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Først, tak til alle børn og voksne som var 

med til at gøre fejringen af Sankt 

Georgsdag til en fornøjelig og festlig af-

ten. Fedt at se så mange børn friske på 

at komme hinanden lidt ved i andre omgi-

velser, end vi plejer. Håber også, at I fik 

besejret nogle drager og reddet nogle 

jomfruer i dagens gode ånd. 

I en anden god ånd, så er der fuld gang i 

racet om at sælge Lillebror lodder, hvor 

vi håber på at få solgt rigtig mange, da 

den er en stor indtjeningskilde hos Sti-

finderne. Pengene går blandt andet til 

vedligeholdelse af vores hytte og udstyr, 

så børnene har gode redskaber at arbej-

de med. Det er fælles dage for dem, der 

ikke kan li’ at gå alene, så mød op d. 26/4 

og/eller d. 3/5 og slå følge med en leder 

og et par andre spejdere. 

Så kommer ”Stjerner i natten” snart kry-

bende ind på os, d. 23/5. Det er et kom-

mune initiativ for at skabe mere op-

mærksomhed på de forskellige forenin-

ger rundt omkring i Tårnby, og Stifinder-

ne har igen i år et lille hjørne. Det kan 

klart anbefales at tage familie og venner 

under armen og tage turen til dette 

spændende arrangement. 

Noget der kun er for spejdere er vores 

sommerlejr, som vi snart har gjort meget 

reklame for og som der ligger en tilmel-

ding til i dette skønne blad, hvor heldigt. 

Så skynd jer og som altid spørg, hvis der 

er noget som helst, der mangler opkla-

ring, kan være i ikke er de eneste, der 

undrer jer. 

En sidste note, måske lidt henvendt til 

jer kære forældre, der er hyttepatrulje 

søndag d. 11/5, fra 9-12, hvor der bliver 

arbejdet med at vedligeholde og forbed-

re vores hytte, så den er i tip-top stand. 

Så stik hovedet forbi og se, om jeres 

færdigheder måske lige er det, vi står og 

mangler. 
Med Spejderhilsner 

 Jack og Mille  

Gruppeledernes maj-hjørne 2014 

 OBS FRA KASSEREN 

Vi har stadig knas med at komme på NETS og få opkrævet kontingent. 

Håber snart, at det kommer i orden, hvorefter I vil få opkrævninger med korte  

mellemrum, indtil vi har fået indkrævet det udestående. 

I første omgang kommer der et indbetalingskort med al det skyldige. Hvis I ikke har 

mulighed for at betale det hele af én gang, vil resten af beløbet blive overført til 

næste indbetalingskort. 

Håber på jeres forståelse 

Bestyrelsen 
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 Program: 

30/4  Løb i ”skoven”.  

4/5  (Søndag) Pandaløb.  

7/5  Patruljedyst mod lederne!  

14/5  Kniv, sav, bål 

19/5  OBS! Mandag! Kl 18-20 På besøg hos juniorerne  

(- det er ok at blive hentet tidligere) 

21/5  Intet møde, vi har holdt møde mandag. 

28/5  ”Mad” over bål. (Aftensmad hjemmefra) 

14/6  Familiedag (lørdag) (med familien)  

5-12/7  (Uge 28) sommerlejr! Gillastig i Sverige med resten af gruppen. 

Tilm.seddel med bladet eller på www.stifinderne.net 

Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30 

Hej Bjørne! 

Sikke et lækkert forår, det er blevet! 

Det betyder også, at vi skal være ude 

langt det meste af tiden, og det skal I 

selvfølgelig have tøj med til! 

Som hovedregel skal I have overtøj med 

til at være ude et helt møde. Det er 

sjældent lige så varmt kl. 19, som det er 

kl. 16 og vi er også tit inde i træernes 

skygge. Hav derfor en varm trøje med til 

at have under jakken eller uniformen. Det 

er lettere at tage af, hvis vi løber hur-

tigt og at tage på igen, hvis vi sidder stil-

le og nørkler med en kniv. Det kan selv-

følgelig også begynde at regne, og så bli-

ver vi altså ude. På med regnjakken!  

Chikai og Glip ræser mod eksamenstiden i 

deres skole, så de holder lidt pause fra 

vores møder for at koncentrere sig om at 

læse. Pøj pøj til jer, drenge  Det kan 

være, de dukker op af og til, og så ser vi 

dem selvfølgelig på sommerlejren! 

