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Så kom foråret endelig! På 
fællesturen midt i marts 

døjede vi stadig lidt med det sidste 
ispanser, plusgraderne til trods, men 
vi var en stor flok brave Stifinder-
indianere, der trodsede sneen ude på 
”prærien” til de store indianerlege. 
Tak for en rigtig dejlig tur, hvor alle 
vendte hjem med et spejdernavn og 
et totem på uniformen. 
Seniorerne har haft et sjak med på 
seniordivisionsturnering her i marts, 
et blandet Dragør/Stifinder-sjak, 
som man ofte gør det i seniorgrenen. 
Førstegangsdeltagerne kom hjem med 
rigtig mange ode erfaringer i rygsæk-
ken, om alt lige fra båltænding i 
slagregn til pølsestopning og minigolf-
banestopning. 
I april tager lederne på lederweekend 
i den meget primitive hytte Asnæs, 
hvor vi skal planlægge, inspireres og 
generelt styrkes som ledergruppe.  
Ellers byder april ikke på nogen fæl-
lesarrangementer, men spejderne i 
alle grene kan glæde sig til divisions-
turneringen 7. - 9. maj, og i juni er 
der mulighed for, at Stifinderne kan 

stille med et antal voksne hjælpere til 
Broløbet d. 12/6 og på den måde tje-
ne nogle penge til gruppe, så kryds i 
kalenderen!  
Forårssæsonen slutter vi af med en 
fælles familiedag, før det endelig er 
tid til sommerlejr! 
Rigtig glædeligt forår!    

Chui og Darzee Chui og Darzee Chui og Darzee Chui og Darzee     
(p. og Vibe) 

Gruppeledernes hjørne 
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Tak for sidst og undskyld! 
Tak for en rigtig god fællestur til 
Filialen. Det er længe siden, vi har 
været så mange på tur, så vi fik nogle 
nye udfordringer, men dem syntes 
jeg, at vi klarede på rigtig spejder-
maner. 
For mange af jer var det jeres før-
ste spejdertur, og det klarede I rig-
tig flot. At vi har mange nye spejde-
re i Stifinderne, så vi lørdag aften, 
hvor vi holdt dåb. Der var navne til 
de nye minier, juniorer, tropsspejde-
re – ja og sørme om der ikke også var 
to nye ledere – nye er måske så me-
get sagt for både Karen og Jack har 
været ledere før i andre grupper. 
Det er rigtig glædeligt, at vi har fået 
nye ledere, for det er betingelsen 
for, at vi kan blive ved med at optage 
nye spejdere, og Stifinderne dermed 
kan blive flere. 

Om det var dåben, den 
friske luft eller efter-
middagens indianerlege 
der havde trukket energi-
en ud af os ved jeg ikke, 

men da klokken var 10 lørdag aften, 
var de sidste på vej i poserne.  
Det var en frisk og anderledes ople-
velse at sove på de udendørs ”hylder” 
– koldt vil nogen nok kalde det, så alle 
både ude og inde var hurtigt ude og i 
gang.  
Efter en tur i skoven var det tid til 
frokost. Om vi havde fået en skovnis-
se med tilbage, ved jeg ikke, men der 

var én, der var løbet med 
tiden, for inden vi havde 
fået tygget af munden, var det tid til 
afgang, så vi kunne nå bussen.  
Hjemturen gik stille og roligt, så vi 
nåede Tårnby Station til tiden, men 
hvor var rygsækkene?  
Rygsækkene og alt vores andet grej 
var på vej ned ad markvejen på vej 
mod Nordstjerne allé. - Vores lidt 
hurtige afgang fra Filialen betød, at 
de tilbageværende lige måtte klare 
den sidste oprydning og rengøring, 
inden at køleren kunne vendes mod 
Kastrup. Det betød, at tidsplanen 
skred lidt, så rygsækkene først kom 
til Nordstjerne allé en god halv time 
efter resten. Det er selvfølgelig ikke 
i orden, at vi ikke holder tidsplanen, 
men det er på den anden side vigtigt 
for os, at vi afleverer de hytter, vi 
låner, pænt og ordentligt. 
Tak til alle Stifindere for en rigtig 
god tur og tak til forældrene for 
hjælp og forståelse for, at der en 
gang imellem kan gå mudder både i 
rengøringen og tidsplanen. 
 

