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Forord 

Om Stifinderne. 
Stifinderne er en spejdergruppe i Det danske Spejderkorps.  
Stifinderne er startet i 1953, så i 2013 fejrer vi 60 års jubilæum.  
Gennem årene har vi haft til huse forskellige steder i Tårnby kommune. 
Stifinderne har siden 1997 haft til huse på Nordstjerne alle 8.  
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.    
Det daglige arbejde foregår i aldersopdelte afdelinger, mens vi ved 
gruppearrangementerne ofte arbejder på tværs af afdelingerne.  
I Stifinderne lægger vi vægt på, at spejderarbejdet skal være udvik-
lende, 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 op-
bakning er vigtig både direkte i arbejdet og som ambassadører overfor 
andre børn og forældre.  
For den enkelte spejder er ideer og værdier formuleret i spejderloven. 
Spejderloven er ikke 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 
• 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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Med vores årbog 2012 – 2013 vil 
vi gerne fortælle om vores aktivi-
teter i 2012, ligesom vi gerne vil 
fortælle om de aktiviteter, vi 
planlægger for 2013. Når vi for-
tæller om vores aktiviteter, så er 
det for at give et indtryk af, hvad 
det vil sige at være spejder i Sti-
finderne i 2013, og måske give læ-
seren lyst til selv at prøve spej-
derlivet.  
Årbogen er blot en af flere må-
der, hvorpå vi forsøger at fortæl-
le om spejderarbejdet i Stifin-
derne. Helst vil vi give børn og un-
ge, der ikke er spejdere, mulighed 
for at selv at prøve spejderlivet. 
I 2012 gav vores deltagelse i 
Tårnby Kommunes ”Stjerner i nat-
ten” mere end 200 børn mulighed 
for at forsøge sig som naturde-
tektiver. 
Stifinderne har gennem årene gi-
vet mange børn og unge en forhå-
bentlig god spejderoplevelse. 
Hvor mange ved vi ikke præcist, 
men det vil vi prøve at finde ud af. 
Den 21. september inviterer vi alle 
nuværende og tidligere Stifinde-
re, og for den sags skyld alle an-
dre der har lyst, til fødselsdag, 

for Stifinderne kan i 2013 fejre 
60 års fødselsdag. 
Hvis du vil se flere billeder fra 
vores aktiviteter, kan du gå ind på 
S t i f i nd er nes  h j emmes i de 
www.stifinderne.net , hvor du kan 
finde mange flere billeder fra bå-
de 2012 og fra årene før. På 
hjemmesiden finder du også vores 
månedsblad og mange andre oplys-
ninger og historier om Stifinder-
ne. 

Med spejderhilsen. 
StifindernesStifindernesStifindernesStifindernes    

ledere og bestyrelseledere og bestyrelseledere og bestyrelseledere og bestyrelse. 

 
Velkommen 
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2012 har været et aktivt år for Stifin-
derne. Vi vil her fortælle lidt om årets 
større fællesarrangementer og -
begivenheder. 
Et år i spejderregi starter ved gruppe-
rådsmødet i februar, som er vores ge-
neralforsamling. I Stifinderne er der 
tradition for at holde det I sammen-
hæng med et andet arrangement, og i 
år holdt vi grupperådsmøde, fastelavn 
og tænkedag på een gang. På 
”Tænkedag” tænker alle over 35 millio-
ner spejdere i hele verden på hinanden, 
og hvad det betyder at være spejder. I 
år gav Stifindernes spejdere, lige som 
resten af spejderne i Det Danske Spej-
derkorps, en to-krone  for hvert år man 
har været spejder til Spejderhjælpen, 
og det beløb sig hos Stifinderne i år til 
378kr. 
I 2011 og 2012 havde lederne besluttet 
sig for at arbejde med bevægelse som 
gennemgående rød tråd. Bevægelse 
blev også temaet for forårets fæl-
lestur tolket på mange måder. Der blev 
både flyttet på tunge ledere, kroppe, 
vand og små grå henover weekenden. 
Flere forældre var hoppet i det varme 
tøj for at være med til at turen blev 
gennemført. Tak for det. 
Vi gik foråret rigtigt i møde med Sti-
findernes bevægelses-temadag og af-
slutningsvandring, hvor de sejeste både 
svømmede, cyklede og gik (og gik og 
gik) sig til en spejder-triathlon, mens vi 
andre hoppede på del-elementerne og 

tog 10, 20 eller 30 km-vandremærker. 
Der var nogle spejdere, der kunne se 
enden på en lang, sej kamp mod at nå 
korpsets nyintroducerede ”1000km be-
vægelse over et år”-mærke, og 4 seje 
bananer af nogle tropsspejdere nåede 
den dag milepælen. Det var en dag, og 
et projekt, der ikke kunne have været 
gennemført uden stor opbakning fra 
forældre og venner af huset, så igen, 
stor tak! Selvom det umiddelbart er få, 
der nåede målet, har rigtig mange del-
taget og støttet og uden de mange, var 
de sidste nok ikke nået så langt. 
I april holdt bestyrelsen, ledelsen og 
støtteforeningen med stor succes for 
første gang en fælles udviklingsaften. 
Her forsøgte vi på kryds og tværs at 
få kortlagt hinandens ressourcer og 
finde ud af, hvordan vi kunne få 
1+1+1=>3. Der kom mange ideer på bor-
det, og der har været en del at arbejde 
videre med, især i forhold til 60 års 
jubilæet, som vi som bekendt har i 
2013. 
Vi prøvede atter noget nyt, da vi tog 
imod invitationen om at deltage i Tårn-
by Kommunes kulturnat ”Stjerner i 
Natten” på Vestamager Naturskole. 
Stifinderne deltog med aktiviteten 
”Naturdetektiv”. Det var en sjov og 
spændende post, der var flot besøgt. 
Ser vi på mængden af brugt post-
materiale, har vi haft godt 200 spejde-
re igennem. Vi løb endda tør for med-

(Fortsættes på side 5) 

