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Gruppeledernes august/september - hjørne 2012 
”Lad os gå udenfor og ordne det..” 
bum-bum-bi-dum.. ”..this is 
craaaaaazy…” 
Ja, der er stadig nogle sange fra 
Spejdernes Lejr 2012, der sidder 
fast i hovedet på den ene gruppele-
der, og sikkert også på tropsspejder-
ne, der deltog. Den sidste her vil del-
tagere i flash mob’en Experimentet i 
Holstebro by nikke genkendende til 
(samt alle, der har haft en radio 
tændt i løbet af 2012..). Flash mob’en 
var et godt eksempel på aktiviteter, 
der fungerede, fordi vi var flere 
spejdere samlet på én lejr, end vi no-
gensinde havde været før (35.000), 
og det var én af de ting, vi på forhånd 
var meget spændte på. Ville man kun-
ne bruge det til noget, at vi var så 
mange, eller ville det bare betyde 
mere besværlig infrastruktur? Men 
på det punkt bestod SL med bravur, 
og det har vist givet op til flere sti-
findere blod på tanden til at prøve 
kræfter med andre store lejre 
(jamboreer) i udlandet.  
Juniorerne og minierne var også på 
hver deres lejr, og vi skulle kende 
lederne dårligt, hvis ikke der er både 
beretninger og fotos fra dem inde i 
bladet, og ellers, så skal vi da ellers 
lige love for, at der er billeder i Gal-
leriet på stifinderne.net! Det ser ud 
som om, det har været nogle skønne 
lejre. 
Nu skal vi jo ikke dvæle for længe i 
fortiden, men i gang med næste spej-
der-sæson! Første fællesarrange-

ment er oprykningsmødet onsdag d. 
29.8. kl 18:00-19:30, hvor de spejde-
re, der er parat til det, rykker op til 
den næste gren. Vi andre tager af-
sked og byder velkommen, så alle er 
en vigtig del af ceremonien. 
Og så skal vi til at forberede vores 
spejderdag, der løber af stablen lør-
dag d. 22.9. Der bliver mange ar-
bejdsopgaver, både op til og i løbet af 
dagen, som vi gerne vil have hjælp til, 
både af forældre og af spejderne. 
Det vil I få besked med hjem om, og 
vi håber sådan, I vil give en hånd, for 
uden jer, bliver det svært at få det 
til at blive lige så fantastisk, som det 
har været før.  
I efteråret bliver der tid til forskel-
lige divisions-ture for alle grenene og 
selvfølgelig PLan-kurser for patrulje-
ledere og –assistenter (og aspiran-
ter ;) ) i troppen, men det vil I høre 
meget mere 
om, når vi 
når er nær-
mere der-
henad.  Nu 
nyder vi lige 
lidt mere 
sensommer 
☺ 

 

 

 
 
 

Med spejderhilsen 

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

26. august. Hyttehyggedag. 

Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: 
Stifinderne)  

29. august. Oprykning 18,00-19,30. 

Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinder-
ne)  

9. september. Hyttepatruljen. 

Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: 
Stifinderne) 

22. september 2012. Spejderdag.  

Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: 
Stifinderne) 

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

Deltagere: Minier (Arrangør: Amager 
division) 

5.-7/10. divisions-trops-tur.  

Deltagere: Trop (Arrangør: Amager 
division) 

7. oktober. Hyttepatruljen. 

Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: 
Stifinderne) 

12. -20- oktober. PLAN-kursus. 

Deltagere: Trop efter aftale med TL 
(Arrangør: DDS m.fl.) 

26.-28/10. divisions-junior-tur 

Deltagere: Juniorer (Arrangør: Ama-
ger division) 

11. november. Hyttepatruljen. 

Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: 
Stifinderne) 

30. november – 2. december. 
Nissetur 

Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinder-
ne) 

13. januar 2013. ”Nytårsparade”. 

Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinder-
ne) 

Vi søger hjælpere til hyttehyggedag, hyttepatruljen og  
spejderdag. Har du lyst til at give en hånd med, så skriv til 

stifinderne@stifinderne.net  

At t
ænk

e si
g: 

Det præcise antal deltagere på  

SL 2012 var 37.334 spejdere fra de 

fem spejderkorps  

- og DDS Stifin
derne var med ���� 
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Program 

22.8.  Første møde efter sommerferien 

29.8  Oprykningsmøde med resten af gruppen - 18 - 19:30 

5.9.  Opdeling af nye patruljer 

9.9.  Naturens dag - vi mødes ved Helgoland kl. 10 - 16 

12.9.  Ud i naturen 

19.9.  Ud i naturen 

26.9.  Ud i naturen 

28. - 30.9.  Mini-Divisionstur til Arresø-centret 

- Så starter vi op igen - nogle af jer 
skal d. 29. august rykke op og så hå-
ber vi, at jer, der er tilbage vil finde 
nogle rigtig gode venner at tage med 
til spejder, da vi skal aflevere Numa, 
Matkah, Ibex og Batcha til juniorer-
ne; men bare rolig—dér er Radha og-
så, så hun skal nok passe på jer ☺ 
Vores Hogwarts sommerlejr gik rigtig  
godt. Vi fik sat snore i vores kapper 
og lavet tryllestave, da de først hav-
de valgt deres ejere. - Vi testede vo-
res Quidditchbane på fiskenet i man-
gel af koste og det fungerede fint. - 
Vi malede ugler og fine æsker til at 
putte ting i, fik passet vores magiske 
dyr, lært at lave forskellige eliksirer 
og vi fik trillet nogle havregrynskug-
ler med meget forskellig smag… :) OG 
I fandt et lille firben - kaldet Karl 
Gipsen, som I skrev en fin historie om  
- Alt i alt en dejlig sommerlejr, hvor 
vi også holdt en rigtig god fødselsdag 
med lagkage ala Hagrid - tusind tak til 

alle der var med OG en kæmpe tak til 
alle de forældre, der kørte os frem 
og tilbage ☺ 
Til oprykningen siger vi farvel til Nu-
ma, Batcha, Matkah og Ibex - vi ved, 
at I får en dejlig tid hos Gekko og 
Sahrabi - Radha og Vachan ☺ 
I slutningen af September inviterer 
Amager Division os op til Arresø-
centret på den sædvanlige hyggelige 
Mini-Divisionstur og vi glæder os. - Vi 
ses I det nye spejderår ☺ 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Velkommen igen alle dejlige minier. 

Med Mini-hilsen 

Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,    
 Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. 

Ibex´ Hagrid-lagkage 
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Med spejderhilsen 

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

Hvor var det lige sommeren blev af???  
Den var, som poeterne så ofte siger, 
flygtig, og hurtigt væk☺ 
MEN! Vi har været på sommerlejr har vi 
– i alt fald en mindre flok af os – og det 
var en fed lejr, synes jeg. Jeg kan jo af 
gode grunde ikke tale for resten ,der 
var med, men her er lidt af det, jeg 
umiddelbart husker: 
Firkløver og Bærene, meget vand oven-
fra, gode tøser, toiletrengøring, bad, 
myrer, god mad, mange søde tyskere, 
lejrbål, fællesdag, telte ned i tørvejr, 
rafter i stor størrelse, ingen syge børn, 
ufattelig meget latter, sang om Marylin 
Monroe, tømmerflåde der fungerede , 
og så i det hele taget en fantastisk dej-
lig uge med mange oplevelser. 
En af de kedelige oplevelser var, da jeg 
fik et migræneanfald og måtte stå af 
heiken – det var godt nok surt, til gen-
gæld gik I rigtig lang tid med Jack. I 
det her indlæg var det meningen, at I 
skulle have skrevet om jeres oplevelser, 
altså jer tøser der var med – det fik jeg 
ikke arrangeret, men I må meget gerne 
gøre det til næste gang – det er altid 
hyggeligt at høre, hvad spejderne syn-