Med spejderhilsen 

pppp    
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I den kommende tid er der række arrange-
menter for spejdere og deres familier.  
Ud over de arrangementer, der er omtalt her i 
bladet, er der: 

7. april. Divisionsrådsmøde. 
Deltagere: Gruppens repræsentanter. (Arrangør: Amager division) 
23.-24. april. Ledertur. 
Deltagere: Lederne. (Arrangør: Stifinderne) 
25. april Spejdernes Dag i Spejder Sport.  
Deltagere: Ledere, spejdere og forældre. (Arrangør: Spejder Sport) 
1. maj. Amagermarch. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Hjemmeværnet) 
4. maj. AL-ting. 
Deltagere: Forældre, ledere, bestyrelse, seniorer. (Arrangør: Bestyrelsen) 
7. – 9. maj. Divisionsturnering. 
Deltagere: Junior og trop. (Arrangør: Amager division) 
30. maj. Oak City Rally. 
Deltagere: ???. (Arrangør: Absalon division) 
5. juni. Korsvejsmarked, (Hjælpere til loppebod) 
Deltagere: Støtteforeningen m.fl. (Arrangør: FDF Korsvejen) 
12. juni. Broløb, (hjælpere til afvikling af løbet) 
Deltagere: Forældre og spejdere. (Arrangør: Sparta) 
19. juni. Familiedag, 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
19. juni. Godthåb Revy,. 
Deltagere:?. (Arrangør: Godthåb Revyen) 

Kommende arrangementer 

Der var en gang for mange, mange år siden en lille division i Det Danske Spejder-
korps, som hed Godthåb Division. En dag havde divisionen fødselsdag, og spejderne 
tænkte, at det kunne være morsomt at lave en revyforestilling i den festlige anled-
ning.  
Det blev startskuddet til en over tyve år lang historie om lejrbålsunderholdning med 
et professionelt skær - historien om Godthåb Revyen. Egentlig var det slet ikke me-
ningen, at revyen skulle blive ved med at eksistere som en selvstændig gruppe i divi-
sionen, men efter den første forestilling krævede publikum en fortsættelse - og sådan 
har det været lige siden.  
Den lille division er for længst nedlagt, men Godthåb Revyen bærer stolt navnet vi-
dere - selv om der er mange, der tror, vi kommer fra Grønland... 

Hvem er dog de der  
”Godthåb Revyen”: 
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Hej alle Minier 

Program: 

7/4  Klar dig selv... 

14/4  Klar dig selv... 

21/4  Klar dig selv... 

28/4  Elementær førstehjælp... 

 ( Ret til ændringer, sjove indfald, sygdom, o.s.v. forbeholdes) 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Tusind tak for sidst til alle jer dejli-
ge minier, der var med på vores fæl-
lestur - hvor var vi dog mange (17 
stk.), men det var fedt… og sikke 
mange spejdere, vi fik døbt ;) - Mini-
erne siger i hvert fald velkommen til: 
Fossa, Ferao, Toomai, Twiga, Bekko, 
Addax, Karait, Matkah, Muschisk, 
Kotick, Pukeena og Ibex… Hold da op, 
hvor er der mange navne, man skal til 

at huske nu, men I er alle 
rigtig gode til dem, det er 
nok mest mig, der er lidt glemsom… ;) 
Jeg ved godt, at vi snakkede om at 
tage teltmærket som det næste, 
men det gør vi på et senere tids-
punkt, når vi er 100% sikre på vejret! 
- Jeg kan fortælle jer, at vi skal på 
sommerlejr i uge 30 og vi skal på 
Næsby Centret. Det er et dejligt 
spejdercenter, som ligger i nærhe-
den af Glumsø på midt-Sjælland, her 
er en masse aktiviteter, vi kan lave… 
Se i øvrigt www.naesbycentret.dk  
Jeg vil gerne takke de forældre, der 
har hjulpet til i minigrenen i den pe-
riode, hvor Radha har slået sine fol-
der til musicalen på HTX Frederiks-
berg - dejligt, at I havde lyst ;) 

