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Forord 

Stifinderne er en spejdergruppe i Det danske Spejderkorps. 
Siden 1953 har vi lavet spejderarbejde forskellige steder i 
Tårnby kommune, de seneste 15 år på adressen Nordstjerne 
alle 8.  
Stifinderne arbejder ud fra den internationale spejderbevæ-
gelses grundideer – at udvikle børn og unge både fysisk, in-
tellektuelt, socialt, åndeligt, kreativt og følelsesmæssigt. 
Det danske Spejderkorps er åbent for alle uanset race, 
sprog, religion og politisk overbevisning.    
Det danske Spejderkorps og de enkelte spejdergrupper ta-
ger ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forven-
tes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stil-
ling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.  
For den enkelte spejder er ideer og værdier formuleret i 
spejderloven. Spejderloven er ikke en lov som sådan, den er 
mere noget, der kommer indefra, og som beskriver det, der 
kendetegner en rigtig spejder.  
 
Spejderloven 
 
Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: 
• at finde sin egen tro og have respekt for andres 
• at værne om naturen 
• at være en god kammerat 
• at være hensynsfuld og hjælpe andre 
• at være til at stole på 
• at høre andres meninger og danne sine egne  
• at tage medansvar i familie og samfund 
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Næst efter den virkelige ople-
velse, så er fortællingen om den 
noget af det bedste, vi har. Sti-
findernes årbog er fortællingen 
om Stifinderne – det vi har 
gjort – det vi er i gang med, og 
det vi gerne vil. 
Vi håber, at fortællingen kan 
være en inspirator og igangsæt-
ter, for hvorfor nøjes med det 
næstbedste, når det bedste – 
det rigtige levende spejderliv, 
er lige for næsen af dig. Nyd 
fortællingen og kast dig så ind i 
legen og oplevelsen, for de bed-
ste fortællinger er dem, man 

selv er med i. 
Med årbogen henvender vi os til 
den meget brede kreds af men-
nesker, der er i og omkring Sti-
finderne. Det er denne kreds af 
børn og voksne, der gør Stifin-
derne til det, vi er, og som er 
grundlaget for, at vi kan lave de 
ting, vi gerne vil, og som vi hå-
ber, at vi alle får glæde af.  

 
Med spejderhilsen. 

StifindernesStifindernesStifindernesStifindernes    
ledere og bestyrelseledere og bestyrelseledere og bestyrelseledere og bestyrelse. 

 
Velkommen 
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2010 har været et aktivt år hos 
Stifinderne. Af årets mange arran-
gementer vil vi her fortælle om nog-
le af vores større fællesarrange-
menter. 
Årets første større fællesarrange-
ment var fastelavn. Samme dag 
holdt vi Tænkedag, der er den dag, 
hvor spejdere i hele verden tænker 
på hinanden og på, hvad det betyder 
at være spejder. Vi havde også 
grupperådsmøde, der er vores gene-
ralforsamling.  

I marts måned havde vi fællestur. 
Turens tema var indianere, et tema 
vi ofte arbejder med hos Stifinder-
ne. Vi legede ”indianerlege” og lave-
de totems og pandebånd. Lørdag 
aften var vi til paw-waw hos den 
store høvding, hvor de nye spejdere 
også fik spejdernavne. 
Vi var også til Skæg & Blålys, en 
slags ”spejdertivoli” med alle mulige 
aktiviteter.  

Før sommerferien holdt vi familie-
dag. Det blev en rigtig hyggelig dag, 
hvor alle fik mulighed for at komme 
ud i alle verdenshjørner af spejder-
livet.  
Vores ”spejderdag” i september 
blev noget af et tilløbsstykke. Ca. 
200 mennesker besøgte os, og der 
blev bagt, bygget og sanset. I tipien 
blev der bundet drømmefangere, og 
der blev lavet tomahawker af pinde, 
liggeunderlag og gaffatape. Både 
vores gæster og spejdere havde en 
dejlig dag, der sluttede med opryk-
ning af de ældste minier og junio-
rer. I ugen efter spejderdagen 
startede 10 nye spejdere i Stifin-
derne. 
Årets sidste tur var nisseturen i 
december. Et tykt lag sne dannede 
en perfekt, men kold ramme om vo-
res nisseaktiviteter. Risengrød til 
morgenmad var den rigtige start på 
nissesavning og –snitning, lysedyp-
ning, kransebinding, bagning og klip-
pe – klistren af julepynt. Som på de 
andre fællesture fik de nye spejde-
re deres spejdernavne ved en hyg-
gelig og stemningsfuld ceremoni. 
Ved vores juleafslutning havde vi 
igen oprykning, så der nu er plads til 
nye minier. 
I sommerferien begyndte vi på vo-
res nye aktivitetsplads. Vi har læn-
ge ønsket os et område med fast 

