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- Den 10 km. lange rute fra Farum Station til Egemosecentret !!! 
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Ude bag hytten 
står der en 
gammel skur-
vogn. Den er så 
gammel, at den 
næsten er en 
museumsgen-
stand, men ikke 
helt, og den 
holder nok hel-
ler ikke til at 
blive flyttet en 

gang til. Derfor vil vi gerne have den fjer-
net i løbet af sommeren. Er der nogle fri-
ske spejdere og forældre, der har lyst og 
tid til at give en hånd, så hører vi gerne 
fra jer. 
I maj måned var troppen og de ældste 
juniorer på divisionsturnering.  
For de fleste af jer var det første gang, I 
var ude og selv skulle tage ansvar og sætte 
tingene i system. I det store hele gik det 
rigtig godt, selv om der er mange ting, vi 
skal arbejde med frem mod divisionsturne-
ringen til inden næste år. 
Hen over foråret har troppen skiftet raf-
ter og sisal ud med hjul, krydsfiner, skruer 
og boremaskine. Der er blevet bygget iv-
rigt på racerbilen til Oak-city rallyet og de 
første testkørsler lover godt for det sto-
re race. Vi glæder os til at høre om løbet, 
der i år bliver kørt i den 29. maj. (-se bille-
det på forsiden/red.) 
Den 8. juni mødes vi med alle spejderne på 
Amager til Skæg & blålys på Kongelunds-
fortet. Skæg og Blålys er et rigtig hygge-
ligt arrangement, hvor vi i et par timer 
laver et rigtigt spejdertivoli med alle muli-
ge aktiviteter. 
Sommeren og sommerlejren nærmer sig, 
men inden vi holder ferie og pakker grejet 

for at tage til Sverige, holder vi fælles 
familiedag og sommerafslutning. 
Familiedagen er en enestående mulighed 
for forældre og søskende for at prøve 
kræfter med spejderlivet. Vi skal lave 
mange forskellige aktiviteter og jeg røber 
ikke for meget, hvis jeg siger, at vi skal 
lave mad på bål. 
Sommer betyder sommerlejr. I år skal vi 
til Gillastugan i Sverige. Vi kommer til at 
tilbringe en uge i en fantastisk natur med 
de bedste muligheder for at lave nogle 
rigtig gode spejderaktiviteter. Der er ca. 
150 andre spejdere på Gillastig, mens vi er 
der. Vi er i gang med at finde ud af, om vi 
kan lave nogle sjove og spændende ting 
sammen med dem. 
Hvis du endnu ikke har fået tilmeldt dig til 
årets sommerlejr, så kan du nå det endnu, 
men skynd dig. Kontakt din leder hurtigst 
muligt, så finder vi ud af at få dig med. 
Vi starter efter sommerferien med et    
sommerlejrmindemøde, hvor vi også holder 
oprykning. Sommerlejrmindemødet er ikke 
kun for de af jer, der har været med på 
sommerlejren, for vi skal ikke kun snakke 
om det, vi har oplevet. Vi skal også prøve 
nogle af de nye sange, lege og andet vi har 
lært i sommerens løb. 
Der er godt nok stadig 3 måneder til, men 
vi vil allerede nu minde om Spejderdagen 
den 3. september. Spejderdagen er et 
kombineret tema- og PR-arrangement. Vi 
håber, at forældrene vil hjælpe os med at 
få dette arrangement til at køre, for vi 
kan bruge mange hænder denne dag. 
God sommer til alle Stifindere, søskende 
og forældre. 
 

Med spejderhilsen 

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

Gruppeledernes hjørne februar 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: 

 
 
4. juni 2011. Korsvejsmarked. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: FDF Korsvejen) 
 
8. juni 2011. Skæg & Blålys. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan.  
(På Kongelundsfortet - Arrangør: Amager division) 
 
18. juni 2011. kl. 13- ca. 19.  
Familiedag/sommerafsluting. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
9. – 16. juli. 2011. Sommerlejr. (Alle) Gillastig 
(Sverige). 
 
