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Lillebror Lotteriet 2012 
Så er det igen tid til Lille-
bror Lotteriet, som sælges 
i perioden fra d. 29. marts til d. 20. maj. 
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Tak for en dejlig bevægelses-temadag, 
hvor en håndfuld seje spejdere fra alle 
grene + enkelte forældre kom ud og blev 
luftet, og der blev jagtet og fanget både 
15 og 30 km-mærker af selv de yngste. 
Det var rigtig flot klaret! 
Især tropsspejderne førte sig frem med 
svømning, cykling og vandren (inkl. 5km 
skubben en punkteret sæbekassebil), men 
nogle af dem havde jo også de sidste km 
på deres 1000 km-mærke at indhente 
inden Skt. Georgsdags-mødet d. 23. april. 
Og de gjorde det s**! 4 styks tropsspej-
dere nåede at bevæge sig (i forbindelse 
med spejderarrangementer) 1000 km fra 
Skt. Georgsdag 2011 til Skt. Georgsdag 
2012, dvs et gennemsnit på over 80 km om 
måneden eller næsten 20 km om ugen, og 
det indberegnet ferier. Men de gav den 
dælme også gas til sidst! Sidste uge op til 
Skt. Georgsdag fik de ambitiøse spejder-
kammerater støttet hinanden til at få 
cyklet og gået over 200 km hver, og hver 
gang en af kammeraterne passerede det 
magiske tal, blev det behørigt fejret. Men 
det var en fornøjelse at se, at ingen stod 
af, fordi målet var nået for den enkelte, 
men at alle støttede om de andres ople-
velse og fuldførte hele turen sammen. 
Tjicker-licker til Buni, Glip, Chikai og Jo-
ka! 
En stor tak skal også lyde til de forældre, 
der har gjort en stor indsats, for at få 
projektet til at lykkes. Men I kommer 
ikke til at hvile nu. Drengene har nemlig 
sat sig for at nå 2000 km-mærket til næ-
ste år ☺ 
Hyttepatruljen sætter igen vand over til 
en ordentlig arbejdsdag søndag d. 13.maj, 
og her er alle velkomne. Gruppeleder#1 
har planer om noget med nogle sten, der 
skal lægges, mens gruppeleder#2 overve-

jer at tråde symaskinen og få syet nogle 
nye telt-poser (eller få repareret de gam-
le), ja, der er mange forskellige opgaver 
på projektlisten. 
Søndag d. 20.maj ruller troppen endelig 
deres sæbekassebil (-biler?) ud af gara-
gen, for verdens længste sæbekasse-løb, 
Oak City Rally på 10 km, løber den dag af 
stablen fra Farum St. med mål på Egemo-
se Centret. Det er vi helt sikkert nogle 
stykker, der skal med op og heppe på. Der 
er godt nok blevet knoklet på de biler 
vinteren over. God vind, drenge og piger! 
I år prøver vi som noget nyt at deltage 
med en aktivitet i Tårnby Kommunes kul-
turnats-arrangement på Naturcenter 
Vestamager, ”Stjerner i natten” fredag 
d. 25.maj fra kl 17. Vores aktivitet 
”Naturdetektiv” vil blive kørt af lederne, 
og vi opfordrer alle til at kigge forbi til 
det og alt det andet spændende derude 
og få en anderledes fredags-familie-
oplevelse, der nok burde kunne konkurre-
re med Disneysjov. Pak evt. madkurven 
eller spis i Traktørstedet. 
Til sidst skal vi lige minde om Familieda-
gen d. 16. Juni og om, at Stifindernes tro 
væbnere, Støtteforeningen, indtager 
Korsvejsmarkedet med deres loppe-bod  
d. 2. juni, og der vil være mulighed for at 
slå hele 2 fluer (lopper) med eet smæk, 
både gøre et kup og samtidig støtte et 
fantastisk godt formål. 

 
 
 
 
 
 

Med spejderhilsen 

Darzee & ChuiDarzee & ChuiDarzee & ChuiDarzee & Chui    (Vibe & p.) 

Gruppeledernes maj - hjørne 2012 
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11–13/5 Divisionsturnering. 

Deltagere: Trop, junior.  
(Arrangør: Amager division) 

13/5 Arbejdsdag i hytten. 

Deltagere: Alle, både spejdere og foræl-
dre. (Hyttepatruljen) 

11–13/5 Uddannelsesmarked Sjælland. 

