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Februar er kort og betyder i gruppere-
gi to ting: Grupperådsmøde og tilmel-
dingsfrist til Blå Sommer. - Faktisk 
betyder det flere ting, men vi har 
valgt at lade grupperådsmødet 
21.februar være rammen om en af de 
vigtigste spejdermærkedage i hele 
spejderbevægelsen, nemlig, Tænke-
dag, som ellers afholdes af spejdere 
jorden rundt hvert år 22. februar – 
den dato, hvor både Lord og Lady Ba-
den-Powell, grundlæggerne af drenge- 
og pigespejderbevægelserne, havde 
fødselsdag. Ladyen foreslog, at i ste-
det for at sende fødselsdagshilsner, 
som mange spejdere gjorde, skulle man 
bruge dagen til at tænke på alle andre 
spejdere og samle penge ind til spej-
derarbejde rundt i verden.  
I Danmark gør det vi ved at sætte fo-
kus på spejderideen og spejdere i an-
dre lande og ved at give 2 kr. pr spej-
derår (det er selvfølgelig frivilligt), 
som bliver samlet ind i en særlig fond, 
der støtter spejderarbejdet et sær-
ligt sted hvert år. Igen i år og de kom-
mende år støtter DDS det nystartede 
spejderarbejde i det meget fattige 
Bhutan, der for tiden er et af DDS’ 
særlige samarbejdslande og pengene 
går konkret til et tørklæde og et spej-
dermærke til en bhutanesisk spejder. 
Der er mange spejdere i Bhutan og der 
er meget få af dem, der har tørklæde, 
mærke eller andet, der viser, at de er 
med i spejdernes fællesskab. 
Temaet for årets Tænkedag er 
”demokrati”, noget der er fundamen-
talt, både formelt og i det daglige 

spejderarbejde, ved det danske spej-
derarbejde, men ikke nødvendigvis ved 
spejderarbejde i anderledes samfund.  
Det falder jo glimrende i tråd med at 
holde Tænkedag samtidig med gruppe-
råd. Grupperådet er jo dér, hvor alle 
medlemmer har mulighed for at have 
indflydelse på gruppens planer, opbyg-
ning og bestyrelse, hvad enten man er 
under 15 år og har sine forældre til at 
repræsentere sig, eller man er over 15 
og har ret og pligt til at repræsentere 
sig selv. En spejder i DDS mellem 15 og 
24 år går, hvad enten man er spejder, 
senior eller leder, under betegnelsen 
”Ung” og det tilstræbes, at en tredje-
del af bestyrelsen består af unge, lige-
som der også skal være unge blandt 
gruppens repræsentanter til divisions- 
og korpsråd.  
Men nu skal det jo ikke blive så alvor-
ligt, at vi glemmer at klæde os ud. ☺ 
Vi holder jo samtidig fastelavn, så læg 
hovederne i blød og udtænk et godt – 
måske internationalt? – kostume, hvad 
enten du er spejder, leder eller foræl-
der... 
HUSK! Tilmeldingsfristen for årets 
sommerlejr for juniorer, tropsspejder 
og seniorer, Blå Sommer 2009, er 
19/2, og der skal 1. rate på 500 kr. 
også falde. Det er selvfølgelig helt ok 
at betale hele beløbet samlet. 

 
Med spejderhilsen 

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

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

 

Lørdag den 21. februar. ”Grupperådsmøde” – Fastelavn - Tænkedag. 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne, forældre og søskende. 
(Arrangør: Stifinderne) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommende arrangementer 
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Hej juniorer, tropsspejdere og seniorer. 
 
Så er det tid for tilmelding til årets sommerlejr - Blå Sommer 2009. 
Sidste frist for ordinær tilmelding er den 19. februar.  
Sammen med tilmelding betales kr. 500,-.  
Du kan læse mere om Blå Sommer på www.dds.dk  
Betingelser for tilmelding og betaling står på den (blå ) seddel, der ligger 
i hytten.  
Du kan også finde tilmeldingen på vores egen hjemmeside 
www.stifinderne.net 
Vores konto i Danske Bank er reg. nr. 0268 konto nr. 2680561454 

Vel mødt 
Med spejderhilsen 

LederneLederneLederneLederne 

T-shirts   75,- 

Poloer 100,- 

Henvend dig til din leder 
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Hej alle I dejlige minier. 

Program: 

4/2  Klar dig selv... 

11/2  VINTERFERIE - intet møde 

18/2  Klar dig selv... 

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

25/2  Tja, vi ser, hvor langt vi er nået med: Klar dig selv... 

