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Gruppeledernes maj-hjørne 2013 

Kan man virkelig spille ”lille Peter Ed-
derkop” på brænde og spille Vikinge-
spil med kogler? For deltagerne på 
fællesturen i april lykkedes begge 
dele i fin stil. I herligt forårs vejr 
blev vi meget klogere på, hvad skoven 
har at byde på - ud over våde sokker. 
Tak til alle for en super fællestur, 
specielt en stor tak til de forældre, 
der tog med og hjalp os med trans-
port, mad og aktiviteter. 
I april havde vi Sct. Georgsmøde.  
På et lille løb kom vi rundt i spejderlo-
ven og kæmpede med ballondrager, 
morsekoder og nye udgaver af spej-
derloven. Mødet sluttede med at vi, 
ligesom alle andre spejdere rundt i 
verden, fornyede vores spejderløfte. 
 

Fredag den 24. maj afholder Tårnby 
kommune ”Stjerner i natten” ved na-
turcenter Vestamager. Stifinderne 
deltog for første gang sidste år og 
det var en stor succes. Over 200 for-
søgte sig som naturdetektiver og prø-
vede at finde de dyresilhuetter, vi 
havde stillet op. I år har vi lavet en 
aktivitet, vi kalder naturlabyrint. Vi 
håber naturligvis, at vi får lige så 
mange besøg som sidste år. Hvis du 
har mulighed for det, så er det en god 
ide at tage resten af familien med en 
tur på Vestamager denne aften, for 
der er mange gode, sjove og spænden-
de aktiviteter. Se programmet på  
http://www.stjernerinatten.dk/ 
 

Lørdag den 1. juni holder vores naboer 

i FDF-Korsvejen Korsvejsmarked på 
Gemmas alle. Vores Støtteforeningen 
deltager også i år med deres bod. Vi 
har i år fået lavet den aftale, at hvis 
vi hjælper til, så vil overskuddet fra 
salget gå til juniorernes og troppens 
sommerlejre i henholdsvis Tyskland og 
Norge. Ud over at hjælpe til på dagen, 
så skal vi også prøve at få fat i nogle 
gode lopper, for det er nemmest at få 
et stort overskud, hvis vi har nogle 
gode ting at sælge. Så hvis I har nog-
le ting, I vil give til loppemarkedet, så 
kontakt Støtteforeningen eller jeres 
leder. 
 

Sommeren med sommerferie og som-
merlejre nærmer sig. Inden vi går på 
sommerferie, holder vi familiedag. 
Familiedagen vil i år være præget af 
det forestående jubilæum. Du finder 
tilmelding til familiedagen her i bla-
det. 
 

I maj starter Josephine som leder i 
Stifinderne. Josephine har tidligere 
været spejder i Jylland. Hun starter 
hos minierne, men hun vil også i løbet 
af sommeren komme rundt i de andre 
afdelinger og hilse på jer. 
 

Velkommen til! 
 
 
 
 
 
 

Med spej-
derhilsen 

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



3 
 

2. maj. 2013 Ledermøde. 
Deltagere: Ledere, assistenter og medhjælpere 
(Arrangør: Stifinderne) 
 
 
 

5. maj 2013. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: Stifin-
derne) 
 
 
 

16. maj. 2013 Bestyrelsesmøde. 
Deltagere: Bestyrelsen (Arrangør: Stifinderne) 
 
 
 

17. - 20. maj: Mini-Sommerlejr-
Weekend i Stiklingen, Ballerup 
Deltagere: Minigrenen 
 
 
 

24. maj. 2013 Stjerner i natten. 
Deltagere: Alle 
(Arrangør: Tårnby Kommune) 
 

26. maj. 2013 Oak City Rally. 

