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Så kom den tid vi længtes mod – det 
er endelig blevet tid til årets første 
fællestur. Vi skal til Høbjerg Hegn 
ved Helsinge, hvor vi skal ud og opleve 
det spirende forår. Vi skal prøve at 
blive klogere på skoven og hvorfor 
den ser ud, som den gør. Hvorfor er 
træerne forskellige og hvordan kan vi 
som spejdere udnytte deres forskel-
ligheder. Hvilket træ er bedst at 
tænde op med, hvilket brænder 
længst og hvad kan bruges til økse-
skafter. Måske kan træerne fortælle 
os noget om, hvor der er godt og tørt 
og hvor vi skal forberedt på, at der 
kan være mere sumpet. 
 
I mange lande spiller ”Hjælp til an-
dre” en vigtig rolle i spejderarbejdet, 
spejdere deltager i sundhedsarbejde, 
hjælper ældre eller laver lektie-
hjælp.  
I april og maj bidrager vi også til 
”Hjælp til andre”, når vi sammen med 
andre foreninger sælger Lillebrorlod-
der for Børnehjælpsdagen. 
Børnehjælpsdagen er en landsdæk-
kende og upolitisk hjælpeorganisati-
on, der siden 1904 har arbejdet for 
børns vilkår i Danmark. 
I dag støtter Børnehjælpsdagen de 
15.000 anbragte børn og unge, der 
bor på en døgninstitution eller hos en 
plejefamilie i Danmark. 
Formålet er at give dem et tilskud af 
positive oplevelser og historier med i 

deres livsrygsæk. Det kræver mod at 
møde verden. (Fra Børnehjælpsda-
gens hjemmeside) 
Salget af Lillebrorlodder hjælper 
dobbelt, for ud over de anbragte 
børn, så får vi også en del af pengene 
fra salget. Det må man da kalde en 
win – win situation, når vi på samme 
tid både gør noget godt for andre 
børn, samtidig med at vi skaffer pen-
ge til vores eget spejderarbejde, der 
også handler om positive oplevelser, 
som vi kan tage med os. 
 
Den 23. april har vi Sct. Georgsmøde. 
Sct. Georgsdag er den dag, hvor spej-
dere i hele verden fornyer deres 
spejderløfte. I spejderløftet lover vi 
at holde spejderloven. Spejderloven 
handler blandt andet om at hjælpe 
andre, være en god kammerat og tage 
medansvar.  
Det lyder måske lidt alvorligt, men 
når vi gør det på en sjov og udfor-
drende måde og krydrer med godt 
med friluftsliv, så har vi fat i det som 
spejderarbejdet handler om. I april 
gør vi det! 

Med spejderhilsen,  
glædeligt forår og god påske  

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

Gruppeledernes april-hjørne 2013 
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7. april 2013. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle + forældre  
(Arrangør: Stifinderne) 
 
 
 

10. april. 2013 Ledermøde (formøde 
fællestur). 
Deltagere: Ledere, assistenter, medhjælpere 
og hjælpere (Arrangør: Stifinderne) 
 

12-14. April 2013. Fællestur. 
Deltagere: Alle  

(Arrangør: Stifinderne) 
 
 
 

23. april. 2013 Sct. Georgsmøde. 
Deltagere: Alle  
(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 og til fællesturen i april.  
Har du lyst til at give en hånd med, så skriv til  

stifinderne@stifinderne.net 
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Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Program 

3/4  Natur-mærke 

10/4  Forberedelse til fællestur 

12 - 14/4  Forårsfællestur til Høbjerghus i Helsinge 

17/4  Natur-mærke 

21/4  Pandaløb - en søndag på Kastrupfortet,  
Sammen med de andre minier på Amager 