 
Gruppeledernes beretning 2012-2013 
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bragte flyers, før vi lukkede.  
Som sommerafslutningsarrangement 
holdt vi Familiedag, i år i pandekager-
nes tegn med et Rasmus Klump-tema. 
Der blev dystet på venskabelig vis og 
efter en dag med aktiviteter, lækker 
mad-pandekage-lavning over bål, leg og 
halløj, løb Genierne af med sejren. 
Efter sommerferien og div. sommerlej-
re, fik vi hygget lidt om hytten på vores 
”hytte-hygge-dag”, hvor hele huset 
blev flot malet af små og store, så den 
var klar til årets ”spejderdag”, hvor vi 
gerne ville vise naboer og andre inte-
resserede, hvor skønt det er at være 
spejder hos os. Først og fremmest vil vi 
med vores ”besøgsdage” selv have en 
spændende og sjov oplevelse, og det 
lykkedes til fulde. Dagen var bygget 
over temaet ”pind”, og det kastede rig-
tigt mange sjove og udfordrende aktivi-
teter af sig. Spejdere, forældre, be-
styrelse og støtteforening fik sammen 
bygget rammerne for en hyggelig dag 
med gode spejderaktiviteter, skøn café 
og god stemning, og både vore gæster 
og spejdere havde en dejlig dag på 
grunden. 
Efter et efterår med mange tropsspej-
dere på patruljelederkurser og nogle 
gode gren-ture i Amager Division-regi, 
afsluttede vi sæsonen med en fælles-
endags-nissetur først i december. Vi 
udforskede det lokale nisse-liv på et 
spændende løb i Kongelunden (hvor vi 

har en mistanke om, at efterkommerne 
af de hollandske sandnisser bor) 
Gruppens aktiviteter i 2013 bygger 
videre på de ting, vi har arbejdet med i 
2012, og som grundlag for planlægning 
og udførsel vil (udover spejderideen og 
værdierne) ligge vores udviklingsplan, 
som kan læses her i årbogen. Her vil vi 
fortælle om nogle af de arrangementer, 
vi har planer om, men der kommer sik-
kert både ændringer og flere til.  
Særligt for i år er, at Stifinderne har 
60 års jubilæum, som I kan læse om 
andet steds, og det har vi tænkt, skal 
kunne mærkes på forskellig vis henover 
året. 
Vi har allerede afholdt Stifindernes 
første nytårsparade i mange år, selvom 
det næppe mindede meget om de para-
der af nystrøgne uniformer, de tidlig-
ste Stifindere deltog i. For både at 
skue tilbage og frem, tog vi en parade 
af gode aktiviteter fra det forgangne 
år og tvistede dem en omgang, så der 
fremkom nye spændende, men stadig 
genkendelige, aktiviteter. Og det var 
sjovt! Hvem havde troet, at spejdere 
kunne more sig så meget med at kaste 
med kogler? 
Inden vi officielt starter spejderåret 
op med grupperådsmødet (i år med fa-
stelavn), har vi endnu et fællesarrange-
ment. Tænkedag, der hvert år falder d. 
22.2. (Lord og Lady Baden Powells fæl-
les fødselsdag).Tænkedag får i år sit 

(Fortsat fra side 4) 

(Fortsættes på side 6) 

 
Gruppeledernes beretning 2012-2013 
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helt eget møde, og alle grenene bliver 
inddraget i planlægningen. Som altid 
samler vi denne dag ind til et projekt 
for spejdere ude i verden, i år via 
SpejderHjælpen. Det er kutyme at 
give en to-krone pr. påbegyndt spej-
derår, hvis man har lyst. 
Vi afholder igen i år to af vores popu-
lære fællesture, én i foråret og én 
sidst i efterårssæsonnen. Her er hele 
gruppen sammen og laver aktiviteter 
på kryds og tværs af grenene. Det får 
rystet Stifinderne rigtig godt sam-
men, og vi føler, at det styrker os som 
gruppe.  
Sommerlejrene bliver i år afholdt 
grenvis, og dem kan I læse om i de 
respektive grenberetninger.  
Et af vores favorit-arrangementer de 
sidste år har været vores Familiedag. 
På familiedagen prøver vi at give spej-
dernes forældre et lille indblik i, hvad 
det vil sige at være spejder. Ledere 
og familierne kommer også til at lære 
hinanden at kende på en sjov og hyg-
gelig måde. Det vil vi også gøre i år, 
for vi føler, at både spejdere, foræl-
dre og ledere har fået meget ud af 
det arrangement. 
Vi har de sidste par år afholdt en 
Spejderdag med gode aktiviteter og 
hygge for os selv, hvor vi på forskellig 
vis har inviteret vores naboer og an-
dre interesserede på besøg for at se, 
hvad vi nu er for nogle. Det gør vi igen 

i år, men i år inviterer vi også ”gamle” 
Stifindere i alle størrelser med, for vi 
vil også bruge Spejderdagen til at 
markere vores jubilæum for alle dem, 
der er eller har været med til at gøre 
Stifinderne til den gruppe, den er. Vi 
har mange spændende planer,  for 
spejderaktiviteter i løbet af dagen og 
aftenen, og det bliver spændende at 
se, hvad det hele udmunder i. Én ting 
står klart – det bliver ikke suppe, steg 
og is og et program mest for voksne. 
Stifinderne er OS og det er os, der 
skal fejres. 
Det er vigtigt for os, at det, vi gør, 
giver mening, og vi bruger i ledergrup-
pen meget tid på at tænke over det, vi 
gør, og ikke mindst over hvorfor vi gør 
det. Vi vil noget med vores spejderar-
bejde, og vi gør vores bedste for at 
holde os til, at det ikke bare bliver 
rutine, men at vi hele tiden udfordrer 
hinanden og os selv, og hele tiden bli-
ver bedre. Vel mødt i 2013! 