tes om turen. 
Fra Jack og mig 
skal der bare 
lyde et TAK 
FOR EN FED 
TUR☺ 
Vi håber selvføl-
gelig, at resten 
af jer har haft 
en dejlig som-
merferie og vi 
glæder os til at høre, hvad I har lavet. 
Nu skal vi så i gang igen – og der går 
ikke ret lang tid, så har vi en oprykning – 
snøft! Det er nemlig altid vemodigt at 
skulle aflevere børn til troppen….på den 
anden side ved vi også, at blev I hos os, 
ville vi få svip! 
De børn vi skal sige farvel til er: Mowgli, 
Siafu, Rama, Tirtha, Amalie og så vil 
Gustav gerne begynde, og da han har 
samme alder, starter han også i troppen. 
Gustav er Siafus ven. 
 
Vi starter op d. 20 august – og kort ef-
ter er der oprykning. 
Herfra skal vi så i gang med et nyt og 
dejligt spejderår – vi skal lære en masse 

ting, vi skal på noget fællestur og 
juleweekend, men det hører I 
meget mere om.  
Vi ses☺ 

 
 

Mødedag for juniorer: Mandag 

Kære Juniorer 
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 

 
 

Efter en god indsats i foråret holder Hyttepatruljen sommerferie. I forårets 
løb er der kommet ny bagvæg i ”Bjerrehus”, og den gamle skurvogn bag hytten 
er blevet fjernet. Derudover er der foretaget en række større og mindre repa-
rationer både ude og inde. 
 
Vi starter op igen  
Søndag den 26. august kl. 9. med Hyttehyggedag 
 
Og herefter er det planen, at der skal ske lidt en gang om måneden. 
Indtil videre er følgende datoer planlagt: 
Søndag den 9. september kl. 9 – 12. 
Søndag den 7. oktober kl. 9 – 12. 
Søndag den 11. november kl. 9 – 12. 
 
Alle er velkomne i hyttepatruljen. Selv om mange af opgaverne mest er 
”voksenopgaver”, så er der også mange opgaver, alle kan være med til.  
 
På arbejdslisten står for tiden: 
 
Indretning og oprydning i ”Bjerrehus” (skuret). 
Lægning af de sidste fliser op mod hytten. 
Oprydning på grunden. 
Reparation af cisterne. 
Male hytten udvendigt (se vedlagte ”Hyttehyggedag”) 
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 sørger 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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Harry Potter -  
sommerlejren med firben. 

Da jeg vågnede, ville jeg 

drikke lidt. Jeg så ned i kop-
pen, der lå et firben. Jeg lå 

lidt og kikkede ned på firben. 

Pludselig vågnede Ibex og så 
firbenet. Hun bestemte, at 

det skulle hedde Karl Gipsen. 

Så så vi at Nilghai var vågen, så viste vi 

ham firbenet. Så så vi at Tariq var vågen 
og viste ham firbenet. Så begyndte Nilghai 

og Tariq at lege rundt og larmede, så våg-

nede Numa - han troede ikke på os, først 
da han så den, troede han på os.  

Pludselig var alle vågne og mig og Ibex gik 

ud for at se, om de voksne var vågnet. Vi 

tog firbenet med, så vi kunne vise det, 
men de sov. Da vi kom tilbage, gik der tre 

minutter, så kom der en voksen. Vi viste 

firbenet og så slap vi den fri.  

- Vi savner stadig Karl Gipsen. 

Hilsner til Karl: 

Cia: ”Vi savner dig” 
Maya:” Du var sød” 

Victoria:” Sød og lidt kedelig” 

Nicolai:” Kedelig men sjov” 

Casper:” Du er kær” 
 

Spørgsmål: 

Mathias:” Hvorfor kom du ind?” 

Victoria:” Hvorfor er du så lille?” 
Nicolai:” Hvad spiser du?” 

Maya:” Savner du os?” 

Cia:” Hvorfor kommer du ikke tilbage?” 
Daniel:” Hvorfor ligner du tang?” 

