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SÅ er vi i gang igen! Ovenpå en fanta-
stisk gruppesommerlejr i Sverige skal 
vi tage fat på det daglige spejderar-
bejde, der gør oplevelser som den mu-
lige. I kan læse minileder Akeelas dag-
bog for lejren  på hjemmesiden under 
Bladet om lidt af, hvad der skete for 
især minierne. Kort kan siges, at alle 
kom hjem med en masse natur-, lejr-
livs- og selv-oplevelser. 
Troppen har sommeren over hevet ki-
lometer efter kilometer i land i jagten 
på 1000 km-mærket, blandt andet 
hjulpet godt på vej af driftige foræl-
dre, der lokkede med is for hver 10 
cyklede kilometer. Så kunne de nok få 
noget asfalt under hjulene ☺ Ifølge 
billeder og beretninger fik de både en 
god lang cykeltur og rigtig godt patrul-
jesammenhold ud af det og det samme 
gjorde sig vist gældende for kanohej-
ken på sommerlejren (-altså ikke en 
lang cykeltur). I har været i gang til 
lands og til vands – hvad kunne I mon 
finde på i luften? 
I efterårssæsonen er der meget på 
programmet. Efter grenene er startet 
op efter ferien, mødes vi igen alle 
sammen til oprykningsmøde onsdag d. 
24. August, hvor juniorerne og troppen 
byder velkommen til dem, der er ble-
vet store nok til at rykke videre til 
den næste gren. 
Kort efter samles vi igen, for lørdag d. 
3. September inviterer Stifinderne os 
selv og alle andre til årets Spejderdag. 
Vi vil gerne vise interesserede, hvor 

skønt det er, at være spejder hos os, 
men først og fremmest vil vi selv, alle 
Stifinderne, have en spændende og 
sjov oplevelse. For at vi skal få en vel-
lykket dag, har vi brug for forældre-
nes hjælp til store og små opgaver. 
Det vi I høre mere om, men I kan også 
læse lidt nærmere inde i bladet. 
I løbet af efteråret vil alle grene, fra 
mini til senior, blive indbudt til deres 
respektive fællestur med de andre 
spejdere i Amager Division. Datoerne 
kan I finde i kalenderen eller i gren-
indlæggene. 
I slutningen af året, nærmere beteg-
net d. 2.-4. December, drager vi på 
jule-fællestur og det skal nok blive 
jule-hyggeligt, på den spejder-fede 
måde. 
Det var lidt om, hvad vi skal opleve 
sammen som Stifindere i efterårssæ-
sonen. Derudover har grenene som 
altid mange spændende ting på pro-
grammet. God jagt, ulve ☺ 

 
Med spejderhilsen 

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

Gruppeledernes hjørne AUGUST 2011 
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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: 

 
 

24. august  2011. Sommerlejrmindemøde og oprykning. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
3. september 2011. Spejderdag. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
23. – 25. september 2011. Divisionstur for spejdere. 
Deltagere: Troppen. (Arrangør: Amager division) 
 
30. september – 2. oktober 2011. Divisionstur for minier. 
Deltagere: Minier. (Arrangør: Amager division) 
 
Uge 42 2011. PLAN-kurser. 
Deltagere: Trop (PL/PA). (Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
 
28. – 30. oktober 2011. Divisionstur for juniorer. 
Deltagere: Juniorer. (Arrangør: Amager division) 
 
2. – 4. december 2011. Nissetur. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
21. – 29. juli. 2012. Sommerlejr.  
Deltagere: Trop/Junior   
(Arrangør: Det danske Spejderkorps m.fl.) 
 
