige forløb – lige 
nu er det jo så kompas og kort, vi er i 
gang med. 
Vi kommer til at arbejde med kort og 
kompas et stykke tid endnu og så 
snart vejret er lidt bedre, skal vi have 
fod på kniv, sav og økse. 
Foran os ligger en fællestur i marts 
og i den forbindelse får man jo sit 
spejdernavn. Vi er her i det nye år 
startet hårdt ud med, at vi skal bruge 
de spejdernavne, vi har. Katrine er 
efter os alle sammen, hun er nemlig 
den eneste, der kan alle navnene i ho-
vedet og det er godt nok svært for 
nogle af os andre at lære dem – men 
det kommer. Når man nu har et spej-
dernavn, skal det selvfølgelig bruges – 
ellers er ideen jo gak!  

En divisionsturnering ligger også og 
venter her i foråret, men det hører I 
nærmere om meget snart. 
Det allerførste vi skal, det er her i 
februar, hvor vi har grupperådsmøde, 
fastelavn og tænkedag. Den 21. febru-
ar mødes vi derfor i Hytten klokken 
13:00 og jeg glæder mig til at se, hvad 
I er klædt ud som. Jeg tænkte først 
på, at jeg ville være en hest – jeg ved 
ikke rigtigt hvorfor, men jeg tror ba-
re, det bliver noget, der er lidt nem-
mere at lave. 

Mine damer og herrer – vi ses ! og 
husk! I børn der vokser op med ameri-
kanske traditioner, at 14. Februar er 
Valentine og det behøver ikke nødven-
digvis at være en kæreste, man giver 
et lille hjerte – det kan man godt gøre 
til sin far eller mor…. eller måske sin 
spejderleder! 

Spejder hilsen 

Radha, Gekko Radha, Gekko Radha, Gekko Radha, Gekko     
og Sahrabi og Sahrabi og Sahrabi og Sahrabi .... 

Hej Juniorer. 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 
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Mødedag for trop: Mandag kl. 19:00 til 21:00 

Sneen daler let uden for ruden, mens 
jeg sider her og skriver endnu et 
indlæg til vores dejlige blad. Jo mere 
sneen falder, jo gladere bliver jeg 
for, at vi er kommet i gang med vores 
bålkapper. Det var jo helt skønt at 
se, hvor engagerede i bålkapperne I 
var. Det er fedt at se, at I bare gik 
til den med krum hals og gå på mod 
og så sender vi en meget varm tak til 
Nicklas' mor for lån af symaskine. 
Uden den havde vi nok været lidt på 
den. - Nu vi siger varm - så husk 
varmt tøj til spejder. For hvis vejret 
fortsætter sådan her, kan det godt 
være, at jeres knapt så gamle trops-
leder udfordrer jer til en gang sne-
boldkamp, man kan jo aldrig vide.  
 
Over de næste par gange skal vi blive 
færdige med vores bålkapper. Vi skal 
have syet vores falk på ryggen. 
Tropsledelsens falke er i hvert fald 
gode i rigtig retro stof. Så I skal 
have fundet ud af, hvordan jeres 

falk skal se ud og I skal have fundet 
ud af, om I vil have jeres spejder-
navne stående på. Jeg tror, det vil 
være en god idé, da i på nuværende 
tidspunkt ikke kan se forskel på dem 
og var ret meget i tvivl om, hvilken 
bålkappe der egentlig tilhørte hvem.  
 
Så det næste stykke tid står den på 
varmt tøj, hygge og en hulens masse 
sytråd.  
 
 

Hey Falke 

Med ”strenge” tropstramp 

Melvin og TaviMelvin og TaviMelvin og TaviMelvin og Tavi    
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Hey Blomsterbørn.  

Programmet over de næste par uger 
er meget præget af vores fastelavn/
grupperådsmøde. Vi skal bruge de 
næste par gange på at male tønder 
og gøre vores fastelavnsdragter helt 
klar. Det var vidst noget med en for-

færdelig masse tyl igen, så vidt jeg 
husker. Ellers har vi ikke så meget 
på programmet over det næste styk-
ke tid. Der er snart  Apo-løbet 
(Apocalypse/red.), hvor mig og Karen 
har slået os sammen med nogen fra 
Odense og skal af sted. Det skal jo 
nok blive sjovt.  
Vi skal holde vores faste mødetider 
og se at komme i gang for i år. Nu 
har vi vidst nok holdt lidt for lang 
juleferie. Så vi må se at finde på 
nogle spændende ting at lave.  

  
Senior råb 

TaviTaviTaviTavi 

Mødedag for Blomsterbørnene: Tirsdag 19:00 - ?  