23/4  TIRSDAG - Sct. Georgsdagsmøde 

24/4  INTET MINIMØDE 

Kære minier og forældre. 
I april måned skal vi ud og se på natu-
ren, så nu begynder vi rigtig at være 
udenfor! - Husk det med hensyn til 
overtøj! - Og så krydser vi fingre for, 
at frosten snart forsvinder fra Dan-
mark i denne omgang, nu har det væ-
ret vinter længe nok, synes jeg ☺ 
På fællesturen skal vi også arbejde 
med naturen - eller i hvert fald for-
skellige træer. Langfredag var Chui, 
Radha og jeg på rekognosceringstur 
til Høbjerghus og glæd jer, det er et 
rigtig dejligt sted, vi har lejet. Vi hå-
ber bare, at de 14 dage imellem giver 
lidt mere varme og forår i luften. 
Søndag d. 21. april er vi inviteret til 
årets Panda-løb på Kastrupfortet. 
Vores foropgave er: Lav en elefant og 
navngiv den, så det skal vi have gjort. 
Tirsdag d. 23.april er der Sct. 
Georgsdagsmøde i hytten sammen 
med resten af gruppen og så tillader 
vi os at holde fri onsdag d. 24., det 

håber vi ikke, der er nogen, der har 
ret meget i mod ☺ 
Ellers glæder vi os også til at holde 
M i n i / S o m m e r / F o r l æ n g e t /
Pinseweekend sammen med jer, der 
skal vi ud og lege indianere i fire dage 
i og ved siden af Hareskoven! - Puha, 
det bliver en aktiv periode, vi kommer 
i gang med, men vi glæder os rigtig 
meget til det ☺ 

Med påske-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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Hold da op hvor påsken gik stærkt?!? 
Den var faktisk dårligt begyndt, før 
den var forbi igen, men ikke desto 
mindre vil jeg skynde mig at sige, at 
jeg håber I har haft en fortryllende 
påske, med masser af påskeæg ☺ 
I denne måned er der så både fæl-
lestur og vi skal også have Sct. Geor-
ges dag… Det er ham med dragen og 
den gode gerning – prinsessen og det 
halve kongerige, som han takkede 
pænt nej til. Forståeligt nok…. hvem 
kan bruge et halvt kongerige til ret 

meget!  
Vi er så ved at tage et orienterings-
mærke, og det fortsætter vi med her 
efter påsken. Vi skal på et lille løb, 
OG….der er vist noget med et skatte-

kort, der skal prøves af? Spændende. 
Rigtig mange af jer har sagt ja til at 
tage på fællestur og det er vi hos ju-
niorerne både glade for og stolte over 
– vi er næsten altid den gren, der er 
stærkest repræsenteret… vi er så  
også den gren, hvor der er flest, men 
alligevel. Godt gået. 

Husk, at melde jer til sommerlejren, 
for om et øjeblik er det ikke en for-
håndstilmelding, så er det en rigtig 
tilmelding. Benyt jer af tilbuddet – 
det bliver en fantastisk tur til en hi-
storisk spændende del af både Tysk-
land og Danmark. 
Vi glæder os til at se jer – her står 
ikke så meget denne gang, hovedet er 
lidt tomt og jeg er rigtig rigtig og me-
get for sent med min deadline denne 
gang. 
Måske vi skal til at indføre at nogle af 
børnene skriver indlæg? 
Glade påskehilsner her en sen påske-
søndag ☺ 

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

Med Spejderforårshilsner 

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

Kære Juniorer 
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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. 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 
 
 
 
 
 
Vinteren er over os så det er tid at vende sig mod de indendørs opgaver. 
Der er meget vi gerne vil nå, så mød op og giv et par timer til vores fælles 
spejderhytte.  

 
Søndag den 7. april kl. 9 – 12 
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: 
 
Reparation af cisterne. 
Indretning af krea-rummet på 1. sal (-lederne laver en plan) 
Eftersyn af døre, borde og bænke. 
Opsætning af tidsskrifthylder. 
 
Når det bliver lidt varmere, 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   



8 

Igen i år sælger vi lillebrorlodder. 
 
Sidste år solgte vi ca. 500 lodder, 
hvilket gav ca. 5000 kr. til gruppen -  
det må vi kunne gøre bedre. 
Når vi har solgt 500 lodder, byder gruppen derfor på flø-
deboller og ved 700 lodder står den på is. 
Den 4. maj skal vi i Tivoli, adgangsbilletten er et helt solgt 
ark lodder. 
 
Derudover vil vi i år lave en fælles dag, hvor vi tager ud 
fra hytten til forskellige steder i området og sælger lod-
der sammen. 
 
