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Gruppeledernes hjørne februar 2011 

 

I slutningen af januar holdt Stifinder-
nes Støtteforening nytårskur for alle 
de voksne, der har gjort et stykke ar-
bejde for Stifinderne. Det var en rigtig 
dejlig eftermiddag og aften, hvor vi 
holdvis fik lov til at stå for aftenens 
menu, og godt rystet sammen kunne vi 
sætte os til et veldækket bord i ver-
dens bedste selskab, klappe hinanden på 
ryggen og underholde os blandt andet 
ved en meget anderledes og oplysende 
(!) pakkeleg. Mange tak til deltagere og 
arrangører ☺ 
Lederteamet holder 5.februar leder-
dag, hvor vi skal arbejde videre med 
vores udviklingsplan, lægge planer for 
året, finpudse dem i den nærmeste 
fremtid og hygge os sammen. Vi har lige 
nu (og hele tiden) fokus på, hvad og 
hvordan spejderarbejdet giver mening 
for os som ledere, for spejderne og for 
dem omkring os, og hvis man har nogle 
tanker omkring dette, vil vi meget gerne 
dele dem. 
Hos spejderne holder vi selvfølgelig 
også generalforsamling, som i alle andre 
foreninger. Hos os kalder vi det bare 
grupperådsmøde og vi holder det i år 
sammen med ”tænkedag” 22.februar, 
hvor alle spejdere tænker på de andre 
spejdere rundt om på Jorden. Alle med-
lemmer burde nu have modtaget invita-
tion sammen med vores årbog, og man 
kan læse mere om arrangementet læn-
gere inde i bladet. 
Den 18.-20. Marts drager vores skarp-
slebne klan af sted i 2- eller 3-mands 
sjak på seniordivisionsturnering med 
alle Amagers andre seniorer. Traditio-

nelt set plejer det at være en turnering 
bygget over en spændende fantasiram-
me med discipliner indenfor håndværk, 
hjernevrideri, lejrarbejde, oriente-
ringsløb, fysiske udfordringer og mad-
lavning. Sidste år lavede de blandt an-
det mulligatawny soup til frokost og 
hjemmestoppede pølser til brunchen, alt 
selvfølgelig over bål, tændt med stål og 
flint, og et sted i hytten kan man stadig 
finde det fuglebur med håndsnittet 
fugl, der var den gennemgående hånde-
lags-opgave et andet år. Udover et 
sjovt og udfordrende arrangement er 
det også en glimrende lejlighed til at 
lære de andre seniorer i divisionen at 
kende og få inspiration med hjem til 
spejderarbejdet i gruppen. 
De kære seniorer har lige en uge at 
hvile ud i, så drager Stifinderne sam-
men af sted på fællestur, 25.-27. 
Marts.  
Og JOY! Vi har fået fastlagt et tids-
punkt for vores gruppesommerlejr til 
Gillastig på Söderåsen i Sverige, og vi 
tager af sted i uge 28! Vi håber, at så 
mange Stifindere som muligt vil tage 
med os og få en uforglemmelig sommer-
lejr midt i et uforglemmeligt smukt na-
turområde ☺ 
Næste år (2012) hedder sommerlejru-
gen (for i hvert fald junior, trop og se-
nior) 30, for der tager vi på 
”Spejdernes lejr” i Jylland med alle de 
andre spejderkorps, og den uge ligger 
fast. 
Med spejderhilsen 

Chui & DarzeeChui & DarzeeChui & DarzeeChui & Darzee (p. & Vibe) 
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I den kommende tid er der en række arrange-
menter for spejdere og deres familier.  
Ud over de arrangementer, der omtales her i 
bladet, er der: 

 
 
5. februar 2011. Lederdag. 
Deltagere: Ledere, assistenter (Arrangør: Stifinderne – GL). 
 
