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Velkommen 
Stifinderne er en spejdergruppe i Det danske Spejderkorps. Vi arbejder 
ud fra den internationale spejderbevægelses grundideer – at udvikle børn 
og unge både fysisk, intellektuelt, socialt, åndeligt, kreativt og følelses-
mæssigt. Det danske Spejderkorps er åbent for alle uanset race, sprog, 
religion og politisk overbevisning.    
Det Danske Spejderkorps formål er at udvikle børn og unge til vågne, 
selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig 
et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.  
Det danske Spejderkorps og de enkelte spejdergrupper tager ikke stilling 
i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne 
medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiø-
se spørgsmål.  
For den enkelte spejder er ideer og værdier formuleret i spejderloven. 
Spejderloven er ikke noget vi går og slår hinanden oven i hovedet med i 
dagligdagen, men loven er fælles for alle spejdere, og det gør, at vi kan 
fungere sammen på tværs af aldersmæssige og geografiske forskelle. 
 
 
Spejderloven 
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for: 
• at finde sin egen tro og have respekt for andres 
• 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 
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Igen i år har vi samlet beretninger 
og planer i en lille årbog. Med årbo-
gen håber vi at nå ud til et bredere 
publikum og derved give flere et 
indblik i det spejderarbejde, der 
foregår i Stifinderne. 
En anden ide er, at årbogen kan 
bruges som en del af introduktio-
nen til nye medlemmer. Derfor er 
der i årbogen medtaget en række 
mere generelle oplysninger, der 
ikke normalt indgår i beretningen. 
Med årbogen prøver vi at ramme en 
bred kreds af mennesker i og om-

kring Stifinderne. Bogen er derfor 
ikke specielt målrettet, men vi hå-
ber, at du alligevel vil finde årbo-
gen værd at læse og at du vil tage 
godt imod dette initiativ. 
 
 
 

Med spejderhilsen. 

StifindernesStifindernesStifindernesStifindernes    
ledere og bestyrelseledere og bestyrelseledere og bestyrelseledere og bestyrelse. 

 
Forord 
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Stifinderne som gruppe skød 2008 
ind med det årlige grupperådsmøde 
(generalforsamling), for første gang 
i mange år uden fastelavn, men i 
stedet samtidig med Tænkedagen 
(22/2, årsdagen for B.P.´s fødsels-
dag og den dag spejdere over hele 
verden tænker på hinanden). Grene-
ne havde bl.a. lavet aktiviteter med 
et internationalt islæt til et lille løb 
for spejdere og forældre og selve 
rådsmødet forløb i vanlig god ro og 
orden. 

Ud i det fri kom hele gruppen i for-
året til ”En søndag på Amager”, der 
stod på orientering (og hekseløb) i 
Kongelunden, ”Amagermarch light”, 
hvor en lille blandet skare af Stifin-

dere fik en hyggelig dag på den 
amagerkanske asfalt (og mon ikke 
også de fleste fik et par vabler med 
hjem?) og en dejlig gruppe-telttur i 
efteråret til ”Reden” ved Fredens-
borg, midt i et dejligt skovområde. 
På årets sommerlejr slog Stifinder-
ne atter teltene op på det natur-
skønne Næsby Centret og havde en 

yderst vellykket lejr. 
Inden sommerferien 2008 mødtes 
alle spejdergrupperne i Amager Di-
vision igen på Stifindernes dejlige 
grønne plet til 
”Skæg og Blå-
lys”, en slags 
spejder-tivoli, 
hvor alle grup-
per står for en 
sjov aktivitet. 
I efteråret 
samledes leder-
ne til en dag 

(Fortsættes på side 5) 

 
Gruppeledernes beretning 2008 - 2009 
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fuld af inspiration, debat, planlæg-
ning og socialt samvær. Vi priorite-
rer vores lederdag højt i arbejdet 
med at holde Stifinderne som en 
gruppe i bevægelse. 
Stifindernes store og dejlige net-
værk blev for alvor synet, i forbin-
delse med en meget produktiv ar-
bejdsdag i hytten og vores  hyggeli-
ge julemarked. Sidstnævnte gav et 
pænt overskud på baggrund af den 
store arbejdsindsats, lagt hen over 
året og på selve dagen, af forældre 
og gruppens gode venner, der gang 
på gang er en uvurderlig støtte, når 
vi skal have gruppen til at fungere 
som en ramme om det gode spejder-
arbejde med ledere og spejdere. 
Det kan ikke siges for tit - Tak. 
Og tak for et dejligt spejderår.  
Vi ser frem til det nye! 