Og sommerlejren skal vi forberede os 

lidt på. Vi skal prøve, hvordan man laver 

mad over bål, som vi skal hver dag på 

sommerlejren, og blive gode til at bruge 

vores knive. Inden vi går på sommerferie, 

ser vi også på, hvordan man pakker sin 

rygsæk. 

Vi har fået lov til at besøge juniorerne, 

så vi kan opleve, hvordan det er, at være 

til møde hos dem, når vi engang skal ryk-

ke op, og hvordan man gør, når man er 

mange patruljer sammen. Det foregår 

også i hytten. 

 

Ps. Vi regner meget med at blive beskidte 

og komme til at lugte efter møderne  

 

Mini maj 2014 

Med spejderhilsen  

Glip, Chikai, 
 Radha og Darzee. 
(Mads, Niclas, Kathrine & Vibe) 



4 Mødedage for Juniorer: Mandag kl 18:00 til 20:00 

Så blev det påske, snart er det pin-

se, inden vi ser os om, skal vi på 

sommerlejr, og så er det spejder-

år gået!!! Og hvor gik det så hen? 

Det går nemlig rigtig stærkt, men 

det gode ved det er, at pludselig var 

foråret kommet. Pludselig, er det 

tid til at være ude hver eneste 

gang, og da vi nu starter en halv 

time tidligere end vi plejer – og så 

også slutter en halv time tidligere  

- så er det også dejligt lyst. Hvor er 

foråret fantastisk! 

Vi har orienteret til den store guld 

medalje, dermed ikke sagt, at vi 

bare kan det, for det er noget, vi 

skal holde ved lige, men nu er turen 

kommet til, at vi tager fat i vores 

færdigheder omkring værktøj.  

Det gør vi stille og roligt på hvert 

møde fra nu af, for det tager altså 

tid, hvis man skal snitte et køkken! 

Og vi kan ikke kun snitte i to timer 

hver gang fra nu af og til vi er fær-

dige, derfor skal vi også lave mange 

andre ting: bl.a. synes vi, det er rig-

tig smart, at lægge første hjælp 

ind i den her sammenhæng. 

Lyder der underligt? Lyder det 

spændende? Nærmere forklaring 

følger allerede mandag 28. april, 

hvor vi skyder i gang.  

Så er det også nu, vi går ind i maj  

 

måned – nogle af jer skal med på 

Panda-løb 4. maj, 23. maj er der 

”Stjerner i natten” ude ved Natur-

center Vestamager”, og der kan man 

selvfølgelig finde Stifinderne. 

Så får vi besøg af minierne her i 

maj måned. De kommer og er med til 

et møde, for at se, hvordan det fo-

regår hos juniorerne – det glæder vi 

os til. 

Alt i alt venter et spændende forår 

– i juni er der Skæg og Blålys, men 

det hører I nærmere om. 

Husk tøj på til at være ude, det kan 

stadig være lidt koldt nogle dage, 

og husk! Hvis du ikke har meldt dig 

til årets sommerlejr i Sveriges land, 

kan det nås endnu. 

 

Tak for et dejligt fremmøde til Sct.  

Georgsdag. 

 

Kære Juniorer 

Med spejderhilsen  til jer  

Chui, Radha,  
Buni og Sahrabi 

OBS OBS: 
Ny mødetid for juniorer: 

Mandag fra Kl. 18 - 20 



5 Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00 

Hvor var det 

godt at se så 

mange af jer til  

Sct. Georgsmø-

det d. 23.4. - 

Dette er en rig-

tig vigtig dag 

for spejdere.  

At tænke sig: 

Alle spejdere 

verden rundt 

afgiver sit spej-

derløfte denne 

dag. Løftet er 

lidt forskellig 

fra land til land, 

men i bund og grund er det de samme 

ting, vi siger.  

Vi i DDS tager udgangspunkt i spejderlo-

ven, så derfor tager vi den lige op her: 

 

SPEJDERLOVEN 

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 an-

dre 

 at være til at stole på 

 at høre andres meninger og danne 

sine egne 

 at tage medansvar i familie og sam-

fund 

 

- og på baggrund af dette, fornyer vi 

vores SPEJDERLØFTE 

”Jeg lover at overholde spejderloven.” 