22. Februar 2011. Grupperådsmøde. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
22. Februar 2011. Tænkedag. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Stifinderne) 
 
18. – 20, Marts 2011. Seniordivisionsturnering. 
Deltagere: Klan. (Arrangør: Amager division) 
 
25. – 27, Marts 2011. Fællestur. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Stifinderne) 
 
6. April 2011. Divisionsrådsmøde. 
Deltagere: Gruppens repræsentanter. (Arrangør: Amager division) 
 
28. April 2011. Gruppeledermøde. 
Deltagere: Gruppeledere. (Arrangør: Amager division) 
 
13.  – 15, Maj 2011. Divisionsturnering. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Amager division) 
 
8. Juni 2011. Skæg & Blålys. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Amager division) 
: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Amager division) 

Kommende arrangementer 
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Program: 

2/2  Klima 

9/2  Klima 

16/2  VINTERFERIE 

22/2  Grupperådsmøde og Tænkedag 

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

23/2  INTET MØDE - møde i går ☺ 

Halløj alle minier. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Hvor har I været dygtige her i janu-

ar! - Vi har taget håndværkermær-

ket, hvor man kan være meget krea-

tiv og det har I faktisk været. I har 

lært lidt om, hvordan man blander 

forskellige farver af de tre grund-

farver rød, gul og blå. Med disse ma-

lede i et flot billede hver! Hold da op 

hvor I malede og fik vasket nogle 

meget malede hænder bagefter ☺ 

Gangen efter slap I for mig, men 

heldigvis havde vi Radha og Melvin og 

drengene og I fik batikfarvet nogle 

stykker stof, som vi så fik lavet til 

bestikposer, som I fremover kan 

bruge til jeres bestik på ture rundt 

omkring. En bestikpose skal indehol-

de: Bordkniv, ske, gaffel, dyb og flad 

tallerken, kop og et viskestykke. - 

Det er pudsigt nogle gange, når vi 

spørger minierne, hvad et viskestyk-

ke skal bruges til! - Men de får det 

lært, når vi kommer ud på turene ☺ 

I februar går vi i gang med Klima-

mærket, men hvad dette indeholder, 

finder I ud af til den tid. 

 

Vi kan også her afsløre, at fællestu-

ren d. 25. - 27. marts går til Hotel 

Wiggatorp i Ganløse - nogle har væ-

ret der før og det ligger lige ved 

siden af Filialen, hvor vi var i 2010. 

Med hensyn til sommerlejr 2011 le-

ger vi lidt med uge 28 til en fælles 

sommerlejr... 

Med mini-hilsen 

Radha, Glip, Chikai, Radha, Glip, Chikai, Radha, Glip, Chikai, Radha, Glip, Chikai,     
Melvin  og Akeela.Melvin  og Akeela.Melvin  og Akeela.Melvin  og Akeela.  
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Nu er det så min tur til at prøve at 
skrive et indlæg. 
Vi har i januar måned lavet bålkapper, 
som alle sammen er blevet rigtig fine. 
Næste måned ved vi endnu ikke helt, 
hvad der skal laves i endnu, men en 
ting kan jeg godt love, det skal nok 
blive sjovt og lære rigt. 
Allerede nu kan vi sige, at der ikke er 
noget junior møde mandag d. 21., da 
hele gruppen holder tænke dag tirs-
dag d. 22. og her tager man en 2 krone 
med pr. år man har været spejder 
(gerne mere). Disse penge indsamles 
til spejder grupper i fattige lande så 
de kan få fx tørklæder, som jo er en 
vigtig del af det at være spejder. 
I skal også glæde jer til sidste week-
end i marts, hvor vi skal på fællestur. 
Så kan i rigtig få vist jeres fine bål-
kapper frem. 
 

 

Husk vinterferie i uge 7. 

Hej i dejlige juniorer. 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 18:30 til 20:30 

Spejderhilsen 

 Gekko , Sahrabi, Mia &  Gekko , Sahrabi, Mia &  Gekko , Sahrabi, Mia &  Gekko , Sahrabi, Mia & 
RadhaRadhaRadhaRadha☺☺☺☺ 
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

Januar har været en fantastisk måned 
for os. For det første er der jo det 
åbenlyse, at det er den første hele 
måned efter juleferien, men ellers 
lagde vi hårdt ud med første hjælp. 
Det har i været fantastiske til. Vi 
startede med, at I lærte lidt om det 
basale og teorien bag. Vi havde jo 
computer med og I fik en test med 
forskellige scenarier, hvor I skulle, 
trin for tin, udføre førstehjælp til 
ofre for forskellige ulykker. Det var I 
rigtig gode til, men det var dog Falke-
ne, der løb med den bedste samlede 
score. Men I klarede det væsentlig 
bedre end første gang, jeres ledere 
tog testen. Så det var også dejligt for 
jeres ledere at få frisket lidt op på 
første hjælp.  
Så havde vi Jonathans far Lars på be-

