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Så kom vi også godt ind i, og ud af, fe-

bruar som især har været mærket af 

Tænkedag, Fastelavn og Grupperådsmøde 

som sædvanligvis er rullet sammen i en 

produktiv formiddag. Og vi vil sige stort 

tak til forældre og børn som kom, især 

det store fremmøde og de mange input, 

som kom til Grupperådsmødet, er vi me-

get glade for. Jo flere forældre der 

kommer og giver deres input, jo bedre 

forståelse får vi som ledere for, hvordan 

vi skal forberede gruppen og vores måde 

at håndtere nye problemstillinger. 

Men vi får også input andre steder fra, 

da der til næste ledermøde vil komme en 

repræsentant fra Korpset ud for at tale 

med os om, hvordan vi kan skabe mere 

vækst i gruppen, som er en af de ting, vi i 

år har valgt at sætte fokus på i vores 

udviklingsplan. Der vil især blive sat fo-

kus på hvor og hvordan, vi kan gøre mere 

opmærksom på os selv, og hvordan vi kan 

gøre os attraktive i forhold til alle de 

mange andre tilbud, der findes til børn 

og unge. Et andet fokuspunkt til mødet 

vil være vores minigren, som lige er un-

der diskussion i forhold til alder, udvik-

ling og den nuværende manglende mikro-

gren. Mikro-grenen er en gren som for 

børn yngre end minier. 

Med hensyn til kommende arrangementer 

skal der gøres STOR reklame for den 

kommende fællestur, hvor vi håber at se 

så mange så muligt, så vi kan få en rigtig 

fed ryste-sammen-tur. Turen går til Ege-

mosen i Tikøb og ligger i den sidste 

weekend i marts, altså den 28-30/03. 

Turens tema vil være orientering og der 

vil være masser af muligheder for at læ-

re og finpudse sine færdigheder på alle 

niveauer. Så kryds weekenden af, grib 

tilmeldingsblanketten, og som altid vil 

både afdelingslederne, gruppelederne og 

sikkert også de andre spejdere være me-

re en villig til at fortælle om tidligere 

ture og besvare eventuelle spørgsmål. 

Med Spejderhilsner 

 Jack og Mille Jack og Mille Jack og Mille Jack og Mille  

Gruppeledernes marts-hjørne 2014 

 OBS FRA KASSEREN 
Vi har knas med at komme på NETS og få opkrævet kontingent. 
Håber snart, at det kommer i orden, hvorefter I vil få opkrævninger med korte  
Mellemrum, indtil vi har fået indkrævet den udestående. 

I første omgang kommer der et indbetalingskort med al det skyldige. 
Hvis I ikke har mulighed for at betale det hele af én gang, vil resten 
af beløbet blive overført til næste indbetalingskort. 

Håber på jeres forståelse 

BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen    
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22. FEBRUAR - TÆNKEDAG 2014 
Vi havde en fin Tænkedag, hvor juniorle-
derne fortalte den ”rigtige” historie om, 
hvordan Tænkedag egentlig blev til.  
Vi elsker vist alle sammen historien om,  
at Robert og Olave Baden Powell bad alle 
spejdere om, i stedet for at bruge penge 
på at sende en fødselsdagshilsen, skulle 
de donere pengene til spejdere, der hav-
de brug for dem. 
 

I virkeligheden blev det afgjort i 1926, 
hvor pigespejderne lavede en fælles dag 
for at markere spejderes fællesskab 
over hele verden og det blev så sat i sy-
stem, da den belgiske repræsentant på 
en konference i 1932 foreslog, at man 
officielt en gang om året gav et beløb. 

 
 

I dag samler spejdere over hele verden 
penge ind på Tænkedag, ved at donere et 
beløb for hvert år man selv har været 
spejder. Her hjemme er det to kroner pr. 

spejderår og pengene går så til lande, 
som fx Jordan, hvor spejderne der så 
bruger dem i det, der hedder ”duty to 
society” eller ”duty to others” nemlig 
socialt arbejde, hvor de hjælper, ofte i 
samarbejde med fx  sundhedshjælpere.  
I år går pengene også til udsatte lande. 
 

Hos Stifinderne samlede vi 428 kr. ind.  
Godt gået! 

Spejderhilsner  

LederneLederneLederneLederne    

Slik er noget vi hygger os med sammen, 
og ikke noget man sidder og fedter 
med for sig selv. 
Alt slik, man har med sig på ture, put-
tes i en fælles kasse, som der så bliver 
delt ud af, når vi skal hygge os, eller vi 
trænger til ekstra ”brændstof”. 
 - Man skal ikke have slik med, men  
de der har lyst er meget velkomne, 
til at give et bidrag til fælleskassen. 

