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DDS STIFINDERNE
Forord
Om Stifinderne.
Stifinderne er startet i 1953 som en spejdergruppe i Det danske Spejderkorps.
Stifinderne arbejder ud fra den internationale spejderbevægelses grundideer – at
udvikle børn og unge både fysisk, intellektuelt, socialt, åndeligt, kreativt og følelsesmæssigt. Det danske Spejderkorps er åbent for alle uanset race, sprog, religion
og politisk overbevisning.
I Stifinderne lægger vi vægt på, at spejderarbejdet skal være udviklende, udfordrende og sjovt.
Det er vigtigt for os at have en god kontakt til forældrene. Vi laver i løbet af året
flere arrangementer for hele familien. Forældrenes opbakning er vigtig både direkte i arbejdet og som ambassadører overfor andre børn og forældre.
Det daglige arbejde foregår i aldersopdelte afdelinger, mens vi ved gruppearrangementerne ofte arbejder på tværs af afdelingerne.
For den enkelte spejder er ideer og værdier formuleret i spejderloven.
Spejderloven er ikke en lov som sådan, den er mere en ramme, om det vi laver.
Spejderloven
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:
 at finde sin egen tro og have respekt for andres








2

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

DDS STIFINDERNE
Velkommen
Med vores årbog 2014 – 2015 vil vi
gerne fortælle om vores aktiviteter i
2014, ligesom vi gerne vil fortælle om
de aktiviteter, vi planlægger for
2015.
Når vi fortæller om vores aktiviteter, så er det for at give et indtryk
af, hvad det vil sige at være spejder
i Stifinderne i 2014, og måske give
læseren lyst til selv at prøve spejderlivet.

mange børn og unge en forhåbentlig
god spejderoplevelse. Hvor mange

ved vi ikke præcist.
Hvis du vil læse om os, evt. læse vores månedlige blad og se billeder fra
vores aktiviteter, kan du gå ind på
Stifindernes hjemmeside
www.stifinderne.net, hvor du kan finde mange flere billeder fra både
2014 og fra årene før.
På hjemmesiden finder du også mange andre oplysninger og historier om
Stifinderne.

Årbogen er blot en af flere måder,
hvorpå vi forsøger at fortælle om
spejderarbejdet i Stifinderne. Helst
vil vi give børn og unge, der ikke er
spejdere, mulighed for at selv at prøve spejderlivet.
Stifinderne har gennem årene givet

Med spejderhilsen.

Stifindernes

ledere og bestyrelse.

3

DDS STIFINDERNE
Gruppeledernes beretning 2014-2015
Året 2014 har budt på nye udfordringer
for os alle sammen, særligt pga. den store lederrokade, der fandt sted kort inden 2013 sluttede. Men det har også
åbnet op for en masse nye muligheder og
overvejelser omkring anderledes måder,
at gøre tingene på.
Så selvom det er det samme, vi kalder
vores arrangementer og måske det samme indhold vi bruger, så er der alligevel
lagt stor tanke bag hver gang, i forsøg
på at være nyskabende og stadig holde
fast i de værdier, vi repræsenterer.
En af de værdier vi især sætter højt er
fællesskabet; fællesskabet i grenene,
mellem grenene og, i det sidste år især,
mellem spejderne og forældrene. Dette
er kommet til udtryk gennem mange af
de ting, det
er
lykkedes
os at lave
med de ekstra hænder,
som
forældrene
kan
give.
Forårsturen, blandt andet, var arrangeret som et samarbejde mellem bestyrelsesforkvinden, gruppeledelsen og en
forælder, hvilket gav ledergruppen den
særlige oplevelse af ikke at vide, hvad
der foregik og derfor også kunne nyde
mystikken af at være på tur på lige fod
med spejderne. På denne tur blev natløbet også genindført.
På vores sommerlejr, som i år var en
fælleslejr, havde vi også fornøjel-
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sen af ekstra hænder fra forældre og
venner, hvilket gav mulighed for, at alle
kunne komme afsted på heik, sove i shelter og aktiviteter ud over det sædvanelige.
Vi har i 2014 også arbejdet på at gøre
os selv mere synlige som gruppe. Det gør
vi hvert år i forbindelse med Skæg og
Blålys, som bliver afholdt på Islands
Brygge, Stjerner i Natten som er kommunens tiltag for at fremvise foreningslivet og vores Spejderdag, hvor vi inviterer venner, bekendte og beboere i området til at være med for en dag. I år har
vi så prøvet at afholde Sct. Georgs dag
på Travbanen, og dette er et koncept, vi
har tænkt os at arbejde videre med.