 

- den eneste der måske er lidt svær at 

forstå, er den sidste: 

”at tage medansvar i familie og samfund” 

Dette betyder, at hvis der sker noget 

med andre mennesker, så har man pligt 

til at forsøge at hjælpe  

Baden Powell bestemte, at Sct. Georg 

skulle være alle spejderes skytshelgen, 

da han tilbød at redde en by fra en stor 

drage, uden at han ville have noget for 

det. - Det er noget at tænke over, da 

man som oftest I dag møder børn/

voksne, der kun vil gøre ting, som vil 

hjælpe dem selv eller hvis de får noget 

for det  
 

Nå, ellers er vi ved at være færdige med 

den 3.e Oak City bil - det bliver rigtig 

godt d. 25.maj. 

 

- Og så er der jo den vildt hyggelige 

sommerlejr, hvor vi SÅ gerne vil have så 

mange af jer med som muligt. - Troppen 

skal bl.a. ud og sejle i kano…. 

Så se at få bestemt jer til at tage med 

os til Gillastugan - seneste tilmelding og 

betaling af første rate er d. 1.maj  

Trop maj 2014 

See you out here {:D< 

Baloo,  
Tavi og Akeela 



6 Mødedage for Klan: Tirsdag kl 19:00 til 21:00 

Så blev det maj og tid til endnu et ind-

læg, som tiden dog går hurtigt. 

Efter en veloverstået fællestur har vi 

besluttet os for, at arbejde videre med 

noget mere orientering, så vi kan blive 

rigtig skrappe til det. Vi har haft fat i 

nogle forskellige signaturer og snakket 

om hvad misvisninger og meridianer er.  

Vi skal også have snakket og prøvet nogle 

flere forskellige ting ud ift. orientering, 

og så håber vi, at Lars og evt. nogle af 

hans venner kan lave noget sjovt, kort 

øvning med os i den nærmeste fremtid. 

Vi skal ca. midt i maj have madmøde, hvor 

vi skal lave mad på Trangia, så det glæ-

der vi os til. 

I slutningen af maj står den på Oak City 

Rally, så mon ikke også at vi lige skal have 

kigget på vognen og se, om alt er i orden 

med den. 

I juli måned står den på årets sommer-

lejr sammen med resten af gruppen, så 

der skal vi også have planlagt, hvad vi 

kunne tænke os at lave. Vi skal bla. på 

kanoheik med troppen, hvilket er noget, 

jeg ikke har prøvet før, så det glæder 

jeg mig meget til. Mia kommer desværre 

ikke med på sommerlejr, da hun skal til 

Italien med familien, så vi må prøve at 

klare os uden hende. 

Ellers er det dejligt, at det gode vejr er 

kommet, så man kan nyde at være uden-

for det meste af dagen. 
 

Klan maj 2014 

Kathrine. 
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Tusind tak for en dejlig dag med Lillebrorlodsalg -  

Håber at, vi bliver endnu flere d. 3.maj  
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 

 
Hyttepatruljen: 

 

Søndag den 11. maj kl. 9-12. 

 

Vi arbejder videre med aktivitetsrummet på 1. sal og 

laver små reparationer. 

 

Har du lyst til at give en hånd med i ”hyttepatruljen” så 

skriv til stifinderne@stifinderne.net - så sørger vi for 

formiddagskaffen. 

 

Det er blevet tid til at den store bålplads skal have en 

tur, og det kunne også være rart med et par ordentlige 

huggepladser, så der er opgaver nok at tage fat på.  

På gensyn 

Ledere og spejdere i Stifinderne   

mailto:stifinderne@stifinderne.net
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 Maj  Juni 

1  1 Senest tilm. til sommerlejr 

2  2  

3  3  

4 Pandaløb (mini - junior) 4 Skæg og Blålys på Islands Brygge 

5  5  

6  6  

7  7  

8 Ledermøde kl. 19 8  

9  9  

10  10  

11 Hytteoprydning kl. 9 11  

12  12 Mini-forældremøde kl. 18 - 19 

Ledermøde kl. 19 

13  13  

14  14 Familiedag 

15  15  

16 St. Bededag Gen.forsamlig Støttef. 16  

17  17  

18  18  

19  19  

20  20  

21  21  

22  22  

23 Stjerner i natten 23  

24  24  

25 Oak City Rally i Farum 25  

26  26  

27  27 Sidste skoledag 

28  28  

29 Kr. Himmelfartsdag 29  

30  30  

31 Korsvejsmarked   

Sommerferieafslutninger  
for alle grene -  
GOD SOMMER  
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Trop: 15/5 Songo (Martine) 13 Års  Føsda 

