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April er en uforudsigelig dame. Det 
ene øjeblik tror man næsten, man skal 
finde sandalerne frem og det næste 
klaprer man tænder i sin vinterfrak-
ke. Men lysten til at være ude og ny-
de lyset, alt det nye grønne og fugle-
nes kvidren bliver ikke mindre, så lad 
os gøre det, lad os komme ud! Men 
husk at pakke regnfrakken og et par 
handsker med i tasken, for man ved 
jo aldrig.. 
Lørdag d. 21. april holder vi bevægel-
sesdag ude i det grønne, men sørme 
også lidt indenfor, for vi prøver noget 
nyt og introducerer en slags spejder-
triatlon med svømning i svømmehallen 
samt cykling og gang, men man kan 
også nøjes med at gå en tur. Dagen er 
for alle, så tag mormor og naboen un-
der armen og kom ud og få luftet fut-
terne. Læs mere om det inde i  bla-
det. 
Den 23. april er Skt. Georgsdag, da-
gen spejderne traditionelt mindes 
historien om vores ”skytshelgen”, og 
hvor vi tænker på spejderværdierne 
og vores spejderløfte. Ridder Georg 
gjorde en meget uselvisk gerning, da 
han i sin tid dræbte dragen og befri-
ede prinsessen og hele kongeriget, 
uden at modtage den belønning, man 
ville give ham. Han hjalp uden at for-
vente noget til gengæld, og derfor er 
han blevet forbillede for hele spej-
derbevægelsen. 
Hos Stifinderne holder vi i år Skt. 
Georgs-møde d. 23. april kl. 18:30-

20:00. Samme dag er det et år siden, 
nogle af spejderne påbegyndte det 
hårde slid med at bevæge sig 1000 
km. på et år. Det bliver spændende at 
se, om der er nogen seje bananer, der 
har nået det. 
Hos Stifinderne arbejder vi hele ti-
den på at udvikle os og blive endnu 
bedre til at lave godt spejderarbejde. 
Den 27. april holder lederne, gruppe-
bestyrelsen og Støtteforeningens 
bestyrelse en fælles udviklingsaften, 
hvor vi sammen skal finde ud af, hvor-
dan vi tilsammen kan få 1+1+1= >3. Det 
bliver en spændende aften, som vi 
glæder os meget til. 
Hyttepatruljen inviterer alle til at 
komme ned i Hytten og gøre grund og 
hus i toptunet stand til forårs- og 
sommersæsonen, som vi jo allerede er 
i fuld gang med. Næste arbejdsdag 
ligger d. 15. april, og I kan læse mere 
om, hvad der står på to do-listen i 
Hyttepatruljens indlæg. Det er IKKE 
en lukket klub, tværtimod ☺ 
 

Der er mange, mange 
andre arrangementer i 
forårs-kalenderen, så 
tag et kig i arrange-
mentsoversigten og 
synkronisér  kalende-
ren! 

Med spejderhilsen 

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

Gruppeledernes april - hjørne 2012 
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15/4 Arbejdsdag i hytten. 

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

19/4 Ledermøde. 

Deltagere: Ledere. (Stifinderne) 

21/4 Afslutningsvandring. 

Deltagere: Alle + forældre.  

(Arrangør: Stifinderne) 

23/4 Sct. Georgsmøde. 

Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinderne) 

27/4 Bestyrelses og ledermøde. 

Deltagere: Ledere og bestyrelser 
(Arrangør: Stifinderne) 

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 dan-
ske Spejderkorps) 

17/5 Senior-skovtur. 

Deltagere: Klan (Arrangør: Område 2) 

20/5 Oak City Rally. 

Deltagere: Junior og Trop  

(Arrangør: Absalon division) 

25/5 Stjerner i natten. 

Deltagere: Alle + foræl-
dre  

(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. 

15-21/7 Junior-sommerlejr. 