Darzee (Vibe)Darzee (Vibe)Darzee (Vibe)Darzee (Vibe)    
GruppelederGruppelederGruppelederGruppeleder    

 
Årets store begivenhed bliver Blå 
Sommer. Blå Sommer er Det danske 
Spejderkorps korpslejr. Lejren fin-

der sted i perioden 15. – 23. juli ved 
Stevninghus i Sønderjylland. Der 
kommer omkring 20.000 spejdere til 
Blå Sommer både fra Danmark og 
udlandet. 

Gruppen starter 2009 med Gruppe-
rådsmøde den 21. februar. Gruppe-
rådsmødet er  Stif indernes 
”generalforsamling”. Efter Gruppe-
rådsmødet holder vi Fastelavn og 
Tænkedag. Vi slår katten af tønden 
og bagefter fejrer vi Tænkedag, 
der er den dag, hvor alle spejdere i 
hele verden tænker på hinanden, og 
ikke kun tænker, alle spejdere op-
fordres til give 2,- kr. for hvert år, 

(Fortsat fra side 4) 

(Fortsættes på side 6) 

 
Gruppeledernes beretning 2008 - 2009 
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man har været spejder. Alle de penge 
der samles ind, går til at hjælpe 
spejdere i lande, hvor spejderne ikke 
har så gode muligheder, som vi har i 
Danmark. 

I maj måned skal vi på divisionsturne-
ring og fællestur. Vi slutter foråret 
af med Familiedag søndag den 14. ju-
ni. Familiedagen bliver en dag, hvor 
hele familien kan komme ud og prøve 
at være spejdere.  
Efter sommerferien skal vi have op-
rykning og sommerlejrmindemøde. Vi 
har helt sikkert en masse gode min-
der med hjem fra Blå Sommer, og 
forhåbentlig har vi fået en masse nye 
spejdervenner i ind- og udland. I slut-
ningen af november holder vi Jule-
marked. Det bliver en blanding af 
marked, spejderaktiviteter og jule-
hygge. 
Ud over gruppearrangementerne er 
der selvfølgelig afdelingernes møder 
og ture, ligesom divisionen arrangerer 
både ture og andre arrangementer. 

Skæg og Blålys er et af dem. Skæg 
og Blålys er et spejderaktivitetsmar-
ked, der i år finder sted den 3. juni.  
Kalenderen udvikles hele tiden. Vi gør 
vores bedste for at holde de datoer, 
vi har meldt ud, men nye arrangemen-
ter kan komme på, hvis vi enten får 
et godt tilbud eller får lyst til at lave 
et eller andet. Efterårets program er 
stadig meget løst. Det skyldes ikke 
mindst ledersituationen. Lige nu 
mangler vi ledere, men vi regner helt 
bestemt med, at der kommer flere i 
løbet af året. Derfor vil arrangemen-
ter blive planlagt og lagt i kalenderen 
i takt med, at vi finder ud af, hvad vi 
har lyst og kræfter til. Vi laver ikke 
spejderarbejde fordi vi skal, men 
fordi vi lyst til det. 

Vel mødt til et godt spejderår 2009.  

Chui (p.)Chui (p.)Chui (p.)Chui (p.)    
GruppelederGruppelederGruppelederGruppeleder    

 
Gruppeledernes beretning 2008 - 2009 
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Igen i år har vi afholdt mange ar-
rangementer og været på spejder-
ture. Der har været lagt vægt på 
at være udadvendt for at fremme 
interessen for spejderarbejdet og 
der har været arrangementer for 
at styrke vores arbejde internt og 
give børnene nogle gode oplevelser. 
Vi har hygget og også uhygget bl.a. 

