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Sikke en dejlig maj, vi har haft! 
Falkepatruljen fra troppen er kommet 
hjem fra divisionsturneringen med 
blandt andet en førsteplads i havregrød 
over bål, et par flotte andenpladser i 
tovtrækning og båltænding + en masse 
sjove oplevelser i rygsækken.  

Fælles-pinse-turen, afsluttende med 
dejlig bål-frokost i det grønne med for-
ældre, forløb efter sigende rigtig godt 
under høj sol og vi, der kom søndag, 
kunne i hvert fald se, at I havde fået 
bygget et flot og kreativt ”samtale-
spisebord”. Mange forældre fik også 
gået en skøn tur i skoven sammen med 
deres poder og der fik mit lille sjak i 
hvert fald en skøn naturoplevelse med 
skovskade- og frø-spotting omkring mo-
sen. 
Inden turen havde lederne på Store 
Bededag været i gang med at få lidt 
styr på alle vores telte og mens vi groe-
de grå hår og legede teltstangs-mikado 

indendørs, greb et lille sjak af foræl-
dre, gamle og nye spejdere spaderne, 
gravede nogle store huller og plantede 
3 flotte træer på grunden. Egen, ka-
stanjen og ahorntræet, venligt doneret 
af Familien Bjerre, er allerede blevet 
adopteret af nogle juniorer, der passio-
neret passer og plejer dem og sågar har 
fundet navne til dem. DDS opfordrer i 
anledningen af, at vi på Blå Sommer 
bruger rigtig meget ”dødt” træ til 
brænde og rafter, alle spejdere til at 
plante et træ for at skabe lidt balance 
i regnskabet. Derfor vil der i løbet af 
året gradvist blive grønnere og kønnere 
på vores dejlige grund og sikkert også 
andre steder.. Man kan følge ”Plant et 
træ”-projektets udbredelse på dds.dk. 
I starten af juni, 3/6, skal vi til det 
årlige ”spejder-tivoli”, Skæg & Blålys, 
som der i år også er averteret lidt for i 
lokalpressen. Stifinderne byder i år ind 
med aktiviteten rodeo-tyr og vi glæder 
os til en sjov dag med alle ungerne. 
Søndag 14/6 tager vi tråden op fra de 
gamle og traditionsrige forældre-
weekendture på det spritnye koncept 
Familiedag for, ja, hele familien og det 
kan I læse meget mere om på den ind-
lagte invitation.  
Dagen før, 13/6, er der Korsvejsmar-
ked, som man bl.a. kan besøge for et kig 
forbi Stifindernes Støtteforenings lop-
pebod. De er altid parate med en god 
handel. 
Blå Sommer nærmer sig og der vil til-
flyde deltagerne nærmere information, 
inden vi alle sammen går på spejder-

(Fortsættes på side 3) 

Gruppeledernes hjørne. 
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Støtteforeningen er naturligvis på Korsvejsmarkedet igen i år, som fore-
går på Gemmas Allé med base hos vore ”naboer” FDF Korsvejen, som er 
arrangør for hele herligheden. 
Vi har bod lige over for baren og nærmest Tårnby Torv, og denne gang 
skulle der ikke komme nogen nabo -  så vi ligger først fra Tårnby Stati-
on. 
Husk at holde øje med storken! - Den sidder højt hævet! 

— ”Den kommer med de små nye spejderbørn.”... 
Med støttehilsner 

Støtteforeningen.Støtteforeningen.Støtteforeningen.Støtteforeningen. 

sommerferie. Husk betaling af 3. rate 
3/6, meget gerne direkte på gruppens 
konto. 
Efterårshalvårets aktivitetskalender 
skulle efter pålidelig kilde ligge klar i 
hytten. Vi forbeholder os selvfølgelig 
ret til ændringer, for vi har allerede 
fået nogle tilbud fra forældre, der 
godt kunne tænke sig at byde ind med 
nogle aktiviteter, de brænder for. Det 
er vi super glade for og lad det bare 

være en opfordring til 
andre, hvis I har en 
idé eller bare lyst til 
at være med, så bare 
kom ud af busken, vi 
bliver garanteret rig-
tig glade for interes-
sen ☺ 
God sommer til jer alle sammen!     
 

