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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 16 år på adressen Nordstjerne alle 8. 
 
Stifinderne arbejder ud fra den internationale spejderbevægelses 
grundideer – at udvikle børn og unge både fysisk, intellektuelt, so-
cialt, åndeligt, kreativt og følelsesmæssigt. Det danske Spejder-
korps er åbent for alle uanset race, sprog, religion og politisk over-
bevisning.   
 
Det danske spejderkorps og de enkelte spejdergrupper tager ikke 
stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at 
korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfunds-
mæssige, etiske og religiøse spørgsmål.  
 
For den enkelte spejder er ideer og værdier formuleret i spejder-
loven. Spejderloven er ikke noget vi går og slår hinanden oven i ho-
vedet med i dagligdagen, men loven er fælles for alle spejdere, og 
det gør, at vi kan fungere sammen på tværs af aldersmæssige og 
geografiske forskelle. 
 
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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Man kan ikke blive mæt af ople-
velser alene, men når man selv 
har gravet bålstedet, savet 
brændet og lavet maden fra 
bunden, så har man både fået 
noget, man kan spise og blive 
mæt af og en oplevelse, der kan 
være udgangspunkt for planer 
om nye oplevelser. 
 
Vi bruger årbogen til at fortæl-
le om vores oplevelser og planer. 
Årbogen er ikke en tradition, 
den er, som alle vores andre ak-
tiviteter, noget, vi laver, fordi 
det giver mening for os.  
 
Arbejdet med årbogen er en 
god anledning til at vende vores 
oplevelser og planer endnu en 
gang. Det er vigtigt for os at 
tage ved lære af de ting, vi la-
ver og udfordre os selv på vores 
planer. 
 
Det er vigtigt for os at dele vo-
res oplevelser med andre. Det 
gør vi her med årbogen og hver 
m å n e d  i  v o r e s  b l a d 
”Stifinderen”. 
 

Hvis du gerne vil have flere bil-
leder på historierne, kan du gå 
ind på Stifindernes hjemmeside 
www.stifinderne.net, hvor du 
kan finde mange flere billeder 
fra både 2011 og fra årene før. 
 
På hjemmesiden finder du også 
vores månedsblad og mange an-
dre oplysninger og historier om 
Stifinderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med spejderhilsen. 

StifindernesStifindernesStifindernesStifindernes    
ledere og bestyrelseledere og bestyrelseledere og bestyrelseledere og bestyrelse. 

 
Velkommen 
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2011 var som altid, et aktivt år for Sti-
finderne. Vi vil her fortælle lidt om 
årets større fællesarrangementer og 
begivenheder.  
Spejderåret starter med grupperåds-
mødet, som er vores generalforsamling. 
Der skete lidt jobrotation i bestyrel-
sen denne gang. Ny kasserer blev, ef-
ter Stig, den tidligere formand, Char-
lotte, mens Merete trådte til som ny 
formand. Gert blev nyvalgt, og vi har 
oplevet en engageret og idérig besty-
relse det seneste år. 
Til en afveksling havde vi denne gang 
valgt at holde rådsmødet en hverdags-
aften, d. 22.2., som samtidig er datoen 
for spejdernes ”Tænkedag”. Meningen 
med dagen er at tænke på, at vi er 
over 35 millioner spejdere i hele ver-
den, og hvad det betyder at være 
spejder. I år gav Stifindernes spejde-
re, sammen med resten af DDS, en to-
krone pr. spejderår til de burmesiske 
spejdere, og sendte sammenlagt 364kr 
af sted. 
Vi har i grupperegi holdt flere møder 
og endagsarrangementer.  I foråret 
holdt vi Sankt Georgsdag, hvor vi i 
fællesskab tog spejderlov og spejder-
løfte op til eftersyn, hørte beretnin-
gen om Sankt Georg og dragen, og for-
nyede vores spejderløfte.  
Det var også her, startskuddet til 
1000 km-projektet gik. Lederne havde 
besluttet at arbejde mere med bevæ-
gelse i årets løb, og som en gennemgå-

