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Første weekend i maj drager Stifin-
dernes juniorer og tropsspejdere på 
divisionsturnering, altså en dyst i 
spejderfærdigheder mod alle de an-
dre spejdere i Amager Division. Sid-
ste år vandt de samme Stifindere 
junior-dysten, men i år er vores pa-
trulje i en noget ældre aldersgruppe, 
så det bliver ekstra spændende.  Un-
der alle omstændigheder skal I nok 
komme hjem med nogle spændende 
oplevelser under bæltet. 

Sidst i maj skal hele gruppen på fæl-
lestur. Det plejer at være særdeles 
velbesøgte ture, måske fordi det er 
her og kun her, man kan få sit spej-
dernavn? I år bliver det også med 
forældredeltagelse, da I alle er invi-
teret med til pinse-frokost om sønda-
gen. En oplagt mulighed for at få lidt 
indsigt i, hvad jeres poder render og 
laver, der kan gøre dem SÅ beskidte, 
og alle vi ledere glæder os gevaldigt 
til at få en hyggelig sludder på tværs 
af frokostbordet med jer alle, måske 

især med jer, vi ikke ser så tit til mø-
derne. 
 
Lederne skal ud og sætte nogle telte 
op 8. maj, så der kan blive udskiftet, 
hvad der skal udskiftes og sættene 
kan blive korrekt samlet, så vi kan få 
toptunede telte med på Blå Sommer. 
Der skal selvfølgelig også gøres en hel 
masse andre forberedelser til Blå, 
blandt andet skal vi have valgt os nog-
le aktiviteter, og det gør vi sammen, 
alle deltagerne, på et juniormøde, 
hvor de, der ikke skal med, kommer til 
at lave noget andet. Det hører I nær-
mere om. 
 
Selvom det er maj og høj sol, er der 
alligevel hørt nogle nisser i hytten, 
der går og snakker julemarked. Hvis 
du har en god idé eller godt kunne 
tænke dig at give en hånd med på en 
eller anden måde, så hiv straks fat i 
nærmeste leder eller bestyrelses-
medlem eller duk op til næste Alting. 
Der er mange forskellige opgaver, der 
skal løftes, for at vi kan få en lige så 
dejlig dag som sidste år. 
 
I juni skal vi have en rigtig Familie-
dag, udløber af de tidligere 
Forældreture, men det kan I læse 
meget mere om andet steds i bladet.  
 

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

Gruppeledere 

Gruppeledernes hjørne. 



3 

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: 
 
Fredag den 1. til søndag den 3. maj. Divisionsturnering,  
Deltagere: Juniorer og trop. (Arrangør: Amager division) 
 
Fredag den 8. maj. Teltdag. Hytten 10.00 – ca. 13.00 
Alle er velkomne. (Arrangør: Stifinderne) 
 
Fredag den 29. til søndag den 31. maj. Fællestur,  
Deltagere: Mini, juniorer, trop og seniorer. (Arrangør: Stifinderne) 
 
Søndag den 31. maj. Pinseskovtur 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne, forældre og søskende. 
(Arrangør: Stifinderne) 
 
Onsdag den 3. juni. Skæg og Blålys. 
Alle er velkomne. (Arrangør: Amager division) 
 
Lørdag den 13. juni. Korsvejsmarked. 
Alle er velkomne. (Arrangør: 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) 
 
November. Julemarked. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 

Kommende arrangementer 
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Hej spejdere, søskende og forældre 
 

Velkommen til Stifindernes FAMILIEDAG 2009 

 
 
 
 
 
 
 

På gensyn til familiedag den 14. juni. 

Lederne.Lederne.Lederne.Lederne.    

Hej ledere! 
 
Indkaldelse til ledermøde: 

Torsdag den 19. maj kl. 19,00 i hytten. 
 
På dagsordenen er indtil videre: 
• Ledersituationen 
• Fællestur 
• Skæg & blålys 
• Familiedag 
• Program for 2. halvår 
Ledernes sommerdag 
 
 
 

Med spejderhilsen 

Vibe og pVibe og pVibe og pVibe og p    

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. 
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Program: 

6/5  INTET MØDE - Jette har ferie og Kathrine har eksamen !!! 

13/5  Lejraktiviteter og andre ting!... 

20/5  Lejraktiviteter og andre ting!... 

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

29 - 31/5  Fællestur for hele gruppen i Tranehuset v. Ballerup 

27/5  Lejraktiviteter og andre ting!...  

