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Så er sommeren over os, og vi har en 
masse at glæde os til! Der sker stort 
og småt over sommeren, så alt er fak-
tisk lige som det skal være. 
Stifindernes tro væbnere, Støtte-
foreningen, har, som mange ved, en 
hyggelig loppebod på Korsvejsmarke-
det lørdag d. 2. Juni, og de efterlyser 
hjælpende hænder til at bemande, 
sætte op og rigge af. Det kan I læse 
om længere inde i bladet. 
6. juni holder Amager Division igen 
Skæg & Blålys. En aften, hvor de blå 
spejdere fra hele øen mødes og laver 
aktiviteter sammen. I år kommer det 
til at foregå ved Islands Brygge Kul-
turhus, et hyggeligt sted helt nede 
ved kajen til Københavns Havn. Både 
familie og venner og forbipasserende 
er velkomne, men først og fremmest 
skal vi have det sjovt sammen. I hø-
rer mere fra jeres ledere. 
Stifindernes store Familiedag d. 16. 
Juni kommer vist 
til at stå i 
”pandekagernes” 
tegn, hvis man skal 
tro jungletrom-
merne, og så kan I 
jo tænke lidt over 
den. Vi glæder os 
til atter en gang at 
vise forældre og 
søskende, hvor 
sjovt det er at 
lave spejderaktivi-
teter sammen. 

Og så skal vi jo på sommerlejr. Det, vi 
glæder os til hele året, lige fra vi 
kommer hjem fra den sidste.. Alle 
grene har hver deres sommerlejr 
planlagt i år, og de lyder rigtig spæn-
dende på hver deres måde, så det 
skal nok blive en sommer fuld af ople-
velser for alle. 
Vores dejlige blå hytte på Nordstjer-
ne Allé trænger til at blive nusset 
lidt om, især med pensler og maling. 
Derfor holder vi Hyttehyggedag ef-
ter sommerferien, søndag d. 26. Au-
gust, og det skal nok blive hyggeligt 
for både hytte og hyggefolk i alle 
størrelser, for der er brug for alle, 
der kan føre en pensel. 
Men nu skal vi altså ud og nyde som-
meren! Vi ses derude ☺ 

 
Med spejderhilsen 

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

Gruppeledernes juni/juli - hjørne 2012 
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Kommende arrangementer 

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: 

16. juni 2012. Familiedag og fælles 
sommerafslutning. 
Deltagere: Alle + forældre  

(Arrangør: Stifinderne) 

9. – 14. juli. 2012.  
Mini sommerlejr.  
Deltagere: Minier  

(Arrangør: Stifinderne) 

15. – 21. juli. 2012.  
Junior sommerlejr.  
Deltagere: Juniorer  

(Arrangør: Stifinderne) 

21. – 29. juli.  
2012  
Spejdernes lejr.  
Deltagere: Trop  

(Arrangør: DDS  m.fl.) 

26. august. Hyttehyggedag. 
Deltagere: Alle + forældre  

(Arrangør: Stifinderne)  

9. september. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: 
Stifinderne) 

 

22. september 2012. Spejderdag.  
Deltagere: Alle + forældre  

(Arrangør: Stifinderne) 

28.-30/9. Divisions-mikro-mini-tur,  
Deltagere: Minier  

(Arrangør: Amager division) 

5.-7/10. Divisions-trops-tur.  
Deltagere: Trop  

(Arrangør: Amager division) 

7. oktober. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: 
Stifinderne) 

12. -20- oktober. PLAN-kursus. 
Deltagere: Trop efter aftale med TL 
(Arrangør: Det danske Spejderkorps 
m.fl.) 