24. august 2011. kl. 18 - 19.30. 
Sommerlejrmindemøde og oprykning (Arrangør: Stifinderne) 
 
3. september 2011. Spejderdag og oprykning. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
23. – 25. september 2011. Divi-tur 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) 

Kommende arrangementer 

NEEEEEJ - det er for tidligt :) 
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- Hvor er det underligt at sidde her 
og skrive indlæg til jer, når jeg nu 
stort set ikke selv skal være med 

�, men jeg kommer igen!!! � 

 
Jeg var sammen med et par andre 
ledere oppe ved Egemose Centret i 
går og se vores fantastiske trop 
gennemføre ”Verdens hårdeste og 
længste sæbekasse-rally”, og hvor 
var det fedt at se alle de 310 sæ-
bekassebiler knokle i mål. Nogle i 
diverse fantasirige udklædninger og 
andre ”bare” i deres bedste - og nu 

mudrede - løbesko og de havde det 
bare supersjovt sammen med deres 
kammerater! - Alt dette fik mig til 
at tænke, at næste år kunne vi må-
ske også deltage??? - måske bare 
som tilskuere, da bare dét, at være 
der, var en stor oplevelse ☺ 
 

I fremtiden er der “Skæg og 
Blålys”, onsdag d. 8. juni kl. 18 til 
20,  hvor vi synes, at alle I minier og 
forældre skulle køre ud til 
Kongelundsfortet for at opleve en 
anderledes dag med resten af 
Amager Division.  

“Skæg og Blålys” er en form for 
Spejder-Tivoli med andre - måske 
knapt så elektriske - faciliteter 
og opfindelser. Det plejer at 
være rigtig hyggeligt og slutter 
af med et  dejligt stort lejrbål 
for os alle sammen. 
Til slut vil jeg bare sige:  
Hyg jer med Chui, Radha, Glip og 
Chikai og så ses vi igen til familie-
dag og sommer afslutning lørdag 
d. 18/6 sammen med resten af 
gruppen. 
 

Hej alle minier og jeres forældre. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Med mini-sommer-hilsen 

Chui, Glip, Chikai,Chui, Glip, Chikai,Chui, Glip, Chikai,Chui, Glip, Chikai,    
 Radha og Akeela Radha og Akeela Radha og Akeela Radha og Akeela 
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Så nærmer sommeren sig 
med hastige skridt, og vi har 
ganske få gange tilbage ☺ 
Det har vi blandt andet fordi, 
der er en pinse imellem, det 
er nemlig 2. pinsedag 13. juni, 
så der er der intet møde.  
D. 18. er der så familiedag, og 
efter den dag holder vi som-
merferie. 
Det giver os reelt to møder, 
nemlig på mandag og ugen 
efter, hvor I også lige skal 
være opmærksom på, at der 
om onsdagen i samme uge er 
”Skæg og Blålys”, men det 
kan I vist se om et andet 
sted i bladet. 
Vi synes selv, det har været 
et godt spejderår og håber, 
at I synes det samme. Det er desvær-
re ikke så mange af jer, der skal med 
på sommerlejr, men det er heldigvis 
ikke fordi, I ikke vil, men et spørgsmål 
om, at I ikke kan. - Æv for det, men 
så må vi se til næste år. 
 
VI har haft en flok seje sild af sted 
på divisionsturnering, og de kom hjem 
med 2. plads for madlavning, 2. plads 
for lejrarbejde (køkkenbord) og en 
samlet tredjeplads i turneringen. Det 
er simpelthen så utroligt flot, og til 
jer skal der lyde et STORT TILLYK-
KE. Det var Rama, Mang, Twiga, Kirba, 
og Bekko, der i dén grad gjorde Sti-
findernes juniorer stolte. Der var i alt 

seks patruljer fra Amager, der del-
tog, så det er rigtig godt! 
Til jer der nu skal af sted på sommer-
lejr med os: Glæd jer, det er et fan-
tastisk sted at komme hen og jeg er 
sikker på, at vi får en fed tur. 
Tilbage er der kun at sige, at nu bliver 
det lysere og varmere for hver dag- 
nyd det, for pludselig er det jul! 

