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Fra d. 31. marts til den 22. maj 2011. 
- Julie Berthelsen, ambassadør siden 2010: 
”Det er fantastisk at kunne gøre en forskel 
for børnene ved blot at være til stede. Jeg 
har set deres glade ansigter, for eksempel 
til julefesterne, og de synes, det er SÅ 
stort! At kunne give børnene den oplevelse er 
noget, der gør mig virkelig glad” 
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Mit bord er godt fyldt op med spejder-
ting, for lige om lidt skal vi af sted på 
fællestur og jeg glæder mig. Når I får 
dette blad, så er vi kommet hjem igen, 
så I må nok vente med at læse om turen 
til maj bladet kommer, men heldigvis har 
de fleste af jer selv været med på tu-
ren, så I ved, hvad der er sket. Det er 
rigtig rart, at næsten alle minier og juni-
orer kommer med. 
I slutningen af marts går vi over til som-
mertid. Det betyder, at det begynder at 
være lyst til møderne, så vi kan være 
ude, med mindre det øser ned.  
De af jer, der cykler til spejdermøde, 
skal huske, at selv om det er lyst, når I 
skal til møde, så er det mørkt, når vi skal 
hjem igen, så hvis lygterne ikke sidder 
fast på cyklen, så skal I huske at have 
dem med, når I tager hjemmefra. 
I april har vi fælles Sankt Georgs møde. 
Det er ganske vist ikke på selve Sankt 
Georgs dag, men det er tanken, der tæl-
ler. - Måske ved du hverken hvem Sankt 
Georg er, eller hvorfor vi holder Sankt 
Georgs dag. Her får du den korte versi-
on, så må du vente med den lidt længere 
med drage, prinsesse og det hele til 
Sankt Georgsmødet den 27. april. 
Nå, men Sankt Georg var ifølge sagnet 
en tapper ridder, der for at befri prin-
sessen gik i kamp mod en frygtelig dra-
ge. Da han havde dræbt dragen, red han 
bort uden belønning. Det, at Sankt 
Georg gjorde noget for andre uden at få 
noget for det, har gjort ham til et for-
billede for spejdere over hele verdenen.  
På Sankt Georgsdagsmødet fornyr vi 

vores spejderløfte, men 
vi skal selvfølgelig lave 
andet end det. 
Kan du for resten huske 
spejderløftet? Hvis du har g l e m t 
det, så bringer vi lidt læserservice her: 
Spejderløftet: ”Jeg lover at holde spej-
derloven”. 
Nu nærmer vi os indholdet på vores 
Sankt Georgsmøde. Vi skal nemlig se 
spejderloven efter, så vi er sikre på, at 
vi ved, hvad det er for en ”lov”, vi lover 
at holde. 
Spejderloven lyder: 
”Den, der er med i spejdernes fælles-
skab, 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 sam-

fund.” 
  
På Sankt Georgsmødet vil vi ikke bare 
tale om spejderloven, vi vil også prøve at 
gøre nogle af de ting, der står i den. Jeg 
er sikker på, at det nok skal blive både 
sjovt og festligt, men jeg håber også, at 
det vil sætte tanker i gang om, hvad det 
betyder at være spejder.  
 

Med spejderhilsen 

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

Gruppeledernes hjørne februar 2011 
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I den kommende tid er der række arrangementer for 
spejdere og deres familier. Ud over de arrangemen-
ter, der er omtalt her i bladet, er der: 

 

31. marts - 22. maj. Lillebrorlodsalg. (Arrangør: Børnehjælpsdagen) 
 

6. april 2011. Divisionsrådsmøde. 
Deltagere: Gruppens repræsentanter. (Arrangør: Amager division) 
 

27. april 2011. kl. 18,00-19,30 Sct Georgsmøde. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Stifinderne) 
 

28. april 2011. Gruppeledermøde. 
Deltagere: Gruppeledere. (Arrangør: Amager division) 
 