(Fortsat fra side 5) 

 
Gruppeledernes beretning 2012-2013 

Gruppelederne    
Darzee og ChuiDarzee og ChuiDarzee og ChuiDarzee og Chui    
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Siden 1953 har børn og unge været 
spejdere i Stifinderne. Meget har 
ændret sig gennem årene, men de 
grundlæggende ideer i spejderarbej-
det er stadig de samme. Friluftliv, 
kammeratskab, ansvar, sjov og ud-
fordring er stadig de bærende vær-
dier. Vi vil fortsat udvikle rammerne 
omkring disse værdier, så Stifinder-
ne også i fremtiden kan tilbyde godt 
spejderarbejde  

Det er vores overordnede mål, at 
alle der ønsker at være spejdere i 
Stifinderne skal have mulighed for 
det. Vi vil således arbejde for undgå 
ventelister eller være nødsaget til 
at henvise til andre grupper, fordi vi 
ikke har tilstrækkelig kapacitet til 
at tage imod nye medlemmer. 

Det, der sætter de største be-
grænsninger for spejderarbejdet i 
Stifinderne, er antallet af ledere, 
specielt i de yngste afdelinger. Vi vil 
gerne både udvide det eksisterende 
arbejde og starte nye aktiviteter, 
men det kræver flere hænder. Der-
for vil vi have fokus på at skaffe 
flere ledere. 

Vi vil fortsat arbejde med den store 
gruppe af forældre, seniorer, grup-
pehjælpere og andre, der leverer en 
fantastisk opbakning til gruppen. Vi 
skal fortsat udbygge kontakten til 

vores ”voksennetværk”. Vi vil på den 
måde aflaste lederne, skabe grund-
lag for nye aktiviteter og forhåbent-
lig også få flere nye ledere. 

For at øge medlemstallet vil vi arbej-
de for at vores spejdere bliver læn-
ge i gruppen. Vi vil tilrettelægge ar-
bejdet så de ting, vi laver, skal give 
mening både for spejdere og ledere. 
Vores mål er, at arbejdet opleves 
som både sjovt og udfordrende. 

Spejderne skal opleve en fortsat 
udvikling fra første dag i gruppen. 
Overgangen mellem afdelingerne skal 
opleves som en naturlig del af denne 
udvikling.  

Vi vil udbygge og udvikle vores grup-
pearrangementer, så vi sikrer, at 
spejderne ikke kun føler sig som en 
del af deres egen afdeling, men at 
de samtidig oplever sig selv som Sti-
findere. Vi vil specielt have fokus på 
spejdere, der har været i gruppen 3 
– 4 år altså aldersgruppen 11-15 år.  

Det er vigtigt, at vi klart kommuni-
kerer, hvad vi vil og hvorfor. Vi skal 
sikre, at vi er klare omkring vores 
forventninger og systematisk evalue-
re, om vi når de mål, vi har sat.  
Med spejderhilsen 
 

Lederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i Stifinderne. 

 
Stifindernes udviklingsplan 2013. 
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Formandens beretning 2012-2013 

Så er der igen gået et år, og det er 
tid til at kikke tilbage.  
Igen har det været et meget aktivt 
år, hvor vores spejdere har oplevet 
en masse. 
Tre sommerlejre, det kræver en 
stor indsats at planlægge og udfø-
rer. Jeg ved, at de spejdere som 
havde tid til at deltage havde en 
masse gode oplevelser. 
I hytten er der sket en mindre re-
volution, takket være hyttepatrul-
jen. Hytten er nu ikke kun blå, men 
smølfeblå. Det ser så flot ud, og der 
bliver lagt mærke til den. 

I 2012 har der igen været trops-
spejdere på PLAN i efterårsferien. 
Det er en super mulighed for at læ-
re andre jævnaldrene spejdere fra 
hele landet at kende, udvikle sine 
spejderfærdigheder og ikke mindst 
sig selv. 
Desværre skal vi sige farvel til 
Charlotte Holbech, som har været 

vores kasserer de sidste to år. Det 
ville være dejligt om en af jer for-
ældre, har tid og lyst til at overta-
ge jobbet. 
Til sidst vil jeg takke alle vores le-
dere, hyttepatruljen, forældre og 
støtteforeningen for det store ar-
bejde, der er lagt i Stifinderne og 
glæder mig til at komme i gang med 
2013, som også byder på en masse 
spændende ting. 
 

Med hilsen og stor tak for året 
Merete HolstMerete HolstMerete HolstMerete Holst    
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Støtteforeningen 2012-2013 

I april holdt bestyrelsen, ledelsen 
og støtteforeningen for første gang 
en fælles udviklingsaften. Her for-
søgte vi på kryds og tværs at få 
kortlagt hinandens ressourcer og 
finde ud af, hvordan vi kunne få 
1+1+1=>3. Der kom mange ideer på 
bordet, og der har været en del at 
arbejde videre med, især i forhold 
til 60 års jubilæet, som vi som be-
kendt har i 2013 - i regner med at 
gentage succesen i 2013 

Vi har ændret betalingen til Støtte-
foreningen til, at der nu skal betales 
via netbanken eller til kassereren 
direkte. - Der er alt for dyrt at få 
girokort. 

Medlemskab af Støtteforeningen  
koster kun 100.– medlem pr år.  
 
Medlemskab af Støtteforeningen  
koster kun 100.– medlem pr år.  
Indsættes på konto i: 
Bank Nordic 6509 - 3052993228  
Husk at skrive Jeres navn på indbe-
talingen. 

På forhånd tak ! 

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 foræl-
dre. 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 hytte-
patrulje. 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 arbej-
det i Stifinderne. Uden hjælp fra forældre og andre kunne vi ikke 
gennemføre de mange aktiviteter vi har på programmet 
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Organisation 

Gruppeledelsen: 
Alle gruppens ledere og assistenter udgør sammen med gruppeleder-
ne gruppeledelsen. 
Gruppeledelsen har overfor grupperådet og bestyrelsen ansvaret 
for spejderarbejdet i gruppen. 

