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Hej Stifindere. 
Hver især kan vi noget, men sam-
men kan vi en hel masse. Det fik 
vores juniorer vist på divisions-
turneringen. Med energi og sam-
arbejde lykkedes det at vinde 
konkurrencen i lejr arbejde og 
blive godt placeret i den samlede 
turnering, det er rigtig flot. 
En anden god nyhed er, at vi har 
fået penge fra Tårnby Kommune 
til at lave en fliseplads langs 
Bjerrehus, så vi kan stå fast og 
lave udendørsaktiviteter, når det 
hele er vådt og sumpet specielt 
forår og efterår. Udfordringen 
er, at vi skal være i gang med ar-
bejdet inden udgangen af august, 
så hvis der er nogen, der kan afse 
en dag eller to i løbet af somme-
ren, så hører vi gerne fra jer. 
Sommer betyder sommerlejr. Som-
merlejren er absolut årets højde-
punkt. Det er her, vi kan prøve alle de 
ting, vi har gået og øvet os på hele 
vinteren. Alle afdelinger skal af sted 
til lejre rundt om på Sjælland.  
Inden vi skal have sommerferie, slut-
ter vi sæsonen af med familiedag den 
19. juni. Vi skal på en opdagelsesrejse 
med hele familien. I løbet af dagen 
skal vi prøve kræfter med nogle gode 
spejderopgaver og naturligvis hygge 
os og have det sjovt. 
Selv om der stadig er længe til, så vil 
vi allerede nu begynde at gøre rekla-

me for vores spejderdag den 4. sep-
tember. Spejderdagen bliver et åbent 
hus arrangement, hvor I kan tage je-
res venner og veninder med, så de 
også kan prøve at være spejdere. Pro-
grammet for dagen er ikke helt på 
plads endnu, men der bliver både løb, 
mad over bål og noget med rafter. 
 

God sommer. 
 

Med spejderhilsen 
Vibe og p. 

Darzee & Darzee & Darzee & Darzee & ChuiChuiChuiChui 

Gruppeledernes hjørne 
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Familiedag 
Minier, juniorer, spejdere, seniorer, ledere, forældre og søskende. 
 

Lørdag den 19. juni holder Stifinderne familiedag. På familiedagen kan hele fa-
milien prøve, hvad det vil sige at være spejder.  
Vi starter kl. 10 og slutter ca. kl. 16.  
For forældre og søskende er her en god mulighed for selv at prøve nogle af de 
ting, spejderne fortæller om, når de kommer hjem fra møder og ture. 
 

Hvis du ikke allerede har fået indbydelsen så få en hos din leder. 
 
Husk tilmelding senest den 16. juni til din leder. 
 

Vel mødt 

LederneLederneLederneLederne    

- Sidste års vindere - Sandormene... 
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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: 

 

1. juni. Bestyrelsesmøde, 
Deltagere: Bestyrelsen. (Arrangør: Bestyrelsen) 
 

2. juni. Skæg & Blålys. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Amager division) 
 

5. juni. Korsvejsmarked, (Hjælpere til loppebod søges) 
Deltagere: Støtteforeningen m.fl. (Arrangør: FDF Korsvejen) 
 

19. juni. Familiedag, 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 

19. juni. Godthåb Revy,. 
Deltagere:?. (Arrangør: Godthåb Revyen) 
 

25. august: 
Altingsmøde kl. 18 og Bestyrelsesmøde kl. 19:30 
(Arrangør: Stifindernes Alting og Bestyrelse) 
 

4. September. Spejder-/temadag, Åbent hus. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 

24. – 26. September. Divisionstur Trop. 
Deltagere: Trop. (Arrangør: Amager Division) 
 

2. Oktober. Hyttedag. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 

1. – 3. Oktober. Divisionstur Minier. 
Deltagere: Minier. (Arrangør: Amager Division) 
 

29. – 31. Oktober. Divisionstur Juniorer. 
Deltagere: Junior. (Arrangør: Amager Division) 
 

3. - 4. – 5. December. Nissetur. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Stifinderne) 

Kommende arrangementer 
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Program: 

2/6  Skæg og Blålys - hos DDS Fribytterne 

9/6  Vi forbereder os til sommerlejren... 