 19/5 Tavi (Rasmus) 15 Års Stjerne 
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GL: 
Jack Boëtius (Gekko) 

Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup 
3250 0073 / 4044 4466 

jack@boetius.dk 

 

Emilie Falmer (Mille) 

Poul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411 

2850 Nærum 

2163 6470 
Mille.falmer@hotmail.com 

ML: 
Vibe Jørgensen (Darzee) 

Saltværksvej 73A, 2. th, 2770 Kastrup 
2075 9045 

Vibe@stifinderne.net 

MA & JA  
Kathrine Bjerre (Radha) 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 
2348 4782 

Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

MA: 
Mads Jensen (Glip) 

Østbirk Allé 13 ,2770 Kastrup 
3250 3390 

madsj123@ofir.dk 

 
Niklas B.P. Jørgensen (Chikai) 

Rimsøvej 26, 2770 Kastrup 
3252 5831 
hjpj@mail.dk 

JL: 
Charlotte Falmer (Sahrabi) 

Cypres Allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 / 2168 6937 
charlottefalmer@gmail.com 

 

JA: 
Peter Glennung (Chui) 

Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 
3251 3014 

Team-glennung@post.tele.dk 

JH: 
Jonathan Pedersen (Buni) 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
 

TL: 
Rasmus Thomsen (Tavi) 

Ved Mønten 15,3.tn. 2300 Kbh S. 
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

TA: 
Martin Vedel Andersen (Baloo) 

Christian Kolds Allé 10, 2770 Kastrup 
3252 6180 

 

 
Jette Bjerre (Akeela) 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 
3252 0213 / 3031 7413 

jette.bjerre@stifinderne.net 

KL: 
Kathrine Bjerre (Radha) 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 
2348 4782 

Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

Formand: 
Merete Holst 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
5135 6377 

mereteoglars@vip.cibercity.dk 

Kasser: 

Christian Ougaard  

Kastrupvej 228, 2770 Kastrup 

Danske Bank 1551-2680561799  

2044 9127 
Cou@ombudsmanden.dk 

Støtte-

foreningen: 

Formand Flemming Bjerre fl.n.bjerre@comxnet.dk 

Kasser Peter Falmer 

3252 0213 

3251 5170 

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100,00.– pr medlem pr. år. 

Indsættes på konto i Bank Nordic 6509—3052993228 Husk at skrive Navn på - TAK ! 

Husk at følge os på hjemmesiden www.stifinderne.net 

Hytten Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup (3252 5001) 



12 Tryk: Stifinderne  2014 

Der tages forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Flemming (Reduktør)  & Jette (Reduktøs) Bjerre 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

3252 0213 OBS NY MAIL 

reduktionen@stifinderne.net  

Reduktionens klumme: 
Nej, hvor er det dog et dejligt vejr, det er altså 

synd at sidde herinde og lave blad til Jer, man hvad 

gør man ikke ? Så vil reduktionen heller ikke mobbes 

for at have hvide ben ! Basta !!! 

Korsvejsmarkedet ligger snart for døren, nemlig 

lørdag den 31. maj 2014. Vi kunne godt bruge noget 

hjælp til at passe boden og opsætning og nedtagning 

af boden, så giv lige reduktøren besked..  

I næste weekend ( 3. - 4. maj) giver vi den en skalle 

igen med Lillebrorlodder om lørdagen - Husk: Grup-

pen får 8,50kr. pr. lod, så det er ikke helt tosset  

Søndag er der så Panda-løb på Kastrup-fortet - 

denne gang med både Stifinder-minier og juniorer. 

Derfor har Radha også lokket sin mor med igen, da 

Sahrabi har en hel masse konfirmander lige nu, så 

må vi andre jo træde til - men det skal nok blive 

sjovt - nogle gange savner hende reduktøsen de 

”gamle” mini-tosser… øh ledere, så hun glæder sig  

Ellers nyder vi bare det fantastiske forårsvejr,  

 

selvom det giver en del nysen p.g.a. pollen og den 

slags, men det er vel snart overstået  

 

Med sommershilsner 

Reduktør og –tøs  

mailto:reduktionen@stifinderne.net