Støtteforeningen: 
Stifindernes Gruppes Støtteforening støtter arbejdet i Stifinder-
ne. Støtteforeningen giver hovedsagelig støtte til større investerin-
ger. 
Støtteforeningens indtægter kommer fra kontingent fra forenin-
gens 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 indehol-
der 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 mæng-
de oplysninger om Stifinderne, vores arbejde og historie. 
Desuden indeholder siden et galleri, hvor der er billeder fra grup-
pens ture og andre aktiviteter. 
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Så er det ved denne tid igen - årets 
rapport skal skrives ned og som al-
tid, bliver jeg forbavset over, hvor 
mange ting vi har fået gjort. 
I januar delte vi som vanligt jer op i 
nye patruljer. I februar gik vi i gang 
med det mærke, der hedder ”Kultur 
og Samfund” og vi fik øvet en masse 
knob - både råbåndsknob foran, på 
ryggen og med tæerne. 
Vi holdt også fastelavn og Tænkedag 
samtidig med fastelavn, så det var 
en tæt pakket, men dejlig dag, hvor 
vi rigtig nød alle de festlige udklæd-
ninger. 
I marts måned var vi på en rigtig 
hyggelig fællestur på Hotel Wigga-
torp, hvor vi havde en hel masse her-
lige forældre med også - og nøj, hvor 
vi legede alle de lege, vi kunne kom-
me på. - I marts var vi også ude på 
jagt efter foråret med kamera og 
andre ting - det blev til mange flotte 
billeder af forårsblomster og for-
årskåde minier. I april holdt vi Sct. 
Georgsmøde med hele gruppen - vi 
fornyede vores spejderløfte og 
snakkede om Sct. Georg, som er 
spejdernes skytshelgen. 
I maj afslørede vi for jer, at årets 
sommerlejr handlede om Harry Pot-
ter og vi skulle op nord for Holbæk 
til en hytte, der hedder ”Skrænten”. 
Vi holdt et møde for jer forældre, 
fordi vi skulle finde ud af, hvad vi 

gjorde med de børn, som skulle ryk-
ke op efter ferien og vi fandt en god 
løsning, synes jeg. 
I juni måned var vi til et rigtig godt 
divisionsarrangement på Islands 
Brygge sammen med de andre DDS 
grupper på Amager - nemlig ”Skæg 
og Blålys” - det var en god aften og 
regnen kom først til aller sidst. 
I uge 28 var vi så på ”Skrænten” i 
Plejerup og legede Harry Potter 
sommerlejr. I blev delt op i kollegier 
med fordelingshatten. Selv om vi 
ikke var så mange, lykkedes det alli-
gevel rimeligt at holde en lille kon-
kurrence i gang med points til kolle-
gierne. - Vi fik lavet tryllestave, kap-
per, trænet ”flyvetimer” på fiske-
net, havde magiske sovedyrs pasning 
og pleje, lavet eliksirer, sovet i telt, 
badet i Isefjorden, malet ugler og 
æsker, trillet multismagshavregryns-
kugler, holdt fødselsdag for Ibex, 
skrevet en fin lille historie om et lille 
firben, som i løbet af natten ville 
bade i Matkah´s kop, leget på den 
sumpede græsplæne, jagtet snegle, 
hentet brænde i Tavi´s far og mors 
sommerhus lige ved siden af og man-
ge andre ting. Samtidig vil jeg gerne 
her sige tusind tak til alle de foræl-
dre, der kørte for os, da jeg ikke 
helt havde taget højde for, at der 
var vej– og togarbejde i området på 
det tidspunkt og ligeså en stor tak 

 
Mini 2012-2013 
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Mini 2012-2013 

til Emilie Falmer, som optrådte på 
fornemste vis som vores lille husalf i 
køkkenet. 
I august skulle vi så sige farvel til en 
del spejdere, der skulle rykke op til 
juniorgrenen og derefter så igen dele 
op i nye patruljer med alt, hvad dertil 
hører. 
I midten af september rejste Radha 
til England, hvor hun skulle være au-
pair i tre måneder. Hun var hos et 
par, der havde en pige på 9 år, som 
også var spejder i England og Radha 
fik lov til at komme med til hendes 
spejdermøder hos First Tadworth 
Brownies. 
I slutningen af september var vi med 
på en hyggelig divisionstur til Colle-
ruphus i Holte, hvor årets emne var 
Asterix og Obelix. Det var en rigtig 
sjov tur, hvor alle blev delt op i enten 
gallere eller romere, de blev klædt på 
med skjolde og sværd og hyggede sig 
hele weekenden. 
September gik med at tage kommuni-
kationsmærket og være på et re-
fleksløb, som Glip og Chikai havde sat 
op - en god lille tur i omegnen af hyt-
ten. I oktober kom Emilie og hjalp os 
til spejder i stedet for Radha - det 
var rart. 
I starten af december var vi på en 
dejlig nissedag, med løb i Kongelunds-
skoven og bagefter hjemme i hytten 
med julehygge og alt, hvad dertil hø-

rer og et par Stifindere fik deres 
spejdernavn denne dag. 
D. 13 december kom Radha hjem fra 
England igen og hun ville gerne hilse 
på alle sine minier igen en gang inden 
2013, så vi holdt en hyggelig juleaf-
slutning lige før jul, med raflegaver 
og alting.  
Tusind tak for et dejligt år. 

Med Mini-hilsen 
Akeela(Jette) .Akeela(Jette) .Akeela(Jette) .Akeela(Jette) .    
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Junior 2012-2013 

