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Så blev det også Marts og der er sket meget 

på en måned. Som nævnt i sidste måned har vi 

haft en repræsentant fra Korpset ude og tale 

med os om, hvordan vi kan arbejde bedre som 

en (leder)gruppe, hvilke trin vi kan tage til at 

gøre mere opmærksom på os selv, så vi kan 

være flere i fællesskabet, men også hvordan 

vi kan gøre hverdagen nemmere i forhold til 

den daglige planlægning. 

Og planlægning er der nok af for at få alt til 

at gå op i en højere enhed. Som dette bliver 

skrevet er der andre, der er ved at lægge 

sidste hånd på weekendturen med de bedste 

intentioner om, at alting er med og intet er 

glemt. Vi krydser alle fingre for, at det bliver 

en god tur og at når dette kommer ud, vil 

fremkalde muntre minder og sjove historier 

om Stifindernes årlige forårstur. Planlægning 

på vores fælles sommerlejr, som bekendt går 

til Sverige, nærmere bekendt Gillastig, er 

også så småt ved at gå i gang. Lejren ligger i 

uge 28 og vi håber selvfølgelig, at så mange så 

muligt vil deltage, da der vil være rig mulig-

hed for at afprøve sine færdigheder og der 

vil være meget fokus på ture ud af lejren, da 

vi ligger lige ved siden af nationalparken.  

I bladet i denne måned ligger også en tilmel-

dingsblanket, og hvis der er nogen tvivl eller 

spørgsmål, må man endelig henvende sig til sin 

grenleder eller spørge os gruppeledere.  

Der er også andre spændende ting at deltage 

i uden at skulle vente helt til sommerferien, 

blandt andet ligger der både Skæg og Blålys, 

som et er spejderarrangement, hvor alle 

grupper i divisionen mødes og laver spænden-

de ting for ikke-spejdere. Der er også Sankt 

Georgs dag her i foråret, hvor jeg har hørt, 

at der skal være noget meget spændende 

planlagt. Tjek altid kalenderen bagerst i bla-

det eller på vores hjemmeside for at finde 

datoerne til arrangementerne.    

Med Spejderhilsner 

 Jack og Mille Jack og Mille Jack og Mille Jack og Mille  

Gruppeledernes april-hjørne 2014 

 OBS FRA KASSEREN 
Vi har knas med at komme på NETS og få opkrævet kontingent. 
Håber snart, at det kommer i orden, hvorefter I vil få opkrævninger med korte  
mellemrum, indtil vi har fået indkrævet det udestående. 
I første omgang kommer der et indbetalingskort med al det skyldige. Hvis I ikke har 
mulighed for at betale det hele af én gang, vil resten af beløbet blive overført til 
næste indbetalingskort. 

Håber på jeres forståelse 

BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen    
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 Program: 

2/4  Orientering, opsamling på fællesturen og Koder 

9/4  Orientering og Spejderloven 

16/4 Obs! Påskeferie, intet møde. 

23/4  Skt. Georgsmøde (Sammen med resten af gruppen) 

30/4  Patruljedyst mod lederne! Samarbejdsøvelser. 

4/5  (søndag) Pandaløb. Indbydelse udleveres med bladet. 

14/6  Familiedag (lørdag) (med familien)  

5-12/7  (Uge 28) sommerlejr! Gillastig i Sverige med resten af gruppen. 
Tilm.seddel med bladet. Eller på www.stifinderne.net 

Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30 

Hej Bjørnepatrulje! 
Sikke meget, vi har været omkring den 
seneste måned! Vi har snittet og bundet 
knob og lært koder og lært en masse om 
kort & kompas, både til møderne og på 
fællesturen. Vi har selvfølgelig også le-
get en hel masse, både nye og gamle lege 
- men prøv lige at tænke på, hvor meget 
mere, vi kunne nå, hvis alle var der til ti-
den, og brugte mindre tid på at fjolle 
rundt, når der gives beskeder). I bliver 
hele tiden bedre til at arbejde sammen i 
patruljen, og det er rigtig dejligt, for 
det er faktisk noget af det vigtigste ved 
at være spejder. At man løser opgaverne 
sammen, hjælper hinanden og får det 
hele til at glide lidt sjovere – sammen. 
Det handler om at være en god kamme-
rat, også overfor dem, man ikke er bed-
ste venner med ovre i skolen. 
Søndag d. 4. maj tager vi på Pandaløb. 
Det er et løb for mikroer, minier og juni-
orer på Amager og i København, så der 
kommer rigtig mange, og Stifinderne har 