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 hyt-
ten, afslutningsvandringen, Stjerner i 
natten og Korsvejsmarked.  
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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Ja, så blev det jo april og sikke et 
vejr - fuldstændig foranderligt for 
hver dag! - Måske minierne af i dag 
skal lære det gamle ordsprog:  
Aprilvejr er ikke til at stole på - 
hver dag tager det ny kjole på!  
- F.eks. I dag startede det med lidt 
solskin - så blev det snestorm ( i 
hvert fald, hvis det havde været 
rigtig frostvejr), og nu skinner solen 
igen - mystisk… ☺ 
- Nu har vi jo afsløret emnet for 
vores sommerlejr - vi skal lege Har-

ry Potter efter alle kunstens regler, 
så nu håber vi på, at så mange mini-
er som muligt vil deltage i årets 
sommerlejr, som ligger fra d. 9. - 
14. juli. Vi har lejet en lille hyggelig 
hytte nord for Lammefjorden, som 
hedder Skrænten. Jeg har været 
der engang som ung og irriterende 
teenager, så det er jo uvægerligt 
længe siden, men dejligt - det var 
der i hvert fald dengang ☺ 
Her i den nærmeste fremtid vil vi 
forsøge at være ude så meget som 
muligt, men hvis det vælter nede 
fra oven, så bliver vi indendørs - så 
derfor: Husk tøj på til at være ude i 
- det er surt at fryse udenfor, hvis 
man nu bare havde husket det var-
me tøj og så kunnet boltre sig som 
os andre ☺ 
 
Vi glæder os til at se jer alle til 
Sct. Georgsdagsmødet d. 23:4. og 
ellers så vidt muligt udenfor… ☺ 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Program 

4/4  Påskeferie - INTET MØDE 

11/4  Ude - måske (I får først bladet her, så måske vi bliver inde…) 

18/4  Ude  

25/4  Intet møde 

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

23/4  Sct. Georgsmøde: Fælles for hele gruppen kl. 18:30 - 20:00 

Godt forår 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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Så sidder man her og har påskeferie, 
og synes egentlig, at det er rigtig, 
rigtig længe siden vi har set hinanden! 
Og det er det jo; bl.a. fordi jeg har 
været på uddannelse og så er der to 
gange, hvor vi har påskeferie. MEN så 
kan vi jo blot glæde os over, at når vi 
starter op igen, er det længe lyst og 
mildt i vejret! Hurra for forår der 
varsler sommer. Vi kan også varsle, at 
der her i løbet af foråret kommer et 
forældremøde for jer, der skal med 
på vores sommerlejr, der jo går til 
Næsby centret. Glæd jer, det er et 
sindssygt dejligt sted.  
Efter påsken skal vi lave bål, og jeg 
glæder mig rigtig meget til at se, hvad 
I har planlagt af underholdning til bå-
let!!! Så ligger der en Sct. Georgsdag 

og venter på os, og der er vi sammen 
med resten af gruppen og har en rig-
tig god aften. 
Derudover kommer der noget i divisio-
nens tegn - en turnering - og så nær-
mer vi os med stormskridt familieda-
gen og sommerafslutningen! Det går jo 
bare så rygende stærkt. Jeres tre 
(fire) fantastiske ledere skal, igen 
igen igen, have et planlægningsmøde, 
f o r  s e l v o m  v i  p l a n l æ g g e r 
laaaaaaaaangt ind i fremtiden, er det 
såmænd tid igen. Vi synes, I har væ-
ret super til at være på løb her i for-
året, og det løb I for nylig selv lavede 
var rigtig godt gået! I er nogle seje 
juniorunger og vi er faktisk stolte 
over jer. 
 

 
Nu håber vi, I nyder ferien 
og er klar på, at fra nu af, er 
vi ude hver gang for junio-
rerne hos Stifinderne – vi er 
så mucho seje ☺ 
 

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

Med spejderhilsen 

 Gekko , Radha  Gekko , Radha  Gekko , Radha  Gekko , Radha     
og Sahrabiog Sahrabiog Sahrabiog Sahrabi 

Kære Juniorer 
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

Vi kan med glæde meddele, at vi nu er 
tilmeldt sommerlejren! Vi glæder os 
noget så forfærdeligt og kan snart 
ikke holde spændingen ud længere, 
men vi må holde ud lidt endnu. 
Jeres ledere har holdt en række mø-
der her på det sidste for at finde ud 
af, hvad det er, vi vil fremover. Vi har 
besluttet, at vi skal have nogle endnu 
sejere tropsspejdere som kan og vil 
en masse! Vi har sat et mål op, der 
hedder: Spejderne skal kunne tage på 
tur og klare sig selv, på den fede må-
de. For at nå vores mål vil vi gå tilbage 
til nogle old-school spejderdyder; med 
bål, telt og naturoplevelser. Vi har 
startet ud med at se, hvor vi er og 
fundet ud af, at vi faktisk har nogle 
benhårde spejdere, så målet ligger 
faktisk ikke så langt væk. 
Hvis man læser mellem linjerne her, 
vil man kunne se, hvad vi skal lave det 
næste stykke tid. Vi skal være spej-
dere (med liv og løjer, og højt humør). 