Med hjælp fra bestyrelsen, forældrene
og hyttepatruljen, har vi også fået lavet
en del opgraderinger i hytten. Vi har
blandt andet fået lagt varme og internet
ind, samt et nyt blandingsbatteri til køkkenet. Vi arbejder på at blive så digitale, at der i fremtiden vil være mulighed
for betaling af ture og arrangementer
over nettet.
Vi ønsker alle et glædeligt nytår og håber, at det nye år vil byde på lige så gode oplevelser som 2014, vi vil i hvert
fald gøre vores.
Glade nytårshilsner
Gruppelederne

Gekko og Mille
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Formandens beretning 2014-2015.
Så er der igen gået et år hos Stifinderne, det har været et travlt år.
Set gennem mine briller, er der sket en
masse. Der er kommet mange nye Stifindere, både store og små. Hvor er det
dejligt at se de unge mennesker vokse
med de opgaver, man giver dem og gå på
opgaverne med krum hals.
Der er var været afholdt Korsvejsmarked, med deltagelse at forældre, spejdere, ledere, Støtteforening og bestyrelse. Det er det, der gør Stifinderne til
en sammenhængende gruppe, at der kan
arbejdes sammen på kryds og tværs.

ten.
Og ja, det er sandt, der er kommet
trådløst internet.
Jeg vil gerne takke alle der bakker op
om Stifinderne, som hjælper en aften
når en af de faste ledere er forhindret,
eller når der skal ske en reparation på
hytten, tager med på weekend tur og
sørger for, at der er lækker mad til alle
og ikke mindst lederne, der uge efter
uge sørger for, at de unge mennesker
lærer at være spejdere.
Nu er det kun, at vi håber vi får et lige
så godt år i 2015.

Her i vinter har vi fået varmepumpe i
stuen, ny vandhane og et par nye radiatorer på 1. sal, så nu håber vi på at varme og vand regnskabet bliver bedre, og
ikke mindst giver en bedre varme i hyt-

Med hilsen og stor tak for
året

Merete Holst

5

DDS STIFINDERNE
Lederpatruljen.
Gruppeleder: Jack Böetius – Gekko.
Medlem af Stifinderne i 5 år
Gruppeleder: Emilie Falmer - Mille.
Medlem af Stifinderne i 17 år
Minileder: Vibe A. K. Jørgensen - Darzee.
Medlem af Stifinderne i 30 år
Mini- , junior ass. og klanleder: Katrine Bjerre – Radha.
Medlem af Stifinderne i 17 år
Miniassistent: Henriette Bendz
Forælder i Stifinderne i 5 år ( Som yngre var hun grøn spejder )
Juniorleder: Charlotte Falmer – Sahrabi.
Medlem af Stifinderne i 16 år
Juniorleder: Peter Glennung - Chui.
Medlem af Stifinderne i 48 år
Juniorassistent: Jonathan Pedersen - Buni.
Medlem af Stifinderne i 11 år
Tropsleder: Rasmus Thomsen – Tavi.
Medlem af Stifinderne i 16 år
Tropsassistent: Nikolaj Kaas Mortensen - Gråbror
Medlem af Stifinderne i ½ år
Tropsassistent: Jette Bjerre – Akeela.
Medlem af Stifinderne i 16 år
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DDS STIFINDERNE
Stifindernes udviklingsplan 2015.
MÅL