Godt forår til alle… c”,) 

Med mini-hilsen 

Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip     
og Akeela.og Akeela.og Akeela.og Akeela.  
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Så er sneen 
for svundet , 
og uret stillet 
frem.  
Siden sidst 
har vi været 
på fællestur. 
Det var en 
f a n t a s t i s k 
tur, og der 
var mange, 
der fik sit 

spejdernavn. Vi fik også gået en tur i 
skoven efter kort - I var super dygti-
ge alle sammen, så nu har I så fået 
mærket Kort og Kompas. 
Første spejdermøde efter fællestu-
ren startede vi på noget nyt – nemlig 
Kniv, Sav og Økse. Det fortsætter vi 
med igen den 19. april. 

Vi skal også have et forældremøde, så 
vi kan fortælle lidt om os selv, spej-
derkorpset og hvad vi skal lave resten 
af året. 
Den 7.-9. maj 2010 er der divisionstu-
nering på Colleruphus. Det vil der 
komme en seddel om til forældremø-
det. Vi vil på forældremødet også for-
tælle om sommerlejren, som er i uge 
27. 

Med Spejderhilsen og højt humør 

Radha, Sahrabi og Gekko .Radha, Sahrabi og Gekko .Radha, Sahrabi og Gekko .Radha, Sahrabi og Gekko .    
Program: 
12/4  Forældremøde  
    (børnene bliver underholdt 
 imens) 
19/4 Kniv, sav og økse 
26/4 Besnøringer 

Hej Juniorbørn. 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 

Forældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer, seniorer og andre interesserede. 
 

Indbydelse til møde i AL-tinget 
 

Tirsdag den 4. maj kl.19,00 holder vi møde i AL-tinget.  
AL-tinget er åbent for alle, der har lyst til at give en hånd med i Stifinderne.  
I Stifinderne har vi valgt at have en lille bestyrelse til at klare de administra-
tive opgaver. Til støtte for bestyrelsen og til at klare de mere praktiske opga-
ver har vi et AL-ting. AL-tinget er åbent for alle.  
I AL-tinget bestemmer man selv hvilke opgaver, man har lyst til at være med 
til at løse, så kig forbi og vær med til at bakke op om arbejdet i Stifinderne.  
 
 Vel mødt 

        BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen    
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Som I ved, er vi i 
gang med pionering. Vi skal 
jo gerne have vores 

*** pioner mærke, så kan vi altid 
bygge videre på det, så vi måske til 
sidst bliver eksperter i at pionere.  
Vi skal jo også på tur (Weekenden 9-
11/4-10), hvor vi skal bygge en sauna 
som afslutning på vores pionermær-
ke. Det skal nok blive godt. Så skal vi 
selvfølgelig også pakke til vores tur. 
Vi skal måske gennemgå, hvordan 
man lapper cykler og sørger for, at 
vores cykler er i tip top stand, da vi 
skal cykle en små 20 km. Tavi skal da 
i særdeleshed have gået sin cykel 
igennem, da den ikke køre helt som 
den skal.  
 
Så skal vi også sige tillykke til Tobi-
as som har fået spejdernavn: Nemlig 
Bungar - TILLYKKE TILLYKKE.  
Sommerlejr bliver i uge 27 i som-
merferien (Anden uge af skolernes 
sommerferie) Vi har ikke alt på plads 
endnu, men vi arbejder hårdt på at 

planlægge verdens fedeste sommer-
lejr til jer. Vi kan nok ikke måle os 
med Blå Sommer '09 men vi vil da 
gøre et forsøg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tropstramp   

Tavi og MelvinTavi og MelvinTavi og MelvinTavi og Melvin     

Mødedag for trop: Mandag kl. 19:00 til 21:00 

Hey Falke! 

