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Der er grøde i gruppen! Vi ønsker et 
stort tillykke til Helene, der i februar 
fik en smuk lille pige og vi ser frem 
til, at mor og datter igen ”kommer på 
græs” hos os. 
Derudover vil vi også ønske Lene til-
lykke med veloverstået speciale og 
med hendes splinternye titel som mil-
jø-kemiker. Den slags har vi vist alle 
sammen brug for..  
Siden sidst har vi jo haft en dejlig 
dag med grupperåd, fastelavn og tæn-
kedag. Tøndeslagningen forløb uden 
forhindringer, faktisk var ungerne 
hurtigere til at slå deres tønde ned 
end de voksne med deres fuldstæn-
digt identiske tønde. Det tegner lo-
vende for Danmarks fremtid!  
Til tænkedags-indslaget, hvor hver 
spejder giver en rund to-krone pr. år, 
man har været spejder til spejderar-
bejde i andre lande, fik Stifinderne 
indsamlet 500 kr. til Bhutan – det 
samme som 250 spejder-år i Stifin-
derne – og vi var der ikke engang alle 
sammen! 
Eline, mor til Sofus hos minierne, 
meldte sig til Rådsmødet som supple-
ant til bestyrelsen og var den eneste 
nyvalgte. Stort velkommen i rækker-
ne til hende! 
Et vikarkorps blev på mødet igen 
bragt op og nu vil vi gøre noget mere, 
for at sætte det mere i system. Alle-

rede har nogle forældre fra minierne 
og juniorerne meldt sig på banen og 
det er vi glade for. 
På mødet måtte vi takke Lene og Ja-
cob for lang og tro tjeneste som 
tropsledelse. Heldigvis fortsætter de 
i gruppen som gruppehjælpere og det 
første deres nye titler bliver brugt 
til er, at arrangere fællestur for hele 
gruppen i pinsen. Det bliver godt, si-
ger de selv, så det vil vi glæde os til 
☺  
 
Inden da skal minierne på weekendtur 
og klanen på seniordivisionsturnering 
her i marts og mini, junior og trop 
skal på deres divisionsturnering i maj, 
så der bliver rigelig med mulighed for 
at få luftet vandrestøvlerne her i 
foråret. 
 
Stifinderne er til Blå Sommer 2009 
nu tilmeldt 4 juniorer, 3 tropsspejde-
re, 3 klanspejdere og 3½ ledere. Flere 
kunne have fået den kæmpe oplevelse, 
der nu bliver dem til dels, men der 
kommer én igen om 5 år. 
 
Det var vist ordene. Godt forår! 
 

Chui & Darzee (p. og Vibe)Chui & Darzee (p. og Vibe)Chui & Darzee (p. og Vibe)Chui & Darzee (p. og Vibe)    

Gruppeledernes indlæg. 
Så er det tid til at imprægnere vandrestøvlerne – 

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

 
 

Fredag den 13. til søndag den 15. marts. Miniweekendtur til ”Stiklingen” 
 

Torsdag den 23. april. Kl. 19. AL-tingsmøde. 
Alle er velkomne. 
(Arrangør: Stifinderne) 
 

Fredag den 24. til søndag den 26. april. Uddannelses marked,  
Deltagere: Ledere. 
(Arrangør: DDS) 
 

Fredag den 1. til søndag den 3. maj. Divisionsturnering,  
Deltagere: Juniorer og trop. 
(Arrangør: Amager division) 
 

Fredag den 29. til søndag den 31. maj. Fællestur,  
Deltagere: Mini, junior, trop og senior. 
(Arrangør: Stifinderne) 
 

Onsdag den 3. juni. Skæg og Blålys. 
Alle er velkomne. 
(Arrangør: Amager division) 
 

Lørdag den 13. juni. Korsvejsmarked. 
Alle er velkomne. 
(Arrangør: FDF/Stifindernes Støtteforening) 
 

Søndag den 14. juni. Familiedag. 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne, forældre og søskende. 
(Arrangør: Stifinderne) 
 

15. – 23. juli 2009 BLÅ SOMMER – Stevninghus. 
Alle spejdere i Det danske Spejderkorps og flere til. 
(Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
 
November. Julemarked. 
Deltagere: Alle. 
(Arrangør: Stifinderne) 

Kommende arrangementer 
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Blå Sommer 2009: 
 

1.  rate 500 kr. betalt ved tilmeldingen 
2. rate 400 kr. betales senest d. 1. april 
3. rate 400 kr. betales senest d. 28. 
maj 
- med mindre, man har betalt det hele  
på én gang… 
 
Vores konto i Danske Bank er  
reg. nr. 0268 konto nr. 2680561454 

 
 

Vel mødt 
Med spejderhilsen 

LederneLederneLederneLederne 

T-shirts   75,- 

Poloer 100,- 

Henvend dig til din leder 

Blå Sommers logo fra underlejren  
”Storbyen”, hvor Stifinderne skal bo. 
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Hej alle minier. 