”En søndag på Amager”, hvor vi fik 
masser af frisk luft, mødte den 
forvirrede heks, som havde mistet 
sit strikketøj, kost og hendes ma-
giske opskrift på ægte heksemad. 
Vi fik også afprøvet vores færdig-
heder og samarbejdet på turene i 
år. Specielt skal nævnes Divisions-
turneringen, hvor vores juniorer 
blev vindere. Der var blevet øvet 
færdigheder på møderne op til tur-
neringen, men ungerne vandt også 
på, at være gode til at samarbejde, 
hjælpe hinanden og vise selvstæn-
dighed i forhold til løsning af di-

verse opgaver lige fra teltopslag-
ning til maddekoration. Selvom de-
res ledere ikke kunne deltage i hele 
turneringen, fik de også rørt musk-
lerne, for armene kunne ikke kom-
me ned i lang tid efter af stolthed 
og begejstring. Stor ros til unger-
ne, lederne og de stolte forældre, 
der har fået spejderarbejdet til at 
gå op i en højere enhed. 
Sommerturen gik til Næsby Spej-
dercenter. Det var en af somme-
rens mest solrige uger, men samti-
dig oplevede de også en delvis sol-
formørkelse. Der blev brugt rige-
ligt med solcreme, da de gik på jagt 
efter Loch Næs uhyret på en 
hjemmelavet tømmerflåde --- og så 

blev der vist også savet og snittet 
en hel del. Der var også samvær 
med en del spejdere fra andre 
korps, så der blev hygget og snit-
tet. 

(Fortsættes på side 8) 

 
Formandens beretning 2008 - 2009 
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Formandens beretning 2008 - 2009 

Over året har vi haft julestue med 
produktion af juleting til vores 
julemarked. Alle kunne deltage 
både børn og voksne. Julemarke-
det var en stor succes, der tiltrak 
folk fra nærområdet. Der blev 
handlet klejner, nisser og julegod-
ter og lavet stubnisser og fugle-

kugler. Arrangementet gav nogle 
nye spejderbørn og også et økono-
misk overskud. Vi fik på en flot 
måde vist, at vi er et godt tilbud 
til børn og unge. Stor tak til AL-
tinget og RRA for det flotte ar-
rangement og arbejdet med at få 
produceret masser at juleting 
over året.  
Vi forventer at gentage Julemar-
kedet i 2009, så vi håber, at der 
bliver støttet godt op om julepro-
duktionen over året af både små 
og store med tilknytning til Stifin-
derne. 
Også i år solgte vi Lillebrorlodder, 

der gav en økonomisk håndsræk-
ning til Stifinderne. 
Vi stillede også op til Ullerup Mar-
ked, i år dog kun med at sætte 
vejviserskilte op på området.  
Vi regner ikke med nogen økono-
misk gevinst fra det arbejde, da 
Ullerup Marked er gået i beta-
lingsstandsning, så det var godt, vi 
ikke havde påtaget os for meget 
arbejde. 
I det kommende år vil der til sta-
dighed være brug for at vedlige-
holde vores dejlige hytte og der 
skal nok også dukke andre små og 
store aktiviteter op. Alle er mere 
end velkomne til at give en hjæl-
pende hånd og samtidig får man 
mødt vores søde børn og de flitti-
ge forældre og ledere. Jeg håber, 
vi stadig kan leve højt på en god 
forældretilslutning til vores akti-
viteter i det kommende år. 
 
Til slut vil jeg sige tak til alle Sti-
findere for et godt år. Tak til alle 
forældre, ledere, hjælpere, Støt-
teforeningen og alle jer andre, der 
har vist interesse og lagt energi i 
at få gruppen til at fungere. 
 

Lars ThomsenLars ThomsenLars ThomsenLars Thomsen    
FormandFormandFormandFormand    
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Støtteforeningen 2008 - 2009 

I Støtteforeningen har vi i 2008 
holdt loppemarked på Korsvejs-
markedet og vi var med til Jule-
markedet, hvor vi også holdt et 
lille loppemarked med et rimeligt 
godt salg. 

Den 10. januar 2009 var Støtte-
foreningen  vært ved den årlige 
Nytårskur, hvor vi bestræbte os 
på at få takket alle, der har givet 
Stifinderne en håndsrækning af 
den ene eller anden slags i årets 
løb. Kuren gik sin vanlige gode 
gang, i en fælles spejderånd. 
I 2009 er planerne, at vi skal til 
Korsvejsmarkedet og vi skal støt-
te med nogle nye telte til Blå Som-
mer, dette er efterhånden godt 
tiltrængt. 
Så tag og meld dig ind i Stifinder-
nes Støtteforening, det koster 
kun 100,00 kr. at være medlem.  
I maj holder vi generalforsamling 
og vi skal have ryddet op i vores 
”lopper”, da det er her, vi tjener 

vore penge, som vi kan støtte Sti-
finderne med. Men følg med i bla-
det om, hvad der sker! 
 