 

Lavet af Mathias, Maya, Victoria, Cia, 

Daniel, Nico-
lai, Casper og 

sidst - men 

ikke mindst  

- Karl Gipsen. 
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Lørdag den 22. september holder 
Stifinderne Spejderdag. Spejderda-
gen er en aktivitetsdag for gruppens 
medlemmer. Samtidig holder vi åbent 
hus, så andre kan komme og prøve, 
hvad det er at være spejder.  
Selve spejderdagen starter kl. 13 og 
slutter kl. 17.  
Inden spejderdagen starter, er der 
en række praktiske ting, vi skal have 
ordnet. Derfor vil mødetiden for no-
gen være tidligere end kl. 13. Alle får 
besked om mødetid af deres leder. 
Spejderdagens aktiviteter vil i år 
komme til at handle om natur. Afde-
lingerne vil i løbet af september for-
berede aktiviteterne. 
Der er en del praktiske ting før og på 
spejderdagen, som vi gerne vil bede 
forældrene hjælpe til med.   
Mandag den 17. september skal vi ha-
ve delt ”flyers” ud. Det gør vi sammen 

med juniorerne. Vi skal bruge 12 – 15 
voksne, som kan hjælpe juniorerne, så 
de kommer rundt de rigtige steder. 
I ugen op til spejderdagen skal vi have 
sat opslag op i supermarkederne, have 
indsamlet præmier og købt ind. 
Kagebagere er der også brug for. Vi 
kan bruge mange kager til cafeen. 
Lørdag den 22. september skal vi have 
stillet op til cafe og lotteri, ligesom vi 
skal have gjort aktiviteterne klar. Vi 
starter kl. 9 og skal være færdige 
inden kl. 13.  
Mellem 13 og 17 er der brug for eks-
tra hænder både til cafe og aktivite-
ter, ligesom det altid er rart at være 
mange, når der skal ryddes op mellem 
17 og 18. 
Vi håber, at alle også i år vil møde op 
og bidrage til, at spejderdagen kan 
blive en super oplevelse for alle både 
Stifindere og gæster. 
I forlængelse af spejderdagen laver 
vi et lille ”fremtidslaboratorium”. Det 
fortæller vi mere om til oprykningen, 
ligesom der kommer mere information 
sammen med tilmeldingen til spejder-
dagen. 
 
 

Vel mødt 

LederneLederneLederneLederne 

Minier, juniorer, spejdere, seniorer, ledere, forældre 
og søskende. 

Spejderdag 2012 
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Da mit korte 
indlæg på 
Stifindernes 
Facebook side 
har vakt en 
vis interesse, 
skal I da have 
hele historien 
☺ 
Blå Sommer – 
det må have 
været i 1984 
– var endog 

meget våd. Temmeligt mange telte 
druknede totalt og der blev holdt 
”mudder-glide-bane-konkurrence” på 
alle veje med en vis hældning – anført 
at Kurt Didriksen og hans minier iført 
badetøj – mens regnen silede ned i 
stort set 12 dage.  
Kirsten Vest (min daværende kære-
ste) og jeg vendte hjem til København 
og smed 2 stk ryksække i mine foræl-
dres vaskemaskine og så op i tørre-
tumbleren – for allerede næste dag at 
flyve til Norge til deres landslejr – 
”En Leir for Livet”. Denne gang som 
Senior Spejdere fremfor som ledere. 
2 unge forelskede seniorer i et lille 
telt i 14 dage i de norske fjelde – 
hvem kunne ønske sig mere ? ☺ Ingen 
børn at passe på, intet formelt ansvar 
– bare hygge sig sammen med andre 
Seniorer fra hele verden. Sådan ! 
Vel fremme på lejren får vi slået vo-
res telt op og begynder at udforske 

