
1  



2 

At ting kan siges og gøres på mange måder 
vidste jeg godt, men at man kan få over 40 
spejdere til at være helt stille ved at sige: 
”Hvad står der i første punkt i spejderlo-
ven”, den havde jeg ikke prøvet før. Det 
kan godt være, at vi ikke kan spejderloven 
udenad, men på Sct. Georgsdagen fik vi 
arbejdet os igennem alle punkterne og I 
fik vist, at I kan arbejde som rigtige spej-
dere og det er det vigtigste. 
At I er rigtige spejdere, viste I også på 
fællesturen i marts. Der blev gået til op-
gaverne med energi og godt humør og når 
så forårsvejret viser sig fra sin pæneste 
side, så hjælper det gevaldigt på humøret. 
Tak til alle deltagere for en rigtig god 
weekend. En anden positiv ting var, at der 
næsten ikke var nogle glemte ting. Om det 
skyldes, at I er blevet bedre til at holde 
orden og have navn i jeres ting, eller om 
det hele bare er kommet op i den første 
og bedste rygsæk, ved jeg ikke, men der 
har kun været få efterlysninger af ting, så 
vi tror på den med navn og orden. 
Tak for hjælpen til Lars, Merete, P, Mar-
tin og Eline. Hvor er det er rart, at der er 
så mange, der er villige til at give en hjæl-
pende hånd, når vi ikke lige er nok til at 
lave de ting, vi gerne vil. 
Der er mange ting, der kan gøre grup-
pelederne glade. En af dem er når, der 
kommer nye spejdere og særligt glædeligt 
er det når fødselsdatoen røber, at der er 
kommet en ny leder. Et stort velkommen til 
Martin (Baloo), der efter at have taget 
tilløb på nisseturen og fællesturen er 
startet som leder i troppen. Velkommen til, 
- vi glæder os til et godt og givende sam-
arbejde.  
Maj måned er slutspurten for Lille-

brorlodderne. Ud over at 
hjælpe andre så giver salget 
af Lillebrorlodder et vigtigt 
tilskud til Stifindernes økonomi. 
Som I kan se i kalenderen, så er der mange 
aktiviteter i maj og juni måned. 
I starten af juni er der Skæg og blålys. I 
år bliver det holdt på Kongelundsfortet. 
Skæg og blålys er en aktivitetsaften for 
alle spejdere på Amager. Det plejer at 
være et sjovt og hyggeligt arrangement, 
sammen med rigtig mange andre spejdere. 
Vi slutter første halvår af 2011 med fami-
liedag den 18. juni. På familiedagen får 
forældre og søskende mulighed for at prø-
ve kræfter med spejderlivet på en forhå-
bentlig sjov og spændende måde. Familie-
dagen er også en god anledning til at få 
talt med de andre forældre og lederne. 
Årets højdepunkt er sommerlejren. I år 
skal hele gruppen til Sverige. Vi håber, at 
alle kommer med, for det er på som-
merlejren at spejderfærdighederne rigtig 
bliver prøvet af og man lærer de andre 
spejdere rigtig at kende. Hertil kommer at 
Gillastugan, hvor sommerlejren foregår, er 
et helt fantastisk sted med en super natur 
og masser af plads. 
Hvis du ikke har fået tilmeldingen, så få en 
hos din leder eller hent den på 
www.stifinderne.net  
Husk at betaling for lejren sker via ban-
ken. Der vil blive holdt informationsmøder 
for alle afdelinger, inden tilmeldingsfri-
sten udløber den 18. maj. 
 

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: 

 
13. – 15. maj 2011. Divisionsturnering. 
Deltagere: junior, trop, klan. (Arrangør: Amager division) 
 
22. maj 2011: Sidste salgsdag for Lillebrorlodder. 
 