 
Gruppeledernes beretning 2010 - 2011 
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underlag, så vi også forår og efterår, 
hvor der godt kan være mudret, kan 
fortsætte med vores udendørs aktivi-

teter på en fornuftig og sikker måde. 
Arbejdet fortsatte på hyttedagen i 
oktober, hvor der også blev ryddet op, 
gjort rent, skiftet tagrende, repareret 
skur, sat køkkenskabe op og ordnet en 
masse andre småting, som vi ikke lige 
havde nået i hverdagen. Igen var for-
ældre, bestyrelse, ledere og andre 
hjælpere som så ofte før på banen for 
at give en hånd. 
Stifinderne har et stort netværk af 
tidligere spejdere, forældre og andre, 
der hjælper os med at få det hele til 
at fungere og gør det muligt for leder-
ne i Stifinderne at lave det spejderar-
bejde, vi gerne vil. Tak for det!   
Gruppens aktiviteter i 2011 bygger vi-
dere på de ting, vi har arbejdet med i 
2010.  

Vi vil i vores aktiviteter samt ved navn-
givning og oprykning arbejde videre 
med at udbygge indianertemaet, så det 
bliver en naturlig og integreret del af 
arbejdet i gruppen. Der vil selvfølgelig 
også blive plads til andre iderammer, så 
vi sikrer, at vi får nogle gode og sjove 
oplevelser. 
Programmet starter traditionen tro 
med Tænkedag, I marts tager vi på 
fællestur, hvor vi laver aktiviteter i og 
på tværs af afdelingerne, så vi får Sti-
finderne rystet rigtig godt sammen, 

(Fortsat fra side 4) 

(Fortsættes på side 6) 

 
Gruppeledernes beretning 2010 - 2011. 
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inden vi i maj og juni skal ud og møde 
de andre spejdere i divisionen til di-
visionsturnering og til Skæg og Blå-
lys. 
Alle afdelinger tager sammen på 
sommerlejr. Vi skal til Sverige, hvor 
der bare er plads til at lave nogle 
rigtig spændende aktiviteter. Hele 

gruppen tager af sted sammen, men 
programmet er lavet sådan, at vi me-
get af tiden er i vores egne afdelin-
ger, men der vil også være aktivite-
ter, hvor troppen og juniorerne ar-
bejder sammen og aktiviteter hvor 
juniorerne og minierne arbejder sam-
men. Vi vil også lave nogle ting for 
hele gruppen, så der bliver rigtig me-
get at se til. 
Dette er nogle af de arrangementer, 
vi vil lave i 2011, der kommer flere 
til, men det er vigtigt for os, at de 
ting vi sætter i gang bliver gennem-
ført på en god måde. Der er ikke no-
get ved at lave en masse planer, som 

ikke bliver til noget eller som bare 
gennemføres, fordi det står i kalen-
deren.  
Et af de spørgsmål lederne i gruppen 
hele tiden stiller hinanden er: Hvor-
for? Hvorfor tager vi på tur? Hvor-
for gør vi det ene og hvorfor det 
andet? Hele tiden prøver vi at udfor-
dre hinanden for at sikre, at vi er 
enige om, hvad vi gør, og hvad vi øn-
sker at opnå med det.  
Også i 2011 vil vores netværk komme 
til at spille en vigtig rolle, både som 
hjælp til vores spejderaktiviteter og 
i de mange andre aktiviteter, der 
skaber forudsætninger for en aktiv 
spejdergruppe. 
 

