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Tak til jer alle sammen for en rigtig 
dejlig dag med grupperådsmøde, fa-
stelavn og tænkedag her sidst i febru-
ar, et rigtigt tre-i-én-koncept. 
Selve grupperådsmødet forløb i god ro 
og orden, og referatet følger dette 
blad red. Lars havde efter mange gode 
år på formandsposten valgt at trække 
sig tilbage fra bestyrelsen, og i stedet 
for Lars blev Charlotte Holbech (mor 
til Dingo hos juniorerne) valgt til ny 
formand.  Tak skal igen lyde til Lars, 
og god vind til Charlotte, og også til 
Merete (mor til Bupo hos juniorene) 
Thomas Krag – far til Kasper 
(junior), der ligeledes blev valgt ind i 
bestyrelsen. 
F a s te l a v n sde l en  f or l ø b  med 
”guddommelige”, ”farverige” og 
”tidmæssigt korrekte” udklædninger 
og en forholdsvis hurtig nedslåning af 
alle 3 tønder ude i sneen, inden vi 
skyndte os indenfor til varm kakao og 
fastelavnsboller. Hvis ikke vi tager 
meget fejl, vil husfotograf og redak-
tøs Jette have fyldt bladet med flot-
te billeder af alle vinderne, der på æg-
te spejdermaner fik nogle gode råb 
med på vejen. 
Efter kåringerne var det tid til tæn-
kedag, hvor vi i fællesskab quizzede 
om spejderbevægelsen og til sidst på 
traditionel vis samlede 2-kroner ind 
for alle vores spejderår til spejderne i 
Bhutan. I alt fik Stifinderne sendt 
500kr. af sted, hvilket svarer til 250 
spejderår samlet i én hytte. Det er da 
ret flot. 

I marts bliver den store gruppeaktivi-
tet vores fællestur 12.-14. (invitation 
følger med bladet), og der skal vi lave 
en masse sjov sammen og i vores egne 
grene. Det er på fællesturen, Stifin-
derne holder dåb (ikke spor frømands-
agtigt! Men meget stemningsfuldt), 
altså, hvor de nye spejdere får deres 
spejdernavn. Det er en rigtig spæn-
dende hytte i et lækkert område, vi 
skal til, så rammerne er i hvert fald i 
orden for, at det bliver en god tur. 
I marts afholdes også seniordivisions-
turnering, ”Amager-mesterskabet” i 
spejdersport, og selvfølgelig er det 
noget mere krævende, end hvad de 
yngre spejdere bliver udsat for, men 
samtidig også rigtig sjovt og udfor-
drende. Flere gange har vandrepræmi-
erne for både konkurrencehold (16-
23) og oldboys (24+) været ophængt i 
Stifindernes hytte, skal vi se om det 
kan lykkes igen? 
Divisionsturneringen for alle de andre 
grene afholdes sammen 7.-9. maj, og 
sidste år drog vores trop bl.a. hjem 
med en førsteplads i HAVREGRØD! 
Hvem skulle have troet det? De havde 
en rigtig sjov og udfordrende tur 
(sagde de selv), og sådan en weekend i 
telt er fantastisk til at ryste en pa-
trulje sammen, så lad os håbe, at vi får 
mange Stifindere i alle aldersklasser 
med i år. 
Det var vist ordene.. 

Med spejderhilsen    
Chui og Darzee Chui og Darzee Chui og Darzee Chui og Darzee     

(p. og Vibe) 

Gruppeledernes hjørne 
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Faslelavn er mit navn. 
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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: 

 
12.-14. marts. Fællestur. 
Deltagere: Mini, junior, trop, senior. (Arrangør: Stifinderne) 
 
 
19.-21. marts. Seniordivisionsturnering. 
Deltagere: Senior. (Arrangør: Amager division) 
 
 
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 division) 
 
 
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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Program: 

3/3  Kniv og knob 

17/3  Teltmærket 

24/3  Teltmærket 

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

31/3  Teltmærket 

10/3  Kniv og knob 

12-
14/3 

 Fællestur til Virum-Sorgenfris hytte ”Filialen” - 
Nøj, hvor vi glæder os! 

Hej Bjørne, Bævere, Bisonokser,  
Brumbasser og Blæksprutter.. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Tusind tak til alle deltagere ved 
år ets  Gr upper åd/Faste l av n /
Tænkedag, hvor jeg vidst godt kan 
sige, at miniforældre og børn var 
dem, der fyldte mest og var flest. - 
Dejligt, at også nye forældre havde 
lyst til at være med ☺ 
- Nu glæder vi os snart til vores årli-
ge fællestur, hvor de sidste, der ik-
ke har fået endnu, skal have deres 
spejdernavn! - Og vi glæder os også 
til, at der snart ikke er så meget sne 
mere! Man må sige, at vi i hvert fald 

har fået udfyldt kvoten 
for sne, is og kulde i år …, så nu ven-
ter vi bare på foråret! 
På fællesturen bliver der nok også 
mulighed for at få gjort knivbeviset 
færdigt, da der må være mulighed 
for at finde nogle pinde at snitte i, 
så måske!... 
Vi har snakket en del om at tage 
teltmærket som det næste, men det 
kræver jo også, at vi skal udenfor, så 
I må huske, at få det varme tøj på - 
altså tøj eftersom det er sne, tø, 
regn eller (kryds fingre) SOL - tja, 
man har vel lov at håbe! 