Jeg vil som altid starte med at fortsæt-
te, hvor jeg sluttede sidste år, og jeg 
kan se, at det gjorde jeg med en begej-
stret udmelding om, at juniorerne skulle 
deltage i Oak City Rally – det gjorde vi 
så ikke. 
Der skete det, at mine meget fornuftige 
medledere, fik mig overbevist om, at det 
ikke var det værd. 
Forstået således: det er et stort slid, og 
på dagen skal de løbe ti kilometer med 
deres sæbekassebil, hvor der skal sidde 
mindst én person i den. ”Måske”, fore-
slog de kloge hoveder i juniorafdelingen, 
”var det en god ide at sige, at det er en 
trops ting”? For hvor sjovt er det, hvis 
man ikke orker at gennemføre? Hvad er 
succes kriteriet og hvad er det, vi gerne 
vil byde vores børn og sidst men ikke 
mindst, for hvis skyld laver vi aktivite-
terne? Så mange tanker og en god snak i 
ledergruppen og man kan stadig sige bå-
de for og imod, men det korte af det 
lange er, vi valgte det fra. Vi valgte til 
gengæld nogle løb til. 
Vi opdagede, at det allerbedste og den 
sjoveste måde for børnene at opsumme-
re et mærke, er at komme på et lille løb, 
hvor der er poster, der frisker op på 
det, vi har lært. 
Det er noget vi har taget til os, ligesom 
vi stadig arbejder i baser, så vi roterer 
rundt og er ca. 20-25 minutter på hver 
post, når vi har vores ugentlige møder. 
Det fungerer, børn og ledere har ro på 
til at børnene kan lære noget, og vores 
børn er lærevillige. 
Vi har i øvrigt 18 børn i øjeblikket. Vi 

har nogle stykker som er stoppet, nogle 
der er rykket op, men det er fint nok, vi 
har også fået fire skønne børn fra mini-
erne. Vi har nu tre patruljer i stedet for 
fire. 
Vi tager stadig mærker, for det er det, 
som børnene synes er sjovt. Vi er stadig 
vilde med at tage på sommerlejr, og som-
meren 2012 havde vi 9 piger med til 
Næsby Centret.  
Det blev en aldeles forrygende lejr, der 
startede med nærmest at drukne os, og 
for at være helt ærlig, så var det ikke 
vejrets skyld, at lejren blev så god. Det 
blev den, fordi tøserne var på, fordi vi 
mødte nogle skægge tyskere og nogle 
grønne spejdere, fordi næsfolket er 
fantastiske at være på lejr hos, fordi 
området er skønt og så må jeg som leder 
have lov at sige: Fordi jeg er leder med 
en fuldstændigt vanvittig sjov fyr! Tak 
for det Jack! Jeg har sjældent grint så 
meget på en lejr. Som afslutning på lej-
ren havde vi forældre, der kom og var 
med til noget fælles spisning den sidste 
aften, og som hjalp med at pakke sam-
men, det var rigtig dejligt. I det hele 
taget var det jer forældres skyld, at 
det gik så smidigt, fordi I var friske på 
at køre os. 
Det skal vi nok ikke regne med i år, hvor 
vi også skal på centerlejr, men nu til Ty-
dal i Tyskland. Det er godt nok lige over 
grænsen, meeeen, det er trods alt en bid 
vej at køre ☺ Men selvfølgelig…vi skal 
aldrig udelukke noget – vi satser nu på, 
at det er toget vi snupper. Vi håber, at 
få mange børn med. 
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Det er i uge 27 og Tydal virker som et 
virkeligt, virkeligt spændende sted. 
Så prøv om I kan få det til at flaske sig. 
Det var et sidespring ☺ 
2012 var også det år, hvor vi ikke var på 
nissetur, fordi vi ikke havde en hytte, og 
der blev derfor lavet en nissedag i Konge-
lunden. Det gik rigtig godt, jeg var des-
værre syg, men igen var der forældre der 
hjalp, og dagen sluttede hjemme i Stifin-
dernes hytte. 
Første halvdel af 2012 var også året, hvor 
børnene cyklede, løb, rulleskøjtede og 
meget andet til og fra spejder for at få 
de sidste kilometer indenbords, så man 
kunne få et 1000 km. mærke. Det lykke-
des for to trops spejdere at tage mærket 
– men ros til alle de børn, der virkelig også 
havde fået mange kilometer ind på tavlen. 
Et af de mærker vi tog i 2012 var kommu-
nikation, og det blev væsentlig sjovere 
end det lyder ☺ Børnene var rigtig gode 
til at kommunikere på alle mulige måder; 
og de sluttede af med selv at skrive ind-
læg til bladet. 
I efteråret startede vi så ud med et 
mærke om kultur og samfund og her blev 
der både lavet turist brochurer, besøgt 
bibliotek, talt om hvad der findes i vores 
kommune og en masse andet. Vi sluttede 
af med at få besøg af SSP Per, som kom i 
politibil og fuld uniform og fortalte om 
SSP arbejdet her i kommunen. Vi fik lov at 
stille spørgsmål og Per viste os bilen med 
både blink og lyd. 
Senere fik vi besøg igen. Denne gang af 
Heidis far som ved rigtig meget om stjer-
ner, og det var fordi vi havde et forløb om 

stjerner. Det blev et spændende forløb 
hvor vi bl.a. lavede vores egen stjernehim-
mel. 
I december lavede vi en store jule bage 
dag hvor børnene havde dej med og vi bag-
te til den store guld medalje! Vi havde lånt 
nogle små ovne på mit arbejde og der var –
igen – forældre der hjalp, derfor blev det 
en helt forrygende aften. Det kunne vi 
godt finde på igen ☺ 
Sidst, men ikke mindst, gør vi hvad vi kan 
for at deltage i fælles divisions arrange-
menter, men det hænger af og til på, om 
lederne har mulighed for at lægge en 
weekend på det. Læs ”kan”, og ikke ”vil”. 
Så alt i alt: Juniorerne kører på, bedst 
som vi kan og vil, vi er ivrige, og villige til 
at lære, vi har de skønneste unger, og nu 
hvor Kathrine er kommet hjem fra London, 
hvor hun var hele efteråret, er vi i alt fem 
voksne….fire og en assistent, nemlig Jona-
than fra Troppen, som kommer fast til 
vores møder og hjælper, til stor fryd for 
børnene. Udover Jonathan er vi Heidi, 
Kathrine og så står Jack og undertegnede 
i fællesskab som ledere for afdelingen.  
Foråret og resten af 2013 byder på en 
masse spændende og sjove oplevelser, lige 
fra fastelavn over Sct. Georgsdag til fæl-

lesture, småløb, sommer-
lejr, familiedag og hvad 
der ellers måtte komme. 
Tak for 2012 og velkom-
men til 2013. 
 