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) 
 
Uge 42 2011. PLAN-kurser. 
Deltagere: Trop (PL/PA). (Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
 
23. – 25. oktober 2011. Divisionstur for spejdere. 
Deltagere: Troppen. (Arrangør: Amager division) 
 
28. – 30. oktober 2011. Divisionstur for juniorer. 
Deltagere: Juniorer. (Arrangør: Amager division) 
 
2. – 4. december 2011. Nissetur. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 

Kommende arrangementer 
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- Se så, så blev april måned den var-
meste i lang tid og man kan næsten 
sige, at det ikke er forår længere … 
men pas nu på, der kommer lidt nat-
tefrost her de nærmeste par næt-
ter, så behold nu tøjet på lidt endnu 
- siger en ”gammel” kuldskær kone, 
som jeg kender ;D 
Nå, vi kom desværre ikke på Panda-
løb, da arrangørerne ikke havde få-
et nok tilmeldinger - det er vi kede 
af, men det er jo ikke noget, vi be-
stemmer… 
Vi var næsten alle med til en rigtig 
hyggelig (synes vi ledere) Sct. 
Georgsdag, hvor I alle fik lært lidt 
om ham Georg og 
dragen, som jo er 
blevet spejdernes 
skytshelgen og I 
fik lært lidt om 
spejderloven. I 
var rigtig dygtige. 
Den 11. maj hol-
der vi infomøde 
om sommerlejren. 
Så vi håber, at 
alle I forældre 

finder jeres spørgelyst frem - også 
hvis I ikke rigtig ved, om jeres 
skønne unger skal med os til Gil-
lastugan i Sverige i uge 28. - Det 
bliver SÅ godt, med en masse fan-
tastisk - og for os amagekanere - 
meget anderledes natur. I glæder 
os helt vildt! 
Husk at få solgt jeres Lillebrorlod-
der senest d. 22.maj og så hurtigt 
afregnet hos mig! 
Til sidst vil vi ønske først Chikai og 
dernæst Glip rigtig hjertelig tillyk-
ke med deres konfirmationer ☺ 

Hej alle I dejlige minier. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

4/5  Ud at gå…  

11/5  Infomøde - forældre er meget velkomne ☺ 

18/5  Seneste tilmelding til årets sommerlejr 2011 

25/5  Hemmeligt møde 

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

Program 

Med mini-hilsen 

Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,    
 Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. 
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Tak for i går! Så fik 
Kamille endelig sit 
navn – hun hedder 

Tjo og er en venlig 
hjort. Jeg synes, det er et dejligt 
navn at sige og jeg håber, hun bliver 
glad for det. Vi fik også givet Martin – 
vores nye voksne – navn, han hedder 
Baloo og det passer rigtig godt til 
Martin, for han er en meget venlig 
bjørn! Jeg ved godt, at de sagde klog, 
og det er han sikkert også, men han er 
i alt fald rar. 
Nu nærmer divisionsturneringen sig 
super hastigt og lige præcis, når jeg 
har skrevet dette indlæg, bliver der 
mailet en invitation til dem, der er 
fyldt ti år. I andre får muligheden til 
næste år, så bare rolig, I skal nok nå 
det. TIL GENGÆLD: Og her skal alle 
juniorer spidse ører: VI VIL GERNE 
HAVE JER ALLE MED PÅ SOMMER-
LEJR!!!! HURRAAAAAAA!!!! 
Det bliver en fantastisk oplevelse, for 
vi skal nemlig til Sveriges land. Jeg 
ved da godt, at jeg ikke får jer alle 
sammen med, men jeg vil gerne☺ 

På mandag skal vi så tage afsked med 
Jack for denne sæson, for nu damper 

han til Jylland og er på kursus rigtig 
længe. Til gengæld kan han en hel 
masse, når han kommer tilbage efter 
sommerferien. 

I mellemtiden har I jo så os tre (fire) 
underskønne kvinder, til at lære jer 
alt om, hvad en spejder skal kunne. 

Mine damer og herrer – glædeligt for-
år, en kalender kan jeg desværre ikke 
give jer i denne måned. 

Kære alle glade juniorer. 

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

Med spejderhilsen 

 Gekko , Paxi , Radha,  Gekko , Paxi , Radha,  Gekko , Paxi , Radha,  Gekko , Paxi , Radha,     
Vachan og SahrabiVachan og SahrabiVachan og SahrabiVachan og Sahrabi 
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

Hey Falke & Pingviner! 

