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Først vil vi gerne sige tak for en hyg-
gelig formiddag til grupperåds-/
fastelavns-/tænkedagsmødet sidst i 
februar. Til grupperådet kom der 
mange gode input på banen fra jer 
forældre. Vi har skrevet det hele 
ned, og vil tage det med, når vi gør os 
overvejelser om det videre arbejde, 
både i bestyrelsen og i leder-gruppen. 
Referat fra grupperådsmødet følger 
med bladet, og billeder kan I både se 
i bladet og endnu flere findes på vo-
res hjemmeside, www.stifinderne.net.  
I marts skal vi endelig af sted på tur 
igen. Den står på fællestur d. 9.-
11.marts, og temaet denne gang er 
”bevægelse”. Programmet, synes vi, er 
blevet ret godt, så vi glæder os til at 
komme ud i det fri med alle vores 
dejlige spejdere. I vil få et deltager-
brev med hjem fra møderne, når til-
meldingsfristen er nået. 
18. marts og igen 19. April er der ar-
bejdsdag i spejderhytten, nærmere 
betegnet er der ”Hyttepatrulje”, så 
vores hytte kan være flif-flof på top-
pen og gøre det nemt og lækkert at 
lave godt spejderarbejde inde og ude. 
Kom og vær med ☺ Der står mere 

inde i bladet. 
Inde i bladet kan I også læse mere 
om vores bevægelsesdag, som vi hol-
der i april, bl.a. i forbindelse med af-
slutningen på 1000 km-mærket, som 
nogen har arbejdet hårdt for at nå, 
men absolut ikke begrænset til delta-
gerne hertil. Næh, vi vil have alle folk 
af huse og ud i vejret og være aktive 
sammen. Der er mange muligheder, 
bl.a. en spejder-triatlon. Det skal bli-
ve spændende.. Denne dag er også 
den allersidste, der kan føres kilome-
ter ind i ”1000 kilometer”-
protokollen, så husk nu at få samlet 
op på det hele! 
D. 23.april holder vi Skt. Georgs-
dagsmøde, en markering af spejder-
nes skytshelgen. Ridder Georg befri-
ede engang for længe siden en by og 
en prinsesse fra en farlig drage, men 
ville ikke modtage belønning for sin 
heltedåd. Derfor er han et forbillede 
for spejderne, for han gjorde noget 
godt for andre, uden at forvente no-
get igen, og i bund og grund var han jo 
bare en god kammerat. Det lover vi 
med spejderløftet, at vi også vil for-
søge at være. Ikke en dragedræber, 
men en god kammerat, og det og spej-
derlovens andre punkter tager vi op 
på Skt. Georgsdag. 

 
Med spejderhilsen 

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

Gruppeledernes marts - 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: 

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 både spejdere og forældre. (Hyttepatruljen) 

15. April 2012. Arbejdsdag i hytten. 
Deltagere: Alle både spejdere og forældre. (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) 

13. Maj 2012. Arbejdsdag i hytten. 
Deltagere: Alle både spejdere og forældre. (Hyttepatruljen) 

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) 

9. - 14. juli 2012. Mini-sommerlejr. 

15. - 21. juli 2012. Junior-sommerlejr. 

21. – 29. juli. 2012. Spejdernes lejr.  
Deltagere: Trop (Arrangør: Det danske Spejderkorps 
m.fl.) 
 
22/9 Spejderdag. 28.-30/9. divisions-mikro-mini-tur,  
5.-7/10. divisions-trops-tur. 26.-28/10. divisions-junior-tur 

Kommende arrangementer 
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Så kom vi ind i marts måned, som er 
den første  forårsmåned, så nu skal 
I nok tænke på, at vi er ude så tit, 
det kan lade sig gøre - derfor, 
HUSK TØJ PÅ EFTER VEJRET - 
læs mere om det andet steds i bla-
det. 
- Lad os se - jeg ved godt, at jeg 
sidste måned skrev noget om sam-
fund på programmet, men da meget 
af dette foregår udenfor, måtte vi 
finde på noget andet… 
Ligeså måtte vi finde på noget, som 
Radha og drengene kunne klare uden 
mig, da jeg jo igen var syg - øv, nu 
gider jeg snart ikke mere… Nå, nu 
ikke mere sygdomssnak :D 
Vi glæder os rigtig meget til fæl-

l e s t u r e n , 
hvor vores 
alle sam-
mens Radha 
jo bliver 20 
år om lør-
dagen. Hun 
havde intet imod at holde fødsels-
dag på fællesturen, det er nu også 
rigtig hyggeligt! 
Vi har også et par minier, der skal 
have deres spejdernavn på fæl-
lesturen - det er altid fantastisk 
spændende, hvad man kommer til at 
hedde… 
Ellers skal vi snart på jagt efter 
foråret og så har vi en lille overra-
skelse i midten af marts - ja, vi må 

vel nok indrømme det: Radha 
bliver 20 og jeg bliver 50 her i 
marts, så et eller andet tosset 
finder vi nok på…! ☺� 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Program 