Vi har fået en lille maskot. Det var 
en loppe, der blev iført spejder-
uniform og hat og den kan ses på 
lang afstand på markedspladsen. 

 

    

Formand Formand Formand Formand     
Flemming Bjerre.Flemming Bjerre.Flemming Bjerre.Flemming Bjerre.    
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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 foræl-
dre, ledere og spejdere i alderen 15 – 23 år.  
Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af Grupperådet. 
Bestyrelsen er ansvarlig for gruppens økonomi og daglige drift. 

  

AL-tinget: 
Til støtte for bestyrelsen og ledergruppen har Stifinderne et 
AL-ting.  
AL-tinget består af bestyrelsen, ledergruppen og forældre. 
AL-tinget ledes af bestyrelsesformanden. 
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Organisation 

Gruppeledelsen: 
Alle gruppens ledere og assistenter udgør sammen med gruppe-
lederen gruppeledelsen.  
Gruppeledelsen har overfor grupperåd og bestyrelse ansvaret 
for spejderarbejdet i gruppen. 

Støtteforeningen: 
Støtteforeningen støtter DDS Stifinderne i det store frivillige 
arbejde lederne lægger dagligt og vi er med til at støtte ture. 
Vi deltager også hvert år med en bod på Korsvejsmarkedet - se 
efter storken Storkild… Ligeså inviterer vi hvert år i starten af 
januar alle, der har givet en hjælpende hånd til gruppen i løbet 
af året, til vores hyggelige Nytårskur... 

Bladet: 
Vores medlemsblad ”Stifinderen” udkommer hver måned og in-
deholder program for gruppens og afdelingernes aktiviteter.  
Desuden indeholder bladet referater fra ture og møder, hæ-
der, adresseliste og meget andet af interesse for alle i grup-
pen. I år blev det 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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Mødedage for Miniér: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

Så er vi igen nået til det tidspunkt, 
hvor vi fortæller lidt om, hvad vi 
har lavet i løbet af året.  
Vi deltog - som altid - i vores årlige 
grupperådsmøde og Tænkedagen, 

hvor vi, hvis vi ønsker det, giver to 
kroner for hvert år, vi har været 
spejder, til spejdere i andre lande, 
som ikke har så mange penge. 

I foråret fik vi testet vores sanser  

efter alle kunstens regler og vi var 
også på en rigtig hyggelig ”Søndag 
på Amager” i Kongelundsskoven. - 

Desværre var der kun to minier 
med på denne dejlige dag, hvor vi 
også hjalp en vildfaren heks med at 
finde sine ting, som hun mistede, da 
hun nødlandede lige ved siden af os. 
I maj havde gruppen inviteret til 
arbejdsdag. Det var fantastisk vejr 
og vi fik rigtig ryddet op og malet 
rundt om i og på hytten. 
Midt på sommeren deltog vi i Skæg 
og Blålys, som blev afholdt hos os - 
et sjovt marked for hele divisionen. 
Vi tog med juniorerne på en utrolig 
varm og fantastisk sommerlejr på 
Næsby Centret. Der var delvis sol-
formørkelse i løbet af lejren midt 
på dagen, så den dag behøvede vi 
ikke at holde siesta! - Vi hjalp hek-

 
Mini 2008 - 2009 



13 

DDS STIFINDERNE 
 
 

Mini 2008 - 2009 

sen med at få Lock Næs Uhyret til 
at falde til ro igen efter en lang dag 
på hans sø - vi sov helt fantastisk i 
en samisk gamme (jordhule) på rens-
dyrskind og vi var tidligt oppe, for 
at vågne med naturen (bl.a.)! 
I september tog vi op på fællestur 
til Reden i Fredensborg. Fællestu-
ren er jo den tur, hvor man får sit 
spejdernavn, hvis man ikke har no-
get og dem, der har ét, får opfri-
sket hvad ens navn betyder - en rig-
tig hyggelig tradition, synes jeg.  