 Vel mødt til et godt spejderår 2011.  
Med spejderhilsen 

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

 
Gruppeledernes beretning 2010 - 2011 
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Hvert år skal alle grupper i Det dan-
ske Spejderkorps lave en udviklings-
plan. Udviklingsplanen skal være 
fremadrettet. Stifindernes udvik-
lingsplan for 2011 tager udgangs-
punkt i udviklingsplanen for 2010. 
Det er vores overordnede mål, at 
alle, der ønsker at være spejdere i 
Stifinderne, skal have mulighed for 
det. Det betyder, at vi ønsker at 
kunne tilbyde en fuld spejdertid ger-
ne fra ”0” år. Vi vil således arbejde 
for undgå ventelister eller være 
nødsaget til at henvise til andre 
grupper, fordi vi ikke har tilstræk-
kelig kapacitet til at tage imod nye 
medlemmer. 
Det, der sætter de største be-
grænsninger for spejderarbejdet i 
Stifinderne, er antallet af ledere, 
specielt i de yngste afdelinger. Vi vil 
gerne både udvide det eksisterende 
arbejde og starte nye aktiviteter, 
men det kræver flere hænder. Der-
for vil vi have fokus på at skaffe 
flere ledere. 
Vores udviklingsplan har to overord-
nede indsatsområder. Vi arbejder 
for at blive bedre til at fastholde 
vores spejdere, specielt i overgangen 
fra junior til trop, hvor der traditio-
nelt er et stort frafald. Vi vil sætte 
fokus på, hvordan vi sikrer, at vores 
spejdere bliver længe i gruppen. Vi 
vil tilrettelægge vores arbejde, så 

spejderne oplever en fortsat udvik-
ling fra første dag i gruppen. Vi vil 
udbygge og udvikle vores gruppear-
rangementer, så vi sikrer, at spej-
derne ikke kun føler sig som en del 
af deres egen afdeling, men at de 
samtidig oplever sig selv som Stifin-
dere. Vi vil specielt have fokus på 
aldersgruppen 11-15 år. 
Vi vil fortsat arbejde med den store 
gruppe af forældre, seniorer, grup-
pehjælpere og andre, der leverer en 
fantastisk opbakning til gruppen. Vi 
skal fortsat udbygge kontakten til 
vores ”voksen-netværk”.  
Vi vil være opsøgende i forhold til 
vores bagland, og vi vil arbejde på at 
øge bredden i arbejdet. Vi vil på den 
måde aflaste lederne, skabe grund-
lag for nye aktiviteter og forhåbent-
lig også få flere nye ledere. 
Med udviklingsplanen fokuserer vi på 
fremtiden, men vi må aldrig, i vores 
bestræbelser på at nå fremtidige 
mål, glemme at lege og være spejde-
re her og nu! 
 

Med spejderhilsen 

Lederne i Stifinderne.Lederne i Stifinderne.Lederne i Stifinderne.Lederne i Stifinderne.    

 
Stifindernes udviklingsplan 2011. 
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Formandens beretning 2010 - 2011 

2010 er for mig det første år som 
formand, og et rigtigt godt år. Vi 
har haft nogle gode bestyrelsesmø-
der med masser af beslutninger om 
julemarked, familiedag mm. 
Vi har som bestyrelse også været 
meget involveret i  projekt 
"Aktivitetsplads" foran hytten, som 
nu er ved at være godt afsluttet. En 
STOR tak til alle, som har hjulpet, 
det er så dejligt med hjælpende 
hænder. 

Vi havde her i efteråret en ”Hytte- 
hygge-dag”, hvor der blev arbejdet i 
alle ender og kanter af hytten. Vi 
fik lagt sten, renset tagrender, 
flyttet jord, repareret døre på sku-
ret, ryddet op på 1. salen og lavet 
om i køkkenet, med flere skabe, no-
get lys og en ny opvaskemaskine, så 
nu håber vi, at det er brugbart i det 
daglige spejderarbejde. 
Jeg vil gerne takke alle vores ledere 
for det store stykke arbejde, de 

gør for at vores børn får nogle rig-
tig gode oplevelser ved at være 
spejdere. Det er et stort stykke 
arbejde, der skal erlægges fra le-
dernes side. 
Vi har også vores AL-ting, hvor der 
desværre ikke har været så meget 
opbakning fra forældrene, men det 
håber vi, at der bliver lavet om på i 
2011, så vi kan få lidt mere foræl-
dreopbakning til div. arrangementer. 
Vi står som bestyrelse foran nogle 
udfordringer, som vi håber, der er 
nogle af jer blandt forældrene, der 
kan hjælpe med. Vi skal have både 
ny kasserer og ny revisor, og reviso-
ren skal vi helst have på plads inden 
det forestående grupperådsmøde, 
så den nye kan kigge den gamle over 
skulderen, når års regnskabet skal 
revideres. 
Dermed skal også lyde en stor tak 
til både vores kasserer Stig og vo-
res revisor Frank, for det gode ar-
bejde de har gjort for Stifinderne i 
mange år. 
  

Formanden 

Med hilsen og stor tak for året 

Charlotte HolbechCharlotte HolbechCharlotte HolbechCharlotte Holbech    
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Støtteforeningen 2010 - 2011. 

