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I skrivende stund vælter solskinnet ind ad 
vinduerne og ind på computerskærmen, så 
tanken om traveture i fjeldet og oriente-
ringsløb i skoven trækker lidt mere end 
”papir-spejd”, og sommerlejren føles plud-
selig så tæt på. 
Marts har ikke budt på nogen fælles grup-
pearrangementer, men det betyder ikke, 
at der ikke sker noget ud over de ugentli-
ge spejdermøder. Minierne har været på 
en hyggelig weekendtur med en uforudset 
ændring i programmet. Når man er spej-
der, lærer man at improvisere og bruge 
de midler, man har ☺ 
Spejderårets første bestyrelsesmøde 
(efter rådsmødet) har været afholdt,       
Tavi (Rasmus) har været på leder/senior-
kursus, og vi er spændte på, hvad han har 
med hjem af inspiration og ny viden. 
Jeres gruppeledere har været til 
”Underlejrdag” i Ringsted, hvor vi har 
mødt ledere fra alle de andre grupper, 
der skal ligge i vores underlejr, 
”Storbyen” på Blå Sommer, og i endnu 
mindre, men mere intim målestok, de 
grupper, vi skal ligge i klynge med. Vi har 
fået lagt en masse planer med dem, og nu 

kan det kun gå for langsomt med at kom-
me af sted! 
På www.dds.dk/blaasommer kan man læse 
mere om lejren, og ”Storbyen” har også 
sin egen side på dds.dk. 
 I april skal Stifinderne heller ikke noget 
sammen, men grenene forbereder sig hver 
for sig på Divisionsturneringen i starten 
af maj, og foråret med de lysere aftener 
indbyder jo rigtig til at være udendørs. 
D. 28/4 er der Divisionsrådsmøde, Ama-
ger Divisions generalforsamling, og det er 
for de 5 repræsentanter, vi valgte til 
grupperådsmødet. 
Darzee skal på træner / formidlingskur-
sus, og igen i maj på kursus i korpsets 
medlemssystem, og måske er der flere 
ledere eller måske endda bestyrelsesmed-
lemmer, der skal på kursus i det, der lige 
præcis interesserer dem? Der er i hvert 
fald mange muligheder for det i foråret, 
også hvis man ikke har fået tilmeldt sig 
endnu. 

Med spejderhilsen  

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

Sommerdrømme... 

 

Forældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer, seniorer og alle andre interes-
serede. 

Indkaldelse til møde i AL-tinget 
 

Torsdag den 23. april kl.19,00 holder vi møde i AL-tinget.  
AL-tinget er åbent for alle, der har lyst til at give en hånd med i Stifinderne.  
I Stifinderne har vi valgt at have en lille bestyrelse til at klare de administrative opga-
ver. Til støtte for bestyrelsen og til at klare de mere praktiske opgaver har vi et AL-
ting. AL-tinget er åbent for alle.  
I AL-tinget bestemmer man selv, hvilke opgaver man har lyst til at være med til at 
løse. Så kig forbi og vær med til at bakke op om arbejdet i Stifinderne.  
Vel mødt... 

BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen    
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Kommende arrangementer 
I den kommende tid er der række arrangementer for 
spejdere og deres familier. Ud over de arrangementer, 
der er omtalt her i bladet, er der: 

 

Lillebrorlodders salgsperiode: 2. april - 25. maj 
Arrangør: (Børnehjælpsdagen) 
 

Torsdag den 23. april. Kl. 19. AL-tingsmøde. 
Alle er velkomne. (Arrangør: Stifinderne) 
 

Fredag den 24. til søndag den 26. april. Uddannelses marked,  
Deltagere: Ledere. (Arrangør: DDS) 
 

Søndag d. 26. april Panda-løb på Kastrup-fortet 
Deltagere: Mikri/minier (Arrangør: Absalon Div., ”Normannerne”, Amager Division 
og 18. Gilde i København) 
 

Søndag den 19. april. Støtteforenings - generalforsamling og oprydning,  
Deltagere og arrangører: Støtteforeningen. 
 