HVORFOR

HVORDAN

MÅL
HVORFOR

Forøge gruppens antal med 4 spejdere og 2 ledere
Flere spejdere i gruppen og i de enkelte grene giver mulighed
for at lave spejderarbejde, arrangementer og aktiviteter af
højere kvalitet og bedre mulighed for at arbejde med patruljeideen..
Ledere for at have voksne til at være med til at udvikle spejderne
Vi vil gøre os mere synlige ved at fortsætte med at lave
events og være med til eksterne arrangementer, som for eksempel det lokale Stjerner i natten, også gennem sociale medier og lokalavisen.
Vi vil også bruge de sociale medier mere
Bibeholde spejderne og ledere i gruppen
For at grenene kan forsætte med at lave spændende møder

HVORDAN

Arbejde med at styrke patruljesystemet i grenene og lave en
mere glidende overgang ved oprykning ved at lave en besøgsordning til den nye gren for dem, der skal rykke op.
Lederuddannelse, og hjælpe på tværs af afdelingerne

MÅL

Inddrage flere forældre i gruppen til hjælp med diverse
(Hyttepatrulje, ture, hjælp til møder osv.)

HVORFOR

HVORDAN

For at aflaste lederne og få et bedre samarbejde mellem leder og forældre
Og for at få mere hjælp til diverse ting omkring hytten og
gruppen
Lave mere reklame for projekter og spørge mere direkte når
vi har brug for hjælp
Evt. oprette en liste med forældrenes kompetencer

Lederne i Stifinderne.
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Støtteforeningen 2014-2015.

2014 har igen været et godt år for
Støtteforeningen. Vi fik lavet en helt ny
bod, da formanden blev sur på den gamle
bod, da der kun var én, der vidste, hvordan den skulle samles.
Det nye system er praktisk og gennemtænkt, i alt er der kun 4 forskellige enheder, stiger, hyldekanter, kryds og
rugbrødskasser, det kan vist ikke sættes forkert op, og tak til hjælperne med
at få den produceret. Den blev ”lidt”
dyr, men er pengene værd.
Så kan vi også skrive
en meget god gerning på, for da en
klanspejder var så
uheldig at moderen,
kom til at smide uniformen ud, bare fordi spejderen havde
været så miljøbevidst, at lægge den
til vask i en sæk, og
så i bryggerset var
gode råd dyre. Alle

ledere blev sat i sving med at skaffe
mærker - og her støttede Støtteforeningen både økonomisk og moralsk.
Medlemskab af Støtteforeningen
koster kun 100.– medlem pr år.
Indsættes på konto i:

Bank Nordic 6509 - 3052993228
Husk at skrive Jeres navn på indbetalingen.
På forhånd tak !

Formand

Flemming Bjerre.

8HUSK - Korsvejsmarkedet 6 juni 2015

- HUSK
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Hyttepatruljen
I 2014 er vi blevet færdige med indretningen af aktivitetsrummet på 1. sal, ligesom der er lavet en del små og store reparationer.

huggeplads, renovering af bålpladsen,
indretning af skuret, garage til vores
Oak City-biler samt opbevaring til rafterne.

I den sidste del af året har vi fået skiftet blandingsbatteriet i køkkenet, installeret internet og ny opvarmning i stueetagen.

Indendørs mangler der fortsat lidt på 1.
salen. Hertil kommer det løbende vedligehold og de små reparationer, der altid
kommer, når hytten bliver brugt.
Vedligeholdelsen og udviklingen af hytten
og dens omgivelser er en vigtig del af
spejderarbejdet i Stifinderne. Vi er glade for al den hjælp, vi kan få så byd endelig ind, hvis du har tid og lyst til at give en hånd med. Du kan læse om de konkrete aktiviteter i bladet.
Med spejderhilsen

Chui.

En stor tak til alle der hjulpet os i 2014.
Vi har fortsat en lang ønskeseddel omkring de udendørs faciliteter, der blandt
andet omfatter en egentlig snitte- og
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DDS STIFINDERNE
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 forældre, ledere og spejdere i alderen 15 – 23 år.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af Grupperådet. Bestyrelsen er ansvarlig for gruppens økonomi og daglige drift.