 
Junior 2012-2013 

Med Junior-hilsen 
Sahrabi (Charlotte) .Sahrabi (Charlotte) .Sahrabi (Charlotte) .Sahrabi (Charlotte) .    
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Med tropshilsner 
 

Tavi (Rasmus).Tavi (Rasmus).Tavi (Rasmus).Tavi (Rasmus). 

 
Trop 2012-2013 

Så er det sgu snart et år siden, jeg 
sidst sad og skrev årsberetning, og 
sikke et år der er gået. Vi har været 
på 2012, som var noget af en oplevel-
se. Vi stødte på nogle udfordringer 
undervejs, men det var ikke noget, vi 
ikke kunne klare.  Selvom man ikke 
skulle tro, det skulle være svært at 
få bagage og grej ned til lejr pladsen, 
men det kræver, at man ved, hvor 
man skal gå hen ☺ Det har i hvert 
fald været et år, der har været rigt 
på spejderoplevelser og kammerat-
skab. 
Vi har på de ugentlige møder arbej-
det meget med samarbejde, kommu-
nikation og patrulje liv, selvom vi ikke 
bruger patruljer så meget mere, men 
deler spejderne op i færdigheder, 
alder og evne til at lære fra sig. Og 
det fortsætter vi også med i det nye 
år, så spejderne lære at bruge de 
ting, de har lært i den virkelige ver-
den. 
Så har vi selvfølgelig også lige en tur 
til Norge til sommer, som vi glæder 
os rigtig meget til. Da turer er rime-
ligt dyre, har vi lavet en seddel, som 
er i bladet eller man kan tage den 
med på arbejde og hænge den op, 
hvis der skulle være nogen, der ville 
have lavet lidt arbejde af nogle raske 
spejdere. Jeg har også kontakt til et 
pakke firma, hvor man pakker rekla-

mer, smagsprøver eller andre ting, 
men der kommer selvfølgelig info ud 
når vi skal ud og pakke. 
Vi har også nogle af vores spejder-
drenge, der skal på Apokalypse løbet. 
Det er et spejderløb  med en fanta-
siramme og en masse poster og en 
masse andre spejdere. Det er spej-
dernes opgave at løse alle posterne 
og få så mange point som muligt for 
det, samtidig med at de mellem po-
sterne skal fragte små genstande 
uden at blive fanget af senior spej-
dere, som er på deres eget løb og for 
dem handler det om at fange spej-
derne og tage deres genstande og 
løse deres egne poster. 
Så alt i alt bliver det et rigtig godt 
år med fokus på spejder arbejde og 
sammenhold 
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Det daglige spejderarbejde i Stifin-
derne planlægges, gennemføres og 
evalueres af gruppens ledere, assi-
stenter og medhjælpere. Dette ar-
bejde er grundstammen i Stifinder-
ne, men mindst lige så vigtigt er det 
arbejde, der udføres af det store 
netværk af frivillige, der bakker os 
op.  
Gruppehjælpere er for det meste 
tidligere ledere og spejdere, der 
hjælper på ture og ved større arran-
gementer. 
Hyttepatruljen er en uformel gruppe 
af forældre, ledere og andre, der 
har lyst til at hjælpe med holde hyt-
ten og dens omgivelser ved lige.  
Hyttepatruljen har i 2012 blandt an-
det renoveret vores skur, fjernet 
den gamle skurvogn, malet, sat tag-
render op og foretaget en lang ræk-
ke mindre reparationer. 
Forældrene og vores øvrige hjælpere 
hjælper os med mange ting. De bager 
kager, laver kaffe, trykker blad, pas-
ser vores hjemmeside, maler hytte, 
slår græs, kører for os, tager bille-
der, syr, vasker, laver reklamer, 
hjælper til på møder og ture eller 
bare hjælper, når vi mangler en hånd 
eller to. 
Stifinderne siger en stor tak til alle 
dem, der i 2012 har ydet en indsats 
for at få gruppen til at fungere, vi 

håber at I også i 2013 vil tage del i 
legen og udfordringerne så vi sammen 
kan blive ved med at udvikle Stifin-
derne.    

HyttepatruljenHyttepatruljenHyttepatruljenHyttepatruljen 

 
Hyttepatruljen 
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Stifinderne 1953 - 2013. 
 
Da de første Stifindere i september 
1953 stod udenfor Kastrup-Tårnby 
trops hytte i Kastrup Anlæg, havde 
de givetvis deres drømme om den 
spejdertid, der lå foran dem. 60 år og 
tusindvis af oplevelser senere står 
andre Stifindere foran gruppens egen 
hytte på Nordstjerne alle, med deres 
drømme om den spejdertid, der ligger 
foran dem. Om andre Stifindere om 
yderligere 60 år vil stå et nyt sted 
med nye drømme, kan vi kun gætte 
om, men sikkert er det, at rigtig man-
ge spejdere og ledere gennem årene 
har været med til lægge grunden til 
det, der er Stifinderne i dag. 
 
En aften sidste efterår sad jeg i hyt-
ten og bladrede i en gammel dagbog. 
Min tanke var, at det ville være sjovt 
at prøve sammen med vores spejdere 
at lave nogle af de ting, som Stifin-
derne havde lavet for mange år siden. 
Det var sjovt at læse om ture og mø-
der fra dengang, men som jeg læste, 
stod det klart for mig, at der ikke er 
den store forskel på de ting spejder-
ne lavede dengang, og de ting vi laver 
nu. Alligevel er der noget, der har 
ændret sig. Verden omkring os er en 
anden. De materielle rammer er bed-
re, sproget har ændret sig, men ind-
holdet i arbejdet er det samme. 

Spejderarbejdet handler stadig om 
kammeratskab, ansvar, friluftsliv, 
sjov og udvikling. 
 
Jeg vil gerne fortælle en historie om 
Stifinderne, - ikke Stifindernes hi-
storie for der er ikke én historie, der 
er mange. Hver spejder vil kunne for-
tælle sin historie om sin tid i Stifin-
derne, og hver historie vil indeholde 
netop de oplevelser og minder, som 
den spejder fik med fra sin spejder-
tid. 
 