7. maj 2011. Amagermarch. 
Deltagere: Alle. (Arrangør:Hjemmeværnet) 
 

13. – 15. maj 2011. Divisionsturnering. 
Deltagere: Junior, trop, klan. (Arrangør: Amager division) 
 

4. juni 2011. Korsvejsmarked. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: FDF Korsvejen) 
 

8. juni 2011. Skæg & Blålys. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Amager division) 
 

18. juni 2011. kl. 13- ca. 19. Familiedag/sommerafsluting. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 

9. – 16. juli. 2011. Sommerlejr. (Alle) Gillastig 
(Sverige). 
 

3. september 2011. Spejderdag og oprykning. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 

30. september – 2. oktober 2011. Divisionstur for 
minier. 
Deltagere: Minier. (Arrangør: Amager division) 
 

23. – 25. oktober 2011. Divisionstur for spejdere. 
Deltagere: Troppen. (Arrangør: Amager division) 
 

28. – 30. oktober 2011. Divisionstur for juniorer. 
Deltagere: Juniorer. (Arrangør: Amager division) 

Kommende arrangementer 
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Hej mini-pandaer. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

- Hvor er det 
dog underligt - 
ikke at skulle 

med på fællestur… 
Det er da vidst første 

gang, jeg har prøvet det � 

- Nej, det er rigtig fantastisk dej-
ligt, at der er andre, der kan tage 
over, når man nu ikke er helt i hopla 
endnu :) - I samme moment vil jeg 
gerne sige tusind tak til Chui (p.) og 
Martin (Koticks far) for at I hoppe-
de ind i miniflokken sammen med 

Radha, Glip og Chikai - dejligt! � 

Fra april måned håber vi, at det ikke 
er så frygtelig mørkt, når vi har 
møde - så kan det være, at vi skal 
en tur rundt på grunden og finde alt 
det, som andre har smidt i naturen, 

som ikke hører til dér og få det sor-
teret på vores egen affaldsplads. 

Søndag d. 1. maj skal vi på Pandaløb 
på Kastrupfortet. - Det plejer at 
være rigtig sjovt at mødes med an-
dre minier fra Amager Division ☺ 
Glæd jer - det bliver godt!!! 

Godt forår fra 

p., Martin, Radha, Glip, p., Martin, Radha, Glip, p., Martin, Radha, Glip, p., Martin, Radha, Glip,     
Chikai, og Akeela.Chikai, og Akeela.Chikai, og Akeela.Chikai, og Akeela. 
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Kære juniorer. 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 18:30 til 20:30 

Med spejderhilsen 

 Gekko , Paxi (Mia), Radha,  Gekko , Paxi (Mia), Radha,  Gekko , Paxi (Mia), Radha,  Gekko , Paxi (Mia), Radha,     
Vachan (Heidi) og SahrabiVachan (Heidi) og SahrabiVachan (Heidi) og SahrabiVachan (Heidi) og Sahrabi Program: 

28/3  Intet møde 

4/4  Vi syr mærker på og har om kniv, sav, økse og bål  
(Charlotte er der ikke) 

11/4  Vi skal lave bål i par (ja, det lyder spændende, ik?) 

18/4  Om besnøringer, kort og kompas. 

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

25/4  Påskeferie 

Så er vi rigtig godt i gang med det 
mærke, der hedder ”Klar dig selv”. Og 
det må man sige, går fantastisk! 
Foreløbig har I siden sidst lappet cy-
kel, taget jeres personlige mål, sorte-
ret affald, bundet knob og snørebånd, 
skrevet indkøbsliste og handlet i Sti-
findernes lokalbutik på Nordstjerne 
Alle 8, tilberedt maden og spist den! 
Det smagte rigtig godt, og indtil vide-
re kan vi kun sige til forældrene: Lad 
de børn komme til i køkkenet!!! De kan 
nemlig godt. 
Nu tager vi så på en fællestur og her 
er der nogle af jer, der skal have je-
res spejdernavne - det er altid et 
stort øjeblik, når man får sit navn. 
Vi skal også lave en masse andre 
spændende ting her i weekenden og 
når I læser dette, er det hele over-
stået igen. 
Om ikke så længe forlader Gekko os, 
fordi han skal på en uddannelse helt 
ovre i det mørke Jylland, men bare 
rolig, han kommer tilbage – efter som-
merferien! 