Bungar 
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Lillebrorlodder-salg !!! 

I dag hjælper Signe Svendsen og 
Timm Vladimir Børnehjælpsdagen 

Kronprinsesse Mary er protektor 
for Børnehjælpsdagen 

Børn hjælper børn gennem lodsalg 
I disse dage sælger spejderne fra DDS Stifinderne Lillebrorlodder. 
Børnehjælpsdagens landsdækkende Lillebror Lotteri er på gaden fra den 25. marts til 24. maj 2010. I hele 
perioden vil børn og unge fra lokale skoler og foreninger sælge lodder fra de velkendte rød-hvide, halvrun-
de ark. - I Kastrup/Tårnby er spejdergruppen Stifinderne klar til at tage hul på salget. De sælger rundt 
omkring i lokalområdet. Når du køber et Lillebrorlod, støtter du både spejdergruppen og Børnehjælpsda-
gens arbejde for de 15.000 anbragte børn og unge i Danmark. Børnehjælpsdagen fokuserer på at give 
opmærksomhed og positive oplevelser til de anbragte børn og unge. De har fortjent en ekstra chance – 
hvis livet skal lykkes! 
Et Lillebrorlod koster kr. 20,-, og man kan vinde 
gavekort á kr. 200,- til landsdækkende butikskæder 
samt entrebilletter til forskellige forlystelsespar-
ker. 
Sluttrækningsgevinsterne er fem rejsegavekort på 
hver kr. 30.000,-. 
Fotoet viser tre glade Stifindere på fællestur 2010. 
Læs mere om Børnehjælpsdagens arbejde og 
Lillebror Lotteriet på www.bhd.dk 

 

Ring evt. til din leder, hvis du er løbet tør for  
lodder en dag, hvor du ikke skal til spejder... 
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    April 

T 1 Skærtorsdag  L 1 (Amagermarch) 

F 2 Langfredag     S 2   

L 3   M 3 18 

S 4 Påskedag T 4   

M 5 1. Påskedag              14 O 5 AL-ting 

T 6   T 6   

O 7 Divisionsrådsmøde F 7 Divisionsturnering 

T 8   L 8 Divisionsturnering 

F 9   S 9 Divisionsturnering 

L 10   M 10 19 

S 11   T 11   

M 12 15 O 12   

T 13   T 13 Kr. Himmelfart 

O 14   F 14   

T 15   L 15   

F 16   S 16   

L 17   M 17 20 

S 18   T 18   

M 19 16 O 19   

T 20   T 20   

O 21   F 21   

T 22   L 22   

F 23 Ledertur S 23 Pinsedag 

L 24 Ledertur M 24 1. Pinsedag                          21 

S 25 
Generalforsamling Støtteforening 

Spejdernesdag Spejder Sport T 25   

M 26 17 O 26   

T 27   T 27   

O 28   F 28   

T 29   L 29   

F 30 Bededag S 30 Oak City Rally 

      M 31 22 

    Maj 
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MINI: 27/3 Pukeena (Rasmus) 
Undskyld forglemmelsen :´) 

8 års føs´da 

 1/4 Batcha (Liva) 1 års stjerne 

 9/4 Batcha - igen 7 års føs´da 

 21/4 Akeela (Jette) 11 års stjerne 

 22/4 Radha (Kathrine) 12 års stjerne 

 26/4 Mathias 7 års føs´da 

 7/4 Matkah (Maya) 7 års føs´da 

 29/4 Addax (Louie) 8 års føs´da 

JR: 25/4 Dingo (Casper) 9 års føs´da 

TROP: 4/4 Glip (Mads) 5 års stjerne 

KLAN: 22/4 Radha - igen 12 års stjerne 

GH: 15/4 Thokis (Lene) 27 års føs´da 



11  

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

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

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

2075 9045 
vibe@stifinderne.net  

Minileder:  Jette Bjerre (Akeela) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 