Fredag den 1. til søndag den 3. maj. Divisionsturnering,  
Deltagere: Juniorer og trop. (Arrangør: Amager division) 
 

Fredag den 8. maj. Teltdag. 
Alle er velkomne. (Arrangør: Stifinderne) 
 

Fredag den 29. til søndag den 31. maj. Fællestur, ”Tranehuset” v.Ballerup 
Deltagere: Mini, juniorer, trop og seniorer. (Arrangør: Stifinderne) 
Søndag den 31. maj. Pinseskovtur (besøg og frokost på fællesturen) 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne, forældre og søskende. 
(Arrangør: Stifinderne) 
 

Onsdag den 3. juni. Skæg og Blålys. 
Alle er velkomne. (Arrangør: Amager division) 
 

Lørdag den 13. juni. Korsvejsmarked. 
Alle er velkomne. (Arrangør: FDF/Stifindernes Støtteforening) 
 

Søndag den 14. juni. Familiedag. 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne, forældre og søskende. 
(Arrangør: Stifinderne) 
 

15. – 23. juli 2009 BLÅ SOMMER – Stevninghus. 
Alle spejdere i Det danske Spejderkorps og flere til. 
(Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
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Blå Sommer 2009 
Betaling: 

2. rate 400 kr. betales senest 1/4 
3. rate 400 kr. betales senest 28/5 
- med mindre, man har betalt det hele på én 
gang… 
 
Vores konto i Danske Bank er  
reg. nr. 0268 konto nr. 2680561454 

 
Med spejderhilsen 

LederneLederneLederneLederne 

Hej juniorer, tropsspejdere og seniorer. 

 
Så er der nyt om Blå Sommer.  
Vi har været til møde i vores underlejr, der som bekendt hedder ”Storbyen”. 
Vi skal ligge i en ”klynge”, der hedder ”Lissabon”, sammen med 6 andre grup-
per heraf én fra Norge og én fra Skotland. Vi bliver ca. 200 spejdere i vores 
klynge, vores vartegn bliver en ”Eiffelelevator” og en ”Sporvogn”, desuden 
skal vi lave en portugisisk vindmølle. 
Selv om der stadig er 3 måneder til, vi skal af sted, så skal vi allerede i slut-
ningen af april have tilmeldt os til de aktiviteter, vi gerne vil deltage i på 
sommerlejren. Derfor holder vi efter påske et møde for alle, der skal med på 
Blå Sommer - du vil modtage en invitation i starten af måneden. 
 

Vel mødt 
Med spejderhilsen 

LederneLederneLederneLederne    
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Børnehjælpsdagens traditionsrige 
Lillebror-Lotteri er på gaden for 83. 
år i træk. Lodderne kan købes over 
hele landet fra den 2. april til den 25. 
maj 2009. 
Det er børn og unge fra lokale for-
eninger, sportsklubber og skoler, der 
sælger lodderne efter mottoet 
”hjælp til selvhjælp”. 
For hvert solgt lod får foreningen 
eller skoleklassen 8,50 kroner direkte 
ned i deres fælleskasse. Pengene er 
typisk øremærket til nyt klubudstyr, 
rejser eller andre aktiviteter. 
Børn hjælper børn - sammen med So-
fie Lassen-Kahlke. 
Ved at sælge lodderne er forenings- 
og skolebørnene samtidig med til at 
hjælpe andre børn, som har brug for 
støtte. En del af overskuddet fra Lil-
lebror-Lotteriet går nemlig til Børne-

hjælpsdagens arbejde for de 15.000 
anbragte børn og unge i Danmark. 
"Ved at købe et Lillebrorlod kan man 
være med til at give anbragte børn 
nogle bedre muligheder og sjovere 
oplevelser i deres liv end dem, de i 
første omgang var født til. Alle børn 
fortjener at blive tænkt på", siger 
Sofie Lassen-Kahlke, der har været 
Børnehjælpsdagens ambassadør siden 
2000. 

Få  lodderne hos din leder. 

Årets Lillebror Lotteri er på gaden. 

Hej Stifindere 
 

Så er det snart tid til pinseturen for alle grene!  
Vi tager til Hareskoven, hvor vi alle sammen skal sove i telt og 
lære lidt om hvordan man bygger en lejr op. Der bliver selvfølge-
lig også tid til en tur i skoven og de, som endnu ikke har fået et 
spejdernavn, får et på denne tur. 
Vi tager af sted fredag d. 29/5 og slutter søndag d. 31 med at 
invitere forældre mm. til en tur i skoven og pinsefrokost over 
bål.   
Endelig pris og tilmelding kommer i majbladet, men sæt kryds i 
kalenderen allerede nu. 
Vi glæder os til at se jer alle sammen! 
 