Det er dejligt, at vi er så mange som 
vi er i øjeblikket og I er gode ved hin-
anden. 
I april skal vi fortsætte med vores 
mærke, for planen er jo, at I skal ha-
ve det, der er udvidet og så må vi jo 
sikre os, at I har været igennem alt 
det man skal, så vi med god samvittig-
hed kan sætte mærket på uniformen. 
Så vi klør på og inden længe sidder 
det der☺ 

 
 
 
Husk, der 
kommer en 
påske her i 
april og at vi 
ikke har møde 
på mandag 
28/3, fordi vi 
har været på 
tur. 
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

Som I måske har lagt mærke til, er 
det sidste stykke tid gået med meget 
andet end sæbekassebil. Der er kun 1 
½ måned til divisions turneringen (13-
15/5). Det er jo nok meget godt at 
have de basale spejderfærdigheder 
frisk i erindring, så vi kan tæve de 
andre og vise, at vi er de sejeste 
tropsspejdere i hele Amager Division. 
Nu har vi dækket bål, morse, knob og 
førstehjælp. Så det skal nok gå hen og 
blive godt.  
Vi skal jo selvfølgelig også blive fær-
dige med vores sæbekassebil. Der er 
jo ikke meget ved at være med i et 
sæbekasseløb, hvis man ikke har no-
gen bil... 
Vi ved, hvor meget I glæder jer til 
Oak City Rally (29/5), hvor vi skal ud 
med bilen. Hvis vi skal blive færdige 
med bilen, er det vigtigt, at alle tager 
deres tørn i byggeriet. Vi skal finde 

ud af, hvordan vi kommer videre i pro-
cessen. Som vi alle sammen ved, har 
Ikki været en stor hjælp, men som I 
nok også har lagt mærke til, har jeres 
tropsledere ti tommelfingre og har 
ingen idé om, hvordan man lige skal 
bygge den sæbekassebil, som vi lige 
har gang i. 
Den næste måneds tid har vi også pla-
ner om at sætte mere fokus på patrul-
jearbejdet. Det gør vi ved at holde 
”patruljens 5 minutter” efter mødet. 
Her er der mulighed for at få snakket 
om, hvordan det går i patruljen og 
hvad vi alle kan gøre bedre fremover. 
Husk, at onsdag d. 27/4 er der Sct. 

Georgs møde. Det betyder, at der ikke 

er tropsmøde tirsdag d. 26. 

Med Tropstramp 

Ikki,  Tavi og Melvin.Ikki,  Tavi og Melvin.Ikki,  Tavi og Melvin.Ikki,  Tavi og Melvin.    

Hey Falke og Musrave (Havfalke, Søpapegøjer,  
eller hvad I nu finder på...)  
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Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺ 

Så gik der endnu 
en måned og det 
er blevet tid til 

endnu et indlæg.  
  I denne måned kan vi 

rapportere om en fantastisk senior-
divisions turneringen i sidste week-
end. Den var længe ventet og mindst 
lige så god, om end bedre, end vi kun-
ne have håbet på. Vejret og Moder 
Natur var bestemt også på vores side.  
Som nogen måske lagde mærke til, så 
var det weekenden, hvor månen var 
tættest på jorden i år, hvilket gjorde 
at vi kunne gå gennem skoven hele 
natten uden lygte, da månelyset skin-
nede som en lille sol. Ud over at være 
vores lille vejviser, gav månen også 
nogle fantastiske skygger og i det 
hele taget var det ideelt for natte-
skov-vandring. 
Der var desværre ingen sjak fra vo-
res gruppe i år, men Vibe, Heidi og 
jeg-selv deltog som hjælpere, for at 
give en hånd til de dejlige mennesker, 
der har lagt tid og energi i at plan-
lægge og udføre så stort og godt et 
løb og også for at sikre, at sjakkene, 
der deltog, fik en fed oplevelse. Det 
var også noget af en rekord, at vi 
havde fire konkurrence hold og tre 
old-boys med i år, syv sjak! 
 