Så er der jo gået et nyt år. I 2010 
har vi igen været med til ”Korsvejs-
markedet.” Her vil jeg takke for de 
mange hjælpende hænder, der fik 
det hele til at køre på skinner. 
Der er ikke sket det helt store i 
året, der er gået. 
Nytårskuren blev aflyst, da der var 
mangel på tid i kalenderen. 
Men succesen  med nytårskuren 
gentages i 2011, nærmere betegnet 
d. 22. januar, hvor vi takker ledere 
og hjælper for den store indsats, 
der er leveret i årets løb. 
Korsvejsmarkedet i år 2011 løber af 
staben d. 4. juni 2011, så husk at 

sætte mange krydser i kalenderen. 
Det gode vejr er naturligvis bestilt 
og jeg skal nok lave kage og sørge 
for forplejningen til loppebods-
bestyrerene, som jeg plejer. 

Formand     
Flemming Bjerre.Flemming Bjerre.Flemming Bjerre.Flemming Bjerre.    
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Organisation 

Gruppen: 
Stifinderne er en spejdergruppe i Det danske Spejderkorps. 
Stifinderne har til huse i vores eget hus på Nordstjerne alle´ 
nr. 8 i Kastrup. Huset blev bygget i 1997 af gruppens ledere og 
forældre. Stifinderne tilbyder spejderarbejde til børn og unge 
fra 1. klasse. 

  

Grupperådet: 
Grupperådet er Stifindernes generalforsamling.  
Grupperådet består af alle medlemmer over 15 år og forældre 
til medlemmer under 18 år.  
På grupperådsmødet træffes de overordnede beslutninger om 
gruppens organisation og økonomi.  
Grupperådet vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for den 
daglige drift. 

  

Bestyrelsen: 
DDS Stifinderne styres af en bestyrelse, der består af foræl-
dre, ledere og spejdere i alderen 15 – 23 år.  
Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af Grupperådet. 
Bestyrelsen er ansvarlig for gruppens økonomi og daglige drift. 

  

AL-tinget: 
Til støtte for bestyrelsen og ledergruppen har Stifinderne et 
AL-ting.  
AL-tinget består af bestyrelsen, ledergruppen og forældre. 
AL-tinget ledes af bestyrelsesformanden. 
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Organisation 

Gruppeledelsen: 
Alle gruppens ledere og assistenter udgør sammen med gruppe-
lederen gruppeledelsen.  
Gruppeledelsen har overfor grupperåd og bestyrelse ansvaret 
for spejderarbejdet i gruppen. 

Støtteforeningen: 
Støtteforeningen støtter DDS Stifinderne i det store frivillige 
arbejde lederne lægger dagligt og vi er med til at støtte ture. 
Vi deltager også hvert år med en bod på Korsvejsmarkedet - se 
efter storken Storkild… Ligeså inviterer vi hvert år alle, der 
har givet en hjælpende hånd til gruppen i løbet af året, til vo-
res hyggelige Nytårskur eller forårsfest... 

Bladet: 
Vores medlemsblad ”Stifinderen” udkommer hver måned og in-
deholder program for gruppens og afdelingernes aktiviteter.  
Desuden indeholder bladet referater fra ture og møder, hæ-
der, adresseliste og meget andet af interesse for alle i grup-
pen. Det er også muligt at læse bladet på vores site som pdf. 

Hjemmesiden: 
Stifindernes hjemmeside www.stifinderne.net indeholder en 
mængde oplysninger om Stifinderne, vores arbejde og historie.  
Desuden indeholder siden et galleri, hvor der er billeder fra 
gruppens ture og andre aktiviteter. 
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Mødedage for Miniér: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Vi startede året med en rigtig hyg-
gelig nytårskur og oprykning.  

I minigrenen indførte vi i år en kniv-
kasse - altså en aflåst kiste, hvor 
man som ”Mini-uden-knivbevis” kan 
opbevare sin dolk, indtil man må gå 
med den, men man er jo også nødt til 
at have én at øve sig med. - Knivki-
sten er også en god ide, hvis der er 
nogen minier, der kommer direkte 
fra skole til spejder, da man jo ikke 
må tage dolken med i skole. - Denne 
knivkiste er også et stort hit for 
”bekymrede” mini-forældre ☺ 
I februar havde vi grupperådsmøde 