Vi har planer om, at vi ikke skal være 
så fastbundne i patruljerne mere. De 
vil stadig være der, men vi vil prøve at 
blande jer mere på kryds og tværs og 
se, hvad det giver af spas. På den må-
de håber vi på, at alle tropsspejdere 
kommer til at arbejde med hinanden 
og kommer til at kende hinandens 
styrker. 
Da vi desværre har tre tropsledere 
som er utroligt bundet op for tiden, 
har vi en smule svært ved at finde en 
weekend… men vi SKAL på tur! VI skal 
ud og lege og ha’ det sjovt. Inden læn-
ge vil i få en seddel med hjem, som 
fortæller lidt mere om hvor, hvornår 
og hvordan. 
 

VIGTIG VIGTIG VIGTIG!!  
Mødet d. 17/4 er aflyst grundet 

bortrejste ledere… 
 

Hey Falke og pingviner 

TropsTramp 

Baloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og Tavi 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 

 

 
 

Søndag den 15. april kl. 9 – 12. 
Søndag den 13. maj kl. 9 – 12. 

 
 

”Hyttepatruljen” er det navn, vi har givet det arbejde, der gøres for at holde 
hytten i fin stand. Ganske vist skal en spejderhytte ikke ligne en luksus villa, 
men det er altid rart, når tingene er hele og virker. 
 
Alle er velkomne i hyttepatruljen. Selv om 
mange af opgaverne mest er ”voksenopgaver”, 
så kan spejderne sagtens hjælpe til, både 
med at lægge fliser, male og ordne grunden.  
Alle hænder er meget velkomne! 
 
På arbejdslisten står for tiden: 
 
Flytning af dør i ”Bjerrehus” (skuret). 
Lægning af de sidste fliser op mod hytten. 
Reparation af cisterne. 
Oprydning på grunden. 
Forårseftersyn af bålplads. 
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     
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Lørdag den 21. april 2012. 

 
Lørdag den 21. april går, cykler og svøm-
mer vi til den store ”guldmedalje”. 
Hele dagen vil der være forskellige akti-
viteter, hvor alle Stifindere, forældre, 
søskende og hvem der ellers har lyst, 
bevæger sig rundt på Amager.  
Du kan f.eks. gå efter et flot 10, 20 el-
ler 30 km. mærke til uniformen, eller du 
kan også prøve ”Spejdertriatlon” med 
svømning, gang og cykling.  
Hele dagen vil der være nogen i hytten, 
der kan hjælpe dig ud på en af de for-

skellige ruter. Du vil også kunne følge 
med i, hvor langt de andre har svømmet, 
gået eller cyklet. 
I hytten vil der forskellige aktiviteter 
og konkurrencer, hvor det handler om at 
bevæge sig på anderledes måder.  
Dagen er også sidste udkald, hvis du skal 
have kilometer til 1000 km. mærket.  
Du finder tilmeldingen her i bladet 
(vedlagt)  og på www.stifinderne.net 
For at få dagen til at blive en god ople-
velse for alle, har vi brug for nogle eks-
tra hænder. Skulle der være nogen af 
vores hjælpsomme forældre, der har 
lyst til at give en hånd med eller måske 
bage en kage til os, så hører vi gerne fra 
jer. 
 

Med spejderhilsen 
Stifinderne 

Mød foråret med Stifinderne. 