Med spejder hilsen  
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Godt forår alle minier. 

Program: 

1/4  Påske - pip… ☺ 

6/4  MANDAG: På trods af påskeferien har vi fællesmøde  
med juniorer/ trop Kl. 18:30 - 20:00 

8/4  INTET MØDE - Vi mødtes jo i mandags - GOD PÅSKE ☺☺☺☺ 

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

22/4  Knob og kniv bl.a... 

16/4  Knob og kniv bl.a... 

29/4  Knob og kniv bl.a... 

26/4  PANDA-LØB KL. 10 - 15:30 (Se spec. Invitation)… c”,) 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

Ja, så er det jo rigtig blevet forår 
iflg. kalenderen, selvom det har væ-
ret LIDT koldt indimellem, når vi har 
haft møde udendørs i marts måned, 
men så handler det jo om at huske de 
varme vanter og huen. Spejderliv er 
jo i høj grad Ude-liv, så husk det nu! 
I marts skulle vi jo på miniweekend-
tur til Ballerup. Vi havde glædet os til 
en hyggelig weekend - pakket alt vi 
skulle have med - planlagt med Anja 
og Tine, som skulle med som madmød-
re - fundet ud af, at da der kun var 4 

 børn, der skulle med, så kunne vi bile 
den derop. Det gjorde vi, men da vi så 
nåede adressen, viste det sig, at det 
var en forkert nøgle, vi havde fået! - 
Så hvad gør en klog og hvad gør vi ? - 
Vi kørte så selvfølgelig hjem til vores 
egen hytte efter, at vi havde kontak-
tet hytteudlejeren, hvis kone des-
værre ikke kunne hjælpe os, da man-
den var til møde i Odense!... - 
Nå, vi tog hjem og fik faktisk en ret 
hyggelig weekend med Hareskoven 
byttet ud med Kongelunden, vi lavede 
trolde af materialer, vi fandt i sko-
ven, læst Troldepus og set ”Ronja 
Røverdatter”. - En rigtig hyggelig tur, 
selvom vi ikke kom så langt væk som 
beregnet… 
I april har vi påske, men mandag i fe-
rien har vi et fællesmøde med trop/
junior MANDAG d. 6/4 kl.18:30 - 
20:00 og så planlægger vi at deltage i 
Panda-løbet! - Så det går derudaf! 

Med forårs-minihilsen 

Radha og Akeela.Radha og Akeela.Radha og Akeela.Radha og Akeela.  
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I den sidste måneds tid har vi be-
skæftiget os med besnøringer og 
knob og lad mig starte med at sige, 
at I har klaret det med stor bra-
vour. Det har I været rigtig gode til 
og det har resulteret i et meget 
flot køkkenbord. I har arbejdet 
hårdt og det gav pote. Stor ros til 
jer. ☺ 
Trops drengene har været rigtig 
gode til at hjælpe og vise de mindre 
spejdere, hvordan man nu binder 
sådan en besnøring. Stor ros for til 
jeres lederegenskaber. ☺ 
Vi skal, den første weekend i maj, 
på divisionsturnering, så vores pro-
gram vil selvfølgelig være præget 
at det den næste måned, så I har 
de allerbedste muligheder for at 
vinde, igen! (red.). - Det ville jo ikke 
være dårligt... 
Det vil I selvfølgelig høre nærmere 
om på møderne. 

Mandag d. 6/4 vil der være møde 
for alle dem, der kan og vil. Vi ved 
godt, I har ferie og det skal I selv-
følgelig nyde, men har I lyst og tid 
til at komme til møde den dag, skal I 
have muligheden.  
Ellers har jeg ikke mere for denne 
omgang... 
 
 

Hey Pantere, Ræve, Pumaer og Falke 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 
Mødedag for trop: Mandag kl. 19:00 til 20:30 

Program: 

1/4  HUSK: Betaling af 2. rate Blå Sommer 

6/4  På trods af påskeferien har vi fællesmøde  
med minierne Kl. 18:30 - 20:00 - Divi forberedelse 

13/4  Påskeferie - intet møde 

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

27/4  Divi forberedelse 

20/4  Divi forberedelse 

1/5 - 3/5  Divisionsturnering. 