26.-28/10. Divisions-junior-tur 
Deltagere: Juniorer  

(Arrangør: Amager division) 

11. november. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle + forældre  

(Arrangør: Stifinderne) 

Vi søger hjælpere til hyttehyggedag, hyttepatruljen og  
spejderdag. Har du lyst til at give en hånd med, så skriv til 

stifinderne@stifinderne.net  



4 

Program 

6/6  Skæg og Blålys - Islands Brygge 18, kl. 18:30 - 20:30 
Altså: INTET MØDE I HYTTEN  

13/6  Sidste almindelige minimøde før sommerferien 

16/6  Fælles sommerafslutning og familiedag 

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

15/8  FØRSTE MINI-MØDE EFTER SOMMERFERIEN 

9-14/7  Mini-sommerlejr: ”Harry Potter på Skrænten”  

Weeee - hvor var det dog bare som-
mer her i pinsen, og hvor fik vi dog 
delt mange flyers ud på Stjerner i 
Natten! - Det var bare en fantastisk 
aften - tusind tak for sidst til alle, 
der lagde vejen forbi  os ☺ 
I denne måned er der ikke så mange 
spejderdage tilbage, før vi alle skal 
have sommerferie. 
Onsdag d. 6. juni er minimødet om-
døbt til Skæg og Blålys. Dette fore-
går ved Islands Brygge Kulturhus. 
Adressen er Islands Brygge 18 fra kl. 
18:30 - 20:30. Idéen er, at I kommer 
derind og går sammen med jeres spej-
derkammerater eller venner/veninder  
eller forældre - altså dette er ikke et 

ganske almindeligt spejdermøde, men 
jeres ledere står på en post sammen 
med de andre Amagergrupper, som 
også har aktiviteter med. Det plejer 
at være en rigtig hyggelig aften, hvor 
vi afslutter med et lejrbål og sange - 
altså: Denne dag skal I afleveres OG 
hentes derinde (på Islands Brygge) 
Vi har fælles sommerafslutning sam-
men med resten af gruppen og jer 
forældre lørdag d. 16. juni til Familie-
dagen. - Vi vil gerne sige pænt god 
sommerferie til jer og så efter ferien 
holder vi lige ét normalt minimøde d. 
15. august, inden nogen af jer rykker 
op til juniorgrenen - det kan I godt 
glæde jer til - Radha er også dér, så 
hende kender I jo stadigvæk. 
Til slut vil jeg sige: Rigtig god som-
merferie til jer alle sammen og vi ses 
igen friske og klare på nye udfordrin-
ger efter ferien d. 15. august ☺ 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Hej alle minier. 

Med Mini-sommerlejr-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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Med spejderhilsen 

 Gekko , Radha,   Gekko , Radha,   Gekko , Radha,   Gekko , Radha,      
Buni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og Sahrabi 

Så nærmer sommerferien sig med ha-
stige skridt og vi har ganske få møder 
tilbage. Efter vi er kommet udenfor – 
og det var rart, at det endelig blev 
vejr til det – har vi haft kniv sav og 
økse og der er blevet rejst telte og 
lavet bål. Mange af jer der ikke har 
færdigheds beviserne, har allerede et 
godt begreb om det, fordi I måske 
har fået lov at prøve der hjemme eller 
sammen med en bedsteforælder. Det 
går i alt fald efter planen, når vi læ-
rer jer at håndtere det værktøj, man 
har brug for som spejder. 
16. juni har vi så vores familiedag hos 
Stifinderne. Har man ikke prøvet det 
før, er det absolut værd at melde sig 
til! Det plejer at være en forrygende 
dag, hvor børn og forældre er i pa-
trulje sammen og hvor der står mas-
ser af sjove spejderaktiviteter på 
programmet, der altid ender op med 
at vi spiser mad, der er lavet over bål. 
Der er desuden altid et sjovt tema 

flettet ind i dagen, så tag mor, far og 
søskende med, og få en på opleveren 
hos os den dag ☺ 
MANDAG 4. JUNI ER DER IKKE NO-
GET MØDE, MEN DER ER SKÆG OG 
BLÅLYS ONSDAG 6. JUNI 
Og hvad er så Skæg og Blålys? Det er 
en kæmpe spejderfest for alle blå 
spejdere i Amager Division og det af-
holdes på Bryggen. Hver Spejdergrup-
pe står for en aktivitet, og så kommer 
spejderne rundt og prøver det hele. 
Man må gerne tage både en ven med 
og sine forældre og søskende.  
Jeg sender en særskilt mail rundt til 
jer om dette arrangement ☺ 
11. juni skal vi have vores sommerfe-
rieløb – det havde vi også sidste år.  
I skal på løb rundt i kvarteret og løse 
nogle opgaver, der handler om alt det, 
I har lært i løbet af året. 
18. juni har vi valgt at sige er sidste 
møde, inden vi går på sommerferie og 
denne dag skal vi, der drager på som-