Mini-/junior-
assistent: 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

2348 4782 
kathrine.bjerre@stifinderne.net  

Mini-hjælper:  Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

Juniorleder:   Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 
fru.falmer@tdcadsl.dk 

2168 6937 

Junior-
medleder: 

Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup 

3250 0073 
jack@boetius.dk 

40 44 44 66 

Trops-/ 
Blomsterbørn-
leder: 

Rasmus Thomsen (Tavi) 
Skottegården 46,1,th 2770 Kastrup  

3252 3940  
rakmu@hotmail.com 

? 

Trops-
medleder: 

Karen Busk (Melvin),  
Øster allé 25, 3. vær. 107, 
2100 Kbh. Ø. 

2323 4275 

RRA: Britt Nielsen (Kala Nag) 
Kongelundsvej 420, 2770 Kastrup. 

3252 5371 
5132 2969 

Formand: Charlotte Oszadlik Holbech 
Præstefælledvej 93, 2770 Kastrup 

2340 9551 
lotte@ease.dk  

Kasserer: Stig Hjelm Madsen 
Oberst Kochs allé 16, 2770 Kastrup 

3252 4052 
shm@image.dk 

Støtte- 
forening: 

Formand Flemming    fl.n.bjerre@comxnet.dk   
Kasserer Henning    hechristensen@tdcadsl.dk  

3252 0213 
2926 9085 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

Husk at følge med  
på vores hjemmeside: 

www.stifinderne.net 
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Spejder Sport inviterer dig til Spejdernes Dag søndag d. 25. april,  
hvor vi holder specielt åbent fra 11:00 - 15:00 for ledere, spejdere  

og forældre i alle vores butikker. 
I dagens anledning forhøjer vi spejderrabatten fra de normale 10% til  
20%. Derudover lancerer vi en helt ny hoodie med DDS logo, og har  

fokus på spejderaktiviteter og konkurrencer i alle butikker.  
Handler du på nettet denne dag, får du naturligvis også 20% rabat. 

På spejdernes Dag er der altid masser af andre spejdere i butikkerne,  
så der er gode muligheder for at få en snak med ligesindede.  

Vores personale står naturligvis også klar med råd og vejledning  
omkring valg af det rigtige udstyr. 

 
Vi glæder os til at se jer... 
 
Med spejderhilsen 
personalet i ... 

 

Har du glemt dit spejdernavn? - - 
Tjek dit navn og dets betydning på 
www.stifinderne.net  
- se under Nyheder, der ligger et 
lille link…          ☺        

Med forårskåde/-skøre hilsner  

Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen.     
 

Flemming & (Reduktøsen) 
Jette Bjerre  
Vægterparken 237,  
2770 Kastrup 
3252 0213 

  

2448 5614 / 3031 7413 
 

fl.n.bjerre@comxnet.dk 
- eller 

jette.bjerre@comxnet.dk  

 
Tryk: Stifinderne © 2010  Reduktionen tager forbehold  

for tylkfejl og mistolkninger 

Reduktionens klumme: 

Så blev det endelig forår - og bladet 
har ladet lidt vente på sig, da vi holdt 
påskeferie og det gjorde I andre jo 
også i spejderhenseende, så bladet 
skulle jo først bruges d. 7/3, så der-
for slappede de undertegnede lidt af. 
- Men hvor er det dog dejligt, at man 
kan komme mere ud nu, hvor al vinte-

rens is og sne er forsvundet 
- vi har godt nok også fået 
så rigeligt i år… 

I anledning af fællesturens megadåb, 
bringer reduktionen en servicemed-
delelse: 

Deadline   
Næste- 

Blad: 

29/04-2010 

INVITATION TIL SPEJDERNES DAG  
den 25. april i din lokale Spejder Sport. 