Program: 

4/3  Færdsel i naturen 

11/4  Ude ... 

13 - 15/3  Mini-Weekendtur til ”Stiklingen” v. Ballerup 

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

25/2  Ude ... 

18/3  Ude ... 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

- Så nåede vi til den måned, hvor 
foråret ifølge kalenderen melder 
sin ankomst…! Underligt - selvom 
der er sne og frost i februar, så har 
vi også haft over 30 graders varme 
om sommeren… Det virker utroligt! 
- Nå, i marts måned skal nogle af os 
på weekendtur til ”Stiklingen” ved 

Ballerup i en lille, 
rigtig dejlig hytte, 
hvor vi skal have 
to ”mødre” med i 
køkkenet - det 
bliver godt! 
Vi skal ud og nyde 
naturen og husk 
nu: Tøj med til alt 
slags vejr… 
 
I var rigtig gode sidste gang til at 
lytte efter, da vi sammen med jer 
”pakkede” en rygsæk, så I har i 
hvert fald fortjent jeres ”Klar dig 
selv” - mærke… 
 
I marts måned håber vi rigtig meget 
på, at vi kan komme udenfor og lave 
noget udendørs, så: HUSK DET 
VARME TØJ - eller regntøj, hvis 
det bliver nødvendigt, så vi kan 
komme ud og teste, hvor gode i er 
eller hvad, vi måske skal træne lidt 
mere i... 

Blå Anemone 

Erantis 

Med forårs-minihilsen 

Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)    
og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).  
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Ja, efter bedste evne tror jeg, det 
lykkedes at lave et program for jer. 
Fru søde Falmer og Rasmus har su-
sende travlt. Derfor træder Reduk-
tøren til med et sprudlende spæn-
dende program for Jer. 
Nu kunne jeg godt være fræk, men 
jeg tror ikke, det er god skik at lave 
kageløb hver gang, men I er vist ret 
proffer til Besnøringer, så hvad 
med at være med i superligaen i den  
disciplin ? 
Så hvis vi vedtager, at I laver et 
superflot køkkenbord, der kan bru-
ges den 23. marts, hvor det er ved-
taget, at Rasmus står for lagkage-
løb, han er jo da lige blevet 20 år. 
Rigtigt stort HURRA for det. 
Som Charlotte ville sige, det er da 
ikke ret længe siden, at jeg havde 

ham i børnehaven, eller er det mig 
der har fået noget galt i halsen? 
Nå skidt med det, hun har næsten 
skiftet ble på ham! 
Kan i have en god måned. 
Husk, at I alle er MEGET velkomne 
til at komme med indlæg til bladet. 
Det er JERES Alle sammens blad! 
Og det er super sjovt at lave, når 
der kommer noget nyt! 
Jeg glæder mig til Blå Sommer, for 
der vil jeg meget gerne have dagbø-
ger fra jer alle - det ville bare være  
Skøøønt ! 
 
 

Hey Lagkage brødre & søstre! 

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

Med reduktionshilsen 

ReduktørenReduktørenReduktørenReduktøren....    
Indlægget er netop godkendt fra højere sted!/red. 

Program: 

2/3  Køkkenbord planlægning, husk det halve arbejde er planen. 

9/3  Få så lavet det bord færdigt! 

16/3  Lav indkøbsliste til Rasmus. 

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

23/3  Så gir Rasmus nok lagkage  - Lagkageløb ? 

22/3  Rasmus bliver 20 år - ikke længere teenager ! 

30/3  Oprydningsløb fra køkkenbordet. 
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En lille ”Royal” hilsen fra fastelavnskongerne: 
Ved den lille tønde blev Nikolaj (Philips lillebror) 
bundkonge og Tim slog det sidste bræt ned - 
ved den store tønde var det Tavi (Rasmus), der 
blev bundkonge og Laila, der slog det sidste 
bræt ned. - Nikolaj og Laila vandt en mug og en 
spork og Tavi og Tim vandt henholdsvis en polo 
og en t-shirt. TAK FOR EN DEJLIG DAG. 
 

OBS.: Disse BLUSER kan også købes  
- se annoncen andetsteds i bladet... 

