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- Værsgo´- find selv farverne frem! 
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Gruppeledernes hjørne februar 2011 

 

Den 22. februar holdt vi Grupperådsmø-
de og Tænkedag. 
Mens der blev leget i det store lokale i 
stuen, holdt ledere og forældre gruppe-
rådsmøde (generalforsamling) på 1. sal. 
Vores kasserer gennem de seneste man-
ge år Stig havde forud for mødet med-
delt at han stoppede. Vi siger mange tak 
til Stig for det store og gode arbejde, 
han har lavet i de forgangne år. 
Valget af kasserer gav anledning til lidt 
”jobrotation” i bestyrelsen. Den sidden-
de formand Charlotte Holbech blev valgt 
som ny kasserer. Til ny formand blev 
valgt Merete Holst. Til den ledige besty-
relsesplads valgtes Gert Viuf. Vi fik også 
valgt ny revisor og nye suppleanter. 
Regnskabet for 2010 udviste for første 
gang i mange år et underskud. Under-
skuddet skyldes flere ting. I 2010 har 
både Det danske Spejderkorps og el-
værket omlagt betalingerne, så vi fra at 
have betalt bagud, nu betaler forud. Det 
betyder, at vi har betalt en gang mere i 
2010, end vi plejer. I 2010 har vi anlagt 
vores aktivitetsplads ved ”Bjerrehus”. 
Kommunen har betalt halvdelen og grup-
pen den anden halvdel. Desuden har vi i 
2010 haft flere aktiviteter, med flere 
deltagere og da tilskuddene først kom-
mer året efter, så må vi trække på kas-
sebeholdningen så længe. Umiddelbart 
giver underskuddet ikke anledning til 
bekymring, det er faktisk normalt, at vi 
må tage lidt af kassen, når vi øger akti-
viteterne. Den nye bestyrelse vil gå i 
gang med at se på økonomien, så vi i 2011 
igen kan få balance i regnskabet. 
Du kan læse alt om valg og hvad der el-

lers blev besluttet på Grupperådsmødet 
i referatet.  
Da grupperådsmødet var færdigt, sam-
ledes vi alle sammen i stuen og holdt 
Tænkedag. Ud over at synge og høre om 
Tænkedag og spejdere i andre lande, så 
samlede vi ind til Tænkedagsfonden. 
I år går pengene fra Tænkedagsfonden 
til projekter for børn og unge i Burma. 
Projekterne er rettet mod de børn og 
unge, som er flygtet på grund af mili-
tærdiktaturet. Vi samlede i alt 364 kr. 
ind til Tænkedagsfonden, og det er rig-
tigt flot. 
I marts har vi fællestur til Wiggatorp 
ved Ganløse. En af grundene til af vi ta-
ger på fællestur er, at vi prøver at ar-
bejde på kryds og tværs af gruppen. Vi 
skal huske, at vi ud over at være minier, 
juniorer og tropsspejdere alle sammen 
er Stifindere.  
Fællesturen er også der, hvor de nye 
spejdere får deres spejdernavn, så må vi 
se hvor mange nye navne, vi skal have 
fundet frem. Det kan vist blive rigtig 
mange. 
Du kan læse mere om turen her i bladet, 
ligesom du kan finde tilmelding og pakli-
ste. 
Husk sidste frist for tilmelding til fæl-
lesturen er den 16. marts. 
 

Med spejderhilsen 

Darzee og Chui Darzee og Chui Darzee og Chui Darzee og Chui (Vibe og p) 
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I den kommende tid er der række arrangementer 
for spejdere og deres familier. Ud over de ar-
rangementer, der er omtalt her i bladet, er der: 

 
 

17. marts 2011 kl. 19. Ledermøde. 
Deltagere: Ledere, assistenter (Arrangør: Stifinderne – GL). 
 