og tænkedagsmøde, hvor vi samlede 
ind til spejdere i Bhutan, som ikke 
har så mange midler, som vi har. 
I februar blev vi også delt op i 5 
patruljer! - Det er meget længe si-
den, vi har været så mange minier på 
én gang ☺ 
Årets første fællestur gik til Filia-
len i Virum, hvor 17 nye Stifindere 
blev døbt og havde en fantastisk 
indianertur. 
Jeg vil hermed benytte mig af chan-
cen for at takke alle de forældre, 
som stillede op for at hjælpe mig 
hele foråret, da Radha var optaget 
af en musical på HTX Frederiksberg 
- Tusind tak for det ☺ 
I maj tog vi ”Klar dig selv”, mærket, 
som indeholdt mange gode ting, som 
er værd at vide, når man skal på tur 
og i hverdagen. 
Vi var i juni til en hyggelig og meget 
blæsende ”Skæg og Blålys-dag” hos 
Fribytterne ved Amager Strand.  
Så kom vi til sommerlejren på Næs-
by-Centret. Vi var kun 6 minier og 
Chikai, Glip, Radha og undertegnede, 
men det var rigtig hyggeligt. Også 
her havde vi hjælp fra nogle fanta-
stiske forældre, der, da vi ikke var 
flere, kørte os og vores grej derned 
til Glumsø i biler ☺ - Her fik vi prø-
vet en masse af centrets aktivite-

 
Mini 2010 - 2011 
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Mini 2010 - 2011 

ter, sovet i Gammen, var i Bonbon-
land i ens t-shirts og plantet en 
flagstang med centerteamets hjælp 
og kyndige assistance… ☺ Det var 
også her, Chikai startede som hjæl-
per hos os - og det er vi rigtig glade 
for ☺ 
I september havde vi en fantastisk 
Spejderdag med en masse nye spej-
dere til resultat. Vi forberedte os 
til efterårets mini-divisionstur til 
Arresøcentret, hvor vi legede india-
nere sammen med alle Amagers an-
dre minier og deres ledere.  
I november tog vi Orienteringsmær-
ket og i december var vi på en rigtig 
dejlig og kold Nissetur til Jægers-
pris. På trods af den manglende var-
me det første halve døgn, havde vi 
en fantastisk hyggelig tur, med mas-
ser af sne og julerier.  
Vi havde vores egen lille juleafslut-
ning med 7 minier og de fik over 50 
havregrynskugler, som vi selv havde 
trillet, med hjem hver. 
Lige inden jul havde vi fælles juleaf-

slutning og oprykning hele gruppen 
som afslutning på et godt og begi-
venhedsrigt år. 

 
I 2011 har vi fælles gruppesommer-
lejr hele gruppen og det glæder vi 
os meget til - ”Sammen er vi flere 
og sammen kan vi mere ☺" 
 
Rigtig godt nytår til alle minier, Sti-
findere og deres forældre. 

Med Mini-hilsen 

Radha (Kathrine), Radha (Kathrine), Radha (Kathrine), Radha (Kathrine),     
Glip (Mads), Glip (Mads), Glip (Mads), Glip (Mads),     

Chikai (Niclas) og  Chikai (Niclas) og  Chikai (Niclas) og  Chikai (Niclas) og      
Akeela (Jette) .Akeela (Jette) .Akeela (Jette) .Akeela (Jette) .    
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Mødedag for juniorer: Mandage kl. 19:00 til 20:30 

 
Junior 2010 - 2011 

Jeg sluttede min årsrapport fra 2009 
med at fortælle, at Jack havde meldt 
sig på banen som juniorassistent. Jeg 
vil gerne fortsætte lige præcis dér! 
I 2010 har vi været Jack, Kathrine og 
undertegnede til at tage os af junior-
afdelingen. Det har været et forry-
gende dejligt år, med masser af gode 
oplevelser, og det er rigtig skønt at 
være tre ledere – det privilegium bur-
de alle afdelinger have. Det er nok 
ønsketænkning, men det har vi jo lov 
til her ind under jul. 
I januar fik vi rykket to minibørn op, 
og vi var så 13 børn i juniorafdelingen 
– ganske kort tid efter var vi 15, og så 
fortsatte det. I dag er vi 23. 
Vi startede med at lave et forløb med 
kort og kompas. Vi roterede i tre 
grupper på hvert møde – det gør vi 
stadig – sådan at børnene var ca. tyve 
minutter på hver post, og så var der 
tid til afslutning og opstart. Ret hur-
tigt fandt vi ud af, at tiden var svær 
at få til at slå til. Det var især den 
ene leder, der havde brug for mere 
tid ☺  
Efter ”Kort og kompas”, som vi afslut-
tede på fællesturen, hvor vi havde 
mange børn med, gik vi i gang med ”1. 
hjælp” og ”Knob/stik”. Foran os vente-
de en divisionsturnering, og vi ville 
gerne have, at ungerne kunne stå sig 
bare nogenlunde.  
Vi fortsatte med at lave tre poster på 

hvert møde, så de aldrig nåede at løbe 
sur i det, de havde gang i. 
Vi trænede knob og stik ganske grun-
digt, hvilket skulle vise sig at give po-
te senere. 