været med mange gange før. Det er fak-
tisk der, ”Pandi” kommer fra. Vi skal 
rundt til mange poster og løse sjove og 
udfordrende opgaver sammen som patrul-
je. Faktisk får man ikke kun point for 
hvor rigtigt, man løser opgaven, men også 
for hvordan, man arbejder sammen i pa-
truljen, hvor god stemningen er osv. Det 
hedder Turn out, og er en særlig disci-
plin, man møder på mange spejderløb. Det 
med point, det er nu det mindste af det. 
Det er et rigtigt sjovt løb, også selvom 
man ikke vinder noget som helst. 
I april har vi også Skt. Georgsdag, som 
jeg er sikker på, I kan læse mere om i 
bladet. Her kigger vi nærmere på Spej-
derloven og hvad den indeholder. Vi af-
lægger også Spejderløftet. I kan læse 
begge dele i jeres lille håndbog, den der 
kan ligge i 
lommen. 
 

Mini april 2014 

Med spejderhilsen  

Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,    
    Radha og Darzee.Radha og Darzee.Radha og Darzee.Radha og Darzee.    
(Mads, Niclas, Kathrine & Vibe) 



4 

Så har vi orienteret, skal jeg lige love 
for! Vi har haft et lille forløb, hvor I 
hver gang er startet med at patruljerne 
skulle ud og lede efter poster – ved 
hjælp af kort. 
Første gang var det forholdsvis simpelt – 
et fotoløb hvor man ser en lille del af 
noget, der er større og så skal man finde 
det. Så gik vi ugen efter med et kort, 
hvor der var poster på og til sidst var 
det et lille luftfoto løb 
Samtidig har vi så forsøgt at gøre både 
basen med signaturer og kompas gradvist 
sværere og lidt mere udfordrende. Til 
sidst sluttede vi så egentlig af i mandags, 
hvor vi var i Kongelundsskoven og gå ef-
ter kort, for at finde de faste poster, 
der er i skoven. OG i den forbindelse vil 
vi – ikke sende en hilsen til søens folk – 
men til forældrene. Mange tak for jeres 
fantastiske opbakning og tilbagemeldin-
ger, både hvad angik kørsel og madlav-
ning. Vi kunne godt gå hen og blive for-
falden til det der med, at der er foræl-
dre, der kommer kørende med maden, 
som vi så afslutter med☺ Det var godt 
nok skønt, at blive ”fodret af” ude i sko-
ven. 
I var også alle meget hurtige til at sige, 
I gerne ville køre både ud og hjem….ja, vi 
er faktisk så heldige, at vi måtte sige 
pænt nej tak til nogen af jer – men der 
kommer forhåbentlig flere chancer☺ 
 
Vi er så seks juniorer, der skal med på 
tur her i weekenden og I skal bare glæde 
jer, for temaet er orientering. Vi forven-
ter naturligvis, at juniorerne vil brillere 

med al deres kunnen! Vi der er ledere for 
jer, glæder os også rigtig meget, vi har 
nemlig ikke selv planlagt turen, så meget 
af det der skal foregå, vil være en over-
raskelse for os – og det er jo altid skønt 
at have en sådan fælles oplevelse! 
 
Hvad skal vi så lave fra næste uge?? Åh 
jo, nu nærmer sig tiden, hvor vi er mere 
ude end inde og det betyder jo altid, at 
vi skal fange lidt op på vores værktøj og 
vores færdigheder med samme. Der vil 
blive nogle små løb i ny og næ, for det 
ved vi, I er glade for, og det er sådan en 
god træning☺ Det er også nu, der sker 
rigtig meget i naturen, både for dyr og 
planter – og så er det jo næsten påske….. 
Det betyder, for os der har møde om 
mandagen, at vi mister to gange spejder-
møde, men det kommer nok ind på anden 
vis, fx når  vi har Sct. Georgesdag møde 
23. april og Stjerner i natten, som vi ger-
ne vil have rigtig mange med til i maj må-
ned. 
  
Men husk i første omgang: Varmt tøj – 
foråret er stadig køligt, men luften er 
fantastisk, fornuftigt fodtøj, og ikke 
mindst det dejlige, nysgerrige ”leg og 
lære” humør – tag lige det med hver 

gang! 

Kære Juniorer 

Mødedage for Juniorer: Mandag kl 18:30 til 20:30 

Med spejderhilsen  til jer  

Chui, Radha, Chui, Radha, Chui, Radha, Chui, Radha,     
Buni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og Sahrabi    