I oktober 
var fire 
minier med 
på divisio-
nens tur 
til Colle-
ruphus i 
H o l t e . 
Endnu en 
rigtig dej-
lig tur, 
hvor mini-
erne ople-
ver, at vi 

er rigtig mange rundt om i landet, 
der er spejdere. Vi havde en god 
lang dag i Rude Skov med løb, leg og 
frokost og om aftenen blev alle delt 
op i de 4 kollegier på Hogwarths, for 
nu skulle vi lege Harry Potter. Bør-
nene hyggede sig gevaldigt og dén 

aften, var der tidligt ro på sovesa-
len! 
I november havde vi et møde med 
Halloween-tema, hvor I alle kom flot 
udklædt. I hjalp rigtig godt til med 
at lave ting til Julemarkedet, både 
pebernødder blev bagt og havre-
grynskugler blev trillet i lange ba-
ner! - Efter julemarkedet er vi også 
blevet flere minier - vi har fået tre 
til, så nu er vi to patruljer - rigtig 
dejligt! 
Her i starten af det nye år har vi 
igen Grupperådsmøde, fastelavn og 
Tænkedagsmøde og i midten af 
marts skal vi på weekend som er-
statning for, at I ikke kommer med 
til Blå Sommer, så det skal nok blive 
hyggeligt. 
Vi glæder os rigtig meget til at lave 
mange skøre, sjove, fjollede og læ-
rerige ting sammen med jer dejlige 
minier... 

Med Mini-hilsen 

Radha (Kathrine) og  Radha (Kathrine) og  Radha (Kathrine) og  Radha (Kathrine) og      
Akeela (Jette) .Akeela (Jette) .Akeela (Jette) .Akeela (Jette) .    
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Mødedag for juniorer: Mandage kl. 19:00 til 20:30 

 
Junior 2008 - 2009 

Vi havde lidt skiftende ledere til at 
komme og hjælpe i starten af året, 
idet Charlotte (JR.L) havde skiftet 
job og pludselig havde svært ved at 
holde mødetiden om tirsdagen. In-
den efterårsferien lykkedes det  
imidlertid at flytte mødedagen til 
mandag, hvilket  var rigtig dejligt. 
Vi fik mange nye børn op og flere 
kom til i løbet af efteråret, så vi er 

nu 14 juniorbørn. 
Vores efterår gik med at lære bør-
nene at kende, at de lærte hinanden 
at kende, finde ud af hvem der hav-
de kniv, sav og økse – både blandt de 
nye og de gamle juniorer og så var vi, 
som nævnt, ramt af, at det var lidt 
svært at få tingene til at hænge 
sammen. Men vi fik da et begreb om, 
hvad vores nuværende børn kan. 
Vi lavede bål, sang spejdersange (for 

lidt, men det råder vi bod på) og gik i 
gang med kniv, sav og økse. 
Frem mod jul og julemarked lavede 
vi bl.a. fuglefoderbrædt i forskellige 
afskygninger og juledekorationer. 
Juniorerne deltog også i en fælles 
divisionstur, hvor vi var så heldige, 
at Kathrine Bjerre tog med, idet 
begge juniorledere lå syge med in-
fluenza. Juniorerne deltog også i 
gruppens fællestur, hvor børnene 
får tildelt deres spejdernavne. 
Efter nytår i 2009 ser juniorgrenen 
ud til at være på en ny og mere mål-
rettet kurs. 
Vi er nu delt i tre patruljer, Ræve, 
Pantere og Pumaer, plus vi har fået 
en tropspatrulje Falkene, som har 
mødedag hos os om mandagen. Det-
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Med spejderhilsner 
 

Tavi (Rasmus), Tavi (Rasmus), Tavi (Rasmus), Tavi (Rasmus),     
og Sahrabi (Charlotte) og Sahrabi (Charlotte) og Sahrabi (Charlotte) og Sahrabi (Charlotte)  

 
Junior 2008 - 2009 

te, fordi tropsledelsen ønskede at 
stoppe, grundet manglende tid. Det 
betyder for os, at vi skal bruge 
ekstra hænder, for at alle i grenen 
kan få det optimale ud af, at være 
til spejdermøde en gang om ugen. 