Vi havde mange børn med på fællestu-
ren, og det var en fornøjelse at være 
af sted. Så var vi klar til divisionstur-
nering, hvor vi skulle have seks børn 
med – to rutinerede børn, tre nyop-
rykkede minier og en sprit ny pige, der 
ikke havde været spejder før, men 
som har uendeligt gå på mod. Vi var en 
anelse bekymrede for, hvordan de 
skulle klare sig. Lad os omgående af-
sløre, at det gik forrygende og over al 
forventning! Ikke alene klarede de sig 
selv hele weekenden, de knoklede på 
og det var en meget stolt juniorleder, 
der hørte Stifindernes navn blive 
nævnt, da 1. pris for pionering skulle 
gives! Stort øjeblik! 
I løbet af foråret fik vi så fod på, 
hvordan det så ud med henholdsvis 
kniv, sav og økse, og hen mod somme-
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Med spejderhilsen 

Sahrabi (Charlotte), Sahrabi (Charlotte), Sahrabi (Charlotte), Sahrabi (Charlotte),     
Gekko (Jack) og Gekko (Jack) og Gekko (Jack) og Gekko (Jack) og     

Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)    

 
Junior 2010 - 2011 

ren afsluttede vi med et løb, hvor 
børnene skulle løse både knob post, 1. 
hjælp post og nogle andre poster.  
Lige inden sommerferien deltog vi i 
Skæg og Blålys, hvor Stifinderne 
havde en post med en selvbærende 
bro. 
Mange af vores børn lagde vejen for-
bi Fribytterne den aften. (Det blev 
holdt hos Fribytterne) 
Vores sommerlejr gik til Korsør, hvor 
vi havde fem forrygende dage og 
desværre kun syv børn med. Det var 
ærgerligt, men godt at vide, at grun-
den var, at der var planlagt anderle-
des i familierne, og at det ikke var 
fordi, de ikke ville med. Vi håber at 
få flere med i ´11, hvor det er en 
fælles gruppe sommerlejr. 
I august måtte vi så sige farvel til 
tre børn, der rykkede op til troppen – 
det er altid vemodigt, men også dej-
ligt at se dem komme videre, og sam-
tidig fik vi så nye børn fra minierne. 
Samtidig satte vi møderne op til to 
timer i stedet for halvanden, da vi 
ellers ikke har tid nok. Vi har stadig 
en leder, der helst så, at vi kørte 
fire timers møder for at nå det, han 
gerne vil, men lad os sige, at det er 
ikke aktuelt lige her og nu ☺ 
I efteråret lavede vi først et kort 
forløb, der udløste et drama mærke 
– vi sluttede forløbet af med at vise 
forældrene tre små Halloween fore-
stillinger, som børnene absolut selv 
havde lavet – det var stor kunst! 

Derefter tog vi fat på kommunikati-
on, og i den forbindelse har vi haft 
morse, juniorkoden, egne koder, 
stjernebilleder, og børnene har også 
lavet et morseapparat selv. 
Det var fantastisk, da der var divi-
sionstur i efteråret, for de sidste to 
år har vi tilmeldt henholdsvis tre og 
to børn – i år stillede vi med 14 og 
var klart den gruppe i divisionen, der 
havde flest børn med! Skønt. 
Så blev det tid til nissetur, årets 
sidste tur, med navngivning til dem, 
der ikke havde navn. Vi havde tolv 
børn med ud af atten. Der er et par 
stykker, der har sagt farvel til os i 
efteråret, men til gengæld har vi så 
modtaget syv børn til en halvårs op-
rykning her i december. 
Juniorafdelingen er sund, glad og 
velfornøjet! Vi har mange børn – det 
er godt – vi har nogle ledere der svin-
ger sammen – det er endnu bedre. Vi 
ønsker alle Stifindere et rigtig godt 
nytår. 
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Et år og gået og hvilket år, det har 
været. Vi håber, at alle har haft en 
god jul med masser af gode gaver, 
højt humør og masser af hvad dertil 
hører.  

