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Og ja, det er stadig os to, der står 
som afsendere, for ved gruppeleder-
valget, som lederne holdt i januar, stil-
lede vi os til genvalg for en periode 
mere og lederne valgte at vælge os. 
Forudgående havde der været en god 
snak om, hvad vi i ledergruppen gerne 
ville have skulle ske med Stifinderne i 
fremtiden og hvordan vi bedst kan ud-
nytte de ressourcer, vi har. Dét er 
slet ikke et lukket emne, for vi vil ud-
vikling! Senere i bladet kan I læse om, 
hvordan vi bl.a. vil arbejde med det i 
et leder-bestyrelses-støtteforenings-
forum en dag i april. 
I februar starter det officielle spej-
der-år. Det er nemlig her, vi har vores 
grupperådsmøde, som er vores form 
for generalforsamling. I år holder vi 
det søndag d. 26. februar, og for at vi 
ikke bare skal mødes for at sidde til 
møde, holder vi samtidig ”tænkedag” 
og fastelavn for børn og voksne og det 
skaber traditionelt en ret hyggelig 
stemning i hytten, inde som ude.  
I vil inden længe modtage indkaldelse 
til rådsmødet såvel som vores årbog, 
der indeholder skriftlige beretninger 
om det, vi har bedrevet hele sidste år 
og om de planer, vi har for det næste. 
Her vil I også kunne læse om, hvad 

Tænkedag nærmere går ud på. 
I marts drager Stifinderne igen på 
tur, for der står fællestur på pro-
grammet d. 9.-11.3., og vi skal ud og 
lege med bevægelse. Bevægelse kan 
forstås på mange måder og det bliver 
spændende at se, hvad der bliver fun-
det på. På fællesturene handler det 
meget om, at lære resten af gruppen 
at kende, og der er en helt særlig magi 
på disse ture, når vi I vores gruppe 
har vi tradition for, at vi giver vores 
nye spejdere deres spejdernavn ved 
en hyggelig og stemningsfuld dåb på 
fællesturene. Vi håber, at spejderne 
her, både til dåben men også på hele 
turen, for alvor kan mærke, at de hver 
især er en vigtig del af den flok, der 
er Stifinderne. Det kan vi i hvert fald. 
(-Man bliver helt bevæget..). I får in-
vitation med hjem til fællesturen på 
et af de første møder i februar. 
Alle grene har nu fået fastlagt hvor og 
hvornår, deres sommerlejr skal ligge, 
så hvis ikke det allerede er meldt ud 
til jer, så hiv fat i jeres leder og 
spørg, hvis I står med en presset 
deadline for feriebestilling.  
Det var, hvad vi havde valgt at bringe.  

Vi glæder os til at se jer alle d. 26. 
februar. 

Med spejderhilsen 

Darzee & Darzee & Darzee & Darzee & 
ChuiChuiChuiChui    (Vibe & p.) 

Gruppeledernes februar - hjørne 2012 
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I den kommende tid er der en række arrangementer for 
spejdere og deres familier. Ud over de arrangementer, der 
er omtalt her i bladet, er der: 

 
4. Februar 2012. Divisionens lederdag. 
Deltagere: Ledere og seniorer. (Amager division) 

5. Februar 2012. Arbejdsdag i hytten. 
Deltagere: Alle. (Hyttepatruljen) 

26. februar 2012. Grupperådsmøde. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: GL og formand) 

29. februar 2012. ledermøde. 
Deltagere: Ledere (Arrangør: Stifinderne) 

9. – 11. marts 2012. Fællestur. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 

16. – 18. marts 2012. Senior-divisionsturnering. 
Deltagere: Klan. (Arrangør: Amager division) 

18. Marts 2012. Arbejdsdag i hytten. 
Deltagere: Alle. (Hyttepatruljen) 

20. 21. og 22. april 2012. Afslutningsvandring. 
Deltagere: Alle + forældre. (Arrangør: Stifinderne) 

23. april 2012. Sct. Georgsmøde. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinderne) 

27. april 2012. Bestyrelses- og ledermøde. 
Deltagere: Ledere og bestyrelser (Arrangør: Stifinderne) 