18. – 20, marts 2011. Seniordivisionsturnering. 
Deltagere: Klan. (Arrangør: Amager division) 
 

21. marts 2011. kl. 18,30 Bestyrelsesmøde. 
Deltagere: Bestyrelsen. (Arrangør: Stifinderne) 
 

23. marts 2011. Regamamøde. 
Deltagere: Ledere. (Arrangør: Amager division) 
 

25. – 27, marts 2011. Fællestur. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Stifinderne) 
 

6. april 2011. Divisionsrådsmøde. 
Deltagere: Gruppens repræsentanter. (Arrangør: Amager division) 
 

27. april 2011. kl. 18,00-19,30 Sct Georgsmøde. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Stifinderne) 
 

28. april 2011. Gruppeledermøde. 
Deltagere: Gruppeledere. (Arrangør: Amager division) 
 

13. – 15. maj 2011. Divisionsturnering. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Amager division) 
 

4. juni 2011. Korsvejsmarked. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: FDF Korsvejen) 
 

8. juni 2011. Skæg & Blålys. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Amager division) 
 

18. juni 2011. kl. 13- ca. 19. Familiedag/sommerafsluting. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 

9. – 16. juli. 2011. Sommerlejr. (Alle) Gillastig (Sverige). 

Kommende arrangementer 
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Halløj alle minier. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Nøj, hvor vi glæder os til foråret - 

for hvor har det dog været koldt og 

blæsende på det sidste. Dette re-

sulterede jo som bekendt også i, at 

jeg rendte ind i en masse sygdom. 

Jeg er rigtig glad for, at jeg har 

nogle meget kompetente medledere, 

der kan springe til ind imellem ☺ 

I startede på klimamærket før vin-

terferien, hvor I snakkede om, hvor 

lang tid det tager, for affald at 

forsvinde i naturen - det er helt 

utroligt! - At tænke sig: F.eks. Et 

cigaretskod, der bliver smidt i natu-

ren, er 3 år om at forsvinde!!! - Så 

rygere: Husk nu at smide dem i 

skraldespanden! 

Vi vil meget gerne fortsætte med 

dette mærke, men da det meste af 

det, der hører til, foregår udenfor 

og det stadig er rimeligt mørkt, når 

vi har møde, så måske vi venter lidt 

med at færdiggøre det. 

Ellers går vi lidt ind i forberedel-

serne til fællesturen d. 25. - 27. 

marts 2011, hvor vi håber, at rigtig 

mange af jer kommer med. - Det 

plejer at være rigtig hyggeligt med  

aktiviteter udenfor, sang, leg, bål og 

ikke mindst navngivning ☺ 

I forbindelse med, at jeg desværre 

er syg, har jeg forsøgt at få en 

vikar til Kathrine, da Karen (Melvin), 

som også er over 18, har ferie her 

d. 2. marts og kan ikke være der 

hver gang. Ligeså ved vi alle, at der 

af og til skal lidt mere gennem-

slagskraft til at få ørenlyd hos en 

flok larmende minier, end Kathrine 

har endnu - det er på vej, - så vihar  

ikke rigtig noget fastlagt program 

for marts, men vi tager det gang 

for gang. - Vi håber, at det er I 

orden med jer. Måske tager vi også 

fat I jer forældre til hjælp ;D - På 

forhånd tak. - Akeela/Jette 

Godt forår alle sammen ☺ 

Radha, Glip, Chikai, Radha, Glip, Chikai, Radha, Glip, Chikai, Radha, Glip, Chikai,     
Melvin  og Akeela.Melvin  og Akeela.Melvin  og Akeela.Melvin  og Akeela.  
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Ja, så er vi næsten ude af den sidste 
vinter måned og på tirsdag starter 
foråret! HURRA. Fantastisk dejligt at 
vide.  
Vi får travlt – vi er igen i gang med et 
mærke – igen. I har stort set lige fået 
jeres mærke for håndværk, hvor I 
har lavet nogle fede bålkapper og nu 
er vi så i gang med et mærke, der 
hedder klar dig selv. 
Det vil vi dog være lidt længere tid 
om at tage, for der er mange ting, I 
skal igennem, inden vi med stolthed 
kan overrække jer sådan et mærke ☺ 
I tirsdags fejrede vi tænkedag hos 