Ledermøde 10/8 
Bestyrelsesmøde 15/8, 10/10 
 

Kommende arrangementer 

- Så, nú må jeg 
snart godt være 
med igen :) 

- nej, det er stadig for tidligt!!! /red. 
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Hold da op, hvor går det stærkt! - 
For ikke så længe siden synes jeg, 
at vi gik og pakkede og glædede os 
til årets sommerlejr! - Men nu er 
den overstået og alle, der var med 
har fået sig én på opleveren og tu-
sind tak for sidst ;D 
Vi starter som sædvanligt året op 
med et enkelt møde i de gamle gre-
ne og så har vi oprykning og som-

merlejrmindemøde med resten af 
gruppen d. 24.8. kl. 18:00 - 19:30. 
- Og så bliver det hverdag i minigre-
nen. - Vi skal sige farvel til nogle 
gamle minier, der skal op og være 
juniorer og måske skal vi sige god-
dag til et par nye venner, der gerne 
vil prøve at være spejdere hos Sti-
finderne - sådan nogle har vi altid 
plads til :) 
Vi skal også have lavet nye pa-
truljer, taget billeder af jer, så i 
kan komme op at hænge som de 
andre og så finder vi sammen ud 
af, hvad vi skal lave i løbet af 
efteråret. 
Glip, Chikai, Radha og jeg glæder 
os rigtig meget til at komme i 
gang igen efter en dejlig lang 
sommerferie. 
Velkommen tilbage til jer alle ;D 

Hej alle minier og jeres forældre. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

17/8  Første møde efter ferien - hygge 

24/8  Fælles sommerlejrmindemøde og oprykning kl. 18 - 19:30 

31/8  Første normale møde efter ferien - vi ses :D 

Program 

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 er sommeren ved så småt at 
vinke farvel for denne gang og vi 
kan nu begynde at længes mod jul! 
Men inden vi gør det, kommer der 
jo en efterårsferie, og så er sen-
sommeren her jo stadig – så alt i 
alt er det stadig den lune årstid. 
Det bedste ved at sommeren slut-
ter, er, at livet begynder sin nor-
male gang og at der således er 
spejder igen! Hurra for det!!! 
Sommerlejr – ja, hvá ská man si-
ge?? Fantastisk – Skønt – Spæn-
dende – Regnfuldt – Udfordrende 
– Smukt – Sjovt – Det var helt 
enkelt en dejlig sommerlejr. Jeg var 
jo desværre nødt til at møde ind lidt 
senere…det var noget med en kælder 
og noget vand og det er så hvad re-
sten af min sommerferie er gået med. 
Jer, der var med på sommerlejr, til 
jer vil jeg sige: Hvor var I gode at 
have med på hejk. Det var en rimelig 
hård tur, med særdeles udfordrende 
stier og der var ingen af jer, der peb 
og klagede over jeres oppakning. Jeg 
syntes, I var super at have med og 
det var I for øvrigt også på resten af 
lejren. Det skal vel lige nævnes med 
store bogstaver, at Troppen, som hav-
de overnattet samme sted som os, 
forlod lejren før vi gjorde, MEN; VI 
OVERHALEDE DEM! Godt nok ikke så 
meget, men alligevel – det var sejt! 
Vi glæder os til at komme i gang og 
der er meget, vi skal her i efteråret. 
Noget af det første der ligger er op-

rykningen og spejderdagen. Vi håber, 
I alle har haft en rigtig god sommer 
og at I glæder jer til at komme tilba-
ge til spejderarbejdet og fællesska-
bet. Vi skal have nye patruljer og vi 
skal sige farvel til nogle børn og god-
dag til nogle andre. Det står der mere 
om i næste indlæg. 
Nu siger vi foreløbig – Velkommen til-
bage fra sommeren og vær beredt på 
et fedt efterår! 
Første mødedag efter sommerferien 
er mandag 22. august.  

Kære juniorer. 

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

Med spejderhilsen 

Gekko, Paxi , Radha, Gekko, Paxi , Radha, Gekko, Paxi , Radha, Gekko, Paxi , Radha,     
Vachan og SahrabiVachan og SahrabiVachan og SahrabiVachan og Sahrabi 
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 Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

Jeg er så glad for min cykel  

Jeg er så glad for min cykel,  
jeg kommer hurtigt langt omkring,  
og det fordi på en cykel  

går det let som ingenting.  
 
- Som nu kun Poul Kjøller kan sige.  
 