Med fællesturs-hilsen 

Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip     
og Akeela.og Akeela.og Akeela.og Akeela.  
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Så er det næsten forår! Spændende 
om sneen forsvinder om et øjeblik, 
eller Kong Vinter vil holde os fast i sit 
greb. Vi kan i alt fald ikke sige, at vi 
aldrig har sne i Danmark. 
Efter at vi har fået Gekko (Jack) ind 
som medleder, har vi haft delt jer op i 
patruljer hver gang, hvor I har skif-
tet post efter den halve tid. Det sy-
nes vi selv har fungeret rigtig godt – 
så det fortsætter vi med. 
Det første forløb I har været igen-
nem, har været omkring kort og kom-
pas og I har været rigtig gode, til at 
følge med og prøve at forstå kort og 
kompas og hvorfor vi i det hele taget 
skal kunne den slags. Det udløser na-
turligvis et mærke inden ret lang tid. 
Lad os bare sige, at det ville være 
fint at have så mange med på fæl-
lestur som muligt, men selvfølgelig får 
man også sit mærke, selvom man ikke 
deltager der. 
Apropos fællestur, er det jo også der, 
vi får vores spejdernavne og I er fak-
tisk en del, som har et navn, der ligger 
og venter på at blive jeres. Det har I 
jo selv styr på. 
De næste par gange skal vi have lidt 
knob og første hjælp, så det er bare 
med at kridte hukommelsen, for vi har 
jo været igennem det før. Når nu for-
året så kommer over os, er det tid til 
at vi for alvor får et eftersyn på fær-
dighederne i kniv, sav og økse, så I er 
rustet til sommerlejren i uge 27.  
Vi skal da også lige nævne, at junior-

afdelingen markerede sig flot ved fa-
stelavnsfesten – vi fik både præmier 
for udklædning og tøndeslagning. Su-
per godt! 
Der er så mange ting som vi gerne vil 
lære jer – men det må jo komme stille 
og roligt.  
Vores møder er rigtig dejlige, I er 
skønne at være sammen med og I er 
villige til at lære – det synes vi som 
ledere er fedt, for så er det nemlig 
også sjovt for os. 
Lige til sidst kan vi meddele allerede 
nu, at mødet efter fællesturen, man-
dag d.15. marts er aflyst – lederne 
holder planlægningsmøde den dag. 
Åh jo, så var vi så heldige, at Kaspers 
far, Thomas, sagde ja til at gå med i 
bestyrelsen og derfor har vi inviteret 
ham med på fællesturen, så han kan 
lære både børn og voksne at kende…. 
og så manglede vi lige et madhold.  Vi 
satser i skrivende stund på, at der er 
nogle flere forældre, der har lyst til 
at give en hånd med noget madlavning 
på turen. Vi lokker med, at det er en 

skøn hytte, med et 
stort fedt køkken! 
 
Med Spejderhilsen 

og højt humør 

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

Hej Juniorbørn. 

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

Mødedag for trop: Mandag kl. 19:00 til 21:00 

Hey Lagkage brødre & søstre! 

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. 



8 Mødedag for Blomsterbørnene: Tirsdag 19:00 - ?  

Hey mine kære blomster. 
Vi skal planlægge, planlægge, plan-
lægge og meget andet det næste 
stykke tid. Vi har jo nogle opgaver vi 
skal have gjort færdige og, vi har 
nogen ting vi skal have planlagt og 
aftalt. For det første skal vi have 
malet de fastelavns tønder som vi 
har lovet og vi har ikke alt for lang 
tid til det. Så vi skal op på hesten og 
få dem lavet så hurtigt som muligt. 
Så har vi jo snakket lidt om. Eller 
mig og Emilie har snakket om, at vi 
skal lave et forløb for troppen som 
går over 3-4 uger. Havde jeg tænkt 
mig. Så skal vi vise de tre drenge 
nogle fede ting og lave nogle fede 
ting sammen med dem, men inden da 
skal vi nok selv øve os i nogle basale 
spejderfærdigheder. Det er jo no-
get tid siden vi har lavet noget rig-
tigt god gammeldags spejderarbejde. 
Så der skal øves lidt.  