Stifinderne – ligesom man gjorde over 
resten af verden – og det blev en fin 
aften. Jeg savnede en stor del af jer, 
men sådan er det jo, når mødet plud-
selig ligger på en anden dag end den 
vante. Til gengæld er vi der igen fra 
på mandag. 
Vi skal videre med nogle af alle de 
ting, der hører med til at klare sig 
selv – hvor mange kan fx lappe deres 
cykel selv? Hvor mange ved, hvordan 
man sorterer affald? Ja, der er man-
ge ting, man skal kunne, når man er 
spejder og vi vil så gerne lære jer det 
hele. 
Så skal vi selvfølgelig også lige huske 
at vende næsen mod slutningen af 
marts, hvor vi skal på fællestur. Det 
plejer at være nogle rigtig gode ture 
og det satser vi da også på denne 
gang. Det er sidste weekend i marts, 
så skynd jer at finde ud af, om I kan 
komme med – jo flere vi bliver, jo sjo-
vere er det. Vi skal faktisk også bruge 

(Fortsættes på side 6) 

Hej juniorer. 

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

Program: 

28/2   Noget om cykler, affald og knive!  

7/3   Vi skal blandt andet spise kage, for Radha har fødselsdag 

14/3   Vi møder en halv time før og laver mad sammen (og min Balderhund har 
fødselsdag! 12 år). 

21/3   Vi gør klar til fællestur ved at finde ud af, hvordan man pakker patrulje-
kasser, rygsæk og planlægger, hvordan man egentlig finder vej, når man 
skal på tur. 

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

27-29/3  Fællestur. Glæd jer☺ 
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

- Tja, tropsledelsen er draget på vin-
terferie, men vi har hørt lidt om, at 
troppen er i fuld gang med en mega-
smart go-car-agtig ting til Oak City 
Rally - så det færdige resultat glæder 
vi os til at se i funktion. - Nu har de jo 
også en fagudlært tømmer til hjælp ☺
Trops Tramp  

Tavi, Melvin og Ikki  Tavi, Melvin og Ikki  Tavi, Melvin og Ikki  Tavi, Melvin og Ikki  
(Michael)(Michael)(Michael)(Michael)    

Hey Falke & Musvåger 

Vi ses-mine damer og herrer ☺ 

 Gekko , Mia, Radha,  Gekko , Mia, Radha,  Gekko , Mia, Radha,  Gekko , Mia, Radha,     
Tulipan (Heidi) ogSahrabiTulipan (Heidi) ogSahrabiTulipan (Heidi) ogSahrabiTulipan (Heidi) ogSahrabi 

denne tur til at lave nogle af de ting, I 
skal kunne i forbindelse med mærket 
Klar dig selv. OG! Så er det jo en fa-
belagtig lejlighed til at vise sin bålkap-
pe frem, for den skal man naturligvis 
have med! 
Vi skal også lige nævne, at Heidi, der 
er seniorspejder hos Stifinderne, har 
erklæret, at hun gerne vil være en del 
af lederne hos juniorerne og det er vi  
jo glade for! Velkommen til hende. Det 
er rigtig godt, at Heidi har lyst, for 
fra maj måned skal vi undvære Jack i 
længere tid, da han skal på uddannelse. 
Det er øv for os, men skønt for Jack. 
14.marts, vil vi blive rigtig glade, 
hvis I kan møde klokken seks i ste-
det for halv syv. Til gengæld, skal I 
ikke have spist hjemmefra – vi skal 

nemlig lave mad nede i hytten. Vig-
tigt at huske! 
Nå, jeg skriver lige et program her 
nederst på siden, og så skal jeg måske 
stoppe for denne gang, men nu hvor 
foråret nærmer sig, bliver jeg altid en 
smule overkåd, og der er så mange sjo-
ve ting, vi skal! 
Til alle jer nye: Husk at få rabat-
kort til Spejder Sport, hvis I ikke 
har fået det af os endnu. Det giver 
10 % og i nogle situationer 20 – så 
det kan betale sig at have i lommen! 