ende rød tråd kiggede vi på korpsets 
nyintroducerede mærke, som man kan 
tage ved at bevæge sig i spejdersam-
menhæng over et år. Det er et stort 
projekt at kaste sig over, nogle har 
gået med skridttæller og taget lange 
patrulje-cykelture. Der er i årets løb 
blevet taget både 50 og 75 km-
vandremærker, og mange km er møj-
sommeligt noteret ned i protokollen i 
entreen. Selvom det er få, der når må-
let her senere på foråret, har mange 
deltaget og uden de mange, havde de 
få ikke nået så langt. 
Som sommerafslutningsarrangement 
holdt vi Familiedag, hvor der blev dy-
stet på venskabelig vis og efter en dag 
med samarbejdsøvelser, lækker mad-
lavning over bål, leg og halløj løb 
”Molboerne” med sejren. 
Efter sommerferien, afholdt vi igen i 
år ”spejderdag”, hvor vi gerne ville vise 
naboer og andre interesserede, hvor 
skønt det er at være spejder hos os, 
men først og fremmest ville vi selv ha-
ve en spændende og sjov oplevelse. Det 
lykkedes til fulde. Spejdere, forældre, 
bestyrelse og støtteforening fik sam-
men bygget rammerne for en hyggelig 
dag med sjove spejderaktiviteter, skøn 
café og god stemning, og både vore 
gæster og spejdere havde en dejlig 
dag på grunden. 
Vi har i år afholdt 2 store fællesture 
og en fælles sommerlejr til Sverige. 

(Fortsættes på side 5) 

 
Gruppeledernes beretning 2011—2012 
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Forårs-halvårets fællestur gik til Wig-
gatorp, og forløb med masser af aktivi-
teter i skoven, besøg af en nysgerrig 
ræv og en stemningsfuld og hyggelig 
dåb, hvor de nye spejdere fik deres 
spejdernavn.  
I andet halvår tog vi af sted på nisse-
fællestur til Brommecentret, og her 
fik den jul på alle tangenter, sat ind i 
en aktiv ramme omkring nisse- og spej-
dersind. Efter opfordring i bladet, hav-
de nogle fantastiske forældre meldt 
sig som hjælpere til begge fællesture, 
og til at få et unikt blik i, hvad deres 
unger får af oplevelser til spejder.  
Vores forældre-hjælpere lavede så 
forskellige ting som at være i køkke-
net, at planlægge og udføre en spæn-
dende førstehjælpspost, være post-
mandskab og at følge de yngste patrul-
jer rundt på dagløbet. Vi nyder at have 
forældre med på holdet og at have den 
aktive kontakt til vores bagland, så det 
er helt sikkert noget, vi vil blive ved 
med at søge. 
Sommerlejren er årets spejder-
højdepunkt, og i år havde vi valgt at 
tage ud og opleve den svenske natur, 
med base på DDS’ spejdercenter Gil-
lastugan i Söderåsans Nationalpark, 
der satte en fantastisk ramme, ander-
ledes end det, vi finder i de danske 
skove, også for at bevæge sig og bruge 
kroppen i naturen. At tage af sted sam-
men gav muligheder for sjove fællesop-

levelser, samtidig med at grenene kun-
ne lave deres eget program. Trop og 
juniorer tog f.eks. af sted på hver de-
res hejk med shelter-overnatning, 
troppen i kano og juniorerne til fods, 
mens minierne nærmest var ude og 
”bestige bjerge” på en lang vandring i 
nationalparken. Det gav alle grene nogle 
helt unikke oplevelser, og der var en ny 
fællesskabsfølelse og stolthed at spo-
re hos dem, da de vendte tilbage til os 
andre på lejren. En helt igennem vellyk-
ket tur, og hvor var det dejligt at blive 
modtaget i hytten med hjemmebagt 
kage, saftevand og kaffe på kanden og 
masser af hjælpsomme hænder til at 
få tømt bussen. 
Stifinderne er en del af Amager Divisi-
on i Det Danske Spejderkorps, og i år 
har vi deltaget i mange divisionsarran-
gementer. Både seniorer, tropsspejde-
re og juniorer har med begejstring del-
taget i grenenes respektive divisions-
turnering, og hele gruppen har været 
til Skæg og Blålys på Kongelundsfortet, 
hvor vi har lavet sjove aktiviteter, ar-
rangeret af hver gruppe i divisionen.  
I efteråret har der været forskellige 
divisionshyggeture, og her har alle gre-
ne deltaget. 
Det er altid dejligt at blive flere spej-
dere, og i år er vi blevet mange. Sær-
ligt bliver man glad, når der også er 
nogen, der har lyst til at være med i 
ledernes fællesskab, og i år har en for-