Deltagere: Ledere.  

(Arrangør: Det danske Spejderkorps) 

17/5 Senior-skovtur. 

Deltagere: Klan (Arrangør: Område 2) 

20/5 Oak City Rally. 

Deltagere: Troppen  
(Arrangør: Absalon division) 

25/5 Stjerner i natten. 

Deltagere: Alle + forældre  
(Arrangør: Tårnby Kommune) 

2/5 Korsvejsmarked. 

Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: 
FDF-Korsvejen/Støtteforeningen) 

16/6 Familiedag. 

Deltagere: Alle + forældre  
(Arrangør: Stifinderne) 

9-14/7 Mini-sommerlejr. 

Deltagere: Minier (Arrangør: Stifinderne) 

15-21/7 Junior-sommerlejr. 

Deltagere: Juniorer (Arrangør: Stifinderne) 

 

 

 

 

 

 

21–29/7 Spejdernes lejr.  

Deltagere: Trop  
(Arrangør: Det danske Spejderkorps m.fl.) 

22/9 Spejderdag.  

28-30/9 divisions-mikro-mini-tur,  

5-7/10 divisions-trops-tur.  

26-28/10 divisions-junior-tur 

 

Vi søger hjælpere til arbejdsdag i  
hytten, Stjerner i natten og Korsvejs-
marked.  
Har du lyst til at give en hånd med så 
skriv til stifinderne@stifinderne.net 

Kommende arrangementer 

I den kommende tid er der en række arrange-
menter for spejdere og deres familier. Ud over 

de arrangementer, der er omtalt her i bladet, er der: 
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Vi har de sidste par møder været ude 
og det nyder vi meget, det er også 
som om, at I hygger jer på en anden 
måde udenfor, så vi håber, at vejret 
bliver ved med at være fint - i hvert 
fald om onsdagen ☺ 
Vi nærmer os stille og roligt somme-
ren og de lyse nætter, det er så fan-
tastisk, at det stadig er lyst, når vi 
tager hjem onsdag aften, men det kan 
stadig være koldt ude, så husk nu det 
tøj på efter vejret. 
Vi skal ud og gå lidt i området om hyt-
ten, så I lærer nær-området at kende 
- og måske ikke også vi skal prøve at 
lave bål en aften, hvor vejret tillader 
det - vi får se ☺ 
I den nærmeste fremtid vil vi 
indkalde til et forældremøde, da vi 
efter sommerferien har det problem, 
at de børn, der er klar til at rykke op, 
faktisk ikke er “gamle” nok efter 
DDS´forskrifter. Samtidig vil vi - 

hvis vi rykker dem op efter sommer - 
KUN være 1 mini tilbage og til 
gengæld 33 hos juniorerne!!! - Så vi 

skal finde ud af, hvordan vi 1. Får 
børnene til at være LIDT ældre, 
inden de rykker op - 2. Får nogle flere 
I minigrenen. 
Til dette møde sørger vi for en gang 
underholdning/leg med minierne, og så 
holder vi andre møde - håber, at der 
kommer en masse forældre og vi 
prøve at hjælpe os med, hvad vi kan 
gøre. - Dato kommer, når vi har aftalt 
det med p. eller Vibe ☺ 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Program 

2/5  Udenfor 

9/5  Snitte - bl.a.  

16/5  Forberede os til Oak City 

30/5  Udenfor  

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

23/5  Tjek op på knob, kniv og andre ting 

20/5  ”Oak City Rally” på Egemosecentret - lederne tager ned og hepper 
på Troppen i deres sæbekassebil og I er også meget velkomne.  
Kontakt evt. os, hvis vi skal prøve at finde ud af noget med at køre 
sammen. Vi ses ;D 

Hej alle minier. 

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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Med spejderhilsen 

 Gekko , Radha,   Gekko , Radha,   Gekko , Radha,   Gekko , Radha,      
Buni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og Sahrabi 

Så er det tid igen til at skrive lidt om os 
selv og til os selv ☺  
Vi er færdige med drama udvidet, og I 
lavede et forrygende lejrbål forrige 
mandag. Jeres planlægning må have væ-
ret i top, for der var ikke megen rysten 
på hænderne – det kørte derudaf. Når 
man laver sådan et lejrbål, tager man 
selvfølgelig udgangspunkt i, hvad man 
selv har prøvet og synes er sjovt. – Når 
vi så oven i sætter fire patruljer til at 
lave underholdning, ja så kommer man 
unægtelig til at synge nogle af sangene 
mere end en gang, men det gjorde fak-
tisk ikke spor, for I havde jo bare valgt 
dem, der var gode ☺ Og så var der fak-
tisk også nogle sange imellem, som vi 
ikke synger så tit. Godt gået af jer, vej-
ret måtte godt have været en smule 
lunere….og så var det altså ikke det 
største bål, vi havde….det var faktisk 
periodisk vældigt småt. 