Så er der jo vores dejlige fællestur, 
som jeg spår bliver god, trættende, 
udfordrende, spændende og danne 

grund for nye historier for både børn 
og voksne. Det næste der står i vores 
program er så, det næste klanmøde 
som ligger torsdag d. 14 i hytten, som 
Karen har meldt sig til at holde for 
os, og det glæder vi os alle til, at 
komme udenfor og være sammen igen. 
Og så kan I jo tænke over, hvem der 
måske har lyst til at planlægge vores 
næste møde. 

 

Det var alt for denne gang. 

Blomster Hilsner,  

Rose (Emilie)Rose (Emilie)Rose (Emilie)Rose (Emilie)    

Hej seniorer. 
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Onsdag den 27. april kl. 18,00 Onsdag den 27. april kl. 18,00 Onsdag den 27. april kl. 18,00 Onsdag den 27. april kl. 18,00 –––– 19,30 19,30 19,30 19,30    
 
Hej alle Stifindere!Hej alle Stifindere!Hej alle Stifindere!Hej alle Stifindere!    
    
Onsdag den 27. april holder vi Sankt Georgsdag hos Onsdag den 27. april holder vi Sankt Georgsdag hos Onsdag den 27. april holder vi Sankt Georgsdag hos Onsdag den 27. april holder vi Sankt Georgsdag hos 
Stifinderne. Vi mødes kl. 18 og i fællesskab tager vi Stifinderne. Vi mødes kl. 18 og i fællesskab tager vi Stifinderne. Vi mødes kl. 18 og i fællesskab tager vi Stifinderne. Vi mødes kl. 18 og i fællesskab tager vi 
spejderlov og spejderløfte op til eftersyn. Måske får vi spejderlov og spejderløfte op til eftersyn. Måske får vi spejderlov og spejderløfte op til eftersyn. Måske får vi spejderlov og spejderløfte op til eftersyn. Måske får vi 
besøg af Sankt Georg og dragen og hvem ved måske besøg af Sankt Georg og dragen og hvem ved måske besøg af Sankt Georg og dragen og hvem ved måske besøg af Sankt Georg og dragen og hvem ved måske 
en rigtig prinsesse.en rigtig prinsesse.en rigtig prinsesse.en rigtig prinsesse.    
Vi slutter mødet med at forny vores spejderløfte.Vi slutter mødet med at forny vores spejderløfte.Vi slutter mødet med at forny vores spejderløfte.Vi slutter mødet med at forny vores spejderløfte.    

    
Med spejderhilsenMed spejderhilsenMed spejderhilsenMed spejderhilsen    

Lederne i Lederne i Lederne i Lederne i     
DDS StifinderneDDS StifinderneDDS StifinderneDDS Stifinderne    

Sankt Georgsdag 
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  April   Maj 
F 1   S 1   
L 2   M 2 18 

S 3   T 3   

M 4 14 O 4   
T 5   T 5   
O 6 Divisionsrådsmøde F 6   
T 7   L 7 Amagermarch 
F 8   S 8   
L 9   M 9 19 

S 10   T 10   
M 11 15 O 11   
T 12   T 12 Ledermøde 19.00 
O 13   F 13 Divisionsturnering 
T 14   L 14 Divisionsturnering 
F 15   S 15 Divisionsturnering 
L 16   M 16 20 

S 17   T 17   
M 18 16 O 18   
T 19   T 19   
O 20   F 20 St. Bededag 
T 21 Skærtorsdag L 21   