Kære alle glade juniorer. 

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

Med spejderhilsen 

 Paxi , Radha,  Paxi , Radha,  Paxi , Radha,  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 

Hey Falke & Pingviner! 
- Vi hviler ud efter Oak City Ralley z z z ! 

Med Tropstramp Baloo,  Tavi og Melvin.Baloo,  Tavi og Melvin.Baloo,  Tavi og Melvin.Baloo,  Tavi og Melvin.    

Navn Distance pr. 29/5 
Buni (Jonathan) 78,9km 

Radha (Kathrine) 69,8km 

Vachan (Heidi) 59,8km 

Chikai (Niclas) 52,6km 

Glip (Mads) 52,2km 

Stifindernes Top 5 :) incl. Oak City Rally: 
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- Og vi bringer lige et portræt af en 
”Ikke-leder-prototype” - men han er nu 
rigtig god til det alligevel ;D  

 
Se lige hvilken respekt 

troppen har for ham  
- ELLER også har de lige 
løbet/cyklet 10 km. og 

trænger til et hvil - eller 
en is! ;D - Godt gået, trop! 
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Hej Blomsterbørn. 

Vi har ikke tid - Vi plukker stadig blomster! 
 Til en flot buket til Reduktionen 

Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺☺☺☺ 

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, juniorer, spejdere, seniorer og ledere.  

 

Det er vigtigt for os, både at have mange aktiviteter og gode 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 reparationer 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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9. – 16. juli 2011 

Gillastugan, Söderåsen, Sverige 
 

Velkommen til Stifindernes sommerlejr 2011. Som allerede meddelt, så finder 
årets sommerlejr sted i perioden 9. – 16. juli. Hele gruppen tager til Gillastugan 
i Sverige. Gillastugan ligger midt i et fantastisk naturområde tæt ved Söderå-
sen. Her er der mulighed for alle slags spejderaktiviteter, der er natur, plads, 
rafter og brænde i uanede mængder, så det er bare med at slippe fantasien løs 
og gå i gang. 
Det meste af tiden vil minier, juniorer og trop arbejde hver for sig med aktivi-
teter, der bygger videre på de ting, vi har arbejdet med i vinterens løb. I løbet 
af ugen vil vi lave et par større aktiviteter, hvor hele gruppen arbejder sammen. 
 
I forbindelse med møderne i starten af maj vil der være informations-møder 
om lejren for både spejdere og forældre (se afdelingernes program). 
 
Sommerlejren koster 1200,- kr. for mini- og juniorspejdere, mens den for trop-
pen koster 1500,- kr. Prisen dækker; transport, hytteleje, mad, aktiviteter, 
udflugter, lejrmærke og lommepenge. For troppen indeholder prisen også en to-
dages kanoheik.  
 

 
 
Vi glæder os rigtig meget til 
årets sommerlejr med jer. 

 
Med spejderhilsen 

Lederne Lederne Lederne Lederne     
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En stor tak til alle for hjælpen ved Korsvejsmarkedet 2011. Vejret var suve-
rænt og besøgstallet ligeså. Vi fik et overskud på kr. 4221,- så det må siges, at 
være meget meget fint! 
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Så kom nu og meld dig ind i Stifindernes Støtteforening og støt vores lille sup-
port gruppe til at kunne hjælpe DDS Stifinderne. net 
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Du melder dig ind ved at indbetale kr. 100,- pr medlem pr år til konto i Amager 
banken 5207 1501175. Husk at skrive navn på indbetalingen og så lige sende en 
m@il til fl.n.bjerre@comxnet.dk, så ekspederer jeg det videre! 