søg, fordi Melvin var blevet syg en 
dag. Der lavede vi selv nogle scenarier 
med ulykker, hvor I skulle yde første-
hjælp til jeres spejderkammerater. 
Det lærte I rigtig meget af og nogen 
af jer opdagede, at selvom I vidste 
meget om førstehjælp, var det noget 
anderledes i virkeligheden end i teori. 
Det var lærerigt og selvom man ikke 
er helt sikker på, hvad man skal gøre, 
er det bedre at gøre noget, end ikke 
at gøre noget.  
Vi er også så småt begyndt på vores 
Oak City Rally bil og begyndt at desig-
ne bilen og finde ud af, hvordan den 
skal laves og hvad den skal laves af. 
Det er jo ret vigtigt, når man nu be-
gynder på et sådant projekt. Til det 
får vi hjælp af Michael (Ikki), da 
tropsledelsen har ti tommelfingre og 

han er lidt mere 
fiks på fingrene.  
Så vi ved jo, hvad vi 
skal lave fremover.  
 
 
 

Trops Tramp  

Tavi, Melvin Tavi, Melvin Tavi, Melvin Tavi, Melvin 
og Ikki og Ikki og Ikki og Ikki 

(Michael)(Michael)(Michael)(Michael)    

Hey Falke & Musvåger 
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Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺ 

Nu begynder alvoren at melde sig. Vi 
har (forhåbentlig) alle fundet lidt 
ståbund her i det nye år og tænkt 
over, hvad vi gerne vil og hvad vi skal 

nå. I spejder-sammenhæng betyder 
det tænkedag og senior divi, hvor jeg 
håber at se alle med godt humør og 
fanen højt. Så skal vi da også lige gø-
re reklame for, at Cimber Klan holder 
fest for seniorerne, hvor man har 
mulighed for at hilse og genhilse på 
mange kendte ansigter og have en 
hyggelig aften. 
En anden ting vi skal er meget nært 
forestående, nemlig det næste klan 
møde som finder sted torsdag d. 3 
hos undertegnede kl. 19 (ændringer i 
tiden kan forekomme, hvis tilfælde, 

følger besked.) På mødet skal vi be-
slutte os for, hvad vi ønsker med kla-
nen, som nævnt i tidligere indlæg. 
Derfor minder jeg lige igen om, at I 
skal tænke over, hvad I ønsker, vi 
skal tage op på mødet. 

Til mindre seriøse, men ikke mindre 
vigtige ting, så vil jeg sige tak til alle 
for en fantastisk aften d. 22. til nyt-
årskuren. Det var en sand fornøjelse 
at se så mange glade mennesker, der 
støtter op omkring Stifinderne, så vi 
kan få og dele fantastiske oplevelser 
sammen. 
 
 

Blomstrende hilsner  

Rose (Emilie)Rose (Emilie)Rose (Emilie)Rose (Emilie)    

Hej alle seniorer. 



8 

Tirsdag den 22. februar kl. 18,30 – 20,00 
 
Hej alle Stifindere! 
 
Har du tænkt på, at der er spejdere i 160 lande, det er næsten alle lande i 
verden.  
Har du tænkt på, at du som spejder i Stifinderne og Det danske Spejderkorps 
er en del af verdensspejderbevægelsen sammen med 28 mio. andre spejdere. 
Måske tænker vi ikke så meget på det i hverdagen, men en gang om året har vi 
aftalt at alle spejdere i hele verden tænker på hinanden. Det er den 22. fe-
bruar, den dag kalder vi Tænkedag.  
Dagen den 22. februar er ikke tilfældigt valgt. Den 22. februar havde både 
spejderbevægelsens stifter Robert Baden Powell og hans kone Olave fødsels-
dag.  
I de første år efter at spejderbevægelsen var startet sendte mange spejdere 
fødselsdagskort til dem, hvilket de naturligvis var glade for, men Baden Powell 
syntes ikke så godt om, at bruge penge på den måde, så han fik den ide, at 
spejderne i stedet kunne give det, som et frimærke kostede til spejderarbej-
det i nogle af de lande, hvor spejderarbejdet var ved at blive etableret. På den 
måde blev Tænkedagsfonden skabt.  
Tænkedagsfonden eksisterer stadig og giver penge til udvikling af spejderar-
bejdet i lande, hvor spejderarbejdet er under opbygning.  
Pengene til Tænkedagsfonden samles fortsat ind til Tænkedag. Traditionen er 
at give 2 kr. for hvert år, man har været spejder. Husk, at det helst skal være 
en rund 2,- kr. for hver år, så de kan sættes på Tænkedagssnoren. 
Det er naturligvis frivilligt, om man vil give penge til Tænkedagsfonden. 
 