lejren. Store overraskelser venter. 
I Norge bruger man birkestammer 
som rafter, de medbringes på leder-
nes biler og er absolut både flotte og 
anvendelige – men knap så lige som de 
rafter, vi bruger i Danmark. 
I Norge bruger man ikke oversejl på 
teltene – man overdækker simpelthen 
hele lejren med plastik i en hvis højde 
– selv bålstedet er overdækket med 
plastik. 
De brede brandveje vi kender fra Blå 
Sommer mellem gruppelejrene, er i 
Norge erstattet af fodstier hvor man 
skal kante sig forbi hinanden. Sammen 
med de plastik overdækkede lejre 
skræmte det Kirsten og mig en smule 
– i Senior lejren var der dog mere 
ordnede forhold, så vi følte os ikke 
usikre. 
Der var mange pudsige forskelle mel-
lem en dansk og en norsk lejr. Både 
Kirsten og jeg var habile o-løbs løbere 
– efter danske forhold. Men når mar-
keringen på et kort viser en sten i 
Danmark – så er der tale om en 10 me-
ter høj klippe i Norge. Ret svært at 
finde posten der ligger på toppen af 
denne rock ☺ Og den buede markering 
vi kender som en skrænt, er i Norge 
et 50 meters frit fald – ret ærgerligt 
at skulle 5 kilometer tilbage for at 
komme uden om denne ”skrænt”.  
At løbe o-løb i Norge er i det hele ta-
get en meget spændende oplevelse. 
Som Senior Spejdere blev vi bedt om 

”En Leir for Livet” – eller ”I Ler til Livet” 
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at samle posterne sammen efter 
Storspejdernes løb. Piece of cake – 
indtil vi befandt os i 3.000 meter 
højde, kunne se lejren nede i dalen og 
ikke havde en bønne anelse om, hvor 
på kortet vi befandt os.  Bård (hed 
han vist) – som havde taget det ulti-
mative farve-skridt og var mødt op 
på lejren i Pink – gummistøvler, regn-
sæt, sovepose, strømper, undertøj – 
selv hans bil var blevet malet pink ☺ 
- fandt os vandrende på en landevej – 
iøvrigt undervejs væk fra lejren ... – 
og kørte os hjem – 2 meget flove 
danske o-løbere ☺ 
Bård fik iøvrigt i løbet af lejren fat i 
noget pink spraymaling, så hans bir-
kestamme-rafte-bord kunne få den 
samme lækre farve. Øj, hvor vi gri-
nede. 
Men altså – ”En Leir for Livet” blev 
til ”I ler til Livet”. 
På grund af kraftig regn i fjeldene, 
var en dæmning ved at bryde sammen 
og det blev besluttet at åbne sluser-
ne for at undgå en flodbølge ned gen-
nem lejren. Egentligt meget fornuf-
tigt – men kl. 2 om natten ? 
Alle Seniorer blev vækket og sendt 
til forskellige lejr-afsnit for at 
hjælpe med at evakuere børn, ledere 
og grej. Senior lejren lå højt i land-
skabet, så vi var ikke truet – et par 
diamant grave blev det dog til. 
Som danskere blev Kirsten og jeg 
bedt om at bistå en gruppe fra Fyn. 

Da vi kom ned på pladsen, var der 
allerede 20 cm vand over alt. Vi be-
gyndte at pakke rygsække – men van-
det steg så hurtigt, at vi endte med 
at rygsækkene blev fyldt af vand fra 
oven, før vi kunne lukke dem og få 
dem ud af området. 
På grund af det enorme vandtryk i 
undergrunden, stod der 1 meter høje 
fontæner direkte op af lejren mel-
lem teltene. Man skal se det, før man 
tror, det er muligt. 
Så begynder vi at begrænse skader-
ne. Man stikker simpelthen hovedet 
under vandet og hiver pløkkene op – 
det gør lidt ondt når gummi-
bardunerne udløser en pløk – og så 
trækker man teltet – som i Norge 
normalt er med fast bund – gennem 
vandet – lige indtil man ”opdager” en 
fedtfælde på den kedelige måde. Så 
må man jo kæmpe sig op til overfla-
den og trække videre. Nordmænd 
bruger iøvrigt også ofte fastmonte-
rede bålstativer – de gør nas, når 
man vandrer ind i dem under vandet. 
Vi får til slut bjerget de stakkels 
fynske børn og deres ledere til en 
nedlagt ”fly-stribe” – en landingsbane 
belagt med asfalt og beton. Og så 
kom næste udfordring – at slå telte-
ne op  -  med pløkker. I mellemtiden 
var Statoil – de har deres hovedkvar-
ter kort fra lejren – blevet opmærk-
somme på vores problemer, så de 
stillede med boremaskiner og bor-