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

(Fortsat fra side 2) 

Gruppeledernes hjørne. 

Vand
kamp  
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Hej spejdere, søskende og forældre 
 

Velkommen til Stifindernes FAMILIEDAG 2009    
Søndag den 14. juni er der familiedag 
hos Stifinderne. Spejderdagen er he-
le familiens mulighed for at prøve 
spejderlivets glæder. Vi skal lege, 
konkurrere, udfordre os selv og hin-
anden og ikke mindst have en sjov og 
hyggelig dag.  
Arrangementet starter kl. 10 og slut-

ter med eftermiddagskaffe ved 15 
tiden. Du kan læse mere om familie-
dagen i juni bladet, hvor du også kan 
finde tilmeldingen 

 
På gensyn til familiedag den 14. juni. 

Lederne.Lederne.Lederne.Lederne.    

Forældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer, seniorer og 
andre interesserede. 

Indkaldelse til møde i AL-tinget 
 
Torsdag den 11. juni 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 administrati-
ve opgaver. 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  
Bestyrelsen 

BLÅ SOMMER-FORMØDE 
For deltagere og forældre 

Mandag 8/6 kl. 19:15—20:30 i hytten. 
Få info om lejren, svar på jeres spørgsmål og mød de ledere, der skal 

med på lejren.  
Vi regner med at se så mange som muligt og I må meget gerne  

give jeres leder besked inden, hvis i IKKE kan deltage. 
Med  Spejder hilsen 

Alle lederneAlle lederneAlle lederneAlle lederne 
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I den kommende tid er der række arrangementer 
for spejdere og deres familier. Ud over de arrange-
menter, der er omtalt her i bladet, er der: 

 

Onsdag den 3. juni: Skæg og Blålys. Fribytterne, Amager Strandvej 45. 
Alle er velkomne. (Arrangør: Amager division) 
 

Mandag den 8. juni: Blå Sommer forældremøde 
Kl. 19:15 i hytten (Arrangør: Lederne på BS09) 
 

Lørdag den 13. juni: Korsvejsmarked. 
Alle er velkomne. (Arrangør: Korsvejens 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) 
 

8. august: Ledersommerhygge. 
Deltagere: Alle ledere i Stifinderne.  (Arrangør: Stifinderne) 
 

31. august: Oprykning. 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne. (Arrangør: Stifinderne) 
 

20. september: Vandretur/naturtur på Vestamager/Stifindernes fødselsdag. 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne, forældre og søskende. 
(Arrangør: Stifinderne) 
 

25. - 27. September: Divisionens tropstur.  
Deltagere: Tropsspejdere. (Arrangør: Amager division) 
 

3. - 4. Oktober: Divisionens minitur.  
Deltagere: Minier (Arrangør: Amager division) 
 

23. - 25. Oktober: Divisionens juniortur.  
Deltagere: Juniorer. (Arrangør: Amager division) 
 

21. November: Julemarked. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 

16. December: Fælles juleafslutning. 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne. (Arrangør: Stifinderne) 

Kommende arrangementer 
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Program: 

3/6  Skæg og Blålys - se andetsteds i bladet... 

10/6  - ! - 

13/6  Korsvejsmarked på Gemmas Allé - kom og gør et kup!!! 

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

17/6  - ! - 

14/6  Familiedag på grunden 

24/6  Miniernes sommerferieafslutning ☺ 

19/8  Første møde efter sommerferien ☺ 

Hej alle minier. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

Så - endelig fik I jeres spejdernavne! 
- Nøj, hvor har I dog været spændte 
på de navne; men vi holdt vores mund 
og navnen blev ikke afsløret før lørdag 
aften til lejrbålet. Jeg er ret sikker 
på, at der var nogle temmelig store 
sommerfugle, der drønede rundt i nog-
le af jeres maver… 
Men vi siger rigtig hjertelig velkom-
men til Raksha, Batcha, Keego, Minaul, 
Mowgli, Tikki, Tha og Tutu. Så skal vi 
bare til at bruge dem til møderne. Nu 
er I blevet en del af Stifinder-flokken 
og vi vil gerne sige jer fantastisk man-
ge tak for en rigtig hyggelig og god 
pinsetur! - I var 
rigtig dygtige…! - 
Også en stor tak 
til alle jer foræl-
dre, der havde 
lyst til at komme 
op og spise pinse-
frokost sammen 

med os i det dejlige solskinsvejr ☺ 
- Nu nærmer vi os jo sommerferien og 
alt det sjove, man kan finde på at lave 
i sin ferie. Spejderåret følger også 
skoleåret, så når man har fri fra skole, 
ja, så har man også fri fra spejder - 
derfor står der også i programmet 
den første mødedag efter ferien. 
 