Deltagere: Trop 
(Arrangør: Absalon division) 
 
 

1. juni 2013 Korsvejsmarkedet. 
Deltagere: Støtteforeningen og andre interes-
serede. 
(Arrangør: FDF Korsvejen / Støtteforeningen) 
 
 
 

15. juni. 2013 Familiedag. 
Deltagere: Alle + forældre og søskende  
(Arrangør: Stifinderne) 
 
 
 

21. september. 2013 Spejderdag og 
jubilæum. 
Deltagere: Alle + forældre, søskende m.fl. 
(Arrangør: Stifinderne) 

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

menter, der er omtalt her i bladet, er der: 

Vi søger hjælpere til Hyttepatruljen, Korsvejsmarkedet og Spejderdagen.  
Har du lyst til at give en hånd med, så skriv til stifinderne@stifinderne.net 

Mange tak for opmærksomheden og gaven med   
”Støtte”-strømper og blomster ved min afgang som kasser, 
hvilket jeg har været i 20 år. 
Jeg vil fortsat hjælpe til, når tiden tillader det ☺ 

 

Med Støtte hilsen. 

Henning ChristensenHenning ChristensenHenning ChristensenHenning Christensen    
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Program 

1/5  Lillebror-fællessalg kl. 15:30 

8/5  Naturmærket 

15/5  Pakning til sommerlejrweekend 

17. - 20.5.  Mini-Sommerlejr-Pinsetur -  
”Stifindernes Indianertur” i Stiklingen, Ballerup 

22/5  Naturmærket 

29/5  Hemmeligt møde - Ssssshhhh ☺ 

4/5  Stifindertur til Tivoli -  
i uniform selvfølgelig og uden dolk ☺ 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Kære minier og forældre. 
Hold da op, hvor har vi lavet meget i 
april! - Vi har været på fællestur til 
Høbjerghus i Helsinge, hvor I rigtig 
fik lært om træer i alle afskygninger. 
Og vi var tre minier på Pandaløbet 
sammen med de andre minier i Ama-
ger Division og hvor var jeres minile-
dere dog en stolt flok, da I viste je-
res værd på Pandaløbet (-se forsi-
den). - I vandt i minigrenen og I var 
bare SÅ gode :) - I rørte også ved en 
levende frø i en spand, selvom I ikke 
vidste, hvad der var i spanden :) - 
Cool!! 
Vores bevis på 1. pladsen er en fin 
pandabamse som nok sender fætter 
Blå på pension. I var alle tre enige om, 
at bamsen skulle hedde Pandi og at 
det er en pige. 
Til vores Sct. Georgsmøde fik I alle 
også kamp til stregen - I lavede 
sværd, sloges med en ”drage”, be-

kæmpede et andet hold på et par raf-
ter med puder, fik sat ord sammen til 
spejderloven, snakket om spejderlo-
ven et andet sted og mange andre 
ting - en rigtig hyggelig aften ☺ 
Til pinsen skal minigrenen på forlæn-
get sommerlejrweekend til Stiklingen 
i Ballerup, hvor vi skal lege indianere. 
I har alle fået tilmeldingen sendt på 
mail, så nu håber vi, at I har haft tid 
at tænke jer om og melder jer til den 
dejlige indianertur ☺ 

Ugh - ugh fra 

Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,    
 Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. 
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Så virker det endelig som om, at som-
meren lige så stille er på vej…eller i 
alt fald foråret. Vi har – tro det eller 
ej – ganske få møder tilbage, synes vi i 
alt fald som ledere, for vi har så me-
get på hjertet☺ 
Vi skal afslutte vores orientering, og 
det gør vi med et møde 29. april, hvor 
vi tager det lidt grundigt med kort og 
kompas. Og så skal vi i skoven i Kon-
gelunden 6. maj, hvor I selv skal 
finde rundt med kort og kompas. 
I skal denne dag afleveres og hentes 
ude i skoven, for ellers kan vi ikke nå 
vores program. 
Så skal vi have noget med besnøring, 
telt, bål….det der alt sammen lugter 
en lille smule af lejr om sommeren og 
vi skal jo også lige have helt fod på 
kniv, sav og økse, men det gør vi på en 
anden måde, end vi plejer. 
2. pinsedag, nemlig 20. maj har vi ikke 
noget møde, og i juni har vi ikke møde 
3. juni, for der er nemlig Skæg og Blå-
lys om tirsdagen, 4. juni. 
Ellers har vi gemt lidt opsamlingsløb i 
ærmet til jer, og når vi har haft fami-
liedag lørdag 15. juni, er det sommer-
ferie for de fleste af jer, men de der 
skal med os til Tyskland på sommer-
lejr, I skal mødes til et hyggeligt pak-
kemøde 17. juni. 
Der følger en seddel om endelig til-
melding til sommerlejren og det bety-
der også, at har man fortrudt, kan 

man nå at tilmelde sig endnu – den 
kommer lige om et split sekund. 
 