Så blev det Sct. Georgsdag og vi har nu 
fornyet vores spejderløfte . Det er en 
god ting, at vi lige får repeteret, hvad 
det er, vi synes er vigtigt som spejdere. 
Hvis jeres forældre nu spørger, så kan 
I finde spejderloven på bagsiden af il-
den, gnisten og flammen (vores små lom-
mebøger/red) og fortælle dem, at vi 
lover at holde spejderloven. 

Foråret er på vej, sommerlejren kom-
mer snigende – der er nok også nogen, 
der har snuset op, at der er en divisi-
onsturnering i maj, men ingen af jeres 
ledere kan deltage, så Stifinderne del-
tager ikke det her forår. 
Til gengæld ligger der en familiedag og 
venter på os – 16. Juni – glæd jer til en 
fantastisk dag, hvor forældre, spejdere 
og ledere har det skægt sammen, laver 
spejder ting sammen og spiser sammen. 
Lige her i nær fremtid – fra på mandag 
venter der bl.a. - nye patruljer. Det er 
måske lidt sent på året, men ikke desto 
mindre vælger vi lige at rykke lidt rundt 
på jer. Og så ligger værktøjerne og kal-
der på os ☺ 
Knivene hyler for at blive brugt, savene 
hvæser for at komme i gang og øksen 
skriger for at få lov at hugge til i blok-
ken! OG så får vi en ny ”voksen” – han er 
ikke helt voksen, men han er til gengæld 
erfaren spejder, der har lyst til at væ-
re med os om mandagen og give en hånd 
sammen med lederne. Det er Buni fra 
troppen, Jonathan, hvis nogen er i tvivl, 
og vi siger velkom-
men til dig, Buni. 
Nu mangler vi bare 
solen, varmen og 
sommeren – hurra 
for den her årstid! 

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

Kære Juniorer 
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TropsTramp 

Baloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og Tavi 
Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

Så er det endnu engang blevet tid til 
indlæg – Jaa, selvom vi faktisk ikke har 
haft så mange møder siden sidst. 
Vigtigst at alt – Vi skal sige stort, stort 
tillykke til: Glib, Chikai, Buni og Joka! 
Endelig er 1000 km mærket i hus. Det 
har været en lang og sej kamp, så hel-
digvis er der en belønning i form af en 
lap til uniformen. ☺ 
Vi arbejder stadig på vores forestående 
mål og det går godt. Vi har prøvet at 
være sammen på kryds og tværs, så vi 
har også set nogle andre ansigter end 
dem, vi plejer. 

Vi har blandt andet 
øvet nogle af de 
”basale” spejderfær-
digheder. For nogle er 
de basale og meget 
velkendte, men for 

nogle i vores lille flok er det helt nye 
ting, vi skal lære. Vi har tændt bål i bål-
konkurrencer, hvor der næsten ikke 
blev brugt tændstikker. Der var nogle 
af jer, der ikke var helt med på, hvor-
dan reglerne for sådanne en konkurren-
ce lige hang sammen og hvorfor vi 
egentlig tændte bål. Det er jo selvføl-
gelig for at øve os, hvis nu vi får våde 
tændstikker og ikke for at lave en lille 
flamme hævet over jorden i 30 cm´s 
højde, men bål kom der. 
Så har vi også øvet os i at lave besnørin-
ger og det gik Sk&%/e godt! 
I denne måned har vi planer om at se 
endnu flere nye ansigter. Vi har nemlig 
lavet en aftale med KFUM spejderne 
fra Kastrup om, at vi gerne vil prøve at 