Spejderhilsner  

LederneLederneLederneLederne    

Slikpolitik: 



4 Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30 

Åh, hvor er det dejligt, 
at det er ved at blive 
forår, og hvor er det 
fedt, at så mange af jer 
allerede har tilmeldt jer 
fællesturen i marts! Vi 
ledere glæder os helt 
vildt til at komme af 

sted og få lidt mere luft under vingerne 
med jer og de andre stifinder-spejdere 
☺  
Temaet for weekenden er Orientering, 
og det er vi jo allerede begyndt at snuse 
til, med verdenshjørner og retninger på 
et kort. Mere af det i marts ☺ 
Sidst i februar prøvede vi troppens ny-
byggede bowlingbane af, og I fik at se, 
hvad man blandt andet kan lave, når man 
kan binde rafter sammen med snor. Når 
man er på sommerlejr, har man ikke en 
masse møbler med hjemmefra, så der må 
man fx lave sit eget spisebord, og det 
gør vi spejdere med reb og rafter. Der-

for skal vi lege mere med tovværk, knob 
og besnøringer og prøve at bruge dem til 
noget, inden vi skal ud på lejr. Heldigvis 
har alle vi fire ledere bygget utroligt 
mange sjove ting med tovværk og rafter 
igennem vores spejdertid, så vi er totalt 
klar. 
Sommerlejren i år går, som vi har talt 
om, til et sted i Sverige, der hedder Gil-
lastig. Det er et spejdercenter med en 
masse lejrpladser midt i den skønneste 
natur, og der skal vi for alvor stifte be-
kendtskab med lejrlivet, samtidig med, at 
der altså ER rigtige toiletter og rindende 
vand i vandposten.  Vi skal af sted sam-
men, alle Stifinderne, som I også møder 
på fællesarrangementer og fællesture, 
så det skal nok blive rigtig sjovt. I får 
snarest en rigtig 
tilmelding. 
 

Hej Bjørnepatrulje! 

Med spejderhilsen  

Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,    
    Rahda og Darzee.Rahda og Darzee.Rahda og Darzee.Rahda og Darzee.    

 Program: 

5/3 Tovværk 

12/3 Tovværk/Orientering 

19/3 Junglebogsløb  

23/3 kl 18-19:30 Skt. Georgsdag, fællesarrangement i hytten (uden forældre) 

26/3 Orientering 

28-30/3 Fællestur med hele gruppen.  

9-11/5  Divisionsturnering  

14/6  Familiedag (med familien)  

5-12/7  (Uge 28) sommerlejr! Gillastig i Sverige med resten af gruppen. 

16/4 Obs! Påskeferie, intet møde. 
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Så er vi færdige med vores luftballoner 
og må vi lige have lov at sige: De blev 
godt nok seje! I er seje!!  
Det har været et fantastisk forløb! – 
Man fristes i den grad til at bruge ordet 
”rejse”, en fantastisk rejse har vi været 
på, og vores afslutning var, at vi fløj til 
forskellige lande med vores luftballon. Vi 
har derfor besnøret, knyttet, pap ma-
cheet og samtidig hørt om spejderbevæ-
gelsens historie, inden vi sluttede af med 
at trække vores ballon rundt i lokalet 
ved hjælp af de snore, vi havde sat op. 
Opgaverne I skulle løse, var af forskellig 
karakter – i England skulle I fx lægge 
spejderbevægelsens historie i den rigti-
ge rækkefølge!….. Det var noget af en 
mundfuld, for jeg havde lavet den ganske 
detaljeret. I Italien skulle I lægge et 
puslespil, der forestillede – sjovt nok – 
Italien, i Norge skulle I finde de rigtige 
pinde i spejderloven og sådan var der 
forskellige små opgaver til hvert land. 
Kunne man ikke løse opgaven, ”fløj” man 
ind i midten, svarede på et spørgsmål og 
fik sålunde en ledetråd. 
 

Det var det forløb - det hele kulminere-
de så til Tænkedag – for der handler det 
jo i høj grad om at tænke på spejdere i 
andre lande og så give en lille donation. 
 