Hyttepatruljen mv.
Til at hjælpe med at holde vores hytte i fin form har vi en hyttepatrulje. Hyttepatruljen består af forældre, spejdere, tidligere medlemmer,
ledere og andre der har lyst til at give en hånd i det praktiske arbejde i
og omkring Stifinderne.
Samarbejdet med spejdernes forældre er em vigtig del af arbejdet i
Stifinderne. Uden hjælp fra forældre og andre kunne vi ikke gennemføre de mange aktiviteter vi har på programmet
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DDS STIFINDERNE
Organisation
Gruppeledelsen:
Alle gruppens ledere og assistenter udgør sammen med gruppelederne
gruppeledelsen.
Gruppeledelsen har overfor grupperådet og bestyrelsen ansvaret for
spejderarbejdet i gruppen.

Støtteforeningen:
Stifindernes Gruppes Støtteforening støtter arbejdet i Stifinderne.
Støtteforeningen giver hovedsagelig støtte til større investeringer.
Støtteforeningens indtægter kommer fra kontingent fra foreningens
medlemmer og fra salg af lopper. Støtteforeningen deltager hvert år
med en bod på Korsvejsmarkedet - se efter vores vartegn storken
Storkild.

Bladet:
Vores medlemsblad ”Stifinderen” udkommer hver måned og indeholder
program for gruppens og afdelingernes aktiviteter.
Desuden indeholder bladet referater fra ture og møder, hæder, adresseliste og meget andet af interesse for alle i gruppen.
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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DDS STIFINDERNE
Mini 2014-2015.
I starten af 2014 bestod minigrenen af
en lille sluttet og meget engageret flok
på kun 6 minispejdere. Med årets udgang var tallet mere end fordoblet, og vi
går ind i 2015 med 3 patruljer, der i alt
rummer 15 spejdere, og så er der dem,
der står lige på spring til at melde sig
ind. Det giver basis for spejderarbejde
på en helt anden måde, og vi har nu meget bedre muligheder for at arbejde
med en af spejderideens grundpiller,
patruljen.
Men hvad er det, vi laver nede hos minierne?
Som minispejder har man det sjovt! Minierne leger lege med mening i, synger
sange og lærer at samarbejde i patruljen, og oplever noget af det vigtigste
ved at være spejder. At være fælles om
at få tingene til at fungere og at være
en god kammerat.
Om aktiviteterne på de ugentlige møder
kan fortælles, at vi har arbejdet med
forskellige forløb, færdigheder og temaer, så som
knob og koder, men også en
fantasiramme
som
”Huleboerne fra istiden”,
der dannede rammen om
forskellige aktiviteter for
at styrke sammenholdet i
grenen og i patruljerne og
finde ud af, hvordan man
løser opgaver sammen som
spejder,
give basiskendskab til områder som
bål og kniv, opmærk-
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somhed i naturen og på at skærpe sine
sanser.
Minierne har deltaget på mange fællesarrangementer med resten af Stifinderne i løbet af året. Her iblandt kan nævnes Skt. Georgsmøde og Tænkedag, hvor
vi sammen med resten af gruppens medlemmer har arbejdet med spejderloven
og spejdere i andre lande.
Minierne har været stærkt repræsenteret på vores gruppe-fællesture. Forårets tur bød på temaet Orientering, og
gav en masse spændende teoretisk og
praktisk viden om at finde vej og så nogle drønsjove løb og opgaver. Decembers
nissetur gav alle vores nye spejdere en
super spejderoplevelse med patruljer på
kryds og tværs af aldre og grene i gruppen, så vi lærer hinanden at kende fra
stor til lille, løb i skoven, opgaveløsning i
patruljerne, sjove lege og nisse-hygge i
vildskab. Og så var der også lige 11 stolte minier, der fik den store oplevelse at
få deres spejdernavn.
Vi glæder os allerede til
forårets fællestur med
alle de andre Stifindere.
Af større arrangementer udover gruppen har
vi i maj deltaget på Pandaløbet på Kastrupfortet, sammen med en
masse andre spejdere
fra København og Amager. Den deltagende
patrulje prøvede at gå