16/6  Vi forbereder os til sommerlejren... 

19/6  Familiedag + Fælles sommerafslutning  
(-sidste møde før sommerferien) 

18/8  INTET MØDE - Akeela er i Nordjylland til 50 års føs´da´… 
Det er en af de grønne, så hun er også rigtig spejder! 

25/8  Første møde efter sommerferien 

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

24-31/7  Årets Mini-sommerlejr på Næsby Centret 

Hej alle sommerglade - Minier... 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

- Nøj, hvor går det altså bare rigtig 
stærkt! - Vi nærmer os med raske 
skridt årets sommerlejr!  
- Og må jeg i den forbindelse komme 
med et stort og uforbeholdent:  
Undskyld! - Jeg har ikke skrevet da-
toen på årets sommerlejr på tilmel-
dingen, men heldigvis har vi snakket 
så meget om det, at jeg håber næ-
sten alle har husket, at det er:  

Uge 30 fra d. 24.til d. 31.juli 
Undskyld forglemmelsen, men jeg 
håber ikke, at det gør nogen forskel. 
2.pinsedag var Radha og jeg nede på 
Næsby-centret for at se de folk, 
som er lejrledere og stab på centret 
i den uge og vi fik at vide, at vi kun 
bliver ca. 70 på hele lejren i den uge 
- inkl.. tyske og hollandske spejdere, 
så der er rigtig gode muligheder for 
en dejlig og hyggelig lejr…  
 
Vi ledere glæder os i hvert fald helt 
vildt, da det er et fantastisk dejligt 
sted ! 

Med mini-hilsen 

Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip     
og Akeela.og Akeela.og Akeela.og Akeela.  
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I skrivende stund skulle I gerne have 
modtaget både invitation til sommer-
lejr og til familiedagen. Vi håber selv-
følgelig, at se så mange af jer som 
muligt. 
Nå! Siden sidst har vi været på divisi-
onsturnering og det var godt nok no-
get af en oplevelse. I klarede det 
fuldstændigt fantastisk, specielt i 
betragtning af, at I var fem ud af 
seks, der ikke havde prøvet det før. I 
var en af de patruljer, hvor vi ledere 
absolut ikke hjalp jer og alligevel præ-
sterede I at tage 1. pris i lejrarbejde! 
Det betyder, at I er lige nu den juni-
orpatrulje på Amager, som er bedst 
til at bygge et køkkenbord – godt gået 
til Jonathan, Steffen, Casper, Tim, 
Mads og Claudia. I var skønne at have 
med, og vi var/er meget stolte af jer. 
På mandag har vi ikke noget møde, 
fordi vi på onsdag mødes til Skæg og 
Blålys og har I ikke prøvet det før, 
kan i roligt glæde jer. Det er simpelt-
hen spejdernes tivolidag, med de sjo-
veste ting man kan prøve. Hos Stifin-
derne kan man bl.a. konkurrere i at 
lave en selvbærende bro.... hvad det 
er? Ja, det finder I ud af på onsdag. 
Derefter har vi to møder tilbage og så 
er der afslutning med familiedagen 
d.19. Juni.  
Så modtager de af jer, der skal med 
på vores indianer sommerlejr informa-
tion om, hvornår vi tager af sted, men 
det er mandag d.5. Juli. 
 