Det kan fx være forældre, der går 
ind og deltager i et kortere pro-
jekt, med hjælp fra uniformerede. 
Vi ser det positivt og har planer om, 
at udover at tropspatruljen natur-
ligvis skal lave tropsarbejde, vil vi 
lade vores tre patruljeledere lave 
nogle ting sammen med troppen. 
Dels for at give dem lidt ekstra 
udfordringer, dels fordi trop og 
junior kommer til at deltage sam-
men på Blå Sommer 2009. Desuden 
åbner det en mulighed for, at junio-
rerne konkret kan se, hvordan de 
store spejdere arbejder. Der er 
noget at leve op til for troppen, som 

skal til at være et forbillede for 
ivrige juniorbørn. 
Vores mål for foråret er, at vi skal 
have gang i patruljearbejdet, at vi 
skal tage færdighedsmærker, for-
berede os på, hvordan det er at 
være på så stor en lejr, som en 
landslejr er. Frem for alt, skal vi 
skabe grobund for en gren med et 
godt sammenhold. En gren, hvor de 
”gamle” spejderværdier er i fokus, 
nemlig at vi hjælper hinanden, læ-
rer af hinanden og finder et fælles 
fodslag, der kendetegner juniorer-
ne hos Stifinderne. 
Sidste år, var det Stifindernes ju-
niorer, der vandt Divisionsturnerin-
gen. Hvis vi skal deltage i år, er der 
noget at leve op til, men vi er for-
trøstningsfulde! Vi tror på et godt 
forår for Juniorerne og Troppen. 
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Troppens 2008 startede, traditio-
nen tro, med en hyttetur i februar. 
Denne gang blev den dog afholdt 

som patruljetur, dvs. spejderne hav-
de selv planlagt aktiviteter og ind-
købt mad. Samtidig havde tropsle-
delsen tur samme sted, men med 
egen mad og aktiviteter. Det blev en 
tur, vi alle lærte noget af. 

Frem mod sommeren øvede vi de 
basale spejderfærdigheder med 
fokus lagt på lejrliv. Blandt andet 

holdt vi en del madmøder, hvor vi 
lavede mad over bål. Desværre fik 
vi ikke brugt færdighederne i som-
mers, da der ikke var tilmeldinger 
nok til at kunne tage på sommerlejr. 
Ved oprykningen efter sommerferi-
en fik vi tre raske drenge op. Sam-
tidig stoppede Christian, da han 
skulle på efterskole og Kathrine 
rykkede op i klanen. De to tilbage-
værende ”store” kom ikke til mange 
af møderne, men vi lavede en masse 
godt spejderarbejde. Ikke mindst 
signalering, primært morse, blev 
det til. Men også båltænding på 

Mødedag for Trop: Mandag kl. 19:00 til 20:30 (sm. m. juniorerne) 

 
Trop 2008 - 2009 
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Tropstramp 

Lene & JacobLene & JacobLene & JacobLene & Jacob    
(Thokis & Hathi).(Thokis & Hathi).(Thokis & Hathi).(Thokis & Hathi).    

mange måder, lærte I. 
Da vi nu kun var tre, relativt nyop-
rykkede, tropsspejdere, besluttede 
gruppen, sammen med spejderne og 
deres forældre, at lave en tropspa-
trulje hos juniorerne. På den måde 
får spejderne både glæde af at ar-
bejde sammen med andre spejdere, 
ligesom de også får en masse tid 
sammen med dem, de skal på Blå 
Sommer med. 

 
Trop 2008 - 2009 
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Blomster Børns Børn 2008 - 2009 

2008 har været et godt år for 
”Blomsterbørnene”. Vi har fået 
stablet en fungerende klan på 
benene og har prøvet at finde ud 
af, hvad vi dog skulle fordrive 
tiden med. Det blev til nogle mø-
der hist og her og der var ikke rigtig 
nogen fremdrift i vores lille hygge 
gren. Så vi satte os ned 
og blev enige om, at vi 
skulle mødes en gang 
hver 14.dag, så vi kunne 
få styr på de ting, vi gerne ville og 
hvad der var realistisk at nå. Det var 
rigtig godt og vi fandt ud af, hvad vi 
ville. 2008 var et lidt sløvt år for os, 
men vi fik også noget godt ud af det. 
Vi fandt ud af, at der ikke var meget 
ved at mødes en gang i mellem og 
hygge snakke.  
Så 2009 bliver et mere produktivt 
år for ”Blomsterbørnene”, med man-
ge gode oplevelser i vente. 
Vi skal opfriske nogle af de gamle 
spejderfærdigheder og have mudder 
under fødderne. Vi skal jo gerne kun-
ne lære en masse ting fra os, når vi 
skal på Blå Sommer. Vi stiler efter, 
at så mange af os som muligt skal 
deltage og have det dejligt sammen 
med en forfærdelig masse andre 
spejdere. 