F 22 Langfredag S 22  Sidste salgsdag Lillebrorlodder 

L 23   M 23 Bestyrelsesmøde                     21 

S 24 Påskedag T 24   
M 25 2. påskedag                                17 O 25   
T 26   T 26   
O 27 Sct. Georgsmøde (Alle) F 27   
T 28 GL-møde L 28   
F 29   S 29   
L 30   M 30 22 

    T 31   
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Mini 1/4 Batcha (Liva) 2 års Stjerne 

 4/4 Glip (Mads) 6 års Stjerne  

 7/4 Matkah (Maya) 8 års Føs’da 

 9/4 Sika (Helena) 9 års Føs’da  

 9/4 Batcha 8 års Føs’da 

 21/4 Akeela (Jette) 12 års Stjerne  

 22/4 Radha (Kathrine) 13 års Stjerne  

 26/4 Numa (Mathias) 8 års Føs’da 

Junior 12/4 Claudia 1 års Stjerne  

 17/4 Lobo (Mads) 10 års Føs’da 

 22/4 Radha - igen 13 års Stjerne  

 25/4 Dingo (Casper) 10 års Føs’da 

 27/4 Minaul (Emilie) 10 års Føs’da 

Trop  4/4 Glip - igen 6 års stjerne 

BB 2/4 Mao (Emilie F.) 14 års Stjerne  

 22/4 Radha - igen igen 13 års Stjerne  

GH 15/4 Thokis (Lene) 28 års Føs’da 
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(p) GL: 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  

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

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 
MA & JA: Kathrine Bjerre (Radha) 

Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 
2348 4782 

kathrine.bjerre@stifinderne.net  

MH: Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

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

3252 5831 
hjpj@mail.dk  

Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170  
charlottefalmer@privat.dk 

2168 6937 

Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup 

3250 0073 
jack@boetius.dk 

4044 4466 
JA: Heidi Lyhne (Vachan) 

Middelgrundsvej 19,2,tv. 2300 Kbh.S. 
6091 2474  

heidilyhne@gmail.com  

TL: 
+ Melvin MA: 

Rasmus Thomsen (Tavi) og  
Karen Busk (Melvin),  
Ved Mønten 15, 3. th., 2300 Kbh. S. 

4029 7207 
2323 4275 

rakmu@hotmail.com  

KL: Emilie Falmer (Mao) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

2163 6470 
mille.falmer@hotmail.com 

 

Formand: Merete Holst 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
5135 6377  

mereteoglars@vip.cybercity.dk 

Kasserer: Charlotte Oszadlik Holbech 
Præstefælledvej 93, 2770 Kastrup 

2340 9551 
lotte@ease.dk  

Støtte- 
forening: 

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

3252 0213 
2926 9085 

Husk at følge med på vores hjemmeside: 
www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

JL:  

TA: Michael Falmer (Ikki) 
Svendsvej 1 tv. , 4000 Roskilde  

5151 9931 
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Med  forårskåd hilsenMed  forårskåd hilsenMed  forårskåd hilsenMed  forårskåd hilsen    
Reduktøren. Reduktøren. Reduktøren. Reduktøren.     

 
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 

Deadline   
Maj- 
Bladet 

28/04-2011 

Reduktionens klumme: 

Så er den gamle reduktøs snart i slut-
ningen af fyrrerne og næste år er 
hun stærkt på vej til de tres. Hun 
kunne desværre ikke være med på 
fælleturen, men I ved jo alle hvorfor. 
Så må vi håbe, at I alle giver hende et 
rigtigt stort ” B-R-A sir BRA, V-O sir 
VO, sir BRA sir VO, sir BRAVO”, når 
hun kommer med bladet til Jer. 
Foråret er på vej - plæneklipperen er 
sendt til service, så vi er i god tid og 
nu kan foråret bare komme an! 

100 meter 

Græsplænen. 