11. – 13. maj 2012. Divisionsturnering. 
Deltagere: Trop, junior. (Arrangør: Amager division) 

11. – 13. maj 2012. Uddannelsesmarked Sjælland. 
Deltagere: Ledere. (Arrangør: Det danske Spejderkorps) 

17. maj 2012. Senior-skovtur. 
Deltagere: Klan (Arrangør: Område 2) 

20. maj 2012. Oak City Rally. 
Deltagere: Junior og Trop (Arrangør: Absalon division) 

16. juni 2012. Familiedag. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: Stifinderne) 

21. – 29. juli. 2012. Sommerlejr.  
Deltagere: Trop (Arrangør: Det danske Spejderkorps m.fl.) 
 

Kommende arrangementer 
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Så nåede vi til den allervigtigste 
måned i vores spejderverden - nem-
lig februar, hvor vi starter på et nyt 
spejderår sådan lige omkring Lord 
Baden Powells fødselsdag, som er 
den 23. februar, som nogle af jer 
minier nok kan huske lidt om fra 
efteråret, hvor I fik en del at vide 
om spejderbevægelsen og hvordan 
det hele startede - det var ret 
spændende. 
I februar måned vil vi starte på et 
mærke, der hedder” Kultur og Sam-
fund” -basis. Det handler om mange 

forskellige ting, som vi sammen skal 
finde ud af. 
Ligeså øver vi knob lidt indimellem, 
så I kan blive rigtig gode til at hej-
se flaget, binde råbåndsknob på 
ryggen og med én hånd - eller tæer-
ne - det ser sjovt ud. 
Vi fik delt jer op i nye patruljer her 
først i det nye år, og det ser ud til, 
at det går meget godt indtil videre. 
Vi kan afsløre, at vi er i fuld gang 
med at planlægge årets sommerlejr, 
men emnet er en hemmelighed indtil 
videre… Glæd jer :D 
På Tænkedagen giver de spejdere, 
der har lyst, 2 kr. pr. påbegyndt 
spejderår, til spejdere i et andet 
land, som ikke har så mange penge 
til aktiviteter som os. I år er det 
igen Burma, der er de heldige. 
Vi ses og glæder os til en flok smuk-
ke, sjove og fantasifuldt udklædte 
minier til rådsmødet d. 26. februar. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Program 

1/2  Knob og Samfund 

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

8/2  Knob og Samfund 

15/2  VINTERFERIE - Intet møde 

22/2  Knob og Samfund 

29/2  Knob og Samfund 

26/2  Grupperåd/tænkedag/fastelavn for hele gruppen 

Med Mini-hilsen 

Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,    
 Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. 

Hej til alle minier og deres familier. 

Burma-spejdernes logo... 
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Så er vi i gang med et nyt mærke: Kom-
munikation. Og hvad i alverden er så det 
for en størrelse? Det kan være rigtig 
mange ting og vi skal igennem mange 
forskellige måder at kommunikere på, 
inden vi kan sy mærket fast på vores 
uniform. Til gengæld fik I et hånd-
værksmærke i mandags – det havde vi 
faktisk taget nærmest uden at opdage  
det!!! Der kan man se. Men I kan med 
sindsro sy det på, for I har jo både haft 
fat i værktøj, da I lavede spil, i maling 
og klister da I lavede hatte, i papir for 
at lave noget ud af det, så I opfylder 
absolut alle krav til dette mærke. Til 
lykke med det. 
I foråret venter en fællestur og i uge 
29 venter der en sommerlejr på Næsby 
Centret, som er et dejligt sted, hvor 
der er mulighed for at lave rigtig mange 
forskellige ting – og så er der smukt. 
Når vi har ”kommunikeret” færdigt, har 
vi et andet mærke klar, men det får I 
mere at vide om til den tid. 
Lige nu er det næste der venter forude 
Rådsmøde og fastelavn, hvor vi også har 

Tænkedag . 
Sangen vi 
skal synge, 
kan I, for 
den har vi 
sunget sidste 
mandag og vi 
kommer til at 
synge den 
igen inden 
Tænkedag. 