Den 29. juni kl. ca. 10.00 - næsten til trop 
tid på hjørnet ved Buni - gik starten på en 
100 km cykeltur for troppen og målet var 
at spise 10 is på en dag!!  
De 10 is, dem spiser vi nemt!- lød det kæp-
højt og starten gik. Målet var mange ste-
der på kryds og tværs af Amager.  
Efter de første 10 km var det ubåden på 
Holmen, der var målet og første is røg 
ned. Hver gang 10 km var kørt hjem, stod 
en is klar.  
Om det var de store is, der fik troppen til 
af gå i stå eller muligheden for at se, hvor 
stort Amager er, vides ikke. Men!! 30 km. 
(kl. 13.54) blev kørt hjem på en gennem-
snitsfart på 8.47 km i timen - Zzzz.   
Der er kønt på Amager, men nu skal der 
fart på, hvis de bemandede poster ikke 
skulle gå hjem fra arbejdet. Og det kom 
der!! - Hej til JAN, Hej til Gert, davs Me-
rete og her er der dejligt hjemme i Mor-

mors og Morfars blomsterhave.  
Et bjerg blev besteget, naturens flora og 
stilheden ved vandet, blev der set til på 
vejen rundt.  
Rundt kom troppen og mange steder blev 
der spist is. Men helt i mål med de 10 is 
kom de ikke. - Ved de 52 km. (kl. 17.35) gik 
det op for Buni´s far, at Glip havde fød-
selsdag og nu brød alle ud i sang og sjove 
instrumenter til.   
Glip fik fart på, for hjemme var der klar 
til fest og som de gode spejdere tropper 
nu er, blev det en tårevædet afsked. – Nyt 
mål blev sat, for lidt mad i Dragør ville 
gøre godt.   
Mange is er nu spist og 75 km. kom i hus.  
Glade tropper sagde tak for denne gang, 
da de havde glemt at få cykellygter med 
(kl. 20.58)  
Tak for en sjov dag sammen med jer cykel-
tropper. - Jeg er altid klar til at give jer 
en tur mere rundt på øen. Sig til, hvis i 
mangler et lille skub mod de 1000 kilome-

ter. Med iskagehilsner    Lange Lars Lange Lars Lange Lars Lange Lars  
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
Stifinderne præsenterer: 

 
 

Stifinderne har, som I alle 
ved, en dejlig spejderhytte, 
der hver uge bruges flittigt af 
alle vores dejlige minier, junio-
rer, spejdere, seniorer og le-
dere.  

 

Det er vigtigt for os, både at 
have mange aktiviteter og go-
de rammer om dem. Det har vi, 
og det vil vi gerne blive ved 
med at have. Derfor er det 
nødvendigt, at vi løbende ved-
ligeholder hytten og foretager 
små og store reparationer. 

 

Til at vedligeholde hytten og 
stå for små og store reparati-
oner, vil vi gerne starte en 
”hyttepatrulje”. Vores tanke 

er, at ”hyttepatruljen” mødes en gang om måneden et par timer eller tre og får ordnet 
de ting, der trænger. 

 

Det kræver ingen særlige kvalifikationer at være med i ”hyttepatruljen”, men godt hu-
mør og gå på mod, er det ingen skade at have. 

 

De første opgaver vil være at få; genindrettet ”Bjerrehus”, fjernet skurvognen, lagt de 
sidste fliser op mod hytten, samt en del mindre reparationer. 

 

Vi planlægger første patruljemøde torsdag den 1. september.  
 

Har du lyst til at være med i ”Hyttepatruljen”, så skriv en mail til  
stifinderne@stifinderne.net  
Hvis der er en anden dag, der passer dig bedre, så skriv det i mailen. 
 
 

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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- Hold da op, hvor er 
vi dog mange, der er 
spejdere! - Mere ek-
sakt 39.000 på World 
Scout Jamboree og 
her er det kun de 14 - 