(Fortsat fra side 4) 

(Fortsættes på side 6) 

 
Gruppeledernes beretning 2011—2012 
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ælder fået lyst til at blive hængende 
efter et par fællesture og hjælp med 
troppens sæbekassebil – velkommen 
til vores nyeste trops-leder, Martin, 
der nu går under spejdernavnet Baloo. 
Gruppens aktiviteter i 2012 bygger 
videre på de ting, vi har arbejdet med 
i 2011, og som grundlag for planlæg-
ning og udførsel vil (udover spejderi-
deen og værdierne) ligge vores udvik-
lingsplan, som kan læses senere i år-
bogen. Her vil vi fortælle om nogle af 
de arrangementer, vi har planer om, 
men der kommer sikkert både æn-
dringer og flere til. Det er vigtigt for 
os, at de ting, vi sætter i gang bliver 
udført på den rigtige måde, og ikke 
bliver en halvhjertet oplevelse. 
Vi starter som altid året med gruppe-
rådsmøde og tænkedag, og i år holder 
vi det med fastelavn og tøndeslagning.  
Vi runder vores bevægelses-fokus og 
1000km-mærket af med et vandre/
km-arrangement i april, hvor dem, der 
har været virkelig flittige, kan hente 
de sidste kilometer inden Skt. 
Georgsdag, og alle vi andre kan få en 
rask travetur i godt selskab, hjælpe 
dem godt på vej og måske gå efter et 
af de km-mærker, der tages over en 
eller to dage.  
Igen i år vil vi afholde to af vores 
populære fællesture, hvor hele grup-
pen er sammen og laver aktiviteter på 
kryds og tværs af grenene. Det får 
rystet Stifinderne rigtig godt sam-

men, og vi føler, at det styrker os 
som gruppe. I marts vil vores fæl-
lestur have temaet ”bevægelse” og i 
slutningen af året tager vi atter på 
”jule-/nisse-”tur.  
Sommerlejrene bliver i år afholdt 
grenvis. Mini har lejet en hytte og 
junior har planer om at holde den på 
et spejdercenter, mens troppen og 
klanen deltager i den store Spejder-
nes Lejr i Holstebro, en lejr for alle 
spejdere fra alle korps i Dk. Det bli-
ver en STOR oplevelse! 
Et af vores favorit-arrangementer de 
sidste år har været vores Familiedag, 
hvor vi har forsøgt at give spejdernes 
forældre et lille indblik i, hvad det vil 
sige at være spejder, og hvor vi og 
familierne kan lære hinanden at ken-
de på en sjov og hyggelig måde. Det 
vil vi også gøre i år, for vi føler, at 
både spejdere, forældre og ledere 
har fået meget ud af det arrange-
ment. 
Det er vigtigt for os, at det, vi gør, 
giver mening, og vi bruger i ledergrup-
pen meget tid på at tænke over det, 
vi gør, og ikke mindst over hvorfor vi 
gør det. Vi vil noget med vores spej-
derarbejde, og gør vores bedste for 
at holde os til, at det ikke bare bliver 
rutine, men at vi udfordrer hinanden 
og os selv, og hele tiden bliver bedre. 
Vel mødt i 2012! 

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

GruppeledereGruppeledereGruppeledereGruppeledere    

(Fortsat fra side 5) 