Det har haft et super spændende 
år. Vi har forøget vores medlemstal 
i troppen med 350 %, fra to til ni 
tropsspejdere, og det er jo i sig 
selv en bedrift. Vi har i samme an-
ledning fået to patruljer: Falkene og 
Ravnene.  Året har budt på udfor-
dringer for vores trops spejdere. Vi 
var på luksus trops tur, hvor vi hyg-
gede igennem en hel weekend, lave-
de en sauna, fik lækker mad og der 
var vidst en enkelt tropsleder, der 
snittede sig selv i fingeren med sin 
helt nye dolk. Det var en herlig tur, 
hvor vi cyklede fra Frederikssund 
til Frederiksværk med alt vores 
oppakning og en cykel trailer, der 
havde visse særheder undervejs og 

voldte os en smule problemer på den 
17 km lange cykeltur.  
Vi har arbejdet meget i patruljer og 
arbejdet på at forbedre vores fær-
digheder i alt, hvad en trops spej-
der nu skal kunne for at banke de 
andre, når vi skal på Divisions Tur-
nering og vise, at vi er de sejeste 
trops spejdere på Amager. Vi har 
blandt andet lært, at bål ikke bare 
er bål og kan gøres på mange for-
skellige måder og at det sørme kan 
lade sig gøre at lave en indbagt piz-
za over bål. Vi skulle dog lige skrabe 
det mest sorte af, men det var sta-
dig en rigtig god pizza.  
Så har vi lavet store vilde ting med 
rafter og taget pioner mærke. Vi 
lavede et Grenå tårn, godt nok af 

den mindre slags, men tårn blev det 
til og et helt fort lavede vi på Spej-
derdagen, hvor alle, der havde lyst, 

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

 
Trop 2010 - 2011 
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Spejder hilsen  

Tavi (Rasmus), Tavi (Rasmus), Tavi (Rasmus), Tavi (Rasmus),     
og Melvin (Karen) og Melvin (Karen) og Melvin (Karen) og Melvin (Karen)  

kunne hjælpe med at lave vores fan-
tastiske fort.  
Det nye år bliver en smule anderle-

des, end vi ellers har været vandt til 
i troppen. Det skal nemlig være 
tropsspejderne selv, der skal stå for 
møderne og selv planlægge, hvad de 
skal lave. Så jeg kan faktisk i skri-
vende stund ikke fortælle, hvad vi 
har af planer for år 2011, udover at 
det bliver et rigtigt godt år for vo-
res tropsspejdere og at vi skal på 
fælles sommer lejr. Tropsspejderne 
skal stå for meget mere ansvar og 
medbestemmelse i planlægningen og 
udførelse af møder og ture. Det bli-

ver de to patruljeledere, der kommer 
til at dirigere slagets gang og vi be-
gynder på at lave patruljeledermø-
der, hvor vi, i øjenhøjde med vores 
tropsspejdere, kan hjælpe dem med 
at planlægge fremtidige møder og 
snakke om, hvordan det går i troppen. 
Så har vi i tropsledelsen også en lille 
ting, vi altid har drømt om. Vi kunne 
nemlig godt tænke os af få vores 
tropsspejdere af sted på Oak City 
Rally, der er et meget stort sæbe-
kasseløb for spejdere i alle aldre. 
Det har børnene også snakket om, at 
de godt kunne tænke sig.  
Ellers er det meste op til spejderne 
selv, selvom vi jo gerne vil have dem 
på Plan i efterårsferien, hvor de kan 
lære andre spejdere at kende og ud-
vikle deres færdigheder.  

 

 
Trop 2010 - 2011 
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Året 2010 har været præget af mange 
spændende og udfordrende ting. Vi har 
måske strakt os lidt tynde på visse om-
råder, men vi er kommet helskindet 
igennem, med rygsækkene fyldte af er-
faring og oplevelser og masser af plads 
og lyst til mere.  
Vi har fået testet vores grænser og 
lært en masse nyt sammen med gode 
venner, da vi deltog i Amager Divisions 
seniorturnering. Turneringen foregår 
fra fredag til søndag og indeholer et løb 
med poster og en gennemgående opgave 
over weekenden og en opgave, som man 
medbringer og som bliver uddelt sammen 
med invitationen og emnet. Point bliver 
uddelt undervejs og gives blandt andet 
for samarbejde, præsentation og brug 
af spejderkundskaber, også på gammel-
dags maner. Pointene bliver talt sammen 
og vinderen får lov til at udstille vandre-
pokalen. 
Her på Amager har seniorene oprettet 
ADSEN som er Amager Divisions Senio-
rer, som er en måde for alle seniorer på 
Amager at komme hinanden ved og koor-
dinere arrangementer. Som nævnt har vi 
vores Senior Divisions Turnering, men 
også en årlig skovtur og julefrokost, 
hvor vi hygger og lærer hinanden bedre 
at kende under fredelige forhold.    
I år til vores julefrokost, som blev holdt 
hos Normannerne, havde de gjort klar til 
det helt store gilde og endda sørget for 
helstegt pattegris - mums et måltid. Ind 
imellem mundfuldene, dansegulvet og 
gensyn med gamle venner, blev der også 