Fastetænkerådsmødelavnsdag 2009 
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Hej gæve medklan spejdere. 
Så gik februar på hæld og dermed 
vinteren. Foråret står for døren og 
vintergækker og erantisser står i 
fuldt flor i haven. Kan man forlange 
mere? 
Ja, personligt ved jeg ikke helt, hvad 
vi har fået udrettet spejdermæssigt 
i februar..... om overhovedet noget? 
Personligt fik jeg selv udrettet no-
get af det mest fantastiske man no-
gensinde kan opleve, nemlig en lille 
datter, som tager meget af min tid. 
Derfor vil jeg lade marts stå åben 
for et spejdermøde, da jeg ikke rig-
tig tør lægge mig fast på noget, da 
der nu er en anden, der bestemmer 
over mit liv ;-D 

 Med ammehjerne og moderlige tan-
ker. 
 

HavtroldHavtroldHavtroldHavtrold    
(Helene)(Helene)(Helene)(Helene)    

Desværre fører vi ikke denne model 
- endnu! - Better luck next time ! ? !    

Mødedag for Senior (RRA Klan): Torsdag 18:30 - 21:00   

Klan-Indlæ
g  

April:  
 BB 

Maj:  
 Vibe 

Juni/Juli:
  BB 

August: 
 Jacob 

Septembe
r: BB 

Oktober: 
 Britt 

November
:  BB 

December
:  Helene 
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    Marts     April 

S 1   O 1   

M 2 10 T 2   

T 3   F 3   

O 4   L 4   

T 5   S 5   

F 6   M 6 15 
L 7   T 7 PÅSKEFERIE  
S 8   O 8   

M 9  11 T 9 Skærtorsdag 

T 10   F 10 Langfredag 

O 11   L 11   

T 12   S 12 Påskedag 

F 13  Mini Weekendtur M 13 2. Påskedag      16 

L 14  Mini Weekendtur T 14   
S 15  Mini Weekendtur O 15   

M 16  12 T 16   

T 17   F 17   

O 18   L 18   

T 19   S 19   

F 20   M 20 17 
L 21 Idedag (le) T 21   
S 22   O 22   

M 23 13 T 23 AL-ting 

T 24   F 24 Udd.marked (le) 

O 25   L 25 Udd.marked (le) 

T 26 Bestyrelsesmøde S 26 Udd.marked (le) 

F 27   M 27 18 
L 28 Blå Sommer (le) T 28   
S 29 Sommertid O  29   

M 30 14 T 30   

T 31         
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Mini: 10/3 Radha (Kathrine) 17 års føs´da 

 15/3 Julie 7 års føs´da 

 19/3 Sofus  7 års føs´da 

 27/3 Akeela (Jette) 47 års føs´da 

 30/3 Emilie  1 års stjerne 

Junior: 12/3 Nilghai (Philip) 1 års stjerne 

 22/3 Tavi (Rasmus) TILLYKKE 

„GAMLE DRENG“ 

20 års føs´da 

Blomster-
børn: 

10/3 Radha - igen 17 års føs´da 

 22/3 Tavi - igen 20 års føs´da 
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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  

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

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213 
2348 4782 

Junior: / 
Spejder 

Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 
fru.falmer@tdcadsl.dk 

2168 6937 

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

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

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

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

Gl. Klan: 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 

(p) 
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Med forårs hilsen  

ReduktionenReduktionenReduktionenReduktionen    
 
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 © 2008  Reduktionen tager forbehold  

for tylkfejl og mistolkninger 

Deadline   
April- 
bladet: 

26/03-2009 

Kære alle Stifindere. 
Tusind tak for hagesmækken og ranglen vi fik, da vores lille dat-
ter kom til verden. 
Hun blev født d. 5/2 vejede 3852 g. og målte 54 cm. 
Vi har det alle godt og er så småt ved at vænne os til det nye liv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knus fra 

Jens, lillepigen og HeleneJens, lillepigen og HeleneJens, lillepigen og HeleneJens, lillepigen og Helene    

Reduktionens klumme: 
Mens vi venter på Godot - eller rettere ind-
læg, kan man jo lege lidt med tegninger og 
farver. 
Som en redaktør fra et mindre lokalt blad - 
ikke så stort som vores - han siger ”Uden 
saks og klister - ingen journalister”. Her 
tilføjer jeg: ”Vi lister os af sted på web, for 
vi ská ud og låne”, denne gang gik det ud over 
vore venner hos de grønne, nu bare korrekt 
Stifinder påklædt - efter alder - naturligvis. 
Når man så billedsøger på nettet efter en 
sut - Helene og Jens har jo fået en lillepige -  

så ville det jo være 
passende med en 
sut, men så kommer 
der en benzinsluger!
  
Godt nok er børn 
dyre, men alligevel.! 

 
Efter lidt søgen kom denne : 
 
 
 

Nå, vi kigger videre: 
 
 
- De er nu 
dejlige! Gad 
vide hvor alle 
de store møj-
unger kommer 
fra sidenhen? 
 
 
 
Endnu engang 

tillykke ☺ 