Tømmerstik 

Tropstramp og rovdyr råb 

TaviTaviTaviTavi    
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Hej Blomsterbørn ☺ 
Vi har ikke 
rigtig haft 
så mange 
m ø d e r 
her i 
m a r t s 
p g a . 
sygdom, 
men i 

februar havde vi et 
par møder, hvor vi bl.a. malede fa-
stelavnstønder, som blev ret flotte - 
vi har også været en tur i svømme-

hallen næsten alle sammen - til fa-
stelavn var det så Rasmus, som blev 
kattekonge, stort tillykke til ham ☺. 
Her i april skal vi nok også i gang 
med at finde ud af, hvad vi skal lave 
af forskellige ting. 
Nu er der faktisk ikke rigtig mere at 
skrive...☺ 
 

Hilsen RadhaHilsen RadhaHilsen RadhaHilsen Radha    

Mødedag for Senior (RRA Klan): Torsdag 18:30 - :00   

Klan-Indl
æg  

Maj:  
 Vibe 

Juni/Juli:  BB 

August: 
 Jacob 

September: 
BB 

Oktober: 
 Britt 

November:  
BB 

December:  
Helene 

Januar: 
 BB 

Spejdere vil være klimarigtige  
Det danske Spejderkorps og Dansk 
Energi er gået sammen om at udvikle en 
guide, der bringer klima- og energirigtig 
adfærd helt ned i øjenhøjde og gør det 
overskueligt og enkelt at få en klimarig-
tig livsstil i skolen, derhjemme og i fri-
tidsaktiviteterne. 
I Det Danske Spejderkorps er der ca. 
25.000 spejdere, og dermed får Dan-
mark en tusindtallig skare af unge klima- 
og energiambassadører, der kan være 
med til at gøre en forskel for klimaet og 
miljøet i Danmark. 
- Vi ønsker en grøn profil og vil være 
miljøbevidste. Vi skal være en organisa-
tion, som bevidst og synligt sætter fokus 
på dette samfundsproblem – og gør no-
get ved det. Derfor har vi startet sam-
arbejdet med Dansk Energi og energisel-
skaberne”, siger generalsekretær Mads 
Kolte-Olsen, Det Danske Spejderkorps. 
Samarbejdet går ud på at udvikle og pro-
ducere en håndbog i lommeformat med 

konkrete råd til, hvordan børn og unge 
kan blive mere klima- og energirigtige. 
Håndbogen skal ligge klar, når Det Dan-
ske Spejder-korps samler 20.000 spej-
dere på dette års sommerlejr, ”Blå Som-
mer 2009”, i Sønderjylland fra 15. juli til 
23. juli 2009. 
Rådene i håndbogen skal danne grundlag 
for, at spejderne kan tage et særligt 
”miljø- og energimærke”. 
- Håndbogen er et blandt flere bidrag 
fra energiselskaberne op til klimatopmø-
det i København til december. Børn og 
unge er en vigtig målgruppe, og vi ser 
frem til samar-
bejdet med 
spejderkorp-
set, siger kon-
sulent Dorte 
L i n d h o l m , 
Dansk Energi. 

Kilde: Artikel fra Spejdersports hjemmeside 

RRA holder klanmøde d. 22/4 kl.19 
Kærlig hilsen DarzeeDarzeeDarzeeDarzee    



9 
 

    April     Maj 

O 1   F 1 Divisionsturnering 

T 2   L 2 Amagermarch/Divi 
F 3   S 3 Divisionsturnering 
L 4   M 4 19 
S 5   T 5   
M 6 Fælles Trop/Junior/Mini-møde15 O 6   
T 7   T 7   
O 8   F 8 Teltdag/St. Bededag 
T 9 Skærtorsdag L 9   
F 10 Langfredag S 10   
L 11   M 11 20 
S 12 Påskedag T 12   

M 13 2. Påskedag                            16 O 13 Tilmelding fællestur 
T 14   T 14   
O 15   F 15   
T 16   L 16   
F 17   S 17   
L 18   M 18 21 
S 19   T 19 Ledermøde 19 
M 20 17 O 20   
T 21   T 21 Kr. Himmelfart 
O 22   F 22   
T 23 AL-ting L 23   
F 24 Udd.marked (le) S 24   
L 25 Udd.marked (le) M 25 22 
S 26 Udd.marked (le) T 26   
M 27 18 O 27   
T 28   T 28 GL-møde 