7/3  Forberedelse til fællestur 

14/3  På jagt efter foråret - udenfor, med mindre det regner :D 

21/3  Hemmeligt møde ☺ 

28/3  Patruljesærpræg 

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

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. 
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Ja, denne gang er der ikke så voldsomt 
meget at sige, for pladsen er nemlig 
jeres egen. I har i hver patrulje skrevet 
et lille indlæg omkring det tema, vi lige 
har arbejdet med: Kommunikation. 
Det har vi været i gang med, siden vi 
kom tilbage fra juleferie – og vi har da 
været igennem en del; hvad er i det hele 
taget kommunikation? Gæt og grimas-
ser, teater, kropssprog, koder, ironi og i 
mandags var I så på et sms løb rundt i 
området. Og meget kan man sige om den 
moderne teknologis  kommunikationsmu-
ligheder, men når skidtet kikser, er det 
øv! Det gjorde Sahrabis telefon i man-
dags – lige præcis i det tidsrum nægte-
de telefonen at sende sms……meget 
mærkeligt. Nå, men som afslutning på 
det hele, skulle I lave skriftlig kommuni-
kation og det valgte vi at gøre patrulje-
vis, så om et øjeblik giver vi ordet til 
Juniorerne. 
Lige til sidst skal jeg sige: Dejligt, at vi 
var forholdsvis mange til fastelavn, og 
husk: Fællesturen ligger og venter. 
Jo flere vi er med, jo sjovere bliver det 
– vores ture, hvor gruppen er samlet, er 
noget af det dejligste, man kan opleve, 
så skynd jer at ringe til mig og sige, at I 
gerne vil med! 
 
Her er juniorernes indlæg: 
Rævene: 
Vi har lige lært at kommunikere på for-
skellige måder, fx ved at vise et even-
tyr, gæt og grimasser og ironi. Vi har 
også været på sms løb og det var sjovt. 
Ps: Det hele var sjovt. 

Pantere: 
Sms løb – vi synes 
det var sjovt 
Teater – det var 
okay 
Morse – det var okay 
Vi har talt med hinanden – juniorkode. 
Kænguruerne: 
Hej. Vi har lavet tegneserier i patrul-
jerne. Vi har også lavet sms løb om afte-
nen, da det var helt mørkt. 
Det var uhyggeligt☺ Hilsen Chanda, Fox, 
Yara, Sika og Dingo. 
Papegøjerne: 
I vores forløb med kommunikation har vi 
lært om, at man kan kommunikere på 
mange forskellige måder, bl.a. krops-
sprog, danse eller noget helt andet som 
at læse i en bog. Vi har også kommunike-
ret ved hjælp af sms og morse. Kommu-
nikation er faktisk mere spændende, 
end det lyder☺ 

 
Vi siger tak til vores børn for disse in-
put om, hvad vi har lavet den senere tid
☺ Nu kommer den dejlige tid forhåbent-
lig – i alt fald ifølge kalenderen, så 
husk: Fra nu af tøj på, så vi kan væ-
re ude til møderne! 
Husk også: Om ikke så lang tid er det 
Sct. Georgs dag, og der ligger også en 
mulighed her i foråret for at få gået, 
cyklet, bevæget 
sig, de sidste 
kilometer i hus. 

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 

Som I ved, er vi ved at være færdige med 
vores anden sæbekassebil. (JUBII!!) Der 
er stadig 3 måneder, til vi skal bruge dem, 
men det betyder jo bare, at vi for en gang 
skyld er i fantastisk god tid! :D - Det be-
tyder, at vi kan nå at prøve dem et par 
gange, træne lidt og bare blive super seje!  
Ellers er der ikke så meget mere at sige 
om ,hvad vi er i gang med. Vi skal selvføl-
gelig også slå vores tid fra sidste år og se, 
om I kan slå jeres gamle tropsleders tid. 
Det gik vidst ikke så godt sidste år, hva?  
☺ 

Vi skal snart på fællestur, hvor vi selvføl-
gelig skal være sammen med alle de andre 
Stifindere og hygge os helt vildt.  Temaet 
er bevægelse, så vi skal selvfølgelig bevæ-
ge os en del – måske ikke bare bevæge os 
fra A til B, men måske bevæge os op, ned 

og frem og tilbage... 
VIGTIG VIGTIG VIGTIG VIGTIG VIGTIG 
VIGTIG VIGTIG VIGTIG VIGTIG VIGTIG  
Det er i denne måned, at vi skal tilmelde 
os sommerlejren 2012! - Vi er sikre på, at 
vi allerede har prøvet at forklare jer, 
hvor fedt det bliver, men vi er stadig ikke 
helt sikre på, at det er til at forstå. - Så 
vær forbe-
redt på, at I 
får en seddel i 
den her må-
ned, hvor ef-
ter I hurtigst 
muligt skal 
tilmelde jer 
sommerlejren! 