”En Leir for Livet” – eller ”I Ler til Livet” 
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hamre – og så kunne vi få pløkkene i ba-
nen. Jeg tror aldrig, at et spejdertelt 
har været bedre fæstnet til jorden. 
Når så mange spejdere pludseligt bliver 
oversvømmet, er der naturligvis også en 
del våde soveposer – ca 2.000 faktisk. 
Og her gjorde Statoil det så igen – de 
åbnede et fabriksanlæg i 4 etager, sat-
te 75 varmekanoner op, fik os Seniorer 
til at trække kilometer af tørresnor og 
hænge soveposerne op – mens 4 mand 
fra Statoil kørte til og fra lejren med 
våde og tørre soveposer i 48 timer uden 
afbrydelser. 
De underlejre der var totalt oversvøm-
mede – vi sejlede i kano hen over fuldt 
opslåede telte ! – havde et stort pro-
blem – hvor skal vi sove i nat ? Hvor skal 
vi få proviant fra ? Her trådte den lo-
kale norske befolkning og erhvervslivet 
ind – fuld styrke. Mangler du en grund 
til at bygge en shelter eller slå et telt 
op ? Bare kom her – min forhave er stor 
nok til 30 spejdere. Er alt jeres provi-
ant gået tabt ? Kom her op i supermar-
kedet i uniform – så kan I tage, hvad I 
har behov for – uden beregning.  Super 
flot. Respekt. 
Tilbage i de oversvømmede underlejre 
havde vi fået et andet problem. Norske 
spejdere bruger ikke tørklosetter som 
DDS brugte den gang – de brugte op-
retstående toiletbygninger. Hvad sker 
der lige, når sådan et tårn pludseligt 
bliver søgående i 2 meters vand ? Det 
vælter om på siden. Og hvad sker der 
så med indholdet ? Det spredes i områ-

det ... så Seniorerne blev sat til at gå 
brandvagt – i ca 1 meters vand – for at 
holde rotter ude af området – hele nat-
ten. Rimeligt kold og klam oplevelse. 
Når man lyser på en rotte i vandet med 
en kraftig lommelygte, så svømmer den 
væk – men hvis ikke du spotter den i 
tide, så ramler den ind i dig – og så bli-
ver du meget forskrækket ☺ 
Alt det sagt – det norske slagord for 
lejren ”En Leir for Livet” blev fuldt ud 
opfyldt. Jeg glemmer aldrig den lejr. 
Den eneste lejr der måske kommer i 
nærheden, var min første Blå Sommer i 
Hvalpsund – til åbnings ceremonien var 
Kirkens Korshær opvarmingsband for 
Gasolin, Humpreys søster Trine blev 
lettere overristet i kirsebærvin og tril-
lede ned af skrænten og p. var min pa-
truljeleder – men det var jo også tilba-
ge i 1974 ☺ 

 

 

 

 

 

 

/Frank /Frank /Frank /Frank –––– webmaster webmaster webmaster webmaster    

og tidligere alt muligt og tidligere alt muligt og tidligere alt muligt og tidligere alt muligt ☺☺☺☺    

”En Leir for Livet” – eller ”I Ler til Livet” 
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    August   September   Oktober 