se lidt til dem, inden vi skal på den sto-
re sommerlejr. Det bliver dejligt at ud-
vide bekendtskabsgruppen en smule og 
på den måde, skulle vi jo helst finde ud 
af, at de der grønne spejdere faktisk 
ikke er så underlige, som vi går og fore-
stiller os. 
Dette bringer os faktisk videre til en 
anden sammenkomst. I vores kvarter på 
sommerlejren har vi besluttet, at vi skal 
prøve at mødes alle sammen, en som-
meraften inden for den nærmeste 
fremtid. Dette kommer til at foregå 
onsdag d. 13/6 ude på Kongelundsfortet. 
Jeg har sagt til de andre, at vi selvføl-
gelig har så seje spejdere, at vi cykler 
derud – men – de før omtalte KFUM 
spejdere fra Kastrup har også nogle 
mindre spejdere, 
der skal med og 
disse har ikke mu-
lighed for, hverken 
selv at cykle (de 
små ben kan ikke 
trampe så langt) og 
meget få af dem 
har kørselsmulighed. Derfor spørger vi 
nu nogle forældre, om de har mulighed 
for at køre nogle spejdere fra vores 
hytte, d. 13/6 kl. ca. 17.30, ud til Konge-
lundsfortet? Har man mulighed for det-
te, er man meget, meget velkommen til 
at sende Melvin en mail på: karen-
busk89@gmail.com – på forhånd tak. 
 

Hey Falke og pingviner 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 

 
Søndag den 13. maj kl. 9 – 12. 

 
 

Alle er velkomne i hyttepatruljen. Selv om mange af opgaverne mest er 
”voksenopgaver”, så er der mange opgaver, alle kan være med til.  
 

På arbejdslisten står for tiden: 
Flytning af dør i ”Bjerrehus” (skuret). 
Lægning af de sidste fliser op mod hytten. 
Oprydning på grunden. 
Forårseftersyn af bålplads. 
Reparation af cisterne. 
Male hytten udvendigt (skal lige vente til det bliver lidt varmere) 
Indretning af krea-rummet på 1. sal (lederne laver en plan) 
 
Har du lyst til at give en hånd med i ”hyttepatruljen” så skriv til  
stifinderne@stifinderne.net - så søger vi for formiddagskaffen 

På gensyn 

Ledere og spejdere i Stifinderne Ledere og spejdere i Stifinderne Ledere og spejdere i Stifinderne Ledere og spejdere i Stifinderne     

Lillebror Lotteriet 
 

Lillebror Lotteriet sælges hvert år i foråret. Lodderne sid-
der på et halvmåneformet ark og er skrabelodder, hvor du 

straks kan se, om du har vundet. 

Vinder du ikke på selve loddet, skal du gemme det til sluttrækningen om 5 rejsegave-
kort til en værdi á kr. 30.000,-.  Lotteriet sælges af børn og unge fra foreninger, 
sportsklubber og skoleklasser som derved tjener penge til egne aktiviteter på en nem 
måde – uden økonomisk risiko. 

Samtidig støtter De via deres indsats både vores egen gruppe og Bør-
nehjælpsdagens arbejde for de cirka 15.000 børn og unge, der er an-
bragt uden for hjemmet i Danmark, tag derfor godt imod de spejder-
børn, der sælger Lillebror-lodderne... 
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Hej minier, juniorer, spejdere, forældre og søskende. 
 

Familiedag 2012 
 

Lørdag den 16. juni holder Stifinderne familiedag. 

På familiedagen kan hele familien prøve, hvad det vil sige at være spejder.  

Familiedagen starter kl. 13.  

I løbet af eftermiddagen skal vi på en fantasifuld rejse gennem spejdernes uni-

vers. Vi skal lege, løse opgaver og hygge. Dagen slutter med fællesspisning. 

Vi forventer at slutte ca. kl. 19,30.  

For forældre og søskende er her en god mulighed for selv at prøve nogle af de 

ting, spejderne fortæller om, når de kommer hjem fra møder og ture. 

For forældrene er dagen også en god mulighed for at tale med andre forældre 

og lederne.  

Vel mødt 

LederneLederneLederneLederne    

Tilmelding til Stifindernes familiedag 2012. 

 
Spejderens navn: __________________________ Afdeling: __________ 
 
Familien _______________________ (navn) kommer:  
 
_____ (antal) deltagere 6 - 18 år à 50,- kr.  
 
_____ (antal) deltagere over 18 år à 50,- kr. 
 
_____ (antal) deltagere under 6 år (gratis) 
 
Forældre underskrift: _________________________________________ 
 

 
Kvittering. 
 
Dags dato modtaget: ____________ kr. for Stifindernes familiedag 2012. 
 
Leders underskrift:___________________________________________  
 

Undgå at klippe i bladet  ?  