18 årige, som får en fantastisk Once-
In-A-Lifetime Experience… Tænk, at 
alle disse mennesker - og mange flere - 
har fundet sammen i spejderiet på hver 
deres måde verden rundt! 
- Det var fantastisk at se kineserne 
danse rundt i deres dragedans, inderne 
forklare deres traditionelle dragter, 
Slovenien ”sælge” deres land til os an-
dre - hvem vidste, at de KUN har én sø 
med en ø med en lille kirke på og ikke 
andet? - Og i det japanske madhus sad 
en meget ung pige - hun lignede et 
glansbillede. Man kunne se, at hun sad 
og forsøgte at lave traditionel te, næ-
sten umærkeligt guidet af sin gamle 
bedstemor, imens hun var objekt for 
diverse kameraer. - Danmarks madhus 
var selvfølgelig først og fremmest en 
pølsevogn med fuldt hus hele tiden og 
dernæst et kolonihavehus bygget op af 
pavilloner tilsat sorte finérvægge med 
små vinduer  og haveborde med ternede 
duge og havenisser rundt om i vild-
skab :) - Hér serveredes wienerbrød 
(danish på engelsk) - Fantastisk! 
I Skandinaviens område var vi med til 
at tage et mærke ved at lave forskelli-
ge aktiviteter - bl.a. lærte vi nogle 
svenske spejdere at lege Swup :)  
Vi forsøgte at finde én af vores østrig-

ske venner fra Næsbycentret i 2007, 
men de havde travlt med aktiviteter, så 
vi nøjes med at sende en hilsen til ham 
gennem én af hans spejderkammerater.  
Alle grupper var i øvrigt ekviperet med 
opholdstelt, borde, bænke, gasappara-
ter og komplet grydesæt, men som sagt 
var de der jo heller ikke for at lave 
mad, de var der for oplevelserne og 
dem var der masser af :) 
Efter en dejlig dag, vendte vi næsen 
hjemad og vi nåede lige at få en god 
skylle vand på hjemvejen, men vi tørre-
de stort set helt, inden vi kom hjem til 
Danmark igen! - Hold da op for en dejlig 
dag og tusind tak til Lars, Buni, Vachan 
og Radha fordi de havde lyst til at tage 

med til Rinkaby >(o:}              AkeelaAkeelaAkeelaAkeela 

Besøg på World Scout Jamboree, Rinkaby i Sverige, 2011. 
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Minier, juniorer, spejdere, seniorer, ledere, forældre og søskende. 
 

Spejderdag 2011 
 
Lørdag den 3. september holder Stifinderne spejderdag. Spejderdagen er en 
blanding af aktivitetsdag for gruppens medlemmer og åbent hus, hvor 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 ord-
net. Derfor vil mødetiden for nogen være tidligere end kl. 13. Alle får besked 
om mødetid af deres leder. 
 
Spejderdagens aktiviteter er ikke endeligt fastlagt. Det gør afdelingerne på 
det første møde efter sommerferien. 
 
Der er en del praktiske ting før og på spejderdagen, som vi gerne vil bede for-
ældrene hjælpe til med.   
Mandag den 29. august skal vi have delt ”flyers” ud. Det gør vi sammen med ju-
niorerne. Vi skal bruge 12 – 15 voksne, som kan hjælpe juniorerne, så de kom-
mer 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 3. september skal vi have stillet op til 
cafe og lotteri, ligesom vi skal have gjort aktivite-
terne klar. Vi starter kl. 9 og skal være færdige 
inden kl. 13.  
Mellem 13 og 17 er der brug for ekstra hænder 
både til cafe og aktiviteter, 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 alle både Stifindere og gæster. 

Vel mødt 

LederneLederneLederneLederne    
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Jette Bjerre 
Jaaa - så varer det ikke så længe, inden der 
er sommerlejr! - Glæder mig til at komme ud 
og vandre lidt på Söderåsen ;D - Og så huske 
at tænde min skridttæller ;D ;D ;D 
 

Frank Torreck Vandre på Söderåsen - 
allerhelst hele Skåneledan - sove i shelter hver 
nat - kanon oplevelse - gjort det 3 gange :) 
 
Jette Bjerre Ja ja, Frank - nu er det jo minierne, 
jeg er leder for ;D - Men troppen skal på kano-
hejk i 3 dage >(0:} 
 
Jette Bjerre  - og kortene ER købt - for 185,- 
stykket !!! - Så skal vi også have dem brugt XD ♥ 
 

Michael Falmer Er troppen ikk store 
nok til selv at finde hjem hvis de blir væk??? S.... 
hul i kort og lad os nakke en elg... c",) vildere 
 

Frank Torreck At vandre på Skåneledan kræver 
faktisk ikke kort - der er en gul markering på et 
træ for hver ca 200 meter :) Men det er godt 
nok nogle dyre kort - 3D eller sådan noget ? :) 
 
Jette Bjerre Næææh - men det eneste sted, de 
kunne opdrives ;) - Michael havde været i Spej-
dersport, men de har ikke nogen mere, åben-
bart ;D 
 

Vibe A. K. Jørgensen Til gengæld er 
de vel pakket nydeligt ind i en lille plastik-
taskeagtig ting? Det var det sidste, jeg købte 
over Söderåsen :) 
 
Jette Bjerre Nope... 
 