 
Gruppeledernes beretning 2011—2012 
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Hvert år skal alle grupper i Det dan-
ske Spejderkorps lave en udviklings-
plan. Stifindernes udviklingsplan for 
2012 tager udgangspunkt i udvik-
lingsplanen for 2010 og 2011. 
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 at 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. 
Vi vil arbejde på, at vores spejdere 
bliver længe i gruppen. Vi vil tilret-
telægge vores arbejde, så spejderne 
oplever en fortsat udvikling fra før-
ste dag i gruppen. Desuden skal vi 
sikre, at arbejdet er sjovt og udfor-
drende. 
Vi vil udbygge og udvikle vores grup-
pearrangementer, så vi sikrer, at 
spejderne ikke kun føler sig som en 

del af deres egen afdeling, men at 
de samtidig oplever sig selv som Sti-
findere. Vi vil specielt have fokus på 
spejdere, der har været i gruppen 3 
– 4 år, altså 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 ”voksennetværk”.  
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. 
Det er 3. år vi arbejder med vores 
udviklingsplan, og vi synes, at vi kan 
se fremskridt på alle områder, men 
vi kan stadig udvikle os og dermed 
gøre Stifinderne til et sjovere, mere 
udfordrende og udviklende sted at 
være spejder, uanset alder.   
 

Med spejderhilsen 
Lederne i Stifinderne.Lederne i Stifinderne.Lederne i Stifinderne.Lederne i Stifinderne.    

 
Stifindernes udviklingsplan 2012. 
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Formandens beretning 2011 - 2012 

Mit første år som formand har væ-
ret meget lærerigt. 
Først skulle vi i bestyrelsen finde 
ud af, hvad vores opgaver og planer 
for Stifinderne var. 
Jeg syntes, vi er kommet rigtigt 
godt fra start og har fået en masse 
ting på plads. 

Et årshjul, så vi er med på, hvad der 
skal ske og hvornår. Indberetninger 
mig her og status mig der. 
 Ansøgninger om dit og dat. Vi har 
fået en fast plan over, hvornår der 
holdes bestyrelsesmøder. 
Alle børneattesterne er indhentet 
uden bemærkninger. :-) 
Så nu er vi klar til at tage fat i det 
nye spejderår.  
Hvad er der ellers sket? 
Vores antal af medlemmer er meget 
stabilt, især har vi lige nu en stor 
trop og junior afdeling, takket være 
de gode ledere på alle niveauer, som 
formår at holde på ungerne, så de 
bliver og har lyst til at forsætte 

med at være spejdere.  
Vi har afholdt en vandredag/
weekend, hvor der virkeligt blev 
travet derudaf af både store og 
små. 
Vibe og jeg har været på forenings-
dag/weekend i Sverige , hvor der 
var repræsentanter fra mange for-
eninger i kommunen. Her fik vi di-
verse kontakter til andre forenin-
ger, bl.a. vores naboer mod vest 
FDFerne. Jeg tror, det kan udarte 
sig til en reelt samarbejde hen ad 
vejen. Lige nu deler vi GPS' er med 
dem. 
Til sidst vil jeg takke alle, som gør 
et stort frivilligt arbejde i forhold 
til Stifinderne og dermed alle vores 
unger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Med hilsen og stor tak for året 

Merethe HolstMerethe HolstMerethe HolstMerethe Holst    
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Støtteforeningen 2011—2012 

Støtteforeningen har i 2011 holdt 
Nytårskur, efter samme recept som 
vi plejer. 
Korsvejsmarkedet gav et fint over-
skud. 
I 2012 har p og jeg aftalt, at vi la-
ver et seminar for ledere og andre, 
for at samle os alle. 
Vi har ændret betalingen til Støtte-
foreningen til, at der nu skal betales 
via netbanken eller til kassereren 
direkte. - Der er alt for dyrt at få 
girokort. 

Medlemskab af Støtteforeningen  
koster kun 100.– medlem pr år.  
 
Indsættes på konto i Bank Nordik 
5207 - 1501175  
Husk at skrive Jeres navn på indbe-
talingen. 

På forhånd tak ! 

 
 

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 

Nå, lad os se - vi må til at bladre lidt 
i de gamle gemmer for at huske, 
hvad vi egentlig har lavet i dette år, 
så er det jo godt, at vi har alle blade 
liggende på nettet :) 