Nu er vi så i gang med et forløb, som pe-
ger frem mod vores fællestur her i slut-
ningen af marts, og det vil sige, at vi nu 
er i gang med forløbet om kort og kom-
pas eller sagt på en anden måde: Vi orien-
terer os. Både omkring det at læse kort, 
at lære signaturer, løse forskellige for-
mer for opgaver i form af fotoløb. Vi 

prøver at gøre det en smule sværere uge 
for uge, men så længe patruljen husker 
at samarbejde og hjælper hinanden, så 
kan I sagtens løse opgaverne. 
Det er jo sådan, at alle er gode til noget, 
derfor er det så smart med patruljen, så 
kan man nemlig udnytte, at man kan for-
skellige ting. Det er også noget, vi arbej-
der på, men det gør vi hele tiden.  
Vi håber rigtig mange af jer kommer med 
på fælles turen, for der er temaet sim-
pelthen orientering, og så kan I jo bruge 
noget af det, I forhåbentlig når at lære. 
 

Vi har lagt en dag i Kongelunden – det er 
24. marts, altså mandagen før vi skal på 
fællestur. 
Den dag foregår vores møde ude i Konge-
lundsskoven, hvor vi mødes på parke-
ringspladsen og I skal også hentes samme 
sted. Denne dag vil vi gerne starte klok-
ken 17:00, da vi planlægger, at lokke nog-
le til at lave mad til os, som vi kan spise 
af en skål i skoven. 
Der følger en seddel – men forældrene 
må allerede nu meget gerne byde ind 
med, om I kan hjælpe med at lave lidt 
mad til os, om I eventuelt kan have nogle 
børn med i en bil, hvis der er nogen, der 
ikke har mulighed for at køre selv. 
 

Det var vist alt for nu, men det var da 
også rigeligt – tror jeg. 
 

Kære Juniorer 

Mødedage for Juniorer: Mandag kl 18:30 til 20:30 

Med spejderhilsen  til jer  

Chui, Rahda, Chui, Rahda, Chui, Rahda, Chui, Rahda,     
Buni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og Sahrabi    



6 Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00 

Hej alle i dejlige tropsspejdere. 
- Så lykkedes det endeligt at få den 
færdig! - Hvad blev færdig? - Ja, vores 
bowlingbane, hvad ellers? 

Nej, det hænger således sammen: Vi ar-
vede engang to sæt kegler og bowling-
kugle af en minileder, vi havde for over 
10 år siden - det kunne da være sjovt, at 
bruge dem til noget ENGANG! -Ja tak, 
det er bare ikke blevet til noget før nu, 
da vi skulle have tropsspejderne til at 
planlægge nogle møder selv. - Jeg kom til 
at sige til Buni´s hold, at vi faktisk et 
eller andet sted ude i brændeskuret vist 
nok havde nogle gamle støvede kegler og 
et par bowlingkugler, som det kunne væ-
re sjovt endelig at få brugt. 
- De blev straks fyr of flamme og desig-
nede så både før og efter at frosten var 
i jorden en - måske nok lidt ustabil - 
bowlingbane, men vi fik afprøvet den en 
mørk aften med kegler og det hele… Det 
var godt nok lidt svært at få stillet keg-
lerne op, da den tynde plade vi havde 
brugt som underlag, bulede en del - og så 

må man da også lige tilføje, at vi ikke rig-
tig havde haft gang i vaterpasset, da vi 
byggede den  ☺ 
Indtil videre har minierne også prøvet 
den - dog med en fodbold og ikke så man-
ge kegler; men det er sjovt, når tingene 
kan bruges af andre også ☺ 
Ellers skal vi i gang med Naturmærket, 
hvor vi skal plante og så forskellige blom-
ster og planter og så har vi hjemme hos 
mig (Akeela) en murerbalje stående med 
to egetræer, der er klar til at flytte 
hjemmefra, så dem graver vi nok også et 
hul eller to til snart. 
 
Vi har planer om 
at sende et hold 
eller tre til Oak 
City Rally søndag 
d. 25.maj 2014; 
men lad os nu se, 
hvor mange det 
bliver ☺ 
Vi glæder os rig-
tig meget til for-
årsfællesturen, 
hvor vi i skriven-
de stund har tre 
tilmeldinger ☺ 

Trop marts 2014 

Med forårstropstramp– og 
hilsen  

Baloo, Baloo, Baloo, Baloo,     
Tavi og AkeelaTavi og AkeelaTavi og AkeelaTavi og Akeela    



7 Mødedage for Klan: Tirsdag kl 19:00 til 21:00 

Hej alle. 
Så er februar overstået og vi har lavet 
forskellige ting. Vi har lavet vores minia-
ture pionering færdigt og vist det til 
troppen. Vi har også malet fastelavnstøn-
derne til fastelavn og så har Mads og 
Niclas være med Jonathan og Steffen på 
Zaxsez, hvor de fik en fin 17. plads. 
 