Derudover kan vi se frem til, at dem 
der har solgt et helt ark lillebror lod-
der kan komme gratis i Tivoli 4. maj – 
vi er naturligvis i uniform, og er der 
forældre, der har lyst til at være 
med, er de velkomne. 

For at få en sidste chance til at sælge 
lodder, mødes vi 1. maj i spejderhuset, 
hvor vi laver noget fælles transport 
til fx Kirstinehøj og sælger lodder – vi 
kan rigtig godt bruge nogle forældre 
til at køre. 
 
 
 
 

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

 Store forårshilsner fra 

 Gekko , Radha,  Gekko , Radha,  Gekko , Radha,  Gekko , Radha,     
Vachan og SahrabiVachan og SahrabiVachan og SahrabiVachan og Sahrabi 

Kære alle glade juniorspejdere. 
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

TropsTramp 

Baloo og TaviBaloo og TaviBaloo og TaviBaloo og Tavi 

    

Trops spejderne søger Arbejde! 
 

Hjælp os, og vi er godt på vej!! 
Ikke sådan ét job, hvor man skal komme hver dag, men ét hvor vi 
kan tjene lidt som hjælp til vores tur til Norge.  
Vi kan tilbyde lettere rengøring, havearbejde, omdeling, oprydning  
eller servering til en af jeres fester o.s.v 
Det er bedst, hvis arbejdet kan løses i weekenderne, men vi kan 
også enkelte ugedage. Vi er klar til at være klar.  

Om vores Norges tur              
Turen går til Stavanger, som er for norske og internationale spejdere, 
der fylder 11 år inden udgangen af 2013. Turen er både for drenge 
og piger. Det er nu i sommerferien 6 - 13 juli 2013.                                          
Vi vil meget gerne med på turen.  

Prædikestolen 
Vi skal smage på de lokale råvarer, bo hos søde nordmænd,  
deltage i et spændende kulturelt program, lange vandreture med et 
mål om er stå på Prædikestolen. En klippeformation med  604m over 
fjorden. 
Som sagt en vildmandstur som vil udvikle os til seje spejdere. 
 
Kontakt os på følgende mail, når du har os i tankerne, 
troppen@stifinderne.net 
 
Kærlig hilsen Karen og Rasmus  
 

 

 

Kærlig hilsen og vi ses, Tavi. 



7 

Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søndag den 5. maj kl. 9 – 12 
 

Alle er velkomne i hyttepatruljen, der er opgaver alle kan være med til.  
På arbejdslisten står for tiden: 
 
Indretning af krea-rummet på 1. sal (-lederne laver en plan) 
Eftersyn af døre, borde og bænke. 
Opsætning af tidsskrifthylder. 
Når det bliver lidt mere sommer, skal vi i gang med: 
Indretning og oprydning i ”Bjerrehus” (skuret). 
Lægning af de sidste fliser op mod hytten. 
Oprydning på grunden. 
Male hytten udvendigt (østgavlen skal have en tur mere og så er der det 
hvide) 
 

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      
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Tilmelding: Se vedlagte seddel. 

Stifindernes 60 års jubilæum. 
 

21. september (-og tiden op til): Vi søger hjælp til at planlægge, forbere-
de og gennemføre Stifindernes 60 års jubilæum. Vi skal have fundet 
adresser til tidligere medlemmer, have skaffet præmier, planlagt arrange-
mentet og meget mere. 
 

Hvis du har lyst til hjælpe os, så kontakt dit barns leder eller skriv til 
stifinderne@stifinderne.net 

Med spejderhilsen 
Lederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i Stifinderne    

Kære spejdere, forældre og søskende. 
 

 
    Stifinderne  
   inviterer til; 

 
 
 

 
 

Familiedag  
 

Lørdag den 15. juni 2013, kl. 13.00 – ca. 19,30. 
 

