
 

 
 

Stifinder – hvad nu? 
 

Hvis du har været ulv har du sikkert allerede din uniform i orden, men passer den stadig?  

- ellers kan oprykningen være en god anledning til at bytte den gamle uniformsskjorte ud 

med en større. 

 

Nye stifindere må gøre en lidt større investering. Du skal bruge: 

• et tørklæde 

• en uniform (findes også brugt i enkelte størrelser) 

• et korpsmærke  

• stofmærker med WFIS og gruppenavnet Fugl Phønix udleveres ved køb af uniform. 

• bælte 

• kniv (når du har fået knivbevis) 

 

 

Vi bruger meget tid på at være ude – hav derfor 

altid praktisk tøj på, som passer til vejret! 

 

Vær også forberedt på at vi ud over sommerlejr 

afholder 3 til 4 weekender både forår og efterår. 

Her får du brug for sovepose, liggeunderlag og 

dit eget spisebestik.  

 

 

Du starter som ”stifinder på prøve”. I den første tid lærer du om det at være spejder, om 

indianerstammen ”osage”, stifinderlov og løfte og du lærer de første knob. Herefter bliver 

du for alvor stifinder og må bære grenmærket på din uniform. 

Vend   vend vend vend vend  



 
 
Mødetidspunkt: Tirsdage 18:00- 20:00 
 

• hvis du en dag ikke kan komme, skal du melde afbud til din leder. 

• Mødet starter kl. 18:00, så kom gerne 5 – 10 min før. 

• Hvis du kommer lidt for sent, så vi er ved at hejse flaget, så vent til det er helt oppe 

inden du tager din plads i koblet, så forstyrrer du ikke dine kammerater. 

• Husk – det er bedre at komme 10. min for sent end slet ikke at komme! 

 
Weekender:  3  fra sommerferie - efterårsferien og  

3 fra 1. april - sommerferie 
Sommerlejr:  som regel omkring 1. juli. 
 
Til weekender, sommerlejr og andre aktiviteter får du en tilmeldingsseddel – det er vigtigt 

for planlægningen at den afleveres til tiden! 

 

Stifinderne hos fugl Phønix har taget navn efter ”Osageindianerne”. De var dygtige som 

krigere, jægere og håndværkere. Alligevel kaldte de sig selv ”the little ones”. De havde stor 

respekt for naturen og var som oftest meget gæstfri.  

 

Disse ting efterlever vi så godt vi kan. Vi dygtiggør os i forskellige færdigheder, tager 

hensyn til naturen i det daglige og når vi er på lejr. Kammeratskab og samarbejde vægtes 

højt og vi forventer en ordentlig omgangstone. 

 

Vi glæder os til at se dig!! 

 
Stifinderleder: Linda Jørding 25 43 41 28 
Stifinderassistent: Michael Folman 57 89 10 66 
Stifinderassistent: Mogens Bjerg 40 30 73 40 
 