Det er også os, der skal male tønderne i 
år, så mandag 20. februar er det med at 
have gammelt tøj på, der er det nemlig 
store tøndemalingsdag…..og det er Sah-
rabi, der er i spidsen for at male…
pædagoger elsker fingermaling☺  

Så er det ellers med at finde ud af, 
hvad man vil være til fastelavn – tænk, 
at man denne ene dag om året kan være 
lige, hvad man vil, det er da fantastisk! 
Så er Vashan sygemeldt på grund af en 
rigtig dum skulder og vi ved ikke, hvor-
når vi får hende tilbage igen. 
Hvis der er nogle forældre, som har lyst 
til at hjælpe os en gang imellem, vil vi 
være glade for en tilkendegivelse. Det 
kan nemlig godt komme til at knibe lidt 
for vores ledere de næste par måneder. 
Så, sig endelig til. Det er ikke noget, I 
skal fast, det er et spørgsmål om, at det 
er rigtig godt at have nogen, man kan 
trække på, når det kniber. Tag en snak 
med en af lederne, hvis du har mod på at 
hjælpe os af og til. 
Vi vil lige her til sidst sige, at I må me-
get gerne huske at melde afbud, når 
jeres barn ikke kommer til spejder  - 
det kan I gøre hos os alle tre pr. sms/
opkald☺ 

Vi er mange og nu kommer den skønne 
tid langsomt tilbage, den tid hvor vi kan 
være udenfor og lave ”rigtige” spejder-
ting. 
 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 18:30 til 20:30 

Med spejderhilsen 

 Gekko , Radha  Gekko , Radha  Gekko , Radha  Gekko , Radha     
og Sahrabiog Sahrabiog Sahrabiog Sahrabi 

Kære Juniorer 
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

TropsTramp 

Baloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og Tavi 

I Februar står den på Oak city bil, Oak 
city bil og Oak city bil. Sidste år var vi 
lidt sent ude og det skal ikke ske igen i 
år, så nu skal der bygges bil.  
Vi starter ligesom sidst, hvor vi jo plan-
lagde, hvordan bilen skulle se ud, hvordan 
den skulle bygges og hvem der skulle stå 
for hvad.  
Det bliver også sådan i år, at vi skal have 
lavet en bil mere hvis alle, der gerne vil 
deltage, skal have muligheden for at 
komme med. Vi skal også have malet bilen 

fra sidste år, så den er ”mega svedig”, 
når vi nu skal af sted i år. 
Den sidste måned har I selv planlagt mø-
der og det kommer I til fremover også. 
Det kommer dog til at foregå på en lidt 
anden måde, end det har gjort indtil vi-
dere. Det bliver sådan, at PL’er og PA’er 
holder planlægningsmøder med os og så 
lægger vi programmet.  Vi vil prøve at 
bruge de inputs, vi har fået fra tidligere 
planlægningsmøder, hvor alle har været 
med. På den måde skulle vi gerne komme 
til at lave noget, alle synes er både sjovt 
og spændende. 
Vi har gennem længere tid snakket om, 
at vi gerne vil holde et forældremøde, 
hvor vi kan snakke om den kommende 
sommerlejr 2012, samt løst og fast. 
Dette møde vil vi holde torsdag d. 23. 
februar 

Hey Falke og pingviner 

Fællestur 9.-11. Marts 2012 
Stifinderne i bevægelse 

Kan en spejder bevæge andet end fødderne?  
Sammen på tværs af gruppen skal vi prøve en masse ting 
af, bevæge os, hinanden, stort og småt, måsen og ikke 

mindst have det rigtig sjovt!  
Vi skal sove i hytte, lave sjove, spændende og hyggelige  

aktiviteter ude og inde, og så lærer vi hinanden super godt at kende  
både i patruljen og i hele gruppen.  

OBS! Vi vil igen rigtig gerne have nogle forældre med på holdet, så hvis  
din mor eller far har lyst til at give en hånd med og have det sjovt  

sammen med os, så tal med den nærmeste leder! Det er drøn hyggeligt ☺ 
Hold øje med uniformslommerne, der vil snart ligge en invitation i een af dem!... 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 

 
 

Søndag den 5. februar kl. 9 – 12. 
Søndag den 4 marts kl. 9 – 12. 