21/2  Rådsmøde Fastelavn Tænkedag: Husk at melde dig til med familien 

17/2  Mere planlægning og mere maling af tønder. 

3/2  Planlægning og maling af tønder 

  Februar måned 
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Februar   

M 1 5 M 1 9 

T 2  T 2  

O 3  O 3  

T 4  T 4  

F 5 Blå Dreamteams - lederkursus F 5  

L 6  L 6  

S 7  S 7  

M 8 6 M 8 10 

T 9  T 9  

O 10  O 10  

T 11  T 11  

F 12  F 12 Fællestur  

L 13  L 13 Fællestur  

S 14  S 14 Fællestur  

M 15 7 M 15 11 

T 16  T 16  

O 17  O 17  

T 18  T 18  

F 19  F 19 Seniordivi 

L 20  L 20 Seniordivi 

S 21 Tænkedag Grupperåd & Fastelavn S 21 Seniordivi 

M 22 8 M 22 12 

T 23  T 23  

O 24  O 24  

T 25  T 25  

F 26  F 26  

L 27  L 27  

S 28  S 28  

   M 29 13 

   T 30  

   O 31  

Marts 
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Mini: 26/1 Glemt Jacob 
- undskyld.. :´) 

8 års føs´da 

 6/2 Tikki (Axel) 8 års føs´da 

Junior: 5/2 Pudmini (Louise) 11 års føs´da 

RRA: 1/2 Biju (Frank) 48 års føs´da 

 1/2 Havtrold (Helene) 7 Års 

? 
Stjer-
ne hos 
Stif. 

GL: 15/2 Chui (p.) 52 års føs´da 

 18/2 Tutu (Sofus) 1  års stjerne 

STYR.: 1/2 Biju (revisor) - igen 48 års føs´da 
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(p) Gruppe- 
leder 

Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

Gruppe- 
leder 

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

2075 9045 
vibe@stifinderne.net  

Jette Bjerre (Akeela) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

2348 4782 
kathrine.bjerre@stifinderne.net  

Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

Junior:   Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 
fru.falmer@tdcadsl.dk 
2168 6937 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

2348 4782 
kathrine.bjerre@stifinderne.net  

Spejder:  Rasmus Thomsen (Tavi) 
Skottegården 46,1,th 2770 Kastrup  

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

Karen Busk Øster allé 25, 3. vær. 107 
2100 Kbh. Ø. 

2323 4275 

Blomster- 
børnene: 

Rasmus Thomsen (Tavi) 
Skottegården 46,1,th 2770 Kastrup  

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

RRA: Britt Nielsen (Kala Nag) 
Kongelundsvej 420, 2770 Kastrup. 

3252 5371 
5132 2969 

Formand: Lars Thomsen 
Skottegården 46 1 th. 2770 Kastrup 

3252 3940 

Kasserer: Stig Hjelm Madsen 
Oberst Kochs allé 16, 2770 Kastrup 

3252 4052 
shm@image.dk 

Støtte- 
forening: 

Formand Fl. Bjerre   fl.n.bjerre@comxnet.dk   
Kasserer Henning    hechristensen@tdcadsl.dk  

3252 0213 
2926 9085 

Husk at følge med  
på vores hjemmeside: 

www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

Mini:   
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Flemming & (Reduktøsen) 
Jette Bjerre  
Vægterparken 237,  
2770 Kastrup 
3252 0213 

  
2448 5614 / 3031 7413 

 
fl.n.bjerre@comxnet.dk 

- eller 
jette.bjerre@comxnet.dk  

 
Tryk: Stifinderne © 2010  Reduktionen tager forbehold  

for tylkfejl og mistolkninger 

Reduktionens klumme: 

Nu, hvor den gamle og glemsomme re-
dutør har rundet det helt skarpe 
hjørne, må i altså bære over med mig! 
Så har jeg ligesom kommet med alle 
undskyldningerne og så starter vi på 
en frisk. - Måske! Nu, hvor man bliver 
ældre, husker man ikke så godt og så 
HØRER man IKKE så godt og så var 
der én ting til -------ØH!! 
Der var den, man husker ikke så godt! 

- Og så revats man 
vist eller ikke så 
godt! 
 
- Hvem siger i øv-
rigt at en tænke-

tønde skal 
være rund? 

 
 

Deadline   
Marts- 

bladet: 

25/02-2010 

Med Nytårshilsen  
Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen.     

Mange tak for opmærksom-heden i anledning af min 50-årsfødselsdag i januar.  
Med spejderhilsen 
 ReduktørenReduktørenReduktørenReduktøren 