DDS STIFINDERNE
Mini 2014-2015.
alene rundt på posterne, hvor vi ledere
godt kunne holde os pænt væk, mens
minierne selv klarede ærterne. Og som
de dog ku’! Stifinderne hev en rigtig flot
2.plads hjem, og lederne var lige ved at
hoppe ud af deres gode uniform af
stolthed  Vi tager selvfølgelig af sted
til Pandaløb igen i 2015, for det er et
rigtig godt arrangement, hvor man kan
få oplevelsen af, hvor mange andre spejdere, der egentlig er på Amager.
Årets oplevelse var for rigtig mange
gruppesommerlejren til Sverige. En uge
med vandreture på Söderåsen, lejrliv,
båltænding, telt-opslagning, madlavning
og alt det, der nu hører til. I løbet af
turen arbejdede vi også med at tage
duelighedstegnet ”Friluftsliv/basis”, og
så fik vi da også lige et 10 km-mærke at
sy på uniformen efter en af vores vandreture.
Hvor sommerlejren går hen i 2015 ligger
pt ikke helt fast, da det nye lederteam
lige skal flette kalendere, men at der
bliver fuld fart på frilufts- og lejrlivet,
det er der ingen tvivl om.
Fælles for alle disse ture og fællesarrangementer kan siges, at der har været
en flot høj deltagelsesprocent fra miniernes side. På turene har den været
marginalt tæt på 100! Der var vist lige
en enkelt, der var på ferie, mens der var
nissetur… Det betyder rigtig meget for
sammenholdet at have den slags fælles
oplevelser og at opleve hinanden helt
tæt på i andre rammer.
I 2014 har vi måtte sige tak for mange

års godt selskab til medhjælperne Chikai (Niclas) og Glip (Mads), der nu har
super travlt med deres uddannelse såvel
som med at være seniorer.
Til gengæld har vi budt velkommen til
Henriette i lederteamet, som pt. består
af Henriette, Radha og Darzee, der dog
snart stopper. Der vil i de første måneder af 2015 ske en masse overlevering
og vidensdeling, alt imens der aktivt søges efter én mere til teamet. Det er
bare lidt sjovere at være
tre, især med så mange
aktive, engagerede og
skrupskøre spejdere 
Vi vil i 2015 arbejde sammen i det nye lederteam
for at holde samme gode,
høje niveau, måske med
flere nye ideer, så spejderne fortsat vil have
lyst til at deltage lige så
aktivt på de ugentlig møder og på ture og arrangementer.

Med Spejderhilsen-hilsen

Henriette, Radha & Darzee

(Henriette, Kathrine
& Vibe)
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DDS STIFINDERNE
Junior 2014-2015.
Vi har i løbet 2014 gennemført en række sjove og udviklende forløb. Vi startede
året med et forløb om udviklingen af spejderbevægelse
og spejderarbejdet i andre
lande. Vi lavede balloner og
”fløj” rundt til forskellige
lande. I foråret var vi igennem et længere forløb omkring orientering, der sluttede med orienteringsløb både
på fællesturen og på vores
møde i Kongelunden.

Juniorerne har været gennem en markant udvikling både som individer og som
gruppe. Det er tydeligt, at en stor del
af juniorspejderne nærmer sig tropsalderen. Både spejderfærdighederne og
ansvarligheden har taget et seriøst ryk
opad.

Spejderliv er friluftliv, og derfor er det
naturligt, at størstedelen af vores aktiviteter foregår udenfor. I det lune efterår fortsatte vi med udendørsaktiviteter helt frem til midten af november,
hvor vi begyndte på juleforberedelserne. Med mindre vejret er helt umuligt,
starter vi vores møder med en udendørs
leg.
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Håndtering af kniv, sav og
økse er vigtige spejderfærdigheder. Vi arbejder bevidst på, at disse færdigheder indgår i så mange af vores aktiviteter som muligt. Op mod sommerlejren
lavede vi forskellige spil. Fremstillingen
af cub, mikado og tre på stribe bød på
store udfordringer i forhold til håndtering af værktøjet, men der blev virkelig
gået til den, og det lykkedes at få fremstillet nogle gode spil.
Årets sommerlejr var en fælleslejr for
hele gruppen. Vi var på Gillastig nær Söderåsen i Sverige. Det var en rigtig god
lejr, hvor vi fik arbejdet både som afdeling og sammen med resten af gruppen. Vi fik øvet vores spejderfærdigheder blandt andet på vores flotte køkken
-/spisebord.
Vi var på en spændende heldagsheik i