21/2  Rådsmøde/Fastelavn/Tænkedag/Aftenmadshygge  
- Husk at melde dig til med familien 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

Ja, så blev det bestemt, at vi skal 
på tur d. 13. - 15. marts. Det bliver 
en rigtig dejlig forårstur, håber vi 
på og vi vil forsøge at bruge nogle 
af jer miniers idéer til, hvad vi skal 
lave på sådan en tur. 
Det var rigtig dejligt, at alle havde 
set vores mail her den. 28/1, hvor vi 
skulle ud at gå efter reflekser, det 
er ikke så sjovt, hvis der er nogen, 
der fryser.  
I fik rigtig oplevet, hvor vigtigt det 
er, at man kan ses i mørket, samti-
dig med, at I var dygtige til at sva-
re på de forskellige spørgsmål, vi 
havde lavet til jer. 
Vi er i fuld sving med ”Klar dig 
selv”-mærket og alle I børn kan næ-
sten ikke vente med at få endnu et 
mærke; men I må vente lidt endnu - 
der er stadig et par ting, vi skal 
igennem, så - Tim bl.a - I må væbne 
jer med tålmodighed lidt endnu, det 
er ikke et mærke, man tager bare 
på et par aftener ☺... 

Ellers ser det ud til, at det indtil 
videre fungerer rigtig godt, med de  
to nye patruljer, som vi delte jer op 
i efter nytår. - Dét, at være i pa-
trulje, er en rigtig god måde at læ-
re af hinanden på, så vi kan efter-
komme korpsets - og vores - tanke 
om, at børn lærer børn og ”Learning 
by doing!  
… Nå, nu må jeg hellere lade være 
med at filosofere mere… 
Rigtig godt forår og - for resten: 
Tillykke til Reduktøren (som jo også 
er min husbond), der havde fødsels-
dag i dag (d. 29/1/reduktøsen)… ;-D 
 

 
Med minihilsen 

Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)    
og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).  
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Det har jo været en rigtig god må-
ned. Vi har arbejdet med knob og 
stik og vi syntes faktisk, I er blevet 
helt gode til det. 
Det var også helt dejligt, da vi var 
ude og lave stridsvogn. Det gik su-
per godt og I var smadder gode til 
at få dem lavet. I fik brugt jeres 

fantasi, da I helt selv skulle finde 
på, hvordan de skulle se ud. Det var 
i hvert fald super sjovt at løbe om 
kap med dem. 
Nu var troppen jo så gode til at 
hjælpe jer og jeg kan love jer, at vi 
skal arbejde meget mere med knop, 
stik og Besnøringer i fremtiden, så 
I bliver noget hajer til bygge med 
rafter, når vi skal på Blå Sommer. 
Så det skal vi arbejde lidt med i 
fremtiden. 
Vi skal også have tjekket op på no-

get kniv, sav og økse, inden vi skal 
på sommerlejr, så I kan være rigtig 
godt med i alt det dejlige lejrarbej-
de, der skal laves. 
Vi kommer bestemt ikke til at kede 
os i den nærmeste fremtid og vi 
skal være meget ude i den næste 
tid. - I skal derfor alle huske at ha-
ve godt med varmt tøj på, når I er 
til spejder. Vi kan jo ikke have, at 
nogen af jer bliver forkølet. Det 
ville vi blive så kede af, men i hvert 
fald skal vi have det rigtig sjovt og 
Charlotte har fundet en ny leg, vi 
skal lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det bliver spændende at se, hvad 
hun har fundet på... 

Hey pantere, ræve og pumaer. 

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

Med spejderhilsen og rovdyr råb. 
 Sahrabi og  Tavi. Sahrabi og  Tavi. Sahrabi og  Tavi. Sahrabi og  Tavi. 
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Først og fremmest vil jeg sige vel-
kommen tilbage, eller tilbage er så 
meget sagt. -  Nu har i tropsdrenge 
jo mødedag sammen med juniorgre-
nen om mandagen.  

 

Det betyder jo 
selvfølgelig ikke, at I skal være 

juniorer igen, tvært i mod. I er nu de 
store ansvarlige børn og I skal selv-
følgelig have lidt mere ansvar, end I 
hidtil har haft. 
Nu ville jeg gerne fremlægge et 
langt og flot forløb for jer den næ-
ste måned, men Charlotte og jeg har 
slet ikke haft tid til at planlægge, 
hvad I skal lave. Vi arbejder på livet 
løs på at få planlagt et godt og fan-
tastisk forløb for jer foråret over. 
Nu har I jo været lidt med hos juni-

orgrenen og stor ros og bravur til 
jer. I var rigtig gode til at hjælpe 
juniorerne, da vi lavede stridsvogne, 
og I viste store lederegenskaber og 
ansvar. Dejligt! 
Ellers er det ikke så meget mere, 
men vi skal arbejde lidt videre med 
Besnøringer og så skal vi finde ud af, 
hvad I har arbejdet med sammen 
med Lene og Jakob, så vi ikke spilder 
tiden. Det ville jo være ærgerligt... 