Vi fik afsluttet håndværkermærket, 
hvor nogen af jer fik en flot batik-
farvet bestikpose med hjem og an-
dre af jer fik malet nogle malerier. 
Derefter lærte vi en hel del om kli-
ma og I lærte at sortere affald - 
der var vist også et par stykker af 
jer, der blev forbavsede over, hvor 
lang tid det tager for affald at for-
svinde i naturen - så: Huske at tage 
det med jer, når I færdes ude.  
Ligeså var I på en rigtig dejlig fæl-

lestur. - Ja, jeg var desværre ikke 
med, jeg måtte trække lidt på nogle 
andre kræfter, da jeg jo var syg me-
get af foråret. - Jeg vil gerne her-
med sige tusind tak til alle dem, der 
tog over for mig ☺ 
I april blev der rigtig ryddet op på 
vores grund og alt det affald, som I 
fandt, blev sorteret efter alle kun-
stens regler - I havde virkelig lært 
noget, så I fik jeres klimamærke 
med stor fortjeneste. 
På Sct. Georgsdag d. 23. april star-
tede hele gruppen op med årets ud-
fordring: Nemlig 1000 km. mærke. 
Dette går ud på, at man transporte-
rer sig selv til og fra spejder og i 
spejderarrangementer enten gående, 
cyklende, på rulleskøjter ell. lign., 
man skal bare selv bevæge sig - bil 
gælder ikke! Til gengæld har man et 
helt år, til at gøre det i, så det skulle 
blive spændende. 
Mange af jer var også ude og sælge 
Lillebrorlodder i løbet af foråret, 
det var godt gået af jer ☺ 
I maj var vi rigtig begyndt at lægge 
op til vores fælles sommerlejr til 
Gillastugan i Sverige og I forældre 
var rigtig spørgelystne på vores info-
møde - det var rart og nøj, hvor vi 
glædede os til at komme af sted. ☺ 
I starten af juni var mange af jer 
med ude på Kongelundsfortet, hvor 

 
Mini 2011 - 2012 
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Mini 2011 - 2012 

Amager Division havde arrangeret 
årets udgave af Skæg og Blålys, som 
er en slags Tivoli for spejdere, en 
rigtig sjov og spændende dag. 
På årets sommerlejr hyggede vi os 
gevaldigt med resten af gruppen. Vi 
gik 10 km. i ufatteligt smukke omgi-
velser med træer, klipper og en elv 
nede i bunden af den svenske natio-
nalpark Söderåsen. Den eneste der 
faldt og slog sig, var mig ☺ - Under-
vejs fandt vi også nogle is, da Ibex 
havde valgt at holde fødselsdag sam-
men med alle os i stedet for at blive 
hjemme i DK ☺ 
Dette var også turen, hvor vi stort 
set fik læst hele Ronja Røverdatter, 
en fantastisk bog, der netop handler 
om at færdes i de svenske skove. 
I starten af september holdt vi Spej-
derdag i hytten, hvor mange af jer 
kom med jeres forældre og nye spej-
dervenner, det var en rigtig hyggelig 
dag med dejligt vejr. 
Den første weekend i oktober var vi 
på divisionstur med resten af Ama-
gers minier op til Arresø-centret. 
Det var en rigtig dejlig weekend med 
varmerekord, så vi kan ikke brokke 
os. - Vi legede Pippi Langstrømpe ef-
ter alle kunstens regler og vi tror 
ikke, at der er nogen af jer, der ikke 
ved, hvad ”Spunk” er i 
fremtiden ;D 
Det meste af november 
måned blev brugt til at 

forberede vores teaterstykke om 
”Sct. Georg og dragen”, som vi skulle 
opføre som juleafslutning og I gik til 
den med kostumer og maling af kulis-
ser og jeg ved ikke hvad! - I var fan-
tastisk dygtige. 
I starten af december var vi på en 
rigtig hyggelig nissetur på Bromme-
centret, som ligger lidt nord for So-
rø. Det var en god, men lidt kold og 
våd tur, så den sidste halvdel af lør-
dagen rykkede vi indendørs. - Det var 
også på denne tur at dem, der ikke 
havde, fik deres spejdernavne. 

Teaterstykket i december gik lige 
præcis, som det skulle, vi fik hygget 
med forældre og søskende for til 
sidst at ønske hinanden en rigtig god 
jul. I fik alle ”Spejder hjælper an-
dre”-mærket og teatermærket, så nu 
var det bare hjem og sy. 
Tusind tak for et dejligt spejderår. 