De næste par gange får vi besøg af Lars 
(Jonathans far), så han kan hjælpe os 
med at lave forskellige ting til fællestu-
ren, som jo ligger i slutningen af marts, 
hvor vi da alle sammen forhåbentlig del-
tager. 

 
Jeg har snakket med Marina fra Nor-
mannerne om, at det kunne være hygge-
ligt, hvis vores klan, hendes klan og må-
ske 1. Søndenbros klan kunne holde en 
hygge tur, hvor vi laver en masse hyggeli-
ge ting sammen og får noget socialt på 
tværs at divisionen, som går ud på noget 
af det, vi i denne klan har det bedst med. 
 
Vi har ikke planlagt noget specifikt end-
nu, men det kommer nok med tiden. 

Klan februar 2014 

KathrineKathrineKathrineKathrine. 
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Fastelavn 2014 

Tønde: Lille Mellem Stor 

Kattekonge Kern Kirba Søs ( mor) 

Bundkonge Nilghai Paxi Chui (p.) 

Bedste udklædning Nimba Barasingh Ibex 
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”Der findes ikke dårligt vejr, kun forkerte klæ’r” 
 

….men hvad er så rigtige klæ’r? 
 
Desværre findes der ikke et enkelt svar på dette spørgsmål, men vi vil her gerne give 
nogle bud på, hvad du skal tænke på, inden du tager af sted. 
 
Vi mennesker har det bedst, når legemstemperatur er tæt på 37oc. Vi kan hverken 
lide at blive for varme eller kolde. 
 

Her er nogle råd til, hvad du skal tænke på, når det er koldt: 
Tjek vejret før du tager hjemmefra, ikke kun lige nu, men i hele den periode du 
skal være væk. Vejret kan skifte både over dagen og fra dag til dag. Husk at 
vind og regn eller sne får det til at føles koldere. 
Lag på lag: Tag flere lag tøj på. To tynde lag varmer bedre end et tykt lag. Tøj 
der strammer isolerer dårligt, det er luften i og mellem tøjet, der isolerer 
(gælder også fodtøj). 

 
Varmt tøj inderst – vind- og vandtæt yderst. Start med strømpebukser/ lange under-
bukser/skiundertøj og undertrøje. Herefter sokker, bukser, bluse, uniform og trøje/
fleece.  Til sidst overtræksbukser, jakke og støvler. 
 
Hold dig tør: Det gælder om at undgå fugtighed – ligegyldigt om den kommer indefra 
eller udefra. Brug rigtigt regntøj, når det regner. Vandtætte jakker er sjældent 
regntætte, når det virkelig går løs. Gummistøvler med ekstra såler og gode sokker 
kan ofte være bedre end vinterstøvler, der ikke kan tåle en hel dag i vand og mudder. 
Husk hue – halvdelen af den varme du mister, afgiver du fra hovedet. Brug tørklæde 
og vanter– de kan pakkes væk, når du får varmen. Husk at have ekstra vanter og sok-
ker med i rygsækken. 
Varmt, vind- og vandtæt tøj behøver ikke være dyrt. Tænk kreativt og langsigtet.  
Tøjet må hellere være for stort end for småt. Det vigtigste er regntøjet, er det for 
småt, kan det ikke ventilere, og så bliver du våd indefra. 
Husk navn i alt dit tøj. Det bliver det ganske vist ikke varmere af, men det er lettere 
at finde ☺ 

 
Hvis du er tvivl så spørg din leder. Du kan hente 
hjælp på dette link: 

http://www.skoven-i-skolen.dk/
default.asp?m=10&a=1065   

Super godt link (red.) 
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Gruppesommerlejr 2014 

I år skal alle Stifinderne til Sverige  

på sommerlejr 

Det bliver i uge 28 fra den 5/7- 12/7 2014 

- Så få sat kryds i kalenderen 

Vi har en lille hytte og plads til en masse telte  

Der vil komme mere om denne tur senere ☺☺☺☺ 

Spejderhilsner  

LederneLederneLederneLederne    

http://www.gillastugan.dk/  
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 

 
 

 
 
 

Hyttepatruljen: 
 

Søndag den 2. marts kl. 9-12. 
Søndag den 11. maj kl. 9-12. 

 
Vi arbejder videre med aktivitetsrummet på 1. sal og laver små reparati-
oner. 
 
Har du lyst til at give en hånd med i ”hyttepatruljen” så skriv til  
stifinderne@stifinderne.net - så sørger vi for formiddagskaffen. 
 
Når det bliver lidt varmere i vejret, skal den sto-
re bålplads have en tur, og det kunne også være 
rart med et par ordentlige huggepladser. 