Med Støtteforenings hilsen 
Formand 

Flemming BjerreFlemming BjerreFlemming BjerreFlemming Bjerre    
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  Juni   Juli 

O 1   F 1   

T 2 Kr. Himmelfartsdag L 2   

F 3  S 3   

L 4 Korsvejsmarked M 4 27 

S 5   T 5   

M 6 23 O 6   

T 7   T 7   

O 8 Skæg & blålys F 8   

T 9 Ledermøde L 9 Sommereljr 

F 10   S 10 Sommereljr 

L 11   M 11 Sommereljr                                28 

S 12 Pinsedag T 12 Sommereljr 

M 13 2. pinsedag                            24 O 13 Sommereljr 

T 14   T 14 Sommereljr 

O 15 Sidste tilmelding familiedag F 15 Sommereljr 

T 16   L 16 Sommereljr 

F 17   S 17   

L 18 Familiedag/sommerafslutning M 18 29 

S 19   T 19   

M 20 25 O 20   

T 21   T 21   

O 22   F 22   

T 23   L 23   

F 24   S 24   

L 25   M 25 30 

S 26   T 26   

M 27 26 O 27   

T 28   T 28   

O 29   F 29   

T 30   L 30   

    S 31   
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Mini 18/6 Muschick (Nicolai) 2 års stjerne 

 29/6 Glip (Mads) 15 års Fø´sda´ 

 17/7 Ibex (Victoria) 8 års Fø´sda´ 

 16/7 Karait (Marius) 9 års Fø´sda´ 

 24/7 Mungo (Thor) 9 års Fø´sda´ 

Junior 17/6 Rama (Cleo) 2 års stjerne 

 23/6 Fossa (Ane-Maj) 2 års stjerne 

 27/6 Jacala /Andreas) 12 års Fø´sda´ 

 30/6 Paxi (Mia) 14 års Fø´sda´ 

 21/7 Sona (Kasper) 12 års Fø´sda´ 

Trop  3/6 Buni (Jonathan) 13 års Fø´sda´ 

 13/6 Joka (Steffen) 13 års Fø´sda´ 

 15/6 Baloo (Martin) 39 års Fø´sda´ 

 29/6 Glip - igen 15 års Fø´sda´ 

 30/6 Paxi - igen 14 års Fø´sda´ 
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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: 
+ Melvin MA: 

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 Amagerbanken 5207 - 1501175 Husk at skrive Jeres navn på. Tak ! 
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Med  Solhilsner Med  Solhilsner Med  Solhilsner Med  Solhilsner     
Reduktøren. Reduktøren. Reduktøren. Reduktøren.     

 
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 

Deadline   
August- 
Bladet 

4/08-2011 

Reduktionens Sommer-Klumme: 
Hej. Nu varer det sørme ikke længe, før I 
alle går på sommerferie, og den er sande-
lig hurtig ovre -  allerede den 14. august 
skal I i skole igen - så nyd ferien. Og når 
I skal til Sverige med spejderne i uge 28, 
vil reduktionen blive meget glad, hvis vi 
får nogle dagbøger og billeder fra Jer! 
Denne gang er der en lille billedserie fra 
Korsvejsmarkedet 2011. Jeg håber, at du 
kiggede forbi. - Hvis ikke, gik du sikkert 
glip af et godt køb, jeg takker alle for 
den store hjælp. Mine fødder er lidt 
trætte, jeg satte min skridttæller til kl. 
10 og nåede op på 11754, som opvarter for 
boden! 

Den flotte SoapBox-
Car, bliver der vist 
arbejdet videre med 
til næste år, det 
bliver nok en rigtig 
gangsterdyt! ?  
Og så lige lidt at 
huske på - ”alt kan repareres med ”Duck-
Tape” (Gaffatape ) hvis det ikke lykkedes 
- er der ikke brugt NOK” ! - Og så skal 
det håndtag nok holde! 
Ps. DTU står slet ikke for; Danmarks Tek-
niske Universitet - men; Duck Tape Uni-
vercity! 

 

Kære Stifindere.  
Tusind tak for opmærksomheden til 
vores kobber bryllup d. 17/4 -11. 
  
Samt en stor tak til Kathrine & Emilie 
for jeres store hjælp til vores fest d. 
21/4 11. 
  

            Kærlig hilsner fra  
Winnie Winnie Winnie Winnie     

& Allan& Allan& Allan& Allan. 

Vaskebjørne - Nyt. 
Jakob og Malene fik en lille søn,  

Julius d. 3. maj på 51 cm og 3480 gr. 
Stort tillykke fra os Stifindere. 