 Michael Falmer: En rigtig spejder kan fare vild 
uden kort! 
 
Vibe A. K. Jørgensen Skuffende, Jette.. 
 
Jette Bjerre Ja, det var bare sådan et par folde-
ud-og-aldrig-rigtig-tilbage-igen nogen ;( 
 
Vibe A. K. Jørgensen Vi burde have nogle ordent-
lige korttasker i gruppen.. 
 
Jette Bjerre Agreed ;D 
 
Frank Torreck vær nu lidt fremsynede - iPad m 
3G forbindelse og Google Maps - hvad mere skal I 
bruge ? - altså lige udover en større investering i 
både indkøb og drift :) 
 
Vibe A. K. Jørgensen Det er jo allerede forældet, 
når vi når til at skulle lade skidtet op ;) 
 
Frank Torreck Må jo nok indrømme at det sene-
ste satelit foto af adressen viser en bil der blev 
solgt for 4 år siden :)  
 

Hvad Facebook også kan bruges til… 1 
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Mads Jensen send troppen afsted 
uden kort- de farer vild. send troppen afsted 
MED et kort... de farer vild -.- 
 
Frank Torreck Mads - spejderhatten af for din 
realitets sans :) Hvis ikke man har prøvet at fare 
vild med / uden kort har man ikke været rigtig 
spejder :) 
 
Mads Jensen agreed, agreed :D 
 

Kathrine Nymark Bjerre jeg prøvede 
at fare vild allerede som mikro... men det var min 
leders skyld :P 
 
Michael Falmer altså mikroer og minier kan altid 
blive væk, de er jo ikk større end de grankogler 
som ligger i skovbunden :) Juniorerne derimod 
bliver aldrig væk for man skal bare gå efter  
Charlotte Linda Falmer's stemme så finder man 
dem.. og troppen er vel bare troppen :) 
 
Kathrine Nymark Bjerre hehe... you have a point 
there :P 
 
Mads Jensen jeg kan fare vild helt uden leder :D 
 
Frank Torreck tjaa - jeg har engang som mini-
leder mistet 2 minier - de gik venstre om det træ 
vi andre gik højre om - men dukkede aldrig op på 
den anden side - i fuldt dagslys - et ældre ægte-
par fandt dem 5 kilometer væk og kørte dem 
tilbage til hytten - og til nogle meget lettede 
ledere :) 
 

Mads Jensen kan lige forestille mig panikken da 
man tæller børn og mangler 2 :P 
 
Michael Falmer Har altid holdt på max 10% spild.. 
 

Emilie Glennung Falmer ja og så var 
der den blå sommer hvor de kom hjem med et 
barn for meget. "følg lederen i den blå uni-
form"  :P 
 
Kathrine Nymark Bjerre ja det med "bare" at 
følge en spejder er på enkelte ture en okay plan... 
men når mange spejdere er på tur samme sted er 
det en meget dårlig plan 

 
 
 

- tja, vi bringer lige en lille konversation fra før sommerlejren på Facebook. - Det 
er vildt, som sådan en ”samtale” kan bringe minder med sig ;D /red. 

Hvad Facebook også kan bruges til… 2 
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Efterlysning: 
- Vi har en mulighed for at få nogle rafter, men vi kan  
godt bruge én, med en stor trailer til at hente dem  

i Fredensborg… 
- Så har du en eftermiddag/aften og en trailer og vil  

sponsorere en køretur for os, så kontakt gruppelederen :) 

Sagt på årets sommerlejr :) 

- Sådan en BRRRR - 

lommelygte! 

 

Sagt om en lommelyg-

te med dreje/lade/

håndtag 

1. - Der
 var en

gang en
 

abe, de
r faldt

 ned 

fra et 
træ og

 tabte 

al pelse
n, bort

set fra
 

på hove
det, de

t skete
 

også m
ed én t

il. Det 

var båd
e en dr

eng 

- Hullebor! 