Med Mini-hilsen 

Radha (Kathrine), Glip (Mads), Radha (Kathrine), Glip (Mads), Radha (Kathrine), Glip (Mads), Radha (Kathrine), Glip (Mads),     
Chikai (Niclas) og  Akeela(Jette) .Chikai (Niclas) og  Akeela(Jette) .Chikai (Niclas) og  Akeela(Jette) .Chikai (Niclas) og  Akeela(Jette) .    
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Mødedag for juniorer: Mandage kl. 19:00 til 20:30 

 
Junior 2011—2012 

Jeg sluttede min årsrapport fra 2010 
med at fortælle, at juniorafdelingen 
var glad, sund og velfornøjet! - OG det 
er vi i den grad stadig. 
Det er stadig skønt at være leder hos 
juniorerne – vi er nu 23 børn og vi har 
det godt sammen. 
Vi har rykket en del op efter sommer-
ferien, men har jo også modtaget børn 
fra minierne, og så har vi haft 
”venindeboomet” – én, der kender én, 
der så igen kender en, så kære ven-
ner….kom glad til os☺ 

Sidste år var vi glade for at være tre 
ledere – i år har vi været fire ledere, 
idet Heidi (Vachan) fik lyst til at prø-
ve, hvordan det var at være med. 
Det betyder jo også, at vi har kunnet 
dele vores fire patruljer ud i fire ba-
ser på hvert møde, og det har vi ef-
terhånden rigtig god erfaring med: 
Ingen patruljer når at kede sig på 20 
minutter og lederne er nødt til at væ-
re lidt obs på, hvad de lærer fra sig, 
da det jo er forskellige patruljer og 
dermed børn med forskellige tilgang, 
der ”kommer forbi” i løbet af aftenen. 
Men lad os starte med slutningen af 
2011: Det sidste vi lavede, var at op-
føre ”Peters jul” i vores egen version 
for forældrene til vores juleafslut-
ning. 
Vores juleafslutning var rigtig hygge-
lig og i år var vi virkelig mange. Dejlig 
stemning, og så har vi forældre, der 

har lyst og interesse i Stifinderne. 
Hvilket straks leder mig et skridt 
baglæns til vores nissetur, hvor vi var 
så heldige at have Josefines far med 
som voksen hjælper. Det var super, og 
Thomas, vi vil gerne have dig med en 
anden gang – foreløbig siger vi tak for 
hjælpen. 
Vores nissetur, som jo var eneståen-
de; juniorerne stillede med 19 børn og 
de børn, der ikke deltog, kunne enten 
ikke eller også var de syge. 
Der var ingen af børnene, der ikke 
ville med – super! 
Inden vi tog på nissetur havde vi væ-
ret igennem ”Jack´s projekt”…..det er 
vi så ved at afprøve og færdiggøre 
her i 2012!!! Hvis det står til min me-
get søde medleder og hans totalt am-
bitiøse ideer, skal juniormødet vare 
tre timer hvér gang. MEN ret skal nu 
være ret; Det har været sjovt for 
børnene at lave de spil, som de nu har 
konstrueret. Det er en spørgsmålskas-
se: Der er spørgsmål og svar, svarer 
man rigtigt og sætter sine pinde ned i 
de rigtige huller og ledningerne i øv-
rigt er forbundet rigtigt bagpå, ja så 
lyser lampen! 
Parallelt med det projekt, har vi lavet 
hatte af papmaché, papirting, og ven-
despil. Og inden vi startede på det 
projekt, var vi lige efter sommerferi-
en i gang med koder, knob og morse, 
og inden det, kort og kompas…. 
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DDS STIFINDERNE 
Blomster-Børnene 2011—2012 

Vi er gået i Vinterhi!  
Spejder nytårs hilsen 

SolsikkeSolsikkeSolsikkeSolsikke    
Mødedag for Ny Senior (Blomsterbørn): Ved lejlighed  

- lige for tiden er vi gået i vinterhi 
& lektierne fylder alt for meget lige nu! 