(Fortsat fra side 5) 

En gammel Oak City Rally (bil?) 
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Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺ 

Sikke en spændende måned vi går i 
møde, med hele tre fødselsdage i sig-
te, så tillykke til Tulipan, Solsikke og 
Kaktus. 
Så er der også fællesturen d. 25. til 
27., hvor vi alle ser frem til en god 
oplevelse og masser af sjov sammen 
med vores medspejdere. 
Der er også senior divisions turnering 
i denne måned, hvor vi, på trods af 
gode intentioner, desværre ikke stil-
ler med nogle hold i år. Det betyder 
dog ikke, at vi ikke vil give en hånd 
med til at holde så fantastisk et initi-
ativ i live, og vi er derfor nogle styk-
ker, der stiller op som postmandskab 
og lige giver en hånd med til teamet, 
som har gjort det hele muligt. 
 
Så kommer vi til den del af indlæg-
get, hvor jeres bedårende klanleder 
minder jer om vigtige datoer til at 
stoppe i jeres kalender; 
Onsdag d. 2. er der møde for dem, 
der ønsker at hjælpe til med senior 
divi, mødet holdes hos Mikkel Skov 
Torsdag d. 17. er der ledermøde, som 
jeg mener er vigtigt lige at huske på. 
Fredag d. 18. til søndag d. 20. er der 
senior divi, 
Sidst men ikke mindst, er der fæl-
lestur d. 25. til d 27. 
Og så minder jeg endnu en gang om, 
at Cimber Klan holder fest lørdag d. 9 
april.  
Så er der ikke så meget andet tilbage 

at sige i dette indlæg. Håber at se 
alle glade og veloplagte i løbet af må-
neden og så ser vi alle frem til det 
næste klanmøde d. 14. april, hvor Tid-
sel planlægger hemmeligheder og 
overraskelser til os. 
 

Blomstrende hilsner  

Rose (Emilie)Rose (Emilie)Rose (Emilie)Rose (Emilie)    

Hej alle seniorer. 
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Så er der fællestur med Stifinderne. Vi skal til ”Hotel Wiggatorp” ved Ganlø-
se. Hytten ligger lige op til skoven, så du kan nok gætte, hvor vi skal være en 
stor del af tiden. Vi skal ud og afprøve vores sanser. Vi skal se, hvor gode vi er 
til at finde vej, og vi skal se på alt det spændende, naturen gemmer på. 
Der skal selvfølgelig også være tid til at hygge, synge og lege.  Der er lagt op 
til en alle tiders tur, men for at det kan blive en rigtig god oplevelse, så er det 
vigtigt, at du kan holde varmen, når vi er ude og ikke bliver våd. Derfor er det 
vigtigt at have det rigtige tøj på afhængig af vejret. I slutningen af marts kan 
vi have næsten alt slags vejr, så det er vigtigt at se på vejrudsigten, inden vi 
tager af sted. 
Det er vigtigt at kunne holde fødderne tørre, så godt fodtøj er rigtigt vigtigt. 
Gummistøvler kan være gode, specielt hvis de er store nok til, at du kan have 
nogle gode sokker på i dem. Ellers er støvler fint, hvis de er vandtætte. Tørre 
sokker er også vigtige.  
Overtøj kan være meget forskelligt, men det er vigtigt at være klædt varmt 
på indefra og med et vind- og vandtæt lag yderst.  
Hue og vanter/luffer fuldender påklædningen. Du kan ikke holde fingrene var-
me en hel dag i små, tynde strikvanter, men strikvanter kan være gode, når 
man skal lave noget, og så kan man have et par luffer til at varme fingrene i, 
når vi går fra det ene sted til det andet. 
..og til sidst. 
HUSK alt skal mærkes med navn. Der er ikke meget ved at have det rigtige tøj 
med, hvis man ikke kan finde det. 
 
Du kan finde tilmeldingen i februar bladet, i hytten og på www.stifinderne.net  
Husk at sidste frist for tilmelding er den 16. marts. 
 
Vel mødt til fællestur den 25. – 27. marts. 
 