Datoen får i at vide senere, af Jeres leder. 
Det betyder ikke, at spejderne ikke må sælge før og efter 
dagen, jo flere jo bedre. 
 
Salgsperioden er fra den 21.3.2013 og til den 
12.5.2013, det er vigtigt, at det overholdes. 
 
Sidste dag for aflevering af penge er den 15.5.2013. 

 
Mange hilsner og godt salg 

 
Merete og SahrabiMerete og SahrabiMerete og SahrabiMerete og Sahrabi 
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FÆLLESTUR - FORÅRSTUR 
 

Fredag den 12. april - søndag den 14. april. 
 

 
 

Hej alle minier, juniorer, spejdere, seniorer og ledere. 
 
I weekenden den 12. – 14. april tager vi på fællestur til Høbjerg Hegn ved Hel-
singe. 
 
Vi skal ud og møde foråret i bedste Ronja Røverdatter stil, så det kommer til at 
handle rigtig meget om natur, hvad vi kan bruge den til, og hvordan vi færdes i 
den. 
 
På vores fællesture arbejder vi meget på tværs af afdelingerne. Det betyder 
at minier, juniorer og spejdere arbejder sammen om at løse små og store opga-
ver. 
 
Du finder tilmeldingen til turen i hytten eller på www.stifinderne.net 
Husk at tilmelde dig senest den 10. april og meget gerne før 
 

Med spejderhilsen 

Lederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i Stifinderne    
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Kære forældre. 
I 2013 har vi en række arrangementer og opgaver, som vi meget ger-
ne vil have jeres hjælp til. 

FÆLLESTUR - FORÅRSTUR 
Fredag den 12. april - søndag den 14. april. 

Vi søger hjælpere til køkkenet, aktiviteterne og transport til og fra Helsinge  
specielt søndag. Desuden vil det være meget populært, hvis der er nogen, der vil 
bage en kage til os. 
Hvis du har lyst til hjælpe os så kontakt dit barns leder eller skriv til  
stifinderne@stifinderne.net 
 

 
 

 
 

Søndag den 7. april kl. 9 – 12 
Søndag den 5. maj kl. 9 – 12 

 
Vi arbejder med aktivitetsrummet på 1. sal. Når vejret tillader det begyn-
der vi udenfor, hvor der fortsat mangler lidt maling. Alle er velkomne :) 
 
 
 
 

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    
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HUSK - HUSK 
SOM MEDLEM AF DDS STIFINDERNE 

FÅR DU NORMALT 10 % RABAT,  
MEN DEN 21. APRIL HOLDER SPEJDERSPORT 

”SPEJDERNES DAG” OG GIVER HELE 20 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSK RABATKORT - 
få ét hos din leder - 

hvis du ikke har noget {:D< 

Stifindernes Støtteforening. 
 

Vi er en gruppe, der står ved siden af Stifinderne. 
Vi hjælper til med støtte til ture og hytten . 
Når lederen ringer hjem under en lejr:  

”Hjælp, spejderne trænger til et bad!”, så giver 
vi en tur i svømmehallen - bare som et lille eksempel! 
Vi efterlyser kvalitets lopper til det årlige Korsvejsmarked, 
som afholdes på Gemmas Allé d. 1.6. 2013 og nu hvor foråret så hastigt melder sig, er der 
rig mulighed for at få ryddet op i alle gemmerne. I stedet for bare at køre det på gen-
brugspladsen og hvis du mener, at der kunne være nogen, der kunne få glæde af tingene i 
stedet, så kontakt Støtteforeningen som måske kan få solgt tingene til glæde for spej-
derne. Giv et kald til mig eller lederne, så kan vi tales ved om, hvordan tingene kommer 
over i hytten. 
Kontakt mig på tlf. 3252 0213 eller fl.n.bjerre@comxnet.dk  
 
Hjælp os - så vi kan hjælpe spejderarbejdet. 
 
Indmeldingen i Støtteforeningen kan ske hos Henning Christensen tlf. 2926 9085 eller 
Flemming Bjerre tlf. 3252 2013 fl.n.bjerre@comxnet.dk  
eller stifinderne@stifinderne.net 
Det koster kun 100,-kr pr år. 
Tænk dog, hvad den smule kan gøre! 