Jeg vil i min historie prøve at give 
Stifinderne en stemme eller måske 
nærmere en slags person, der får liv 
fra de hytter, vi har boet i gennem 
årene, for på en eller anden måde har 
de fysiske rammer været med til at 
forme spejderarbejdet. 
 
Stifinderne startede som en udløber 
fra Kastrup-Tårnby trop, og i den 
første tid delte man lokaler med dem 
i Kastrup anlæg. Det var et stort øn-
ske at komme fri af sine ”forældre” 
og i 1955 flyttede Stifinderne til lo-
kaler i en bondegård på Syrefabriks-
vej. Lokalerne og omgivelserne var 
imidlertid ikke ideelle. Allerede året 
kunne Stifinderne glæde sig over at 
flytte ind i sin egen hytte i Kastrup 
anlæg ikke lang fra Kastrup-Tårnby 
trops hytte.  

 
60 års Jubilæum 



19 

DDS STIFINDERNE 
 

 

 
60 års Jubilæum 

Stifindernes første hytte lå i hjørnet 
af en mark ud mod lufthavnen. Hytten 
bestod af en gang, tre patruljelokaler, 
et stort lokale og et meget lille køk-
ken. Hytten var enkel og passede god 
til en ny gruppe, der skulle ud og slå 
sit navn fast. Mange aktiviteter fandt 
sted i Kastrup anlæg, der med træer, 
græs og grøft var en god ramme for 
det daglige spejderarbejde.  
 
Grøften spillede en særlig rolle i grup-
pens liv. Når der var oprykning stillede 
troppen op på den ene side, mens flok-
ken stod på den anden side. De ulveun-
ger, der skulle rykke op, skulle springe 
over grøften for at komme over til 
troppen. Inden spejderen sprang over, 
skulle han tage sin ulvetrøje af, så 
spejderskjorten, der var indenunder, 
kom frem.  
Der var altid spænding om, hvor meget 
vand der var i grøften til oprykningen. 
Det fleste gange var der en god halv 
meter at springe over, men hvis det 
havde regnet meget, kunne der godt 
være en meter eller halvanden, så det 
er sket mere end en gang, at en spej-
der er kommet op til troppen med en 
våd sko. 
 
Op gennem tresserne voksede lufthav-
nen tættere og tættere på vores lille 
hyggelige spejderhus, og i 1969 var 
det slut. Marken vores hytte lå på 

skulle bruges til parkeringsplads.  
Tiden i anlægget havde været en god 
tid, og Stifinderne var blevet kendt i 
lokalområdet som en god og stabil 
spejdergruppe. Nu måtte vi finde et 
andet sted at holde til. Vores hytte 
kunne flyttes, hvad den da også blev, 
men ikke af Stifinderne. Hans Jæger 
gruppe overtog hytten, skar den midt 
over og flyttede den til deres grund i 
St. Magleby, hvor den stod indtil for 
få år siden. 
 
Stifinderne måtte igen ud og se sig om 
efter et sted at være. Som en slags 
held i uheld var en anden spejdergrup-
pe ved at lukke. Richard Løvehjerte, 
der havde hytte på Gl. Kirkevej, havde 
i flere år kæmpet med mangel på både 
ledere og spejdere.  
I efteråret 1969 blev Stifinderne og 
Richard Løvehjerte slået sammen.  
I praksis rykkede Stifinderne ind i 
hytten på Gl. Kirkevej og overtog de 
få spejdere, der var tilbage. 
 
Den nye hyttede passede fint til Sti-
finderne. Hytten på Gl. Kirkevej var 
bygget af Richard Løvehjerte sidst i 
halvtredserne. Det var en solid hytte 
på støbt fundament og med brænde-
ovne i de tre patruljelokaler og en 
stor muret pejs i det store lokale. 
Hytten havde også noget, der bestemt 
ikke var en selvfølge i spejderhytter 
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på den tid, - den havde indendørs 
toilet. Der var en lille grund bag hyt-
ten, hvor der var en bålplads. I det 
ene hjørne af bålpladsen stod 
rådsklippen. En stor sten der var 
fundet, da man byggede den gamle 
lufthavnsmotorvej.  
Skulle man lave større aktiviteter, 
måtte man gå turen gennem tunnelen 
for enden af Listedvej under motor-
vejen og over i det grønne område 
ved Gemmas alle, samme grønne om-
råde som vores hytte i dag ligger i. 
 
Allerede inden vi flyttede til Gl. Kir-
kevej havde Stifinderne indledt et 
samarbejde med pigespejderne fra 
Tårnby Trop. Samarbejdet førte til, 
at grupperne i 1972 blev slået sam-
men, og pigerne flyttede ind hos os, 
måske på grund af det med toilettet.  
 
Huset på Gl. Kirkevej var ramme om 
en lang periode af Stifindernes hi-
storie. I løbet af årene blev der la-
vet mange forbedringer på hytten. 
Oprindelig havde hytten kun et 
skabskøkken mellem to af patruljelo-
kalerne, men på et tidspunkt blev det 
ene patruljelokale lavet om til køk-
ken. Der var stadig plads til møder i 
lokalet, men med tiden kom maden til 
at fylde mere, og mad og madlavning 
har siden den tid haft sin egen plads 
i Stifindernes liv.  

De løbende forbedringer gjorde, at 
hytten vedblev at være en god ram-
me om spejderarbejdet. Hytten led 
dog af at være bygget og isoleret 
efter de normer, der var gældende i 
halvtresserne. Ens tøj kunne godt 
lugte noget af indelukket spejderhus, 
når man kom hjem efter møderne. 
Trods det var Stifindernes hytte i 
alle årene et populært samlingssted.  
 