Med spejderhilsen 

Lederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i Stifinderne    
    

Fællestur den 25. – 27. marts. 
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  Marts   April 
T 1   F 1   

O 2   L 2   

T 3   S 3   

F 4   M 4 14 

L 5   T 5   

S 6   O 6 Divisionsrådsmøde 

M 7 10 T 7   

T 8   F 8   

O 9   L 9   

T 10   S 10   

F 11   M 11 15 

L 12   T 12   

S 13   O 13   

M 14 11 T 14   

T 15   F 15   

O 16 Sidste tilmelding fællestur L 16   

T 17 Ledermøde 19,00 S 17   

F 18 Seniordivisionsturnering M 18 16 

L 19 Seniordivisionsturnering T 19   

S 20 Seniordivisionsturnering O 20   

M 21 Bestyrelsesmøde               12 T 21 Skærtorsdag 

T 22   F 22 Langfredag 

O 23 Regamamøde (leder/div) L 23   

T 24   S 24 Påskedag 

F 25 Fællestur M 25 2. påskedag                   17 

L 26 Fællestur T 26   

S 27 Fællestur O 27 Sct. Georgsmøde (Alle) 

M 28 13 T 28 GL-møde 

T 29   F 29   

O 30   L 30   

T 31       
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Mini 10/3 Radha (Kathrine) 19 års Føs’da 

 19/3 Tutu (Sofus) 9 års Føs’da 

 22/3 Sebastian 7 års Føs’da 

 27/3 Akeela (Jette) 49 års Føs’da  

Junior 10/3 Radha - igen 19 års Føs’da 

 14/3 Rama (Cleo) 11 års Føs’da 

 15/3 Rakcha (Julie) 9 års Føs’da 

 27/3 Pukeena (Rasmus) 9 års Føs’da 

 29/3 Twiga (Sofia Mary) 12 års Føs’da 

 30/3 Minaul (Emilie) 5 års Stjerne 

TL 22/3 Tavi (Rasmus) 22 års Føs’da 

BB 8/3 Tulipan (Heidi) 23 års Føs’da 

 10/3 Radha - igen igen 19 års Føs’da 

 22/3 Tavi - igen 22 års Føs’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 (Tulipan) 
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 vores hjemmeside: 
www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

JL:  

TA: Michael Falmer (Ikki) 

Svendsvej 1 tv. , 4000 Roskilde  
5151 9931 
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Med  hilsenMed  hilsenMed  hilsenMed  hilsen    
Reduktøren. Reduktøren. Reduktøren. Reduktøren.     

Reduktionens klumme: 

Der er  noget i luften? Men jeg ved 
ikke hvad! - 
Jeg har set noget underligt i mit 
skab. Bukser, der kun går til knæet, 
og så nogle sko med huller i! - Jeg 
overvejede at smide dem ud, for hvad 
skal de dog bruges til ? Bukserne ser 
underligt ud uden på et par lyserøde 
Jenslyner og skoene kan ikke holde 
sneen ude. Hjælp søges! 
Buske og træer er ved at få nogle 

underlige knopper, der er lysegrønne? 
Nå jeg finder nok ud af det hele, om 
en måneds tid… ☺ 
 

 
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 © 2010  Reduktionen tager forbehold  

for tylkfejl og mistolkninger 

Deadline   
April- 
Bladet 

24/03-2011 

Stifindernes Støtteforening. 
 

Vi er en gruppe, der står ved siden af Stifinderne. 
Vi hjælper til med støtte til ture og hytten . 
Når lederen ringer hjem under en lejr: ”hjælp de skal 
i bad!”, giver vi ofte en tur i svømmehallen, bare som et 
lille eksempel! 
Lederne og de frivillige hjælpere får årligt en lille ry-
ste-sammenfest som tak for den store indsats! 
Under byggeriet af hytten var støtteforeningen  
særdeles aktiv med støtten. 
Der er store planer om at bygge køkkenet om, så 
der kan laves flere aktiviteter i køkkenet og når vi får  
lavet om på 1. sal, er der mange muligheder her også. 
 

Hjælp os - så vi kan hjælpe spejderarbejdet. 
 

Indmeldingen kan ske hos Henning Christensen,  
tlf. 2926 9085  hechristensen@tdcadsl.dk 
Det koster kun 100,-kr pr år. 
Tænk dog, hvad den smule gør! 

Med  Støtte hilsen 
Flemming BjerreFlemming BjerreFlemming BjerreFlemming Bjerre    