 

Sagt om pælebor 

- De dufter sødt i 
smagen! 

 

Sagt om nogle fine blå 
blomster 

2. - o
g en p

ige. O
g 

så fik
 de e

n mas
se 

børn 
og så

dan b
lev 

menn
esken

e til. 

 

Sagt om skabelsen 

- Prut i en flaske, så kan vi bruge det til optænding 
 

Sagt ... 

- Jeg regne
r maden 

efter målti
derne - 

Sagt, da man ikke  

troede, klokken var så 

mange og man ikke 

havde fået aftensmad 

- Mine underbukser er gået i Olfert-
mode 

 

Sagt efter en lang  
spejderdag 

- Jeg t
ror, jeg

 har 

sæbe i
 munde

n 

 

Sagt efter bad 
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  August   September 
M 1 31 T 1   

T 2   F 2   
O 3   L 3 Spejderdag 
T 4   S 4   

F 5   M 5 36 

L 6   T 6   
S 7   O 7   

M 8 32 T 8   
T 9   F 9   
O 10 Ledermøde L 10   

T 11   S 11   
F 12   M 12 37 

L 13   T 13   

S 14   O 14   
M 15 Bestyrelsesmøde T 15   
T 16   F 16 Seniordivisionstur 

O 17   L 17 Seniordivisionstur 
T 18   S 18 Seniordivisionstur 
F 19 Mølleårsejlads M 19 38 

L 20 Mølleårsejlads T 20   
S 21 Mølleårsejlads O 21   
M 22 34 T 22   

T 23   F 23 Divisionstur trop 
O 24 Oprykning (fællesmøde) L 24 Divisionstur trop 
T 25   S 25 Divisionstur trop 

F 26   M 26 39 

L 27   T 27   
S 28   O 28   

M 29 35 T 29   
T 30   F 30 Divisionstur mini 
O 31       
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Mini 25/8 Sika (Helena) 1 års stjerne 

Junior 14/8 Tjo (Kamille) 10 års Fø´sda´ 

 24/8 Sahrabi (Charlotte) 12 års stjerne 

Trop  31/8 Melvin (Karen) 2 års Stif 
stjerne 

BB 18/8 Vachan (Heidi) 13 års stjerne 

 31/8 Melvin - igen 2 års Stif 
stjerne 

RRA 4/8 Havtrold (Helene) 32 års Fø´sda´ 

 15/8 Hathi (Jacob) 6 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) + Mia (Paxi) 
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) 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:  
 
 
Mia - JH: 

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 Amagerbanken 5207 - 1501175 Husk at skrive Jeres navn på. Tak ! 
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Med  hilsner Med  hilsner Med  hilsner Med  hilsner     
Reduktøren og fru Kost :) Reduktøren og fru Kost :) Reduktøren og fru Kost :) Reduktøren og fru Kost :)     

 
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 © 2011  Reduktionen tager forbehold  
for tylkfejl og mistolkninger 

Reduktionens Sommer-Klumme: 
Det er godt gjort - læser I slet ikke 
bladet? Reduktøsen fandt ud af, at der 
i GL- indlægget har stået Februar i de 
sidste 5 blade! - Men ok - ingen brok... 
 

- Vi bringer lige en hilsen fra fru Kost: 
Nøj, hvor er det efterhånden dog hur-
tigt at gøre rent i værkstedet! - Der er 
stort set ingen gulvplads at vaske og 
støvsugeren er også af og til umulig at 
komme ind til, men jeg er ligeglad, så 
må der være beskidt :P 
- Nej, spøg til side, vi må se en dag og 
få gjort hytten til en ordentlig hytte, 

hvor man kan 
komme til alle 
vegne - rod avler 
rod, som man 
siger... 
Jeg ser frem til, 
at jeg engang i 
fremtiden ikke 
skal løbe spids-
rod imellem alt muligt skrammel.  
 

Velkommen tilbage efter sommer-
ferien ;D 

 

- Vi skulle lige have plads til et 
dejligt billede af vores fantasti-

ske trop på sommerlejren. 
– Sikke dog nogle røvere ;p /red. 