O  29   F 29 Fællestur 

T 30   L 30 Fællestur 

      S 31 Fællestur/Skovtur 
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Mini: 17/4 Shawano (Celina) 2 års stjerne 

 17/4 Lobo (Mads) 8 års føs´da 

 21/4 Akeela (Jette) 10 års stjerne 

 22/4 Radha (Kathrine) 11 års stjerne 

 25/4 Dingo (Casper) 8 års føs´da 

Junior: 18/4 Sahi (Ida) 12 års føs´da 

Trop: 4/5 Glip (Mads) 4 års stjerne 

Blomster-
børn: 

8/3 Heidi - 
SORRY - lidt for sent! 

21 års føs´da 

 22/4 Radha - igen 11 års stjerne 

 27/4 Emilie 8 års føs´da 

GH: 15/4 Thokis (Lene) 16 års stjerne 
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Gruppe- 
leder 

Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

Gruppe- 
leder 

Vibe Jørgensen (Darzee) 
Saltværksvej 73A, 2. th,2770 Kastrup 

2075 9045 
vibe@stifinderne.net  

Mini:  Jette Bjerre (Akeela) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213 
2348 4782 

Junior: / 
Spejder 

Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 
fru.falmer@tdcadsl.dk 

2168 6937 

Rasmus Thomsen (Tavi) 
Skottegården 46,1,th 2770 Kastrup  

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

Ny klan: Rasmus Thomsen (Tavi) 
Skottegården 46,1,th 2770 Kastrup  

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

Gl. Klan: Britt Nielsen (Kala Nag) 
Kongelundsvej 420, 2770 Kastrup. 

3252 5371 
5132 2969 

Formand: Lars Thomsen 
Skottegården 46 1 th. 2770 Kastrup 

3252 3940 

Kasserer: Stig Hjelm Madsen 
Oberst Kochs allé 16, 2770 Kastrup 

3252 4052 
shm@image.dk 

Støtte- 
forening: 

Formand Fl. Bjerre   fl.n.bjerre@comxnet.dk   
Kasserer Henning    hechristensen@tdcadsl.dk  

3252 0213 
2926 9085 

Husk at følge med  
på vores hjemmeside: 

www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

(p) 
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Med forårs hilsen  
ReduktionenReduktionenReduktionenReduktionen    

 
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 © 2008  Reduktionen tager forbehold  
for tylkfejl og mistolkninger 

Deadline   
Maj- 
bladet: 

23/04-2009 

Reduktionens klumme: 
Nu netop hjemkommet fra DR´s byggeri 
til små 1,5 mia kr. - En blå kasse med mu-
sik fra Ringenes Herre - en kæmpe ople-
velse ! Og når man så har været så forud-
seende at toge cyklerne! - Skønt, at se 
folk vandre op til Metroen og til bilerne, 
for at holde i kø ! - Gab, cyklen smuttede 
lige igennem ! - Og så var 
vi tilmed Co2 neu-
trale! - Må vi så 
godt pudse 
vores (Ring) ? 
 
Nå, så til  
bladet! - Man  
er vel lidt af en  
nærigpind, når det drejer 
sig om tonere til printeren... 
Jeg satsede på, at jeg kunne bruge en toner 
fra en printer, der er modellen efter den, 
som vi har. Det kunne den også, efter at man 
har skiftet gearet og så lidt trylleri mad 

stiksaven for at få den til at 
passe og vupti! - Så har vi 
fået 3 originale tonere til  
en samlet pris på 175.–  
Normalprisen for én er ca. 
799.– så sig ikke, at redukti-
onen ikke er i spare humør!!! 
 

 
 

 DEADLINE TIL MAJ-BLADET SKAL OVERHOLDES, 
DA REDUKTIONEN TAGER SIG DEN FRIHED, AT TAGE 
TIL ”UDLANDET” ! ! ! ( VENDSYSSEL )  SØNDAG D.29/4 !  

OG VI ER VÆK I EN HEL UGE ! ! ! 
DET ER DEN ENESTE FERIE, VI HAR SAMMEN I ÅR ! ! ! 
SÅ DET ER OP TIL JER, OM DER KOMMER NOGET BLAD, 

SÅ ER I ALLE ADVARET ! ! ! GOD FORNØJELSE ! ! ! 

 