 

Tak for den store indsats med at få sat bagvæggen op. Der venter mange andre ting 
og det er rart, at der er kommet nye kræfter til. 
Det gik som en leg at få sat bagvæggen op, Lars var håndværker, Freddy var Savfø-
rer, Merete, p. & Flemming var praktiske 
grise. 

 

På arbejdslisten står for tiden: 
- Flytning af dør i Bjerrehus” (skuret). 
- Reparation af låsetøj i hoveddør. 
- Lægning af de sidste fliser op mod hyt-
ten. 
- Reparation af cisterne. 
- Lamper i køkkenet 
- Opretning af dør til den store stue. 
- Fjernelse af skurvogn. 

 

Har du lyst til at give en hånd med i 
”hyttepatruljen”, så skriv til  
stifinderne@stifinderne.net - så sørger vi 
for formiddagskaffen m.v. 
Vi mødes igen d. 5 februar & d. 4 marts kl. 09:00 
                           Og mange tak for den gode indsats d. 15 januar. 

På gensyn 

Ledere og spejdere i Stifinderne Ledere og spejdere i Stifinderne Ledere og spejdere i Stifinderne Ledere og spejdere i Stifinderne  
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1 Buni (Jonathan) 728,9 km 6 Vachan (Heidi) 458,8 km 
2 Chikai (Niclas) 650,4 km 7 Tavi (Rasmus) 401,6 km 
3 Glip (Mads) 590,7 km 8 Limmerchin (Magnus) 279 km 
4 Radha (Kathrine) 523,3 km 9 Toomai (Jacob) 271,5 km 
5 Melvin (Karen) 495,9 km 10 Darzee (Vibe) 217,4 km 

1000 km. mærke Top 10 pr. d. 25.1.2012 
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Hej alle Stifindere og forældre. 

Søndag den 26. februar kl. 10 – 13.  
 

Søndag den 26. februar holder Stifinder-
ne Grupperådsmøde, Tænkedag og Faste-
lavn. Grupperådsmødet er vores general-
forsamling. Det er her, vi vælger besty-
relse og aftaler, hvad Stifinderne skal 
lave i det kommende år. Mens de voksne 
holder møde, leger troppen sammen med 
Emilie og Kathrine med spejdere og sø-
skende. 
 
I forbindelse med Grupperådsmødet hol-
der vi også Tænkedag og Fastelavn. Fa-
stelavn behøver nok ikke så megen præ-
sentation, for den tradition er vist kendt 
af alle. Tænkedag er derimod en rigtig 
spejderbegivenhed, men alle andre kan 
også have glæde af at være med. Tænkedag er kort fortalt den dag, hvor spej-
dere i hele verden tænker på hinanden. Egentlig er Tænkedag den 22. februar, 
men vi har valgt at slå den sammen med Grupperådsmødet og Fastelavn, til en 
forhåbentligt rigtig god oplevelse for hele familien. 
 
Til Tænkedag plejer spejderne at give 2,- kr. for hvert påbegyndte år, de har 
været spejdere. Pengene går til Tænkedagsfonden, der blandt andet støtter op-
starten af spejderarbejde i lande, hvor der endnu ikke er spejderarbejde, lige-
som fonden giver hjælp til børn og unge i udviklingslandene. 
 
Indkaldelse til Grupperådsmødet og indbydelse til Tænkedag og fastelavn bliver 
udsendt i starten af februar.  
 
Husk tilmelding til Fastelavn 
 
På gensyn den 26. februar. 
 