I 2009 har vi også tænkt os at hjæl-
pe til hos junior/trop. Vi vil rig-
tig gerne planlægge nogle for-
løb for troppen, så de får lov at 
lave nogen lidt større og federe 
ting, end hvad man lige kan nå 

på 1 time og 30 minutter, både for 
deres skyld og for vores. Vi går da 
heller ikke af vejen for at tage dem 
med på en vandretur, så de kan kom-
me ud og få nogen gode oplevelser og 
se noget af den danske 
natur. 
Vi skal også have struk-
tureret vores indlæg til 
bladet, så det ikke kom-
mer som et chok for os, hver gang vi 
skal skrive indlæg. Vi er stadig en ny 
klan og vi prøver stadig at finde ud 
af, hvad vi skal lave på vores møder. 
Vi skal lave nogen ting sammen og 
lære hinanden at kende både på 
spejderfærdigheder og som perso-
ner. Vi er stadig ved at udvikle vores 
klan og jeg er sikker på, at vi nok 
skal blive en rigtig god klan, for vi 
har det fantastisk og går ind i 2009 
med højt spejderhumør. 
 
Spejder blomst hilsen 

Tavi Tavi Tavi Tavi (Rasmus) 

Mødedag for Ny Senior (Blomsterbørn): Ved lejlighed  
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Gruppe- 
leder 

Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

Formand: Lars Thomsen 
Skottegården 46 1 th. 2770 Kastrup 

3252 3940 

Støtte- 
forening: 

Formand Fl. Bjerre   fl.n.bjerre@comxnet.dk   
Kasserer Henning Christensen  

3252 0213 
3250 8561 

www.stifinderne.net 
Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

KONTAKT 

Mødedag for Olde Senior (Klan): Torsdag 18:30 - 21:00   

 
Rocky Raccoon´s Apostle 2008 - 2009 

Våde vaskebjørnedask 

Britt og Vibe, KL&KABritt og Vibe, KL&KABritt og Vibe, KL&KABritt og Vibe, KL&KA    

RRA er Stifindernes efterhånden 
”ældre” klan, der har passeret korp-
sets vejledende aldersgrænse for 
seniorarbejde, men som stadig ny-
der spejderarbejdet, som det kan 
folde sig ud uden børnearbejdet. 
Vores aktivitetsniveau er, efterhån-
den som der kommer familie til, da-
let noget, og i år har vi holdt det til 
et månedligt møde. 
Megen energi er blevet lagt i at få 
Blomsterbørnene ud af røret og i 
gang med det fede seniorarbejde, 
men der har også været tid til bl.a. 
at bage kage med kodede opskrifter 
og at planlægge en New Zealand-
inspireret filteaktivietet til gruppe-
rådsmødet, en aktivitet, der udledte 
mange våde klanmøder.. 
Siden maj har det primært handlet 
om at holde juleværksted på første 

sal for alle interesserede, hvor der 
er blevet lavetjulepynt til det fan-
tastisk hyggelige julemarked, som i 
vores øjne var en stor succes. 
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 Tak til sponsorerne 2008 

Man 
CPH 
Celine 
Tigeren 
Nordea 
Quiagen 
Clinique M 
Powernet Aps 
Spejdersport 
Johns Kagehus 
Spirit Air Cargo 
Tårnby Guld & Sølv 
Matas Skottegården 
Trojaborgs Forlag A/S 
Kongelundens Dyreklinik 
Kongelundens Byggecenter 
Profil Optik Skottegården 
Slikbutikken Skottegården 
Skottegårdens Dyrehandel 
Skottegårdens Vin & Tobak 
Carstens Foto Skottegården 
Fru Anthonsen Skottegården 
Blomsterhandlen Skottegården 