Hej alle minier. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

- Øjj, hvor vi glæder os til at kom-
me på fællestur og få spejdernavne 
alle sammen. Vi har nemlig fundet 
ud af, at der faktisk ikke er ret 
mange minier (KUN 3), der har spej-
dernavne! - Det har de, når vi kom-
mer hjem fra fællesturen… Og så 
kommer far og mor op og henter os 
på lejren efter en hyggelig pinse-
frokost søndag! - Det kan ikke blive 
bedre! 
Inden da, skal vi jo selvfølgelig lige 
øve os lidt i forskellige lejraktivite-
ter og hvad vi nu kan finde på. Vi er 

temmelig mange efterhånden og I 
er gode til at passe på hinanden, så 
det er rigtig rart!!!  
Nu her førstkommende søndag 
(26/4) skal de fleste af jer med på 
Pandaløb på Kastrupfortet (et så-
kaldt ”CO2-Klimatopmøde”), så det 
bliver også spændende! 
Vi ses derude… ☺ 

Med snart fællestur-hilsen 

Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)    
og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).  
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April måned har jo været helt fanta-
stisk. Vejret er blevet rigtig godt og 
det er jo dejligt, når vi laver udendørs 
spejderarbejde. Vi har jo desværre 
ikke haft så mange møder pga. påsken, 
men påske mødet var til gengæld rigtig 
hyggeligt. Vi har lavet snobrød og vi 
har haft kort og kompas i patruljerne. 
Det var rigtig dejligt. I den kommende 
måned skal vi fokusere lidt på lejrlivet, 
da vi jo skal på Blå Sommer. Vi skal slå 
telt op, lave mad over bål (så der skal 
vi være der tidligt, men det kommer i 
kalenderen) og ellers forberede os 
rigtigt godt, så vi er så godt rustede 
som overhoved muligt.  
 

Den første weekend i maj er der også 
divisions tur for de heldige. Jeg kan 
desværre ikke selv deltage, men jeg 
ved, det bliver en skøn tur med masser 
af dejligt spejderarbejde og kamme-
ratskab. Bare det var mig. Jeg ved i 
hvert fald, at Vibe glæder sig rigtig 
meget til at tage af sted med jer. Jeg 
vil håbe, I er lige så gode på turen, 
som I er her hjemme. God tur til jer, 
der skal af sted. 
 

Rovdyr råb og Fugle skrig 

Tavi (Rasmus)Tavi (Rasmus)Tavi (Rasmus)Tavi (Rasmus)    

Hey Pantere, Ræve Pumaer og Falke.  

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 
Mødedag for trop: Mandag kl. 19:00 til 20:30 
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”Jeg vil gerne have lov til at spille nog-
le padder for jer, og så har jeg lavet 
en kvækliste til jer, hvis I vil ud og 
høre nogle kvæk.” 
      citat: Ole Fogh, min fantastiske 
naturlærer på Ry Højskole 
 
RRA skal ud og besøge Helene og den 
lille Signe, og da Helene både er fra Ry 
og bor ved siden af Fælleden, sprang 
(no pond intended) tanken om at tage 
ud og spotte padder naturligt frem. Vi 
trænger vist også gevaldigt til nogle 
naturoplevelser som klan, så jeg må se, 
om jeg kan finde mine padde-noter 
frem ;) 
April måneds RRA-klanmøde gik i va-
sken grundet studier, grundejerfore-
ning og familieforpligtelser (kort sagt, 
livet kom lidt i vejen), BB-møderne 
druknede vist i sygdom og da der vist 
ikke blev lagt nye planer i stedet for, 
har jeg taget mig den frihed at lave 
kalenderræs for alle ☺ Det er FOR-
BUDT at aflyse et møde uden at aftale 
hvornår, man mødes næste gang. 

 
Så here goes..  
Den Blomstrede Vaskebjørne-kalender 
1.-3. maj divisionsturnering for de 
yngre spejdere. Postmandskab mangles 
5. maj BB-klanmøde. Rasmus genop-
frisker jeres båltændingstalenter og 
så skal I bage nogle pandekager eller 
riste nogle skumdifuser på jeres fær-
dige bål (Emilie og Heidi står for ind-
køb. Husk kvittering til jeres klankas-
serer/gruppens, hvis I ikke har valgt 
nogen). Imens skal I øve jer på Blå 
Sommer-sangen, som Kathrine har ta-
get med (med lyd på?), og snakke om, 
hvilke aktiviteter, I skal have booket 
til Blå Sommer, hvis ikke I allerede har 
booket dem. Tilmeldingen er åben. 
8. maj Teltdag i hytten. Ledere og 
seniorer får styr på teltene. 
11. maj fællesseniormøde kl. 19. Bl.a. 
med uddelegering af morgenmaden d. 
22. (dvs. man skal vide, om man skal 
med eller ej). Sted er endnu ikke helt 
fastlagt. 
12. RRA-møde hos Helene. Vi skal 
hygge, dikke Signe og finde padder. 
19. maj ledermøde, og Jakob, Helene, 
Emilie og Heidi må gerne være med, 
hvis I har lyst. Vi andre kommer ☺ 
22. maj Omr.2-skovtur. Morgenmad 
hos Mikkel Vibe på Christianshavn og 
så mødes vi ellers på Klampenborg Sta-
tion kl. 10.04 med de andre seniorer i 
område 2, blandes op i hold, tager ud 
på et lille løb og ender i Ulvedalene, 
hvor vi holder picnic på den laaaange 