Tag den fra www.stifinderne.net , som print selv tilmelding ☺ 

Tilmelding før onsdag d. 13 juni 2012 
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    Maj     Juni 

1 T   1 F   

2 O   2 L Korsvejsmarked 

3 T   3 S   

4 F Bededag 4 M   

5 L Generalforsamling Støtteforeningen 5 T   

6 S   6 O   

7 M   7 T  Ledermøde 

8 T   8 F   

9 O   9 L   

10 T   10 S   

11 F Divisionsturnering 11 M   

12 L Divisionsturnering 12 T   

13 S Divisionsturnering, Hyttepatrulje 13 O   

14 M   14 T   

15 T   15 F   

16 O   16 L Familiedag 

17 T Kr. Himmelf.dag. Sen.skovtur 17 S   

18 F   18 M   

19 L   19 T   

20 S Oak-city rally - Lillebror salg slut! 20 O   

21 M   21 T   

22 T   22 F   

23 O   23 L   

24 T   24 S   

25 F Stjerner i natten 25 M   

26 L   26 T   

27 S   27 O   

28 M Pinsedag 28 T   

29 T   29 F   

30 O   30 L   

31 T         
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Jun: 7/5 Eena (Alba) 10 års Føz’da 

 7/5 Kasja (Amanda) 10 års Føz’da 

 15/5 Songo (Martine) 11 års Føz’da 

 21/5 Lobo (Mads) 5 års Stjerne 

 22/5 Mowgli (Tim) 12 års Føz’da 

 27/5 Toomai (Jacob) 3 års stjerne 

TL, BB 

og US 

19/5 Tavi (Rasmus) 13 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@gmail.com 

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´s: 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 Bank Nordic 6509 - 3052993228      Husk at skrive navn på. Tak ! 
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Flemming & (Reduktøsen) 
Jette Bjerre  
Vægterparken 237,  
2770 Kastrup 
3252 0213 

  

2448 5614 / 3031 7413 
 

fl.n.bjerre@gmail.com 
- eller 

jette.bjerre@gmail.com 

 
Tryk: Stifinderne © 2012   

Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Deadline   
Juni-Juli 

Bladet 

24/5-2012 

Med Lillebrorshilsner 
Reduktionen.Reduktionen.Reduktionen.Reduktionen.    

Reduktionens klumme: 
Lillebror-lodderne er ved en fejl, ikke ble-
vet delt ud endnu, men det skal der rettes 
op på, så husk at få dem, og giv 
salget en ordentlig omgang. Gå 
nogle spejdere sammen og 
”angrib” fx Tårnby Torv eller 
Skottegården, I skal helst have 
uniform på, for det giver det 
bedste resultat.  

Salget af Lillebrorlodderne 
giver et tilskud til vores 
gruppe i form af en del af  

de penge, der 
kommer ind for salget OG også 
en lille gave til sælgerne i den 
sidste ende, så bare kom i gang 

og rigtig god jagt ☺☺☺☺. 

 

Lørdag d. 2 juni 2012 er der atter 
Korsvejsmarked på Gemmas Allé. 
Derfor søger vi hjælp til boden. - Fre-
dag skal vi have sat boden op og pak-
ket bilen, lørdag morgen skal boden 
fyldes med kvalitetsguf, så det er klar 
til de mange glade kunder - og i løbet 
af dagen skal boden befolkes af hjæl-
pere til at sælge guffet. Derfor vil vi 
meget gerne have hjælp. Så hvis du 
kan afsætte lidt tid, vil det være 
rart. Der er naturligvis forplejning. 
Der laves ”vagtplaner” alt efter, hvad 
tid der passer dig. Et par timer vil 
være fint - lidt men godt, er bedre 

end ingenting. - Er du til morgen, mid-
dag, eftermiddag eller vil du hjælpe 
med at pakke ned? - Så giv lyd til 
Flemming Bjerre på 3252 0213 eller 
fl.n.bjerre@comxnet.dk og vi i Støt-
teforeningen modtager tilmeldingen 
med glæde. - Det giver nok til et vel-
fortjent bad og en is på sommerlejren 
til Jeres børn☺, så de ikke lugter helt 
af ged, når de kommer hjem igen☺ 
Det kan kun blive godt, - så en rigtig 
Ged ville blive misundelig ☺ 

 
Med Støtteforeningshilsner 

FlemmingFlemmingFlemmingFlemming    