- Nyd nu ferien i fulde drag sammen 
med far og mor - eller tante og onkel 
eller nogle andre familiemedlemmer 
eller kammerater… 
 

God sommerferie… c”,) 

Med Blå Sommer-hilsen 

Radha og Akeela.Radha og Akeela.Radha og Akeela.Radha og Akeela.  
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Så sidder jeg her, træt og glad, efter 
en forrygende dejlig weekend, hvor vi 
har været på fællestur. Det eneste 
der egentlig er sådan lidt ærgerligt er, 
at jeg sidder her og tænker:” Hmmm 
….hvorfor var der mon kun to børn med 
fra juniorflokken???” - Nå, der har vel 
været en grund, for jeg kan da garan-
tere jer for, at I ville have nydt det.  
Det var en super grund, vi fik god mad 
og så må vi jo sige, at vejret var med 
os. Så juniorer: Lydt og lær! Næste år 
skal vi være mange til at bygge køk-
kenbord og så kan vi også nå at lave 
endnu flere sjove ting sammen, når vi 
er en stor flok. Sommeren nærmer sig, 
vi har ganske få møder tilbage og så er 
det endelig ferietid! De sidste møder 
får i ikke noget program for – overra-
skelser er altid spændende. Husk blot: 
Vær beredt. 
 
Kære Trop – og Jonathan og Steffen. 
Jeg er nødt til at skrive Steffen og 
Jonathan på til tropsindlægget, for I 
har da godt nok klaret det fint her på 
fællesturen. I har sammen bygget et 
super flot køkkenbord – Jonathan fik 
ideen og I andre hang straks på og 
bakkede op og I har sammen præste-
ret at ”komme udenfor kortet”. Det er 
fint at gå forkert udenfor kortet og så 
alligevel formå at være hjemme til den 
aftalte tid. Det der med, at I synes, at 

I fortjente et ti km. 
mærke – den holder 
altså ikke. Så skal det 
være en mærket rute, 
beklager drenge. Men I 
har været dejlige at 
have med, jeg tror gamle BP ville have 
været stolte af jer. Tak for en rigtig 
god lejr. Inden sommer skal I have fod 
på, hvad jeres patruljekasse skal inde-
holde, det er hamrende vigtigt, at den 
er top i orden til Blå Sommer. 
 
Til alle mandags børnene: 
 
HUSK! Der er Skæg og Blålys onsdag 
3./6. Hos Fribytterne. Det plejer at 
være en kanon skæg aften, så har I 
muligheden, skal I bestemt deltage. 
 
HUSK! At der er familiedag hos Sti-
finderne 14./6. – og vis lige jeres mor 
og far det her, for vi vil gerne se rig-
tig mange forældre den dag. Temaet 
for dagen er ørken stammer, der dy-
ster mod hinanden i bl.a. kamel ridning, 
der skal handles spændende ting og 
der skal laves mad over bål. Se mere 
andet sted i bladet. 
 
Mange trætte, beskidte og glade hils-
ner 

Sahrabi og Tavi.Sahrabi og Tavi.Sahrabi og Tavi.Sahrabi og Tavi.    

Kære Juniorer. 

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



8 Mødedag for Blomsterbørnene: Tirsdag (efter aftale)  

Vi skal til at være lidt aktive i den næ-
ste måned. Vi har snakket om, hvilke 
aktiviteter vi skal deltage i på Blå 
Sommer, men vi har ikke rigtig fået 
bestemt os. Det skal vi have gjort så 
hurtigt som muligt, så vi kan komme på 
de aktiviteter, vi gerne vil. Vi har 
blandt andet snakket om, at vi skal i 
klan terapi uden egentlig at vide, hvad 
det handler om, men det lyder som 
noget, vi kan bruge, så vi kan blive en 
rigtig god og aktiv klan med en masse 
gode spejderider (og så Rasmus og 
Emilie ikke ender som det gamle ægte-
par hver gang☺). Men det er i hvert 
fald det vigtigste, der er på dagsorden 