hvisket om konkurrencer, turneringer og 
uddelt erfaringer fra leder til leder.  
Vi har også haft en repræsentant ude til 
sværdkamp, som er korpsets store seni-
orturnering, og det skulle have været 
helt fantastisk. Vi glæder os meget til 
at høre mere om arrangementet og om, 
hvordan vi selv kan deltage næste gang.  
Ud over vores mange interesser for alt 
hvad der sker ude i den store verden, 
går vi også meget ind for at følge med i 
vores egen gruppes ve og vel, og med 
størstedelen af seniorerne ude som le-
dere, har vi et meget godt overblik over, 
hvad der sker i de andre grene. Det gør 
også, at vi kan arbejde mod at gøre no-
get godt for vores gruppe og planlægge 
nogle gode ting til vores børn.  
Vi gør vores bedste for altid at være 
opmærksomme på, hvornår der er grup-
pe og divisions arrangementer og finde 
ud af, hvordan vi kan sætte vores eget 
præg på det. 
Vi havde også planlagt et aften/natløb 

til nisseturen i december, men måtte 

desværre aflyse på grund af knæ-dyb-

sne og små frosne børn. Men vi fik en 

fantastisk tur ud af det alligevel og hvad 

end det nye år må bringe, så tager vi det 

med frisk mod og godt humør i fælle-

skab. 

Med blomster hilsen 

Mao (Emilie) .Mao (Emilie) .Mao (Emilie) .Mao (Emilie) . 

Mødedag for Ny Senior (Blomsterbørn): Ved lejlighed  

 
Blomster-Børnene 2010 - 2011 
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Gruppe- 
ledere 

Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup & 
Vibe Jørgensen (Darzee) 
Saltværksvej 73A, 2. th. 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

2075 9045 
vibe@stifinderne.net 

Formand: Charlotte Holbech 
Præstefælledvej 93, 2770 Kastrup 

2340 9551 
lotte@ease.dk  

Støtte- 
forening: 

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

3252 0213 
3250 8561 

www.stifinderne.net 
Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

KONTAKT 

I Stifinderne har vi valgt at dele be-
styrelsen op i den administrative og 
den udøvende del. - ”Altinget” kaldet i 
daglig tale. De støtter bestyrelsen og 
forsøger at klare de mere praktiske 
opgaver i gruppen. I Altinget bestem-
mer man selv, hvilke opgaver man har 
lyst til at være med til at løse, så kig 
forbi og vær med til at bakke op om 
arbejdet i Stifinderne. 
I år har vi blandt meget andet været 
med til at lægge fliser til aktivitets-
pladsen uden for hytten til stor glæde 
for alle, der benytter sig af vores dej-
lige hytte - jeg kan i hvert fald sige, at 
24 minier sagtens kan sidde dér og 
snitte og det er lettere at feje bagef-
ter ☺ 
Altinget kan bruge alle slags mennesker 
- både dem der kan regne, skrive, male, 
strikke, snakke, få gode idéer, har 

masser af muskler, har godt humør - ja, 
jeg kunne blive ved! - Hvis du bare pas-
ser ind i én af ovenstående kategorier, 
eller nogen der ligner, så tøv ikke med 
at melde dig under fanerne. - At være 
med i Altinget betyder ikke en ugentlig 
mødedag - nej, man mødes til de ting, 
man har lyst til at være med til og vi 
har det sjovt og hyggeligt! 
- Det er befriende dejligt ikke altid at 
skulle arbejde med tørre tal, selvom 
man er fuld af gode idéer til resten af 
gruppen. Meld jer gerne hos lederne 
eller andre i gruppen ☺ 
 
- Kom glad alle sammen… 

 

Med Altingshilsen 

Akeela (Jette) Akeela (Jette) Akeela (Jette) Akeela (Jette) .... 

 
Altinget 
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Se galleriet på www.stifinderne.net 

Tak til alle, der gør det til  
en fornøjelse at være spejder i  

DDS Stifinderne, 
Amager Division 

og en særlig tak til Dem, der  
sponsorerede gevinsterne ved vores 

bod på spejderdagen 2010. 