Familiedagen er sjov og udfordring for hele familien. Vi skal sammen med de an-
dre spejderfamilier i Stifinderne både dykke ned i spejderlivets mysterier og i 
Stifindernes historie. 
 

Med familiedagen vil vi gerne give forældre og søskende en mulighed for sammen 
med spejdere og ledere at opleve noget af det, spejderarbejdet står for, 
og dermed bedre kunne forstå, hvad det er, spejderne fortæller om, når 

de kommer hjem fra møder og ture.  
 

Familiedagen er bygget op om en masse praktiske aktiviteter, som alle 
kan være med til. Husk praktisk tøj, der passer til vejret. 
 

Sidste frist for tilmelding og betaling til familiedagen er den 12. juni. 
På gensyn 

Lederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i Stifinderne. 



9 21. september. Spejderdag/jubilæum. 

    Maj 2013     Juni 2013 

1 O  18 1 L Korsvejsmarked 
2 T Ledermøde 2 S   

3 F   3 M  23 

4 L   4 T Skæg og blålys 
5 S Hyttepatrulje 5 O Grundlovsdag 
6 M  19 6 T   
7 T   7 F   
8 O   8 L   
9 T Kr. himmelfart 9 S   

10 F   10 M  24 
11 L   11 T   
12 S   12 O   
13 M  20 13 T   
14 T   14 F   
15 O   15 L Familiedag 

16 T Bestyrelsesmøde 16 S   

17 F   17 M  25 
18 L   18 T   
19 S  pinsedag 19 O   
20 M  2. pinsedag 20 T   
21 T  21 21 F   
22 O   22 L   

23 T   23 S   

24 F Stjerner i natten 24 M  26 

25 L   25 T   
26 S Oak City Rally 26 O   
27 M  22 27 T   
28 T   28 F   
29 O   29 L   

30 T   30 S   

31 F         
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Mini: 13/5 Maja 10 års Føz’da 

 17/3 Barasingh - (Max) 8 års Føz’da 

Jun: 15/5 Songo - (Martine) 12 års Føz’da 

 21/5 Lobo - (Mads) 6 års stjerne 

 27/5 Toomai - (Jacob) 4 års stjerne 

Trop: 19/5 Tavi - (Rasmus) 14 års stjerne 

Sen: 19/5 Tavi - igen 14 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: 
 

Rasmus Thomsen (Tavi)  
Ved Mønten 15, 3. th., 2300 Kbh. S. 

4029 7207 
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: Christian Ougaard 
Kastrupvej 228, 2770 Kastrup 

2044 9127  
cou@ombudsmanden.dk  

Støtte- 
forening: 

Formand Flemming    fl.n.bjerre@comxnet.dk   
Kasserer Peter Falmer 

3252 0213 
3251 7070 

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 Jeres navn på. Tak ! 

NY 
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Med kåde forårshilsner 

Reduktør og Reduktør og Reduktør og Reduktør og ––––tøs.tøs.tøs.tøs.    

 

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

  
2448 5614 / 3031 7413 

 
fl.n.bjerre@comxnet.dk 

- eller 
Yeti.bjerre@gmail.com 

Tryk: Stifinderne © 2013 
Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Reduktionens klumme: 
Så lykkedes det at få bladet lavet, til trods  
for at vi i reduktionen havde glemt at sen-
de en husker til jer! Hjælp os med at huske 
det til næste gang, hvis det sker igen. 

På dagen for Støtte-
foreningens general-
forsamling fik Stifin-
dernes hytte et helt 
nyt toilet! - I et styk-
ke tid har toilettet 
”fortalt os”, at det 
trængte til at blive 
skiftet ud - så det 
blev det i dag ☺ 

- Så nu er der ingen risiko for, at vi kom-
mer ”på spanden” foreløbig… Nej ok, det 
var en letkøbt joke, men det er nu dejligt, 
når ting bliver gjort ☺ 
- Ellers har vi i Reduktionen haft ferie i 
hele uge 17 og har dermed også fået gjort 
en hel masse herhjemme - det er helt fan-
tastiskt! 
 
- Og foråret er endelig 
kommet, så nu kan det da 
ikke gå helt galt!  
- Godt forår derude ☺ 
 

Deadline   
Juni-Juli- 
Bladet 

30/5-2013 