22. februar holder Stifinderne også grupperådsmøde (Generalforsamling), så 
husk at tage far og mor med. 
 
Program for aftenen: 
18,30 – 19,30 Lege fra hele verdenen / Grupperådsmøde 
19,30 – 20,00 Tænkedag – fælles afslutning. 

Lederne 

TÆNKEDAG 
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  Februar   Marts 

T 1   T 1   

O 2   O 2   

T 3   T 3   

F 4   F 4   

L 5 Ledermøde L 5   

S 6   S 6   

M 7 6 M 7 10 

T 8   T 8   

O 9   O 9   

T 10   T 10   

F 11   F 11   

L 12   L 12   

S 13   S 13   

M 14 7 M 14 11 

T 15   T 15   

O 16   O 16   

T 17   T 17   

F 18   F 18 Seniordivisionsturnering 

L 19   L 19 Seniordivisionsturnering 

S 20   S 20 Seniordivisionsturnering 

M 21 Ingen møde                       8 M 21 12 

T 22 Tænkedag/grupperådsmøde T 22   

O 23  Ingen møde O 23 Regamamøde (leder/div) 

T 24   T 24   

F 25   F 25 Fællestur 

L 26   L 26 Fællestur 

S 27   S 27 Fællestur 

M 28 9 M 28 13 

    T 29   

    O 30   
    T 31   
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Mini 3/2 Mathias 1 års Stjerne 

 5/2 Sheeta (Freja) 8 års Føs’da 

 10/2 Matkah (Maya) 1 års Stjerne 

 18/2 Tutu (Sofus) 2 års Stjerne 

Junior 6/2 Tikki (Axel) 9 års Føs’da 

Trop 1/2 Bungar (Tobias) 1 års Stjerne 

 5/2 Pudmini (Louise) 12 års Føs’da 

RRA 1/2 Havtrold (Helene) 8 års Stif Stjerne 

GL 15/2 Chui (p) 53 års Føs’da 

GH 1/2 Biju (Frank) 49 års Føs’da 
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(p) Gruppeledere:  Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

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

2075 9045 
vibe@stifinderne.net  

Minileder:  Jette Bjerre (Akeela) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 

Mini-/junior-
assistent: 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

2348 4782 
kathrine.bjerre@stifinderne.net  

Mini-hjælpere:   Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

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

3252 5831 
hjpj@mail.dk  

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

3251 5170  
charlottefalmer@privat.dk 

2168 6937 

Junior-
medleder: 

Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup 

3250 0073 

jack@boetius.dk 

4044 4466 

Tropsledere 
+ Melvin MA: 

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

4029 7207 
2323 4275 

rakmu@hotmail.com  

Blomsterbørn-
leder: 

Emilie Falmer (Mao) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

2163 6470 
mille.falmer@hotmail.com 

 

Formand: Charlotte Oszadlik Holbech 
Præstefælledvej 93, 2770 Kastrup 

2340 9551 
lotte@ease.dk  

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

3252 4052 
shm@image.dk 

Støtte- 
forening: 

Formand Flemming    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 
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Med  Tænkedags hilsenMed  Tænkedags hilsenMed  Tænkedags hilsenMed  Tænkedags hilsen    
Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen.     

Reduktionens klumme: 
- Dårligt nok var vi kommet i gang med 
året 2011 og så indløb der en SMS d. 2.1. 
med teksten: ”Til de ledere, der ikke måt-
te have hørt det.. Kl. 9.03 i morges, fik 
Helene (RRA Havtrold/red.) og Jens en 
”lille” søn på 4828 gram og 55 cm. Endnu 
en potentiel lille mikrobestifinder, hvis 
faren ikke får dirigeret ungerne ned hos 
Mikkel Skov (Dragør) først ;) Godt nytår 
til jer alle! Vibe…” 
- Ja, det er ikke kun kongehuset, der kan, 
men vi er ret sikre på, at Havtrold er glad 
for, at der kun var én - især i den størrel-
se! ;D - Vi ønsker jer hermed hjertelig 
tillykke med endnu en lille spejder (o:} - Vi 

glæder os til at se ham ;D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ellers glæder vi os til at se jer alle til 
grupperådsmøde og tænkedag d. 22.2. - 
både spejdere og forældre! 

 

 
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 

Deadline   
Marts- 

Bladet 

24/02-2011 