5 Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00 

Hold da op, hvor er vi i Stifinderne hel-
dige, at have SÅ kompetente forældre, 
der oven i købet har lyst til at lave en 
helt igennem fantastisk weekend til hele 
gruppen. - Og så samtidig sørge for det 
bedte vejr tænkeligt - Dét nummer vil 
jeg gerne have ☺ 
- Jeg taler selvfølgelig om vores nyligt 
overståede fællestur, hvor vi alle blev - 
måske ikke eksperter - men blev oplært i 
kort og kompas og orientering. Det var 
en dejlig tur og tusind tak for det ☺ 
Ellers er troppen i gang med at lave end-
nu en Oak City Rally-bil, da vores tøser 
også gerne vil deltage i sæbekasseløbet, 
der altid foregår i Farum og omegn og 
som ender på Egemosen-Centret sammen 
med en hel masse andre spejdere, der 
har gjort sit bedste, for at gøre dagen 
til en festlig og farverig én af slagsen ☺ 
Til sommer tager hele gruppen på fælles 
sommerlejr til Gillastig. Vi skal ud og ny-
de den fantastiske svenske natur i Sö-
deråsen. Et helt igennem unikt sted hvor 
Sverige er blevet ”skåret” i istiden og 
efterladt nogle rigtig flotte naturscena-
rier, som er perfekte til kortere vandre-
ture og hiker. Vi glæder os som små børn 
og troppen planlægger også, at skulle ud 
på en kombineret kano/vandre hike. Til 
dette formål prøver vi på, at få Rasmus´ 
kammerat Nikolaj - som også en spejder 
og har været det i mange år - med, da 
jeg Akeela ikke har det helt så godt med 
vand. Jeg vil meget gerne vandre med 
jer, men vandhund - dét er jeg ikke ☺ 

Så er det jo en fordel, at man er afsted 
alle sammen, så man kan deles om opga-
verne ☺ 
Ellers er det jo fantastisk forår alle 
steder i Danmark lige nu, så kom ud og 
nyd det og få nogle D-vitaminer I 
kroppen - jeg kan da fortælle, at bare I 
weekenden har jeg været ude I vejret 
og gået ialt 27 km. og jeg er I hvert fald 
ikke den, der har gået mest. 

Godt forår alle sammen ☺ 

Trop april 2014 

Med tropstramp– og 
hilsen  

Baloo, Baloo, Baloo, Baloo,     
Tavi og AkeelaTavi og AkeelaTavi og AkeelaTavi og Akeela    



6 Mødedage for Klan: Tirsdag kl 19:00 til 21:00 

Så blev det april og endelig rigtig for-
år. 
Vi har i den sidste månedstid haft be-
søg af Lars, som har hjulpet os med at 
lave poster til årets forårs fællestur 
sidst i marts måned.  
Vi føler selv, at vi har lært en hel mas-
se både om kort, kompas og personlige 
mål. 
Alle disse ting har vi så formidlet vide-
re på fællesturen, og jeg synes person-
ligt selv, at det gik rigtig godt og at de 
andre spejdere også lærte en hel mas-
se af os. 
Resten af fællesturen fik vi så lov til 
”bare” at være klan og det var dejligt. Jeg har personligt ikke været med som 

deltager på en tur siden 2008, så 
det var en rar afveksling, men nøj 
hvor var jeg dog træt, da jeg kom 
hjem, men træt på den gode måde.  
Nu må vi så se, hvad den næste tid 
kommer til at gå med for os, men 
mon ikke at vi finder på noget sjovt 
sammen? Helt sikkert. 
Det er jo også blevet sommertid, så 
mon ikke vi skal se, om vi kan lave 
noget udenfor, når det nu er lyst så 
dejligt længe. 
 
Nu vil jeg slutte af, inden jeg fal-
der helt i søvn og som det sidste, 
vil jeg sige tak for en rigtig god og 
hyggelig fællestur, og så en stor 
tak til Lars, som gad at lære os 
ting, som vi vil kunne bruge i mange 
år fremover. 

Klan februar 2014 

KathrineKathrineKathrineKathrine. 
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Tusind tak for  
hjælpen til -  Mærkedyrene ☺ 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 

 
Hyttepatruljen: 

 
Søndag den 11. maj kl. 9-12. 
 
Vi arbejder videre med aktivitetsrummet på 1. sal og 
laver små reparationer. 
 
Har du lyst til at give en hånd med i ”hyttepatruljen” så 
skriv til stifinderne@stifinderne.net - så sørger vi for 
formiddagskaffen. 
 
Når det bliver lidt varmere i vejret, skal den store bål-
plads have en tur, og det kunne også være rart med et 
par ordentlige huggepladser.    

På gensyn 

Ledere og spejdere i Stifinderne  Ledere og spejdere i Stifinderne  Ledere og spejdere i Stifinderne  Ledere og spejdere i Stifinderne      

Sct. Georgsdag hos Stifinderne. 
 

Onsdag d. 23. april holder Stifinderne 
fælles Sct. Georgsdagsmøde. 