Hey falke. 

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

Trops tramp og fugle skrig 
 Sahrabi og  Tavi. Sahrabi og  Tavi. Sahrabi og  Tavi. Sahrabi og  Tavi. 

21/2  Rådsmøde Fastelavn Tænkedag Husk at melde dig til med familien 
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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. 

 
 

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

 
Med blomster spejder hilsen   

 Tavi Tavi Tavi Tavi  

Klan-In
dlæg  

Marts: 
 Helene 

April:  
 BB 

Maj:  
 Vibe 

Juni/Ju
li:  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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    Februar     Marts 

S 1   S 1   

M 2 6 M 2 10 
T 3   T 3   

O 4   O 4 GL-møde (STIF) 
T 5   T 5   

F 6   F 6   
L 7   L 7   

S 8   S 8   

M 9 7 M 9  11 
T 10   T 10   
O 11   O 11   

T 12   T 12   
F 13   F 13 Mini-Weekendtur 
L 14   L 14 Mini-Weekendtur 

S 15   S 15 Mini-Weekendtur 

M 16 8 M 16  12 

T 17   T 17   
O 18 Tilmelding Blå Sommer O 18   
T 19   T 19   

F 20   F 20   
L 21 Grupperådsmøde L 21   

S 22 Fastelavn S 22 Idedag (leder) 

M 23 9 M 23 13 
T 24   T 24   
O 25   O 25   
T 26   T 26 Bestyrelsesmøde 
F 27   F 27   
L 28   L 28 Blå Sommer (leder) 

      S 29 Sommertid 

      M 30 14 
      T 31   
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Junior: 5/2 Pudmini - Louise 10 års føs´da 

 5/2 Rann - Nicki 10 års føs´da 

Klan: 1/2 Biju - Frank 47 års føs´da 

 1/2 Havtrold - Helene 6 års Stifinder-
stjerne 

Mini: 6/2 Axel 7 års føs´da 

Gl. 15/2 Chui - p. 51 års føs´da 
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Gruppe- 
leder 

Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

Gruppe- 
leder 

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

2075 9045 
vibe@stifinderne.net  

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

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213 
2348 4782 

Junior: / 
Spejder 

Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 
fru.falmer@tdcadsl.dk 

2168 6937 

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

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

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

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

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

3139 2969 
5132 2969 

Formand: Lars Thomsen 
Skottegården 46 1 th. 2770 Kastrup 

3252 3940 

Kasserer: Stig Hjelm Madsen 
Oberst Kochs allé 16, 2770 Kastrup 

3252 4052 
shm@image.dk 

Støtte- 
forening: 

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

3252 0213 
2926 9085 

Husk at følge med  
på vores hjemmeside: 

www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

(p) 
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Med skrue hilsen  
ReduktionsReduktionsReduktionsReduktions----fastelavnskøllerne fastelavnskøllerne fastelavnskøllerne fastelavnskøllerne     

 
Flemming & (Reduktøsen) 
Jette Bjerre  
Vægterparken 237,  
2770 Kastrup 
3252 0213 

 
  

2448 5614 / 3031 7413 
 

fl.n.bjerre@comxnet.dk 
- eller 

jette.bjerre@comxnet.dk  

 
Tryk: Stifinderne © 2008  Reduktionen tager forbehold  

for tylkfejl og mistolkninger 

Reduktionens klumme: 
SÅ tror man, at ens bil kan holde i fred, 
mens man er til møde i hytten - men nej!  
Nummerpladerne - det dyreste på en bil - 
blev stjålet! Vi fik at vide, at der havde 
holdt 2 stk. BMW (sorte), de havde blokeret 
Nordstjerne Allé ( det lille stykke ned til os ) og 
skumle personer havde gået rundt - pist væk 
var nummerpladerne!  
Så vi skal vel have en eller anden Award for 
at deltage i et rambuktyveri, eller noget i 
den stil! Nu har vi fået nye plader og de er 

skruet fast og ikke kun clipset fast i en fin 
ramme med forhandlerens navn! Check lige 
din egen bil! - Øv! Sikke et bøvl, med Skat, 
forsikring mv. 
Nå, nu til noget helt andet, i ventetiden på at 
der skulle komme indlæg, tog jeg backup af 
digitalefoto og faldt over nogle fotos af 
personager, der stadig er medlem, hos Sti-
finderne - de fleste er fra 2003. Og som 
man siger i dag: De er totalt grineren! 
- Vi håber, at 
der blive lige så 
mange flotte 
udklædninger i 
år! 
Vi glæder os!!!!! 

Deadline   
Marts 

bladet: 

26/02-2009 