merlejr, sammen pakke de ting vi 
gerne vil have med, mens resten 
af spejderne laver bål med un-
derholdning – det glæder vi os til. 
Resten af denne aften skal vi 
hygge og ønske hinanden god 
sommer: 
 

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

Kære Juniorer 



6 
Mødedag for trop: Tirsdag 

Hey Falke og pingviner 

Med Oak City Tramp 

Baloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og Tavi 

 

Tak for en  
dejlig og  

varm dag !!! 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 

 
 

Efter en god indsats i foråret holder Hyttepatruljen sommerferie. I forårets 
løb er der kommet ny bagvæg i ”Bjerrehus”, og den gamle skurvogn bag hytten 
er blevet fjernet. Derudover er der foretaget en række større og mindre repa-
rationer både ude og inde. 
 
Vi starter op igen  
Søndag den 26. august kl. 9. med Hyttehyggedag 
 
Og herefter er det planen, at der skal ske lidt en gang om måneden. 
Indtil videre er følgende datoer planlagt: 
Søndag den 9. september kl. 9 – 12. 
Søndag den 7. oktober kl. 9 – 12. 
Søndag den 11. november kl. 9 – 12. 
 
Alle er velkomne i hyttepatruljen. Selv om mange af opgaverne mest er 
”voksenopgaver”, så er der også mange opgaver, alle kan være med til.  
 
På arbejdslisten står for tiden: 
 
Indretning og oprydning i ”Bjerrehus” (skuret). 
Lægning af de sidste fliser op mod hytten. 
Oprydning på grunden. 
Reparation af cisterne. 
Male hytten udvendigt (se vedlagte ”Hyttehyggedag”) 
Indretning af krea-rummet på 1. sal (lederne laver en plan) 
 
Har du lyst til at give en hånd med i ”Hyttepatruljen”, så skriv til  
stifinderne@stifinderne.net - så sørger vi for formiddagskaffen ☺ 
 

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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Hej minier, juniorer, spejdere, forældre og søskende. 
Familiedag 2012 

Lørdag den 16. juni holder Stifinderne familiedag. 

På familiedagen kan hele familien prøve, hvad det vil sige at være spejder.  

Familiedagen starter kl. 13.  

I løbet af eftermiddagen skal vi på en fantasifuld rejse gennem spejdernes uni-

vers. Vi skal lege, løse opgaver og hygge. Dagen slutter med fællesspisning. Vi for-

venter at slutte ca. kl. 19,30.  

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. 

For forældrene er dagen også en god mulighed for at tale med andre forældre og 

lederne.  

Vel mødt 

LederneLederneLederneLederne    
 

Tilmelding til Stifindernes familiedag 2012. 

Spejderens navn: __________________________ Afdeling: __________ 
Familien _______________________ (navn) kommer:  
_____ (antal) deltagere 6 - 18 år à 50,- kr.  
 
_____ (antal) deltagere over 18 år à 50,- kr. 
 
_____ (antal) deltagere under 6 år (gratis) 
 
Forældre underskrift: _________________________________________ 
 
Kvittering. 
Dags dato modtaget: ____________ kr. for Stifindernes familiedag 2012. 
Leders underskrift:___________________________________________  
 

Undgå at klippe i bladet  ?  