DDS STIFINDERNE
Junior 2014-2015.
den fantastiske natur i Söderåsens naturpark. På heiken fik vi lejlighed til at
studere naturen på nærmeste hold,
særligt blåbærbuskene tiltrak sig stor
opmærksomhed. Da vi sidst på dagen
kæmpede os op fra bunden af Skæret
til Hjortespringet var vi trætte, men
alle klarede de 20 km. i fin stil.
Efteråret har handlet om bål. Vi har
lært om brænde og båltyper, - vi har
savet, hugget og snittet, og prøvet at
tænde op på mange måder. Hele forløbet udløste et bålmærke, som man naturligvis først kunne få, når man havde
tændt et bål, der kunne brænde i
mindst fem minutter, uden at der blev
gjort noget ved det.

Divisionsturen i efteråret viste, at Stifindernes juniorer på alle måder kan måle sig med juniorerne i resten af divisionen, både på færdigheder og måske endnu tydeligere som gode spejderkammerater. De samme gode takter blev vist
frem på vores nissetur i november. Vi er
rigtig glade for og stolte over, at vi har
en juniorgruppe, der behandler hinanden
ordentligt og er gode kammerater.
Arbejdet i juniorafdelingen vil i 2015
fortsætte i det spor, der er lagt i 2014.
Det handler om, at vi bliver skrappe til
de grundlæggende spejderfærdigheder
samtidig med, at vi udvikler os som spejderkammerater, der tager ansvar for
både os selv og for hinanden.

Sidst på efteråret lavede vi et lille detektiv forløb. Det handlede meget om at
være opmærksom og have øje for de
små detaljer. Alle patruljer fik lavet
nogle rigtigt fine scenarier, som det lige
så flot lykkedes for de andre patruljer
at finde historien bag.

Vi vil gerne give alle vores juniorspejdere mulighed for, i løbet af tiden hos os
at være den, der som patruljeleder sammen med sin assistent tager ansvar for,
at patruljen løser de opgaver, den får,
og som sikrer, at alle i patruljen er med.
Derfor laver vi nye patruljer med
nye patruljeledere og assistenter i
Buni,
løbet af året.

Med Junior-hilsen

Radha, Sahrabi og Chui.
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Trop 2014-2015.
Nå. Så gik der igen et år med de dejlige
og gæve tropsere. Og et begivenhedsridt et af slagsen ikke mindst. Der er
sket et par ændringer i tropsledelsen,
eller rettere sagt, vi har forøget tropsledelsen. Nikolaj (Der nu hedder Gråbror) var med os på sommerlejr og han
må have syntes, at I var nogle skønne
unger, for han blev hængende, da sommeren var slut og ville gerne være leder
hos os. Så stort trops tramp og velkommen til Nikolaj.
I løbet af året har vi selvfølgelig lavet
en masse skøre, skægge og gakkede
ting. En af de mere gakkede ting vi har
lavet og som jeg gerne vil fremhæve, var
vores 24 timer i sovepose mærke. Og
nu sidder du måske og tænker ”ja ja, 24
timer i sovepose, PlayStation, tv og masser af guf og så går det nok. Sådan nogle præpubertære unger sover alligevel
18 timer i døgnet”. - Men sådan går den
ikke hos Stifinderne. Der blev danset
limbo, spist boller i karry uden hænder,
byttet sovepose uden at komme ud af
den ene før man kom ind i den anden,
leget gæt og grimasser, og nå ja der var
også en forhindrings bane. 24 ultimativt
skøre timer.
Som altid (eller i hvert fald de sidste
par år) var vi på Oak City Rally. Verdens
længste og hårdeste sæbekasseløb. Vi
har vores biler og vi skal da også deltage
i 2015. Selvom vi nok også bør få bygget
en garage til dem, så de kan stå fint i
tøvejr og ikke fylde inde i hytten 
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Vi var også på sommerlejr i Sverige.
Nærmere bestemt Gillastig som ligger
ved en natur park, der hedder Söderåsen. Der var en fantastiske tur, hvor
vores nu nye leder Nikolaj fik jer at møde for første gang. Det var en super
hyggelig tur med alt fra eventyr til helt
almindeligt spejder arbejde.
Trop og klan var på en to delt hike, hvor

første del bestod af en 30 km. kano hike
fordelt over 2 dage. Det var nok her de
land-glade spejdere fik sig nogle udfor-