    

På gensyn 

Ledere og spejdere i Stifinderne  Ledere og spejdere i Stifinderne  Ledere og spejdere i Stifinderne  Ledere og spejdere i Stifinderne      



13 

 

 

 Marts  April 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  

11  11  

12  12  

13  13  

14  14  

15  15  

16  16  

17  17  

18  18  

19  19  

20  20  

21  21  

22  22  

23 Senest tilmelding fællestur 23  

24  24  

25  25  

26  26  

27  27  

28 Fællestur for hele gruppen 28  

29 Fællestur for hele gruppen 29  

30 Fællestur for hele gruppen 30  

31    
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Mini: 10/3 Radha - (Kathrine) 22 Års Føsda 

 13/3 Barasingh - (Max) 1 Års Stjerne 

 19/3 Galago - (Sebastian) 9 Års Føsda 

Junior: 10/3 Radha - igen 22 Års Føsda 

 15/3 Rakcha - (Julie) 12 Års  Føsda 

Trop: 22/3 Tavi - (Rasmus) 25 Års  Føsda 

 27/3 Akeela - (Jette) 52 Års  Føsda 

Klan: 10/3 Radha - igen igen 22 Års Føsda 
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GL: 
Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup 

3250 0073 / 4044 4466 
jack@boetius.dk 

 
Emilie Falmer (Mille) 
Poul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411 
2850 Nærum 

2163 6470 
Mille.falmer@hotmail.com 

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

2075 9045 
Vibe@stifinderne.net 

MA & JA  
Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

2348 4782 
Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

MA: 
Mads Jensen (Glip) 
Østbirk Allé 13 ,2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

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

3252 5831 
hjpj@mail.dk 

JL: 
Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres Allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 / 2168 6937 
charlottefalmer@gmail.com 

 

JA: 
Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
Team-glennung@post.tele.dk 

JH: 
Jonathan Pedersen (Buni) 
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 

 

TL: 
Rasmus Thomsen (Tavi) 
Ved Mønten 15,3.tn. 2300 Kbh S. 

4029 7207 
rakmu@hotmail.com 

TA: 
Martin Vedel Andersen (Baloo) 
Christian Kolds Allé 10, 2770 Kastrup 

3252 6180 
 

 
Jette Bjerre (Akeela) 
Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

3252 0213 / 3031 7413 
jette.bjerre@stifinderne.net 

KL: 
Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

2348 4782 
Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

Formand: 
Merete Holst 
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 

5135 6377 
mereteoglars@vip.cibercity.dk 

Kasser: 
Christian Ougaard 
Kastrupvej 228, 2770 Kastrup 

2044 9127 
Cou@ombudsmanden.dk 

Støtte-
foreningen: 

Formand Flemming Bjerre fl.n.bjerre@comxnet.dk 
Kasser Peter Falmer 

3252 0213 
3251 5170 

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100,00.– pr medlem pr. år. 
Indsættes på konto i Bank Nordic 6509—3052993228  
Husk at skrive Jeres Navn på - TAK ! 

Husk at følge os på hjemmesiden www.stifinderne.net 

Hytten Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup (3252 5001) 



16 Tryk: Stifinderne ☺ 2014 
Der tages forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Flemming (Reduktør)  & Jette (Reduktøs) Bjerre 
Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

3252 0213 OBS NY MAIL 
reduktionen@stifinderne.net  

Reduktionens klumme: 
Her i skrivende stund må vi lige 
fejre Vakse Viggo, der bliver 
50 år i dag, en meget opfind-
som fyr. Lige efter reduktø-
rens krøllede hoved og én, som 
man kan lære noget af ! Måske 
er det hér en idé, til en ombyg-
ning af reduktionslokalet ? - 
Hmmm, kan godt være, at det 
kun er jer forældre eller lede-
re, der rigtig kan huske Vakse 
Viggo? - En spøjs fyr! 
Vi glæder os rigtig meget her i 
reduktionen til at høre om i 
April-Bladet, hvem der fór vild 
i en nordsjællandsk skov - eller 
hvem, der absolut ikke gjor-
de ??? - Her henvises til den 
fremtidige fællestur, hvor vi  

 
selvfølgelig håber, at så mange som muligt kommer 
med, det er så hyggeligt, når man er rigtig mange og 
man lærer hinanden at kende på en hel anderledes 
måde ☺ 
Ellers vil vi bare sige: Rigtig godt meget tidligt forår 
til alle Stifindere {:D< 
 

Med forårshilsner 
Reduktør og –tøs ☺ 