Hele gruppen mødes ved hytten kl. 18:00 - 
og slutter af samme sted kl. 19:30 

- Resten er en hemmelighed, men husk lige 
at tage tøj på til at være udenfor… 

 
 
Med spejderhilsen 

Lederne i DDS Stifinderne  Lederne i DDS Stifinderne  Lederne i DDS Stifinderne  Lederne i DDS Stifinderne      
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 April 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10 Ledermøde kl. 19 

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23 Sct. Georgsmøde 

24 Seneste tilmelding til Pandaløb 

25  

26  

27  

28  

29  

30  

  

 Maj 

1  

2  

3  

4 Pandaløb (mini - junior) 

5  

6  

7  

8 Ledermøde kl. 19 

9  

10  

11 Hytteoprydning kl. 9 

12  

13  

14  

15  

16 St. Bededag 

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23 Stjerner i natten 

24  

25 Oak City Rally i Farum 

26  

27  

28  

29 Kr. Himmelfartsdag 

30  

31 Korsvejsmarked 
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Mini: 4/4 Glip (Mads) 9 Års Stjerne 

 22/4 Radha (Kathrine) 16 Års Stjerne 

Junior: 7/4 Matkah (Maya) 11 Års Føsda 

 9/4 Batcha (Liva) 11 Års Føsda 

 9/4 Sika (Helena) 12 Års  Føsda 

 22/4 Radha - Igen 16 Års  Stjerne 

Trop: 2/4 Shawano (Nikolaj) 13 Års  Føsda 

 12/4 Siafu (Claudia) 4 Års Stjerne 

 18/4 Baloo (Martin) 3 Års Stjerne 

 21/4 Akeela (Jette) 15 Års  Stjerne 

Klan: 4/4 Glip - igen 9 Års Stjerne 

 22/4 Radha - igen igen 16 Års Stjerne 

GL: 2/4 Mao (Emilie) 17 Års Stjerne 

GH: 15/4 Thokis (Lene) 31 Års  Føsda 
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GL: 
Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup 

3250 0073 / 4044 4466 
jack@boetius.dk 

 
Emilie Falmer (Mille) 
Poul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411 
2850 Nærum 

2163 6470 
Mille.falmer@hotmail.com 

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

2075 9045 
Vibe@stifinderne.net 

MA & JA  
Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

2348 4782 
Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

MA: 
Mads Jensen (Glip) 
Østbirk Allé 13 ,2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

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

3252 5831 
hjpj@mail.dk 

JL: 
Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres Allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 / 2168 6937 
charlottefalmer@gmail.com 

 

JA: 
Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
Team-glennung@post.tele.dk 

JH: 
Jonathan Pedersen (Buni) 
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 

 

TL: 
Rasmus Thomsen (Tavi) 
Ved Mønten 15,3.tn. 2300 Kbh S. 

4029 7207 
rakmu@hotmail.com 

TA: 
Martin Vedel Andersen (Baloo) 
Christian Kolds Allé 10, 2770 Kastrup 

3252 6180 
 

 
Jette Bjerre (Akeela) 
Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

3252 0213 / 3031 7413 
jette.bjerre@stifinderne.net 

KL: 
Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

2348 4782 
Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

Formand: 
Merete Holst 
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 

5135 6377 
mereteoglars@vip.cibercity.dk 

Kasser: 
Christian Ougaard  
Kastrupvej 228, 2770 Kastrup 
Danske Bank 1551-2680561799  

2044 9127 
Cou@ombudsmanden.dk 

Støtte-
foreningen: 

Formand Flemming Bjerre fl.n.bjerre@comxnet.dk 
Kasser Peter Falmer 

3252 0213 
3251 5170 

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100,00.– pr medlem pr. år. 
Indsættes på konto i Bank Nordic 6509—3052993228 Husk at skrive Navn på - TAK ! 

Husk at følge os på hjemmesiden www.stifinderne.net 

Hytten Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup (3252 5001) 



12 Tryk: Stifinderne ☺ 2014 
Der tages forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Flemming (Reduktør)  & Jette (Reduktøs) Bjerre 
Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

3252 0213 OBS NY MAIL 
reduktionen@stifinderne.net  

Reduktionens klumme: 
I må undskylde, at bladet er lidt forsinket denne 
gang. Reduktøren ventede på det sidste indlæg. 
Hvor er vi dog privilegerede - tænk hvor mange 
fantastiske spejdervenner der kom og sang morgen-
sang for os tirsdag d. 25. marts, da det var 25 år 
siden, at vi sagde ja+ til hinanden. - Det var en helt 
igennem dejlig dag med gode venner - tusind tak skal 
I alle have. - Og tak for, at vi måtte ”arve” sølvvan-
drepokalen - OG få lov til at pudse den … Kan ikke 
lige nu regne ud, hvem der skal overtage næste 
gang, men det finder vi nok ud af til den tid ☺ 
 

 

 
 

Med sølvbryllupsshilsner 
Reduktør og –tøs  