DDS STIFINDERNE
Trop 2013-2014.
dringer. Trods der var et par ledere, der
var bagtrop for at redde eventuelle nødstedte spejdere, var der en lille detalje,
vi havde glemt. Hvem skulle redde de
nødstedte spejderledere? Men det gik
heldigvis godt, eller... Der var en kano,
der måtte vendes og et par pagajer, der
måtte reddes og her varmer det jo mit
gamle spejderhjerte, når I så bare springer ud af kanoer og hjælper og fortsætter helt uden at pive (eller næsten)
Da vi så næsten alle kom tørskoede i
land, begav vi os ud på endnu et eventyr
med mindst lige så mange udfordringer.
Vi fór ikke rigtig vild, vi gik bare lidt
rundt om os selv og opdagede, at vi overhovedet ikke var nået så langt, som vi
egentlig gerne ville. Gudskelov blev vi
reddet af Jette og Emilie, som fandt os
og fik os på rette vej og vi fandt en shelter, vi kunne sove i. Der var bare det, at
de kasser som vi havde fået mad i, blev
en lille smule glemt og så hang vi på dem.

Og det at skulle slæbe køletaske og plastik kasser gennem den svenske naturpark var lidt af en udfordring, men det
blev taget med et smil på læben.
I det nye år, og også lidt i det år vi går
ud af, har vi ændret den måde, vi arbejder på. Førhen har spejderne selv planlagt, hvad de skulle lave og hvornår. Det
gør de ikke mere. Så første halvår er det
aktiviteter, de selv har valgt, men som vi
så har planlagt hvornår og så skulle de
gerne selv kunne planlægge nogle møder
og nogle patrulje ture selv.
Ellers er der ikke så meget andet at fortælle, end at vi glæder os til endnu et år
med spejder, gak og gøjl og andre løjer.

Med tropshilsner

Tavi, Akeela og Gråbror

(Rasmus, Jette og Nikolaj ).
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Klan 2014-2015.
Så gik der sørme et år til med klan aktiviteter. Vi startede året med at lave
vores bålkapper færdige og så tog vi
”24timer i sovepose” mærket sammen
med troppen. Det var godt nok en varm
oplevelse, men sjov og underholdende på
samme tid.
I februar måned fik vi lavet en masse
forskellige lejrpladsmodeller i spisepinde, som man kan bruge til at forklare,
hvordan og hvorledes de forskellige ting
på en sommerlejr ser ud, og så man kan
få en fornemmelse af, hvad man skal
lave, når man er på lejr og skal have bygget de forskellige ”møbler”, som man
bruger i løbet af sådan en uge. Disse
modeller står oppe i krea lokalet, hvor vi
holder vores møder.
Mads, Niclas, Jonathan og Steffen var
på Zaxsez løb, hvor de fik en flot 17.
plads.
Det meste af marts måned gik med at
planlægge vores poster til årets forårs
fællestur, hvor temaet var orientering.
Det gik super godt og vi fik både lært
os selv og de andre spejdere en masse
forskelligt om orientering.
Vi har prøvet at lave mad over trangia
og fundet ud af, at madpandekager ikke
er det nemmeste at lave over trangia. I
hvert fald ikke pandekagerne :P
Vi har også været på Oak City Rally,
hvor vi kom ind i en god tid, som år efter år bliver kortere og kortere. Gad
vide, om det bliver ved? Vi blev nr. 7 af
seniorerne, så det er jo rigtig flot.
Inden Oak City Rally lavede vi et
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WOOP-løb for os selv og troppen, hvor
vi kom rundt omkring i lokalområdet og
afprøvede sæbekassebilerne. Det blev
en sjov oplevelse, hvor troppen oplevede
både at fare vild og revne et par bukser