Hey Falke og pingviner 

Mød foråret med Stifinderne. 
 
Lørdag den 21. april 2012 går, cykler og 
svømmer vi til den store ”guldmedalje”. 
Hele dagen vil der være forskellige aktivi-
teter, hvor alle Stifindere, forældre, 
søskende og hvem der ellers har lyst, be-
væger os rundt på Amager.  
Du kan f.eks. gå efter et flot 10, 20 eller 
30 km. mærke til uniformen, ja måske 

endda 50 km. eller er der nogen, der er 
friske på at snuppe det super seje 75 
eller 100 km. mærke. 
Du kan også prøve ”Spejdertriatlon” med 
svømning, gang og cykling.  
Dagen er også sidste udkald, hvis du skal 
have kilometer til 1000 km. mærket. Ud 
over at gå kan du tage en cykeltur rundt 
på Amager sammen med familien eller 
spejderkammeraterne. 
Hele dagen vil der være nogen i hytten, 
der kan hjælpe dig ud på en af de forskel-
lige ruter. Du vil også kunne følge med i, 
hvor langt de andre har svømmet, gået 
eller cyklet. 
 
Du kan læse meget mere om alle de spæn-
dende aktiviteter i april bladet, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen den 21. 
april. 

TropsTramp 

Baloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og Tavi 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 

 

 
 

Søndag den 18. marts kl. 9 – 12. 
Søndag den 15. april kl. 9 – 12. 
Søndag den 13. maj kl. 9 – 12. 

 

”Hyttepatruljen” er det navn, vi har givet det arbejde, der gøres for at holde hytten i 
fin stand. Ganske vist skal en spejderhytte ikke ligne en luksus villa, men det er altid 
rart, når tingene er hele og virker. 
 
Alle er velkomne i hyttepatruljen. Selv om 
mange af opgaverne mest er ”voksenopgaver”, 
så kan spejderne sagtens hjælpe til, både 
med at lægge fliser, male, ordne grunden og 
fjerne skurvogn.  
Alle hænder er meget velkomne! 
 
På arbejdslisten står for tiden: 
 
Flytning af dør i ”Bjerrehus” (skuret). 
Lægning af de sidste fliser op mod hytten. 
Reparation af cisterne. 
Lamper i køkkenet 
Fjernelse af skurvogn. 
Oprydning på grunden. 
Forårseftersyn af bålplads. 
Male hytten udvendigt (skal lige vente, til det bliver lidt varmere) 
Indretning af krea-rummet på 1. sal (lederne laver en plan) 
 
Har du lyst til at give en hånd med i ”hyttepatruljen” så skriv til  
stifinderne@stifinderne.net - så søger vi for formiddagskaffen 
 

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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”Der findes ikke dårligt vejr, kun forkerte klæ’r” 

….men hvad er så rigtige klæ’r? 
Desværre findes der ikke et enkelt 
svar på dette spørgsmål, men vi vil her 
gerne give nogle bud på, hvad du skal 
tænke på, inden du tager af sted på 
tur. 
Vi mennesker har det bedst, når le-
gemstemperaturen er tæt på 37o. Vi 
kan hverken lide at blive for varme el-
ler kolde. 
Her er nogle råd til, hvad du skal tæn-
ke på, når det er koldt: 
Tjek vejret før du tager hjemmefra, 

ikke kun lige nu, men i hele den pe-
riode du skal være væk. Vejret kan 
skifte både over dagen og fra dag 
til dag. Husk, at vind og regn eller 
sne får det til at føles koldere. 

Lag på lag: Tag flere lag tøj på. To tyn-
de lag varmer bedre end ét tykt 
lag. Tøj, der strammer, reducerer 
blodomløbet og isolerer dårligt, 
det er luften i og mellem tøjet, der 
isolerer (gælder også fodtøj). 