Lillebror Lotteriet 
 

Lillebror Lotteriet sælges hvert år i foråret. Lodderne sidder 
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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    April     Maj 

1 S   1 T   

2 M   2 O   

3 T   3 T   

4 O   4 F Bededag 

5 T Skærtorsdag 5 L   

6 F Langfredag 6 S   

7 L   7 M   

8 S   8 T   

9 M 2. påskedag 9 O   

10 T   10 T   

11 O   11 F Divisionsturnering 

12 T   12 L Divisionsturnering 

13 F   13 S Divisionsturnering, Hyttepatrulje 

14 L   14 M   

15 S Hyttepatruljen 15 T   

16 M   16 O   

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

18 O   18 F   

19 T Ledermøde kl. 19 19 L   

20 F   20 S Oak-city rally 

21 L Afslutningsvandring 21 M   

22 S   22 T   

23 M Sct. Georgsmøde (alle) 23 O   

24 T   24 T   

25 O   25 F Stjerner i natten 

26 T   26 L   

27 F Leder-/bestyrelsesmøde 27 S   

28 L   28 M Pinsedag 

29 S   29 T   

30 M   30 O   

      31 T   
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Mini: 1/4 Batcha (Liva) 3 års stjerne 

 4/4 Glip (Mads) 7 års stjerne 

 7/4 Matkah (Maya) 9 års Føz’da 

 9/4 Batcha - igen 9 års Føz’da 

 21/4 Akeela (Jette) 13 års stjerne 

 22/4 Radha (Kathrine) 14 års stjerne 

 26/4 Numa (Mathias) 9 års Føz’da 

Jun: 9/4 Sika (Helene) 10 års Føz’da 

 12/4 Siafu (Claudia) 2 års stjerne 

 17/4 Lobo (Mads) 11 års Føz’da 

 22/4 Radha - igen 14 års stjerne 

 25/4 Dingo (Casper) 11 års Føz’da 

 27/4 Minaul (Emilie) 11 års Føz’da 

Trop: 4/4 Glip - igen 7 års stjerne 

 18/4 Baloo (Martin) 1 års stjerne 

BB: 2/4 Mao (Emilie) 15 års stjerne 

 22/4 Radha - igen igen 14 års stjerne 

GH: 15/4 Thokis (Lene) 29 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´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@comxnet.dk 
- eller 

jette.bjerre@comxnet.dk  

 
Tryk: Stifinderne © 2012   

Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Deadline   
Maj- 
Bladet 

26/4-2012 

Med forårskåde hilsner 
Reduktionen.Reduktionen.Reduktionen.Reduktionen.    

Reduktionens klumme: 
Hermed vil reduktøs-tøsen og jeg gerne 
takke alle de Stifindere, der mødte op og 
fejrede os i hytten lørdag d. 24. marts - 
det var en fantastisk dag. - Tusind tak til 
alle jer, der gad. 

- Og så til 
noget helt 
andet;  
Vi fik re-
vet vores 
s ku r v og -
nen ned, 
men mang-
ler lige at 
få  

 

ophugget stellet, så hvis der er nogen, der 
lige står og mangler et sæt vognhjul med 
drejeskive til en ”legevogn”, der skal stå 
ordentlig fast og hvor bredden skal være 
omkring de 250 cm., kan de hentes bag 
hytten. - Giv lige lyd, så Hyttepatruljen 
kan tænke på andet og vi kan bruge kræf-
terne på noget bedre. 

SKT. GEORGSDAG  
23. APRIL kl 18:30-20:00 

Sct. Georgsdag er den 23. april, da-
gen, hvor alle spejdere i hele verden 
aflægger deres spejderløfte og be-
kræfter, at vi vil gøre vores bedste 
for at overholde spejderloven. Da Ba-
den Powell startede sin første spej-
derpatrulje i England, erklærede han, 
at Sankt Georg var spejdernes forbil-
lede. Sankt Georg reddede byen, Sa-
lem, fra dragen, der hærgede, og han 
afslog den betaling, som kongen tilbød 
ham for hans dåd. 
Lige som resten af verdens spejdere, 
mødes alle Stifinder-spejderne også 
og finder ud af, hvad spejderloven er 
for en størrelse, inden vi genopfrisker 

vores spejderløfte eller måske aflæg-
ger det for første gang. Vi skal selv-
følgelig også opleve historien om Rid-
der Georg og dragen.     Vi ses! 

HUSK - HUSK 

- holder Spejdernes dag søndag 
d. 29/4. 2012 - 

I ved, de dage hvor man får 20% 
i stedet for de sædvanlige 10 %  

HUSK RABATKORT - 
få ét hos din leder - 

hvis du ikke har noget {:-) 