Ellers skal vi finde ud af hvad vi skal 
lave foråret over så vi har noget at 
lave. Så tøser. Den går ikke længere 
med jeres hygge snak og varm kakao. 
Nu kommer der stærk kaffe på bor-
det og en masse arbejde, og nå ja. Vi 
mødes hver 14 dag hvis nogen skulle 
være i tvivl, og jeg tager mig den 
frihed at sætte nogle ting på dags-
orden og fastsætte nogle mødetids-
punkter. 

 
 

 
Med blomster spejder hilsen   

 Tavi Tavi Tavi Tavi  

Klan-I
ndlæg  

Marts: 
 Helene

 

April:  
 BB 

Maj:  
 Vibe 

Juni/J
uli:  BB 

August
:  Jacob 

Septem
ber: 

BB 

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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    Marts     April 

M 1 9 T 1 Skærtorsdag  

T 2   F 2 Langfredag     

O 3   L 3      

T 4   S 4 Påskedag       

F 5   M 5 1. Påskedag                         14 

L 6   T 6   

S 7   O 7 Divisionsrådsmøde 

M 8 10 T 8   

T 9   F 9   

O 10 Tilmelding fællestur L 10   

T 11   S 11   

F 12 Fællestur M 12 15 
L 13 Fællestur T 13   

S 14 Fællestur O 14   
M 15 11 T 15   

T 16   F 16   

O 17   L 17   

T 18   S 18   

F 19 Seniordivi M 19 16 
L 20 Seniordivi T 20   

S 21 Seniordivi O 21   

M 22 12 T 22   

T 23   F 23 Ledertur 

O 24   L 24 Ledertur 

T 25   S 25   

F 26   M 26 17 
L 27   T 27   

S 28   O 28   

M 29 13 T 29   

T 30   F 30 Sværdkamp           Bededag 
O 31         
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Mini: 10/3 Radha (Kathrine) 
HURRA, HURRA 

18 års føs´da 

 15/3 Rakcha (Julie) 8 års føs´da 

 27/3 Akeela (Jette) 48 års føs´da 

 30/3 Minaul (Emilie) 2 års stjerne 

JR: 10/3 Radha (Kathrine) igen 
HURRA 

18 Års føs´da 

 14/3 Cleo 10 års føs´da 

 19/3 Tutu (Sofus) 8 års føs´da 

Trop: 22/3 Tavi (Rasmus) 21 års føs´da 

BB: 8/3 Heidi 22 års føs´da 

 10/3 Radha (Kathrine) igen igen 
HURRA 

18 års føs´da 

 22/3 Tavi (Rasmus) igen 21 års føs´da 
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(p) 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-hjælper:  Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

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

3251 5170 
fru.falmer@tdcadsl.dk 

2168 6937 

Junior-
medleder: 

Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup 

3250 0073 
jack@boetius.dk 

40 44 44 66 

Trops-/ 
Blomsterbørn-
leder: 

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

3252 3940  
rakmu@hotmail.com 

? 

Trops-
medleder: 

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

2323 4275 

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

3252 5371 
5132 2969 

   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 

Grundet plads-
mangel har vi 
ændret lidt i 
opstillingen af 
ledere... 

Husk at følge med  
på vores hjemmeside: 

www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

Gruppeledere:  



12 

Med forårs(?) hilsen  
Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen.     

 
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: 

Så må den gamle sure reduktør igen 
sende genudsendelser ud. Det minder 
efter hånden om fjernsynet, de fleste 
programmer er jo også repriser, men 
når man sender flere huske smsér til 
lederne og der IKKE kommer retur-
svar - om ikke andet så med et und-
skyld! - Så er det at man tænker,   
hvem laver vi bladet for? - Jo, det er 
for børnene - så er det jo synd, at de 
skal have noget fra sidste år ?? 
Det kan de finde på nettet! 

- Nå, men det var så det sure opstød! 
- Foråret er over os og det smelter 
helt vildt, vi kan se, at der i nattens 
løb er lavet graffiti på sneen og det 
er oven i købet en smuk grøn farve? - 
Hvad er det dog???? Græs måske? 
Husk nu Deadline - Før påske!  
- Så spejderne kan få bladet før på-
skeferien! - Og så IKKE flere genud-
sendelser! - På Forhånd TAK 
- Og meget gerne noget fra fællestu-
ren...☺ 

Deadline   
Marts- 

bladet: 

25/03-2010 

Lille tønde: 
Bund:  Victoria 
Konge: Mathias 
 

Mellem tønde: 
Bund:  Kasper 
Konge: Anders B. 
 

Stor Tønde: 
Bund:  Kathrine 
Konge : Merethe 
 

Vi fik 500 kr. samlet ind ved  
Tænkedagsceremonien - disse  
penge sender vi videre til Bhutans 
spejdere. 

Med spejderhilsen    
Chui og Darzee Chui og Darzee Chui og Darzee Chui og Darzee     

(p. og Vibe) 

Fastelavn, er mit navn. 