Varmt tøj inderst – vind- og vandtæt 
yderst. Start med strømpebukser/ 
lange underbukser/skiundertøj og un-

dertrøje. Herefter sokker, 
bukser, bluse, uniform og trø-
je/fleece.  Til sidst over-
træksbukser, jakke og støvler. 
Hold dig tør: Det gælder om at 
undgå fugtighed – ligegyldigt 
om den kommer indefra eller 
udefra. Brug rigtigt regntøj, 
når det regner. Vandtætte 
jakker er sjældent regntætte, 

når det virkelig går løs. Gummistøvler 
med ekstra såler og gode sokker kan 
ofte være bedre end vinterstøvler, der 
ikke kan tåle en hel dag i vand og mud-
der. 
Husk hue – halvdelen af den varme du 
mister, afgiver du fra hovedet. Brug 
tørklæde og vanter– de kan pakkes 
væk, hvis du får varmen. Husk at have 
ekstra vanter og sokker med i rygsæk-
ken. 
Varmt, vind- og vandtæt tøj behøver 
ikke være dyrt. Tænk kreativt og lang-
sigtet.  
Tøjet må hellere være for stort end 
for småt. Det vigtigste er regntøjet, 
er det for småt, kan det ikke ventilere 
og så bliver du våd indefra. 
 

Husk navn i alt dit tøj.  
Det bliver det ganske vist ikke 
varmere af, men det er lette-
re at finde. 
 
Hvis du er tvivl, så spørg din leder! 
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    Marts     April 

1 T   1 S   

2 F   2 M   

3 L   3 T   

4 S   4 O   

5 M   5 T Skærtorsdag 

6 T   6 F Langfredag 

7 O  Sidste tilmelding fællestur. 7 L   

8 T   8 S   

9 F Fælles tur 9 M 2. påskedag 

10 L Fælles tur 10 T   

11 S Fælles tur 11 O   

12 M   12 T   

13 T   13 F   

14 O   14 L   

15 T   15 S Hyttepatruljen 

16 F Senior-divionsturnering 16 M   

17 L Senior-divionsturnering 17 T   

18 S 
Senior-divionsturnering 

Hyttepatruljen 18 O   

19 M   19 T   

20 T   20 F (Afslutningsvandring) 

21 O   21 L Afslutningsvandring 

22 T   22 S (Afslutningsvandring) 

23 F   23 M Sct. Georgsmøde (alle) 

24 L   24 T   

25 S   25 O   

26 M   26 T   

27 T   27 F   

28 O   28 L   

29 T   29 S   

30 F   30 M   

31 L         
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Mini: 10/3 Radha (Kathrine) 20 års Føz’da 

 27/3 Akeela (Jette) 50 års Føz’da 

Jun: 8/3 Vachan (Heidi) 24 års Føz’da 

 10/3 Radha - igen 20 års Føz’da 

 14/3 Rama (Cleo) 12 års Føz’da 

 15/3 Rakcha (Julie) 10 års Føz’da 

 19/3 Tutu (Sofus) 10 års Føz’da 

 30/3 Minaul (Emilie) 4 års stjerne 

Trop: 22/3 Tavi (Rasmus) 23 års Føz’da 

BB: 8/3 Vachan - igen 24 års Føz’da 

 10/3 Radha - igen igen 20 års Føz’da 

 22/3 Tavi - igen 23 års Føz’da 

US: 22/3 Tavi - igen igen 23 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´s: 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 Bank Nordic 6509 - 3052993228      Husk at skrive 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   
April- 
Bladet 

29/3-2012 

Med forårskåde hilsner 
Reduktionen.Reduktionen.Reduktionen.Reduktionen.    

HUSK - HUSK 

- holder Spejdernes dag 
søndag d. 29/4. 2012 

I ved de dage hvor man får 
20% i stedet for de sæd-

vanlige 10 %  {:D< 
HUSK RABATKORT - 
få ét hos din leder - 

hvis du ikke har noget {:-) 

Reduktionens klumme: 
Tænkedagen gav penge til det internationale-
spejderarbejde, mere om det næste gang. 
Til fastelavnen 2012 blev kattekongerne:  
lille tønde: Yara -  
mellem tønden: Lars  (Jacala´s ven) -  
stor tønde: Tavi  
og så kattedronningerne:  
lille tønde: Chanda -  
mellem tønde: Glip -  
stor tønde: Ricky (Kamya´s far)  
Udklædninger:  
flotteste:  Yara -  
sjoveste: Siafu -  
fantasifuldeste: Chanda, Fox, Alina og Songo 
(Firlingerne) - 
Stort Bravo til jer alle!  
Billederne kan ses på hjemmesiden. 

Og nu hvor foråret endelig kommer, skal vi have 
hugget den gamle skurvogn op. Dette tager vi 
fat på d. 18 marts ved hyttepatruljemødet, så 
mød op og hjælp - på forhånd tak. - Hvis nogen 
er interesserede i at lave en ny skurvogn alá 
Bonderøvens, så er her et godt tilbud, under-
vognen ser fin ud, det ene hjul er fladt, ellers 
er den i tip-top stand og med få kilometer på 
bagen! Giv lyd før den bliver hugget op, hvis du 
er interesseret. God fornøjelse ☺ 

 