Byggearbejdet raser af sted og det er 
dejligt at se. Det har vi Baloo at takke 
for! TAK FOR DET. Der er heller ikke 
så forfærdelig lang tid til den omtalte 
sæbekassebil skal være færdig og ud 
og kører. Husk, at det er søndag d. 29. 
maj, at Oak City Rally løber af stab-
len, i ordets bogstaveligste forstand. 
Vi skal ud og løbe omkring de 10 km 
med vores fantastiske bil. Hvilket 
hurtigt bringer os videre til næste 
punkt på programmet. Kilometermær-
ket vi vil tage i løbet af det næste år. 
Til Sct. Georgs dagen hørte vi jo lidt 
om 1000 km mærket, som vi jo rigtig 
gerne vil have, fordi det bare er det 
sejeste mærke EVER!!! Så vi skal hu-
ske at notere, hvor meget vi bevæger 
os til spejder og finde ud af, hvor 

langt der er hjemmefra og til spejder 
hytten. Men vi har jo heldigvis et helt 
år til at tage det i. 
Noget andet der gør Maj måned til 
noget særligt er, at vi skal på Divisi-
ons turnering, hvor vi skal vise alle de 
andre spejdere i Amager division, at vi 
er alt for seje. Vi ved det, men de an-
dre skal også lige have det at vide. På 
mødet inden turneringen skal vi ikke 
bygge bil, men pakke til turen, så vi er 
sikre på, at vi har det hele med. 
Så for at opsummere… 
 
13.-15. maj  – Divisionsturnering 

29. maj  – Oak City Rally  

Med Tropstramp 

Baloo,  Tavi og Melvin.Baloo,  Tavi og Melvin.Baloo,  Tavi og Melvin.Baloo,  Tavi og Melvin.    



7 

Hej Blomsterbørn. 
Vi har ikke tid - Vi plukker blomster! 

Red. 

Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺☺☺☺ 

1000 kilometer!  
-Det er edder meget.. 

Udover de “almindelige” km-mærker, kan man som blå spejder tage to særlige 
kilometermærker, når man har bevæget sig 1000 eller 2000 kilometer i spej-
dersammenhæng inden for et år. Det inkluderer både cykelturen til spejder-
mødet, rulleskøjteturen og hejken på sommerlejren. For ikke at nævne løbe-
turen med sæbekassebilen på Oak City Rally eller orienteringsløbet på divisi-
onsturneringen! Der er masser af muligheder for at hive kilometer i land. Så 
det vil vi da også! 
Der er to ting, der skal opfyldes, for at dine kilometer tæller: 

Du skal have bevæget dig selv med dine egne muskler (fx cyklet, svøm-
met, gået på hænder, roet.. Men fx ikke sejlet med sejlbåd eller bå-
ret på ryggen af din patruljeleder). 

Det skal være foregået i spejdersammenhæng (f.eks. tæller turen til og 
fra det ugentlige spejdermøde og en kanotur med patruljen, men ikke 
når du cykler til skole om morgenen eller tager en tur i svømmehallen 
med dine forældre. Men du kan godt tælle det med, hvis du har truk-
ket i uniformen og travet op og ned ad Amagerbrogade for at sælge 
dine Lillebrorlodder). 

For at holde styr på alle kilometerne, har vi sat en mappe op i hytten, hvori 
man kan notere sin færden og der vil hver måned blive talt sammen og lavet 
en statistik, så alle kan følge med i, hvor langt de er nået mod målet. Hvis man 
synes, det er svært at finde ud af det dér med distancen, så kan man sikkert 
få hjælp af sin leder, sine forældre eller nogle af sine patruljekammerater.  
Faktisk startede vi allerede til Skt. Georgsdagsmødet d. 27.4. og således skal 
man have nået alle sine 1000 km inden d. 27. April 2012, og hvis ikke man har 
det, ja, så kan man altså ikke få mærket. Mærket er personligt og man skal 
selv sørge for at føre sine km ind i protokollen, men man kan jo godt aftale i 
grenene at lave noget ekstra sammen med kilometer i, så man hjælpes om at 
nå målet. 
På med vandrestøvlen og af sti af sted!  
Darzee (- der har som erklæret mål at gå eller cykle til alle ledermøderne og 
løbe en masse orienteringsløb det næste år) 
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9. – 16. juli 2011 

Gillastugan, Söderåsen, Sverige 
 

Velkommen til Stifindernes sommerlejr 2011. Som allerede meddelt så finder 
årets sommerlejr sted i perioden 9. – 16. juli. Hele gruppen tager til Gillastugan i 
Sverige. Gillastugan ligger midt i et fantastisk naturområde tæt ved Söderåsen. 
Her er der mulighed for alle slags spejderaktiviteter, der er natur, plads, rafter 
og brænde i uanede mængder, så det er bare med at slippe fantasien løs og gå i 
gang. 
Det meste af tiden vil minier, juniorer og trop arbejde hver for sig med aktivite-
ter, der bygger videre på de ting, vi har arbejdet med i vinterens løb. I løbet af 
ugen vil vi lave et par større aktiviteter, hvor hele gruppen arbejder sammen. 
 