Vi er nu rigtig mange hos juniorerne 
og vi bliver flere efter sommerferien, 
hvilket vi som ledere synes er dejligt, 
for når vi er mange, er det sjovt. Det 
betyder også, at vi deler jer ind i fle-
re patruljer, så I får mere ud af sam-
arbejdet. Ellers er der for mange af 
jer, der skal stå og se på, i stedet for 
at lave noget, når I arbejder sammen. 
Vi skulle også gerne have fået nogle 
flere rafter nu og det åbner jo mulig-
heder for at lære at bygge mere end 
et køkkenbord. 
Nu håber vi så, at I alle får en lang, 
varm og spændende sommer med nog-
le gode oplevelser, så vi er på dupper-
ne, når efteråret om laaaaaang tid 
sætter ind. 
Husk! At vi har et spændende spejder 
arrangement 4. september, hvor I har 
mulighed for at tage kammerater med 
ned hos os og se, hvad det egentlig er, 
det der med at være spejder. Den dag 
har vi også vores oprykning. Mere in-
formation kommer senere. 
 

Mange glade spejderhilsner 
 

Sahrabi, Sahrabi, Sahrabi, Sahrabi, 
Gekko og Gekko og Gekko og Gekko og 
Radha.Radha.Radha.Radha.    

Til alle Pantere og Ræve! 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 
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Sommeren sig nærmer og folk er ved 
at have korte bukser på. Og vi skal jo 
selvfølgelig også have sommeren at 
mærke. Vi skal jo på sommerlejr på 
Egemosen, hvor vi skal hygge os og 
være sammen med en masse andre 
spejdere. Det glæder vi os til.  
Men først skal det jo lige blive ferie 
tid. Og inden det bliver det, skal vi til 
Skæg og Blålys hos Fribytterne nede 
ved Amager Strandpark. Vi skal lave 
en bro uden besnøringer. Jeg har ikke 
den store erfaring med det, men der 
er heldigvis nogen, der er klogere på 
det end mig. Så vi håber på godt vejr 
og at alle de andre seje spejdere fra 
Amager også trodser vejrguderne 
hvis de skulle være vrede på os den 
dag.          
Der er familie dag den 19 juni, men 
det kommer der mere om i den nær-

meste fremtid. 
Det skulle blive 
en oplevelse i sig 
selv. 
Ellers har vi ikke 
mere fra Trops-
ledelsen. Så god 
sommer herfra 
og så ses vi til en hammer svedig som-
merlejr. 
 

Trops tramp    

Tavi og MelvinTavi og MelvinTavi og MelvinTavi og Melvin        

Mødedag for trop: Mandag kl. 19:00 til 21:00 

Hey Falke! 



8 Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺ 

Forårs hilsner mine kære medblomster. 
Nu er frosten gået af jorden og det er 
tid for os at springe ud og være aktive 
i sol og sommerskin.  
Nu kommer der både forældredag, 
sommerlejr med de forskellige grene og 
mange andre aktiviteter, som kræver 
vores tid hen over sommeren, men jeg 
håber alligevel, at vi kan få sat en 
weekend af til lidt grill-hygge.  
Til næste, møde som er mandag d. 21. 
Juni, skal alle huske at tænke over nog-
le forslag til vores klanpræg, en lap til 
uniformen eller et nyt tørklæde og så 
skal alle huske deres kalendere, så vi 
kan få lavet vores langtidsplanlægning.  
Ud over det vil jeg bare ønske en glæ-
delig sommer til jer alle. 

 
Blomstrende hilsner fra jeres egen 

Rose (Emilie)Rose (Emilie)Rose (Emilie)Rose (Emilie)    