Tag den fra www.stifinderne.net , som print selv tilmelding ☺ 

Tilmelding før onsdag d. 13 juni 2012 
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    Juni     Juli     August 
1 F   1 S   1 O   
2 L Korsvejsmarked 2 M   2 T   
3 S   3 T   3 F   
4 M   4 O   4 L   
5 T   5 T   5 S   
6 O Skæg og blålys 6 F   6 M   
7 T   7 L   7 T   
8 F   8 S   8 O   
9 L   9 M Mini-sommerlejr 9 T   

10 S   10 T Mini-sommerlejr 10 F   

11 M   11 O Mini-sommerlejr 11 L   

12 T   12 T Mini-sommerlejr 12 S   

13 O 
Sidste tilmel-
ding Familiedag 13 F Mini-sommerlejr 13 M   

14 T   14 L Mini-sommerlejr 14 T   

15 F   15 S Junior-sommerlejr 15 O   

16 L Familiedag 16 M Junior-sommerlejr 16 T   

17 S   17 T Junior-sommerlejr 17 F   

18 M   18 O Junior-sommerlejr 18 L   

19 T   19 T Junior-sommerlejr 19 S   

20 O   20 F Junior-sommerlejr 20 M   

21 T   21 L 
Junior S.L./Spejdernes 
lejr 21 T   

22 F   22 S Spejdernes lejr (trop) 22 O   

23 L   23 M Spejdernes lejr (trop) 23 T   

24 S   24 T Spejdernes lejr (trop) 24 F   

25 M   25 O Spejdernes lejr (trop) 25 L   

26 T   26 T Spejdernes lejr (trop) 26 S 
Hyttehygge-
dag 

27 O   27 F Spejdernes lejr (trop) 27 M   

28 T   28 L Spejdernes lejr (trop) 28 T   

29 F   29 S Spejdernes lejr (trop) 29 O   

30 L   30 M   30 T   

      31 T   31 F   
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Mini 3/7 Tariq (Casper) 9 års Føz’da 

 18/6 Muschick (Nicolai) 3 års stjerne 

 29/6 Glip (Mads) 16 års Føz’da 

Junior 3/6 Buni 14 års Føz’da 

 17/6 Rama (Cleo) 3 års stjerne 

 24/6 Alopa (Melanie) 10 års Føz’da 

Trop 3/6 Buni - igen 14 års Føz’da 

 13/6 Joka (Steffen) 14 års Føz’da 

 15/6 Baloo (Martin) 40 års Føz´da 

 27/6 Jacala (Andreas) 13 års Føz’da 

 29/6 Glip - igen 16 års Føz’da 

 30/6 Paxi (Mia) 15 års Føz’da 

 21/7 Sona (Kasper) 13 års Føz’da 
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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@gmail.com 

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´s: 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 Bank Nordic 6509 - 3052993228      Husk at skrive navn på. Tak ! 
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Flemming & (Reduktøsen) 
Jette Bjerre  
Vægterparken 237,  
2770 Kastrup 
3252 0213 

  
2448 5614 / 3031 7413 

 
fl.n.bjerre@gmail.com 

- eller 
jette.bjerre@gmail.com 

 
Tryk: Stifinderne © 2012   

Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Deadline   
August-
September- 
Bladet 
9/8-2012 

Med Sommer-hilsner 
Reduktøs og Reduktøs og Reduktøs og Reduktøs og ––––tør.tør.tør.tør.    

Reduktionens SOMMER-klumme: 
- Så nåede vi sidste blad inden sommerfe-
rien og vi her på reduktionen glæder os 
rigtig meget til de forskellige fortællinger 
om, hvad I oplever på diverse sommerlej-
re. - Vi bliver også meget taknemlige for 
mindre indlæg fra spejderne selv - alt kan 
bruges! - Så kom ud af blækhuset, I skal 
ikke være generte, det er ikke så svært ☺ 
Vi ønsker jer alle en fantastisk sommer og 
rigtig god tur til Troppen på 2012 Spej-
dernes lejr - Juniorerne på Næsbycentret 
- og Minierne på Skrænten ☺ 
Reduktionen kommer på besøg på 2012 - og 
vi glæder os til at opleve en lejr med 

35.000 spejde-
re fra det me-
ste af verden… 
Fantastiskt !!! 
 
 
 
 
 
Til sidst vil vi 
ønske alle - både Stifindere og spejdere 
en fortræffelig sommer og håbe, at vi får 
brug for masser af solcreme! 
  
 