I forbindelse med møderne i starten af maj vil der være informations-møder om 
lejren for både spejdere og forældre (se afdelingernes program). 
 
Sommerlejren koster 1200,- kr. for mini- og juniorspejdere, mens den for trop-
pen koster 1500,- kr. Prisen dækker; transport, hytteleje, mad, aktiviteter, ud-
flugter, lejrmærke og lommepenge. For troppen indeholder prisen også en to-
dages kanoheik.  
 

Du kan læse mere om lejren, 
tilmelding og betaling på den 
tilmelding der ligger i hytten 
og på www.stifinderne.net 
 

Med spejderhilsen 

Lederne  
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  Maj   Juni 
S 1   O 1   
M 2 18 T 2 Kr. Himmelfartsdag 
T 3   F 3  
O 4   L 4 Korsvejsvejsmarked 
T 5   S 5  Grundlovsdag 
F 6   M 6 23 
L 7 Amagermarch T 7   
S 8   O 8 Skæg & blålys 
M 9 19 T 9   
T 10   F 10   
O 11   L 11   
T 12 Ledermøde 19.00 S 12 Pinsedag 
F 13 Divisionsturnering M 13 2. pinsedag                  24 
L 14 Divisionsturnering T 14   
S 15 Divisionsturnering O 15   
M 16 20 T 16   
T 17   F 17   
O 18   L 18 Familiedag/sommerafslutning 
T 19  Seneste tilmelding  

Sommerlejr 2011 
S 19   

F 20 St. bededag M 20 25 
L 21   T 21   
S 22 Sidste dag Lillebrorlodder O 22   
M 23 Bestyrelsesmøde              21 T 23   
T 24   F 24   
O 25   L 25   
T 26   S 26   
F 27   M 27 26 
L 28   T 28   
S 29   O 29   
M 30 22 T 30   
T 31       
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Mini 12/5 Pakha (Thor L) 7 års Føz’da 

Junior 3/12 Fossa (Ane-Maj) 10  års Føz’da 

 15/5 Songo (Martine) 10 års Føz’da 

 21/5 Lobo (Mads) 4 års Stjerne 

 22/5 Mowgli (Tim) 11 års Føz’da 

 27/5 Toomai (Jacob) 2 års Stjerne 

Trop  19/5 Tavi (Rasmus) 12 års Stjerne 

BB 19/5 Tavi (Rasmus) igen 12 års Stjerne 
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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 hjemmesiden 

www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

JL:  

TA: Martin Velde Andersen (Baloo) 
Christen Kolds allé 10, 2770 Kastrup 

3252 6180 

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100.– medlem pr år.  
Indsættes på konto i Amagerbanken 5207 - 1501175 Husk at skrive Jeres navn på. Tak ! 



12 

Med  Solhilsner Med  Solhilsner Med  Solhilsner Med  Solhilsner     
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 

Deadline   
Juni- 

Bladet 

26/05-2011 

Reduktionens klumme: 

Så kan man da mærke, at sommeren 
er ved at nærme 
sig. Nu har vi haft 
varmerekord i 
april og jeg kan 
skifte til sommer-
uniform. Det fej-
res med max 
temp. på sølle 10 
grader og måske 
nattefrost!! - 
Godt man har lært 
ikke at plante 

agurker mv. i kapilærkasserne endnu, 
når planteskolerne sælger forårs-
blomster 3 gange om året. De første 
2 gange dør de af frosten, så jeg vil 
vente lidt ☺ 
Ellers vil vi glæde os over måde til 
alle de dejlige historier, der kommer 
fra sommerlejren - men vi kan ikke 
love, at vi skriver det på svensk, for 
det går ikke så godt! 
God forsommer ☺ 