1 O   L   M  40 

2 T   S   T   

3 F   M  36 O   

4 L   T   T Ledermøde kl. 19 

5 S   O   F Divisionstur trop 

6 M  32 T   L Divisionstur trop 

7 T   F   S 
Divi.tur trop/
Hyttepatrulje 

8 O   L   M  41 

9 T   S 
Hyttepatruljen/
Naturensdag T   

10 F   M  37 O   

11 L   T   T   

12 S   O   F   

13 M  33 T   L   

14 T   F   S PLAN-kursus (PL/PA) 

15 O   L   M 
PLAN-kursus                
42 

16 T  Ledermøde S   T PLAN-kursus 

17 F   M  38 O PLAN-kursus 

18 L   T   T PLAN-kursus 

19 S   O   F PLAN-kursus 

20 M  34 T   L PLAN-kursus 

21 T   F   S   

22 O   L Spejderdag M  43 

23 T   S   T   

24 F   M  39 O   

25 L Hyttehyggedag T   T   

26 S   O   F Divisionstur junior 

27 M  35 T   L Divisionstur junior 

28 T   F Divisionstur minier S Divisionstur junior 

29 O   L Divisionstur minier M  44 

30 T   S Divisionstur minier T   

31 F       O   
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Mini 25/8 Kaa (Mathias) 1 års stjerne 

 13/9 Kahla (Cia) 9 års Føz’da 

 19/9 Chikai (Niclas) 6 års stjerne 

 21/9 Maksai (Noah) 1 års stjerne 

 29/9 Maksai (Noah) 8 års Føz’da 

Junior 7/8 Fox (Amalie HG) 11 års Føz’da 

 14/8 Tjo (Kamille) 11 års Føz’da 

 18/8 Vachan (Heidi) 15 års stjerne 

 24/8 Sahrabi (Charlotte) 13 års stjerne 

 25/8 Sika (Helena) 2 års stjerne 

 30/8 Yara (Emillia) 11 års Føz’da 

 6/9 Tjo - igen 2 års stjerne 

 9/9 Kamya (Oliver) 3 års stjerne 

 20/9 Fox - igen 2 års stjerne 

 27/9 Gekko (Jack) 40 års Føz’da 

Trop 31/8 Melvin (Karen) 3 års stjerne 

 6/9 Melvin - igen 23 års Føz’da 

 14/9 Limmerchin (Magnus) 2 års stjerne 

 19/9 Chikai - igen 6 års stjerne 

 23/9 Vixen (Lea) 4 års stjerne 

RRA 4/8 Havtrold (Helene) 33 års Føz’da 

 15/9 Kala Nag (Britt) 35 års Føz’da 

GR 15/8 Hathi (Jacob) 7 års stjerne 

 24/9 Thokis (Lene) 13 års stjerne 

GK 17/8 Charlotte Holbeck 39 års Føz’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@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   
Oktober 
Bladet 

27 / 9-2012 

Med Sommer-hilsner 
Reduktøs og Reduktøs og Reduktøs og Reduktøs og ––––tør.tør.tør.tør.    

Reduktionens SENSOMMER-klumme: 
Så er vi her igen -  et nyt spejderår er 
startet - og bladet er på gaden endnu en-
gang - vi glæder os til en ny sæson. 
Reduktionen var selvfølgelig en tur på 
2012-lejdren og her mødtes Nord Og Syd, 
i skøn samdrægtighed. Det er reduktørens 
”søster” (KFUM Vennebjerg), det kan I 
alle så på forsiden. Reduktøren havde reg-
net med, at billedet skulle være i bredfor-
mat, men med lidt redigering lykkedes det 
at få det ned i normalt format ☺  
- Vi har i øvrigt en kæmpe tak til alle i 
Amager Division for de 4 tons rafter, der 
blev bragt til Vennebjerg efter SL 2012 ☺ 

Tusind tak og kæmpe knus fra Hanne og 
Bjarne ☺ 

I har sikkert 
noget fra 
Jeres dejlige 
sommerlejre 
–så  kom med 
hvad I har, 
en  lille histo-
rie, nogle 

billeder - hvad som helst, så kan vi få det 
lagt på nettet og noget kan måske bruges i 
bladet.  