Midt i halvfemserne begyndte arbej-
det med Øresundsforbindelsen. Der 
var længe tvivl om, hvorvidt Stifin-
derne kunne blive boende. I 1995 
kom afgørelsen, og så startede en 
lang proces med at finde et nyt sted 
at bo. 
Vi havde fået et langt varsel, men 
løsningen blev først endelig fundet i 
foråret 1996, hvor kommunen, godt 
hjulpet på vej af foreningsrådet, 
fandt grunden på Nordstjerne alle.  
Nu gik det stærkt. Vi skulle have 
lavet tegninger, skaffet byggetilla-
delse og have fundet et sted at bo, 
mens vi byggede et nyt hus. Michael 
Jernskægs gamle hytte, som var 
flyttet til vandværksgrunden, blev 
undersøgt, men den var ikke i en 
stand, der gjorde, at den kunne bru-
ges. Hjælpen kom fra en lidt uventet 
kant. De grønne spejdere i den anden 
ende af Listedvej tilbød os husly, et 
tilbud vi velvilligt tog imod. 

 
60 års Jubilæum 
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I løbet af sommeren 1996 blev der 
støbt fundament, og skelettet blev 
rejst. En gruppe af forældre ledede 
byggeriet, så lederne kunne koncen-
trere sig om spejderarbejdet. Det 
betød, at det var en spejdergruppe 
med fuld fart på, der i maj 1997 kun-
ne flytte ind den nye hytte. 
 
Hytten på Nordstjerne alle viser Sti-
finderne som en moderne spejder-
gruppe, der har lyst til at prøve kræf-
ter med en bred vifte af aktiviteter. 
Både indendørs og udendørs er der 
gode muligheder for alle former for 
spejderarbejde, hvilket også ses af 
gruppens aktiviteter de senere år.   
Hytten og grunden på Nordstjerne 
alle giver noget nær ideelle rammer 
om spejderarbejdet, men samtidig 
ligger vi gemt lidt væk. Derfor har vi i 
flere år i september lavet et åbent 
hus arrangement, som vi kalder for 
spejderdag. De første år havde arran-
gementet karakter af spejdertivoli. I 
takt med, at vi er blevet mere bevid-
ste om værdierne i vores arbejde, er 
der kommet mere og mere fokus på de 
spejdermæssige værdier. De aktivite-
ter, vores gæster oplever på spejder-
dagen, skal være aktiviteter, de kan 
møde i hverdagen i afdelingerne.   
 
Sammenhængen i arbejdet er vigtig 
for os. Vi arbejder bevist med indhold 

og visioner, et arbejde der har bety-
det, at der er opbygget en lederkul-
tur. Det betyder blandt andet, at vi 
har god intern rekruttering af nye 
ledere. Flere af vores store spejdere 
fungerer som hjælpere i mini- og juni-
orgrenen, og vi oplever en rigtig fin 
opbakning fra forældrene både til 
arrangementer i hytten og på turene. 
Det ultimative bevis på at vi er på ret-
te spor kom, da en mini helt spontant 
midt i sommerlejren på Gillastig i Sve-
rige i 2011 konstaterede: ”Jeg vil væ-
re leder”. 
 
Gillastig har gennem årene været 
rammen om mange af Stifindernes 
ture. Efter mange års fravær vendte 
Stifinderne i 2011 tilbage, og det var 
en succes. Til trods for at det regne-
de det meste af tiden, så blev det alle 
tiders sommerlejr. Det er ikke for-
kert at kalde Söderåsen for 
”spejderland”, for her er det hele. Da 
først lejren var etableret, gik det 
bare i fuld fart med alle slags spej-
deraktiviteter og selvfølgelig heik i 
den fantastiske natur. Det blev en 
oplevelse, man kan leve på længe.  
Lejren blev perfekt afsluttet hjemme 
i hytten, hvor vi blev mødt af foræl-
dre og de ledere, der ikke havde væ-
ret på lejren. Rundt på grunden fik vi 
hurtigt tørret de våde telte og på den 
ny etablerede aktivitetsplads blev der 

 
60 års Jubilæum 
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renset gryder og vasket grej. 
 
Stifinderne har i dag en bred base i 
lokalområdet og mange hundrede børn 
har haft en kortere eller længere 
spejdertid hos os. Vi har endnu ikke 
set tredje generation af Stifinderne, 
men den kan ikke være langt væk. 
Den udvikling, der blev startet i sep-
tember 1953, er stadig i gang, og du 
kan også blive en del af den. 
 

Hvis du vil læse mere om Stifinderne 
og Stifindernes historie, så gå ind på 
vores hjemmeside 
www.stifinderne.net.   
 

 
60 års Jubilæum 

    

Sahrabi Tavi Radha Chikai 

 

Glip 

    

Chui Darzee Merete Flemming 

 

Akeela 
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Minileder: Jette Bjerre – Akeela. Medlem af Stifinderne i 14 år 

Mini- og junior assistent: Katrine Bjerre – Radha. Medlem af Stifinderne 
i 15 år 

Minihjælper: Mads Jensen – Glip. Medlem af Stifinderne i 8 år 

Minihjælper: Nichlas Jørgensen – Chikai. Medlem af Stifinderne i 7 år 

Juniorleder: Charlotte Falmer – Sahrabi. Medlem af Stifinderne i 14 år 

Juniorleder: Jack Böetius – Gekko. Medlem af Stifinderne i 3 år 

Juniorassistent: Heidi Lyhne – Vachan. Medlem af Stifinderne i 6 år 

Tropsleder: Karen Busk – Melvin. Medlem af Stifinderne i 4 år 

Tropsleder: Rasmus Thomsen – Tavi. Medlem af Stifinderne i 14 år 

Tropsleder: Martin Velde Andersen – Baloo. Medlem af Stifinderne i 2 
år 
Gruppeleder: Vibe Jørgensen – Darzee. Medlem af Stifinderne i 28 år. 
Har været junior- og tropsleder 

Gruppeleder: Peter Glennung – Chui. Medlem af Stifinderne i 47 år. Tid-
ligere junior-, trops- og klanleder. Gruppeleder siden 2004. 

Holdet bag 

    

Gekko Vachan Buni Melvin 

 

Baloo 
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Gruppe- 
ledere 

Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup & 
Vibe Jørgensen (Darzee) 
Saltværksvej 73A, 2. th. 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

2075 9045 
vibe@stifinderne.net 

Formand: Merete Holst 
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 

5135 6377 
mereteoglars@vip.cybercity.dk  

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 

 