I sommerferien var Mads, Niclas og
Kathrine med resten af gruppen i Sverige på sommerlejr, hvor vi bla. var på kano heik og så en masse af Sveriges flotte natur.
Mia var en tur i Italien med hendes familie, så hun havde en anden sjov tur i
sommerferien.
I september måned fik vi en medlems
stigning på 50% og vi er nu 6 klan spejdere, der laver ting sammen. Så velkommen til Jonathan og Steffen.
I slutningen af september var vi på fjolle-tur sammen med troppen, hvor vi lavede en masse sjove ting og fik alle nogle sjove minder derfra.
I efterårsferien var Jonathan og Niclas
afsted på forskellige SPARK kurser og
lært en masse forskellige ting, og mødte
nye spejdere.
Slutningen af året har vi brugt på at
opfinde vores eget spejder-brætspil og
så lavede vi til slut også en smule julepynt af lidt alternative materialer.
Tak for et godt år, og må vi opleve en
masse gode ting i det
nye år.
Klan hilsen

Kathrine.
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Fjolle tirsdags vennerne
Det har været noget
af et år og vi har fået
flyttet nogle grænser
sammen.
Idéen med de her fjolle-tirsdage er:
De seje spejderledere,
som altid stiller trofast op hver tirsdag, skal ha en
"hviledag" med en kop kaffe.
At se, at spejderne selv kan løse opgaver
sammen - også selv om man ikke kender
til opgaven, før man står langt inde i den.
Alle kommer lidt ud af deres komfortzone i trygge rammer - hvor der altid er
hjælp og støtte.
Nå ja og der kan blive vendt" lidt op og
ned" på det normale.
2014 har været et dejligt år af se tilbage på. - I soveposen i 24 timer, hvor der
gik kukur i den. - Der var også dagen,
hvor et vindue gik i stykker, mens motorsaven kørte på fuld damp. - Og en hel
weekend hvor det, at have ondt i rumpetten, bare var en lille del af turen - Eller
dér hvor politiet kom forbi, for at se
nærmere på en lang ranglet spejder…
- Noget nyt i år var, da fjolle-tirsdags
vennerne stod for et natløb på fællesforårsturen - uh ha, hvor den gamle borg
gik igen - så de gamle vægge gav lyde…
Vi har en regel, hvor vi siger, at det som
sker på en fjolle-tirsdag ikke må gå videre. - Vi lever i en tid, hvor alt går videre

næsten i samme sekund, det sker. - Alle
som er med på de her dage skal ha et
frirum, hvor det at være fjollet bliver
sammen med dem, der er fjollede.
I år har vi hilst på mange fjolle-tirsdags
venner:
- Der var Homer og hans familie - Spillemanden - Kong Valdemar Atterdag Blachman, Lina og Remee - Maja, Danny,
Jonna, Gert, Ole, Allan, Knud, Peter, Carsten, Jack, Merete, Nicolaj, Jakob, Bent,
Dan - Løjtnant Pjok, Tom Bajer, Birger
Bliktud, hunden Vanish og efterforsker
Hans Hansen samt mange flere.
Alle os hjælpere takker for, at I gider at
lege med os og at I som altid tør sige JA
til opgaven. Selv om der nogle gange skal
spises nogle kartofler for at nå målet.
Stifinderne har nogle seje spejdere, der
tør give sig selv i kast med sjove, passende og meget udfordrende opgaver.
Jeg er stolt af jer alle samme.

Tak fra

Lars

Nå ja, målet
for år 2015 Det må jeg
ikke fortælle
om 
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KONTAKT
Gruppeledere

Formand:
Støtteforening:

Jack Boëtius (Gekko)
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup
Emilie Falmer (Mille)
Paul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411
2850 Nærum
Merete Holst
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup

3250 0073
jack@boetius.dk

4044 4466
2163 6470

mille.falmer@hotmail.com

5135 6377
mereteoglars@vip.cibercity.dk

Formand Fl. Bjerre
fl.n.bjerre@comxnet.dk
Kasserer Peter Falmer

3252 0213
3251 5170

www.stifinderne.net
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