i denne måned.  
Så skal vi selvfølgelig til fælles-
senior møde tirsdag d. 2/6. Det 
skal nok blive spændende at hø-
re, hvad de andre klaner går og 
roder med. Der var vidst noget 
med, at der skal snakkes for Blå 
Sommer. Der er klynge møde 
den 9/6 i Roskilde, hvor jeg ved 
Kathrine deltager og jeg regner 
med at kunne deltage. Der er 
klanen selvfølgelig velkommen, 
hvis i har tid og lyst. 
Det meste af klanen var med på 
fællestur her i weekenden og 
det var da vel nok en hyggelig 
tur, må jeg sige. Der blev kastet 
med rafter og der blev lavet bål 
til der store guldmedalje. Så 
tak for en god tur. Vi må se at 
få planlagt en tur for klanen en 

gang, så vi kan øve os i alle de dejlige 
spejder færdigheder, vi har. Nu tror 
jeg ikke, jeg har mere på hjerte for 
denne gang. 
 
2/6 Fælles senior møde 
 
9/6 Klynge møde 
 
16/6 Tilmelde os til 
aktiviteter på Blå Sommer 
 

Spejderhilsen  

TaviTaviTaviTavi    

Hey Blomsterbørn 
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    Juni     Juli 

M 1  2. Pinsedag      23 O 1   

T 2   T 2   

O 3 Skæg og Blålys F 3   

T 4   L 4   

F 5 Grundlovsdag S 5   

L 6   M 6   

S 7   T 7   

M 8 24 O 8   

T 9   T 9   

O 10   F 10   

T 11 AL-ting L 11   

F 12   S 12   

L 13 Korsvejsmarked M 13   

S 14 Familiedag T 14   

M 15 25 O 15 Blå Sommer 

T 16   T 16 Blå Sommer 

O 17   F 17 Blå Sommer 

T 18   L 18 Blå Sommer 

F 19   S 19 Blå Sommer 

L 20   M 20 Blå Sommer 

S 21   T 21 Blå Sommer 

M 22 26 O 22 
Blå Sommer 

T 23   T 23 Blå Sommer 

O 24   F 24   

T 25   L 25   

F 26  SIDSTE SKOLEDAG S 26   

L 27   M 27   

S 28   T 28   

M  29  27 O  29   

T 30   T 30   

      F 31   
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Junior: 3/6 Buni - Jonathan 11 års føs´da 

 13/6 Joka - Steffen 11 års føs´da 

Trop: 6/6 Rikki - Emil 3 års stjerne 

 29/6 Glip - Mads 13 års føs´da 



11  

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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Reduktionens  
klumme: 
Så nåede vi det endnu 
engang - og oven i 
købet på en lille 
”slævbar” computer og 
med back-up-hjælp 
hist og her-fra. - Hvor 
er det dog irriterende, 
at sådan nogle ettaller 

og nuller kan få ondt i Windows! - Oveni alting 
var det lige før, at alle reduktøsens dejlige 
pinsetursbilleder også var gået tabt, men hun 
er heldigvis gift med en fantastisk ”næsten”-
computerekspert, så han fandt dem gudskelov 
igen! - Tænk hvor meget vi (og I) ellers var 
gået glip af!!! 

- Nå, sommerens største begivenhed nærmer 
sig: BS09 (se forsiden) - for at blive i DDS´s 
meget benyttede forkortelser… 
 
Her i reduktionslokalet vil blive fuldstændig 
overeksalterede over indlæg om BS09 også fra 
andre end ”yours truly” - altså den udsendte til 
BS09. - Det ville være så rart, at få andres 
historier også - de være sig store eller små… 
 
Til slut vil vi bare ønske jer alle den mest fan-
tastiske sommer. - Vi ved, at vores bli´r det, 
sammen med 20.000 andre spejdere på den 
sønderjydske muld!  
 
Ses i Lissabon 
på BS09… c”,) 

Med Blå Sommer  hilsen  

ReduktøsenReduktøsenReduktøsenReduktøsen    

 
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   
August 
bladet: 

30/07-2009 