Og sådan kunne jeg jo blive ved….og 
ved…..for ja, det er ofte de samme ting, 
vi tager op år efter år, og det er der 
selvfølgelig en rigtig god grund til: Bør-
nene bliver udskiftet og der er nogle 
bestemte færdigheder, juniorer skal 
have. Så derfor handler det for os som 
ledere at finde variation i det, vi laver 
med børnene, og det synes vi egentlig, 
vi er meget gode til hos os. 
Så vil jeg hellere fortælle, at vi nyder 
at tage på sommerlejr. Vi meldte alt 
for sent ud sidste år og havde derfor 
ikke ret mange med, vi håber på flere i 
år. Til gengæld skal da nævnes, at Sve-
rige var fantastisk og at de børn, der 
var med, fik banket nogle kilometer ind 
på papiret, for vi var på hejk og gik 30 
km. 
Så er vi grundlæggende vilde med at 
tage mærker, så i 2011, tog børnene 
både et håndværkermærke, de lavede 
bl.a. bålkapper, og så har vi taget et 
”klar dig selv mærke”, hvor vi både lap-
pede cykler, lavede mad,  sorterede 
affald og alt muligt andet, som man skal 

kunne, når man er en sej juniorspejder
☺ 

OG så deltager vi, så vidt vi kan, altid i 
divisionsarrangementer, bl.a. turnerin-
gerne. Vores seje sild kom i 2011 hjem 
med en samlet 3. plads i turneringen, 2. 
plads for madlavning og 2. plads for lejr 
og det er tordne mig godt gået! Vi del-
tager selvfølgelig også i Skæg og Blålys 
som også er et divisionsarrangement. 
Her i 2012 skal vi så deltage i Oak City 
Rally. Vi skal simpelthen af sted med 
sæbekassebil, lækkert og så klare en ti 
kilometer rute. Vi glæder os – og vi har 
fået lovning på hjælp til bilen af Balloo 
fra Troppen, han er nemlig en haj til 
sæbekassebiler. 

 
Junior 2011—2012 

Med spejderhilsen 

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

Vachan (Heidi) og Vachan (Heidi) og Vachan (Heidi) og Vachan (Heidi) og 
Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)    
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Mødedag for Trop: Mandag kl. 19:00 til 21:00 

 
Trop 2011—2012 

Hold da op der er sket meget i år! Vi 
har fået en stak nye spejdere, som 
er, (-hvis vi selv skal sige det) faldet 
rigtig godt til. Det er skønt at se, 
hvordan unge og ældre tropsspejdere 
kan arbejde sammen og udvikle deres 
færdigheder. 
I det sidste år har vi brugt meget 
tid på at arbejde med en del af spej-
derideen, at arbejde i patruljer, 
styrke deres sammenhold og samar-
bejde i patruljen. Spejderne har 
samtidig brugt meget tid på selv at 
planlægge deres egne møder og selv 
finde ud af, hvad de havde lyst til at 
arbejde med og hvordan de selv har 
lyst til at være spejdere.  
Sidste år var vi jo med på Oak City 
Rally, som er et sæbekassebil løb. 
Det gik/løb jo rigtig godt – så det 
skal vi da igen. I år kommer vi af 
sted med to biler, grundet det før 
omtalte forøgede tropsspejder antal. 
Vi får enormt travlt i det nye år. Det 
er ikke til at tro, hvor meget vi skal 
nå, ikke bare fysisk, men også i form 
af udvikling. Vi har store forhåbnin-
ger om, at spejderne kommer til at 
have det bedste år nogensinde! I 
samme omgang kan vi nævne sommer-
lejren 2012! Forberedelserne er i 
fuld gang og indtil videre bliver det 

”legen … wait for it … dary”!  
Vi kan nævne meget store projekter, 
med andre spejdere og lejrpladser på 
størrelse med en mindre dansk by. 
Det bliver også året, hvor vi vil sæt-
te mere fokus på adventure spejd og 
hvad det kan indebære. Der er man-
ge spejderløb i løbet af året, hvor 
nøgleordet er adventure og de, der 
gerne vil udfordres på den front, skal 
have muligheden for at tage af sted. 
Det er ikke kun store spejderløb, der 
kan være adventure spejd, det kan 
være hvad som helst, så længe man 
bliver udfordret og man føler, at ens 
grænser bliver flyttet og man udvik-
ler sig i processen. Vi har også tænkt 
os, at der skal være flere patruljetu-
re, hvor spejderne selvfølgelig selv 
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Med tropshilsner 
 

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

skal planlægge deres ture og selv 
skal købe ind og bestemme sig for, 
hvor de skal hen og hvad de skal lave. 