Ledere og bestyrelsen Ledere og bestyrelsen Ledere og bestyrelsen Ledere og bestyrelsen     



9 

    Februar     Marts 
1 O   1 T   
2 T   2 F   

3 F 
Uddannelsesmarked, Fyn, 
ledere 3 L   

4 L 
Lederdag, Amager division 
Uddannelsesmarked 4 S   

5 S 
Hyttepatruljen Uddannel-
sesmarked, Fyn 5 M  10 

6 M  6 6 T   
7 T   7 O  Sidste tilmelding fællestur. 
8 O   8 T   
9 T   9 F Fælles tur 

10 F   10 L Fælles tur 
11 L   11 S Fælles tur 
12 S   12 M  11 
13 M 7 13 T   
14 T   14 O   
15 O   15 T   
16 T   16 F Senior-divionsturnering 

17 F   17 L Senior-divionsturnering 
18 L   18 S Senior-divionsturnering 
19 S   19 M  12 
20 M  8 20 T   
21 T   21 O   
22 O   22 T   
23 T   23 F   
24 F   24 L   
25 L   25 S   

26 S 
Grupperådsmøde/ 
Tænkedag/Fastelavn 26 M  13 

27 M  9 27 T   
28 T   28 O   
29 O  Ledermøde 19,35 29 T   
      30 F   

      31 L   
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Mini: 3/2 Numa (Mathias) 2 års stjerne 

 10/2 Matkah (Maya) 2 års stjerne 

Jun: 6/2 Tikki (Axel) 10 års Føz’da 

 7/2 Alina (Nanna Sofie) 1 års stjerne 

 18/2 Tutu (Sofus) 3 års stjerne 

 22/2 Chanda (Marie) 1 års stjerne 

 28/2 Songo (Martine) 1 års stjerne 

Trop: 5/2 Pudmini (Louise) 13 års Føz’da 

RRA: 1/2 Havtrold (Helene) 9 + 
18 

års stjerne 

GL: 15/2 Chui (lille p.) 54 års Føz’da 

WWW: 1/2 Biju (Frank) 50 års Føz’da 
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(p) GL: Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

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

2075 9045 
vibe@stifinderne.net  

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

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 
MA & JA: Kathrine Bjerre (Radha) 

Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 
2348 4782 

kathrine.bjerre@stifinderne.net  

MH: Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

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

3252 5831 
hjpj@mail.dk  

Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170  
charlottefalmer@privat.dk 

2168 6937 

Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup 

3250 0073 
jack@boetius.dk 

4044 4466 
JA: Heidi Lyhne (Vachan) 

Middelgrundsvej 19,2,tv. 2300 Kbh.S. 
6091 2474  

heidilyhne@gmail.com  

TL: 
+ Melvin MA: 

Rasmus Thomsen (Tavi) og  
Karen Busk (Melvin),  
Ved Mønten 15, 3. th., 2300 Kbh. S. 

4029 7207 
2323 4275 

rakmu@hotmail.com  

KL: Emilie Falmer (Mao) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

2163 6470 
mille.falmer@hotmail.com 

Formand: Merete Holst 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
5135 6377  

mereteoglars@vip.cybercity.dk 

Kasserer: Charlotte Oszadlik Holbech 
Præstefælledvej 93, 2770 Kastrup 

2340 9551 
lotte@ease.dk  

Støtte- 
forening: 

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

3252 0213 
2926 9085 

Husk at følge med på hjemmesiden 

www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

JL:  

TA: Martin Velde Andersen (Baloo) 
Christen Kolds allé 10, 2770 Kastrup 

3252 6180 

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100.– medlem pr år.  
Indsættes på konto i Amagerbanken 5207 - 1501175 Husk at skrive Jeres navn på. Tak ! 
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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 © 2012   

Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Deadline   
Marts- 

Bladet 

01/3-2012 

Reduktionens klumme: 
- Pu - Ha 
Efterlyses: Køler til elmåleren - Årbog 
mv. og bladet, skal trykkes! 
Nå! - den gamle bærbare skal frem for at 

lave adresselabels. - Ja, det lyder måske 
tosset, meeen den gamle Dell Lattitude 
kan brevflette med en tabel, som vores 
adresseliste er skrevet i.  
- Så frem med disketten, ja den skal sta-
dig bruges! Godt nok er den gammel, men 
som gammel Elektronikmekaniker smider 
man ikke gammelt guld på gaden! 
Som jeg engang læste på en Ga-jol æske: 
[Alt nyt er ikke ret - alt gammelt er ikke 
skidt] - - - - - -.  
Og når jeg nu har fød-
selsdag passer det vel 
fint! 

Med kæmpe føs´da´shilsen 
Reduktøren og –tøsen 

Hvad kaldte 

du mig? 