Blomsterbørnene. 
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    Juni 

T 1 Bestyrelsesmøde 

O 2 Skæg & Blålys 

T 3   

F 4   

L 5 Korsvejsmarked 

S 6   

M 7 23 

T 8   

O 9   

T 10   
F 11   

L 12 Broløb 

S 13   

M 14 24 

T 15   

O 16  Sidste tilmelding Familiedag 

T 17   

F 18   

L 19 Familiedag 

S 20   

M 21 25 

T 22   

O 23   

T 24   

F 25   

L 26   

S 27   

M 28 SKOLE/ OG SPEJDER-SOMMERFERIE STARTER  26 

T 29   
O 30   
      

Årets sommerlejre: 
Minier:  Uge 30 24. - 31. juli 
Juniorer:  Uge 27 5. - 9. juli   
Trop:   Uge 27 3. - 10. juli 
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MINI: 18/6 Muschick (Nicolai) 1 års stjerne 

 23/6 Fossa (Ane-Maj) 1 års stjerne 

 29/6 Glip (Mads) 14 års føs´da 

 12/7 Ibex (Victoria) 7 års føs´da 

 16/7 Karait (Marius) 8 års føs´da 

 24/7 Thor 8 års føs´da 

JR: 3/6 Buni (Jonathan) 12 års føs´da 

 13/6 Joka (Steffen) 12 års føs´da 

 17/6 Rama (Cleo) 1 års stjerne 

 27/6 Jacala (Andreas) 11 års  føs´da 

 21/7 Sona (Kasper) 11 års føs´da 

TROP: 29/6 Glip (Mads) igen 14 års føs´da 
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(p) Gruppeledere:  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  

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

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 
Mini-/junior-
assistent: 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

2348 4782 
kathrine.bjerre@stifinderne.net  

Mini-hjælper:  Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

Juniorleder:   Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 
fru.falmer@tdcadsl.dk 

2168 6937 

Junior-
medleder: 

Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup 

3250 0073 
jack@boetius.dk 

40 44 44 66 
Trops-
Blomsterbørn-
leder: 

Emilie Falmer (Mao) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

21 63 64 70 
mille.falmer@hotmail.com 

 

Trops-
medleder: 

Karen Busk (Melvin),  
Øster allé 25, 3. vær. 107, 2100 Kbh. Ø. 

2323 4275 

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

3252 5371 
5132 2969 

Formand: Charlotte Oszadlik Holbech 
Præstefælledvej 93, 2770 Kastrup 

2340 9551 
lotte@ease.dk  

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

3252 4052 
shm@image.dk 

Støtte- 
forening: 

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

3252 0213 
2926 9085 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

Husk at følge med  
på vores hjemmeside: 

www.stifinderne.net 
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Med sommerferiehilsner  
Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen.     

 
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 © 2010  Reduktionen tager forbehold  

for tylkfejl og mistolkninger 

Reduktionens klumme: 
Da reduktionen endnu engang har fået visa til 
at besøge Vendsyssel, vil vi meget gerne have 
indlæg til tiden denne gang! Kom nu med indlæg 
til bladet, for i Vendsyssel er der ikke netværk 
og nu hedder det ikke Udkants-Danmark, men 
det nye navn er [BAGLANDET], og da baglan-
det skal være i orden, holder vi ferie efter den 
ordinære sommerferie. - Men da bladet skal 
sendes ud til alle og vi skal på ferie, skal tinge-
ne være færdig, før vi tager hestevognen det 
sidste stykke vej efter Limfjorden. 
 

HUSK DERFOR DØDSLINIEN: 12/8HUSK DERFOR DØDSLINIEN: 12/8HUSK DERFOR DØDSLINIEN: 12/8HUSK DERFOR DØDSLINIEN: 12/8    
    

- Ellers glæder vi os til en masse dejlige indlæg 
af sommerlejroplevelser - gerne skrevet af 

spejderne selv - det er ofte sjovere at få de-
res indgang til en lejr, end at få ledernes altid, 
men det kan man jo selv bestemme, når man 
kommer til det… 
 
Her fra reduktionslokalet skal i hvert fald 
lyde:  
En rigtig god sommer-
lejr til jer alle og skal 
det regne, så lad det 
gøre det om natten og 
ellers ikke! ☺ 
 

Deadline   
August -  
Bladet 

12/08-2010 
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