Det er også året, hvor vi skal på på-
skekursus. I påsken er der rigtig 
mange kurser og tilbud for trops-
spejdere, som vi vil benytte os af. Vi 
regner med, at vi her i løbet af for-
året finder ud af, hvad der er af til-
bud og aktiviteter og så selvfølgelig 
vælge det, der lyder mest spænden-
de for vores trop. Påskekurser er 
ikke så lange som plan, men man får 
mindst ligeså meget ud af det.  
Der er selvfølgelig også plan i efter-
årsferien og der skal alle, der vil 
med, selvfølgelig have muligheden. 
Det foregår sådan, at spejderne selv 
vælger det kursus, de selv finder 

spændende eller udfordrende. 
For vores vedkommende vil vi også 
gerne udvikles og udfordres. Vi har 
snakket meget sammen med de andre 
ledere og har søgt råd og vejledning, 
for at vi som tropsledere kan blive 
bedre og gøre det rigtig fedt for 
vores spejdere. I den sammenhæng 
vil vi derfor sige, at vi er åbne for 
både råd og tilbud, og ikke mindst 
konstruktiv kritik. 
For at opsummere… Vi vil prøve noget 
nyt og udfordres! 
 

 
Trop 2011—2012 
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En spejdergruppe som 
Stifinderne eksisterer 
ikke kun i kraft af det 
spejderarbejde, der laves 
sammen med spejderne i 
de forskellige afdelinger. 
Mindst lige så vigtigt er 
det store arbejde, der 
udføres af forældre, tid-
ligere spejdere og ledere 
samt andre, der af den 
ene eller anden grund har 
lyst til at give en hånd 
med og dermed bidrage til 
arbejdet i Stifinderne. 
Samarbejdet med forældrene er en 
væsentlig del af arbejdet i Stifinder-
ne. Mange af de ting, vi gerne vil lave, 
kan kun gennemføres, fordi vi har et 
stort netværk af frivillige, der bakker 
os op.  
AL-tinget. Til støtte for bestyrelsen 
og ledergruppen har Stifinderne et AL-
ting. AL-tinget består af bestyrelsen, 
ledergruppen, forældre og andre med 
interesse for Stifinderne. AL-tinget 
ledes af bestyrelsesformanden. 
Hyttepatruljen kalder vi dem, der 
hjælper med at vedligeholde hytten og 
grunden. 
Gruppehjælpere er for det meste tidli-
gere ledere og spejdere, der hjælper 
på ture og ved større arrangementer. 
Forældrene og vores øvrige hjælpere 
hjælper os med mange ting, f.eks.: ba-

ger kage, laver kaffe, 
trykker blad, passer vores 
hjemmeside, maler hytte, 
slår græs, kører for os, 
tager billeder, syr, va-
sker, lægger fliser, svej-
ser, stiller tipien op, laver 
reklamer, hjælper til på 
møder og ture eller bare 
hjælper, når vi mangler en 
hånd eller to. 
Stifinderne siger en stor 
tak til alle dem, der i 2011 
har ydet en indsats, for at 

få gruppen til at fungere. Vi håber, at I 
også i 2012 vil tage del i legen og ud-
fordringerne, så vi sammen kan blive 
ved med at udvikle Stifinderne. 

Med hyttepatrulje banke, save mv. 

HyttepatruljenHyttepatruljenHyttepatruljenHyttepatruljen 

 
Hyttepatruljen 
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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: Merete Holst 
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 

5135 6377 
mereteoglars@vip.cybercity.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 AL-tinget 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. 
Altinget har været idégivende i fabri-
keringen af Stifinder-poloer og  
t-shirts med vores indianer på skulde-
ren og ligeså har det været Altinget, 
der bl.a. var hovedfabrikanter af al-
skens julepynt og –ting til diverse jule-
markeder.  
Hvis du har en god idé til et eller andet 
projekt, så kom frit frem med den til 
et af vores møder, disse står altid i 
kalenderen. - Det er befriende dejligt 
ikke altid at skulle arbejde med tørre 

tal, selvom man er fuld af idéer til re-
sten af gruppen. Meld jer gerne hos 
lederne med den gode idé. ☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom glad alle sammen... 

 

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

 
Altinget 
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