Med  Støtte hilsen 

Flemming BjerreFlemming BjerreFlemming BjerreFlemming Bjerre    
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    April 2013     Maj 2013 

1 M 2. påskedag 1 O   
2 T   2 T Ledermøde 
3 O   3 F   
4 T   4 L   
5 F   5 S Hyttepatrulje 
6 L   6 M   
7 S Hyttepatrulje 7 T   
8 M   8 O   
9 T   9 T Kr. himmelfart 

10 O   10 F   
11 T   11 L   

12 F Fællestur 12 S   
13 L Fællestur 13 M   
14 S Fællestur 14 T   
15 M   15 O   
16 T   16 T Bestyrelsesmøde 
17 O   17 F   
18 T   18 L   

19 F   19 S pinsedag 
20 L   20 M 2. pinsedag 
21 S   21 T   
22 M   22 O   
23 T Sct. Georgsmøde 23 T   
24 O   24 F Stjerner i natten 
25 T   25 L   
26 F Bededag 26 S Oak City Rally 
27 L   27 M   
28 S   28 T   
29 M   29 O   
30 T   30 T   

      31 F   
            

21. september. Sepjderdag/jubilæum. 
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Mini: 4/4 Glip - (Mads) 8 års stjerne 

 21/4 Akeela - (Jette) 14 års stjerne 

Jun: 1/4 Batcha - (Liva) 4 års stjerne 

 7/4 Matkah - (Maya) 10 års Føz’da 

 9/4 Batcha - (Liva) 10 års Føz’da 

Trop: 4/4 Glip - igen 8 års stjerne 

Sen: 2/4 Mao - (Mille) 16 års stjerne 

 22/4 Radha - igen igen 15 års stjerne 

GH: 15/4 Thokis - (Lene) 20 års stjerne 

 22/4 Radha - (Kathrien) 15 års stjerne 

 28/4 Chula - (Benjamin) 9 års Føz’da 

 9/4 Sika - (Helena) 11 års Føz’da 

 17/4 Lobo - (Mads) 12 års Føz’da 

 22/4 Radha - igen 15 års stjerne 

 26/4 Numa - (Mathias) 10 års Føz’da 

 12/4 Siafu - (Claudia) 3 års stjerne 

 18/4 Baloo - (Martin) 2 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 Henning     

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 Jeres 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 
Yeti.bjerre@gmail.com 

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

Reduktionens Forårsklumme: 
Jamen dog! - Solen skinner og temperatu-
ren er ved at ramme de 7 grader, jeg tru-
ede med at tage til Grønland, for dér var 
vejrudsigten bedre og nu hvor foråret 
endelig har været på besøg, må reduktio-
nen sidde inden døre og lave blad til Jer, 
så I har bare at være glad for det! 
Reduktionen glæder sig til, at vi forhå-
bentlig snart får en ny printer - for den 
gamle ( printeren) kan snart ikke mere. 

Husk, at når du rydder op, tager Støtte-
foreningen meget gerne imod de fine lop-
per, se nærmere i bladet. 
Kan I have en rigtig dejlig april med fæl-
lestur og så meget andet. 

Deadline   
Maj- 

Bladet 
25/4-2013 

Vi mangler gode og fine lopper til Korsvejsmarkedet, så når I skal til at gøre 
forårsrent, ville det være dejligt, hvis I tænker på os og spejderne.  
Så kontakt os - vi kan modtage dem søndag d. 7. april, hvor der også er hyttepa-
trulje. 
Det ville være det helt store scoop, hvis vi kunne være så heldige, som denne 
amerikanske køber var ☺ 
 
 
Støtteforeningen holder ge-
neralforsamling søndag  

d. 28 april 2013 ? Kl. 10:00 
herefter rydder vi op i lop-
perne, så sæt et stort X i 
kalenderen. 
Husk at melde dig ind, så du 
har indflydelse på de mange 
indkomne forslag. 

Med loppehilsen 

Flemming BjerreFlemming BjerreFlemming BjerreFlemming Bjerre. 
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2013/03/21/085208.htm 