ROCKY RACCOON’S APOSTLE & BLOMSTER-BØRNENE maj 2009 



8 Mødedag for Senior (RRA Klan): Torsdag 18:30 - 21:00   

dug. Bagefter tager vi på Bakken og 
”netværker”, så vi rigtig har relatio-
nerne i orden til Blå Sommer ;) Det er 
en god idé at holde fri fredag..  
26. maj BB-klanmøde. I skabet lig-
ger en lille opgave fra mig, som I skal 
løse. Bagefter sætter I jer udenfor i 
aftensolen (eller i tørvejr indenfor) 
og spiser den kage, Rasmus har bagt, 
imens I lægger en plan for juni + re-
sten af sommeren og aftaler, hvem 
der skal skrive indlæg til juni/juli, 
august, september, oktober, novem-
ber og december. For fra nu af står 
BB selv for alle seniorindlæg og RRA 
må så komme med de tilføjelser, de 
vil have med. Blev der sagt! 

 
 
 
 
 
 
 
 

29.-31. maj Fællestur med for-
ældre-frokost søndag. Måske kom-
mer jeres forældre op og henter 
jer? 
3.juni Skæg & Blålys / betaling af 
3.rate til Blå Sommer. 
12.-13. juni 5-kamp hos SSK 
14. juni Familiedag 
15.-25. juli Blå Sommer 
 
Med seniorhilsen 
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    Maj     Juni 

F 1 Divisionsturnering M 1  2. Pinsedag      23 
L 2 Divi/Amagermarch T 2   
S 3 Divisionsturnering O 3 Skæg og Blålys 

M 4 19 T 4   

T 5   F 5 Grundlovsdag 

O 6   L 6   

T 7   S 7   

F 8 Teltdag/St. Bededag M 8 24 
L 9   T 9   
S 10   O 10   

M 11 20 T 11 AL-ting 

T 12   F 12   

O 13 Tilmelding fællestur L 13 Korsvejsmarked 

T 14   S 14 Familiedag 

F 15   M 15 25 
L 16   T 16   
S 17   O 17   

M 18 21 T 18   

T 19 Ledermøde 1900 F 19   

O 20   L 20   

T 21 Kr. Himmelfart S 21   

F 22   M 22 26 
L 23   T 23   
S 24   O 24   

M 25 
Sidste salgsdag for Lillebror-
lodder                                     22 T 25   

T 26   F 26   

O 27   L 27   

T 28 GL-møde S 28   

F 29 Fællestur M  29  27 
L 30 Fællestur T 30   
S 31 Fællestur/Skovtur       
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Mini: 21/5 Lobo - Mads 2 års stjerne 

 22/5 Tim 9 års føs´da 

Junior: 19/5 Tavi - Rasmus 10 års stjerne 

Blomster-
børn: 

19/5 Tavi - igen 10 års stjerne 
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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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Med ferie hilsen  
ReduktionenReduktionenReduktionenReduktionen    

 
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   
Juni/Juli 

bladet: 

28/05-2009 

Reduktionens klumme: 
I er meget dygtige - I kom ALLE med 
indlæg til tiden ! 
Keep up the good work! 
Amager - bye bye! 
Men inden vi smutter, så lige en hilsen 
herfra reduktionslokalet: 
Vi regner selvfølgelig med, at alle gør 
deres bedste I DETTE FANTASTI-
SKE VEJR, for at få solgt de Lille-
bror-lodder, som de har fået udleve-
ret fra lederne. - HUSK: Sidste 
salgsdag er D. 25.MAJ. 
Minierne og Trops-Mads har brugt 

denne flotte søndag på 
” P a n d a - l ø b e t ”  p å 
Kastrupfortet og lært 
en masse om klima og 
samarbejde bl.a. - Vi sluttede med at 
samle puslespillet på forsiden af bla-
det. - Og for at blive i terminologien: 
Så gik denne måneds puslespil også op 
endnu engang! - Nu kan Reduktionen 
tage på ferie med god samvittighed!  
- Tak for det… c”,) 
 
 


