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SKÆG OG BLÅLYS  
HOS FIRBYTERNE 2009 

- NÆSTE GANG: 
2. JUNI 2010 samme sted.. 
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- Orv, så var det lige før, der ikke 
kom noget gruppeleder-indlæg, for 
den ene af os havde vist lige lidt for 
travlt med at tage på Sværdkamp 
(Korpsseniorturnering, hvor man 
kæmper om et sværd, ikke MED et) 
 
I starten af maj afholdes der divisi-
onsturnering i Amager Division, og i år 
deltager både vores trop og vores 
juniorer. Vi ønsker jer rigtig god tur 
og held og lykke, og glæder os til at 
høre nogle gode historier fra turen.  
 
Kristi Himmelfartsdag skal vores se-
niorklan BlomsterBørnene mødes med 

resten af Amager Division + 5 - 6 an-
dre divisioner fra Sjælland til den 
årlige skovtur i Dyrehaven med lidt 
opgaveløb og hygge. 
 
Til Broløbet d. 12/6 har vi sandsynlig-
vis fået mulighed for nogle hjælper-
opgaver omkring Strandparken, hvor 
Stifinderne kan tjene nogle penge ved 
at stille en flok forældre og andre 
med tilknytning til gruppen. Der kom-
mer nærmere info, når vi ved mere. 
 
Sæt også kryds i kalenderen d. 19. 
juni, hvor vi afslutter forårssæsonen 
med en sjov og hyggelig familiedag. 
 

Med spejderhilsen 

Chui og DarzeeChui og DarzeeChui og DarzeeChui og Darzee    
(p. og Vibe) 

Gruppeledernes hjørne 

 

”Mal selv Ridder” 



3  

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 fortæl-
ler om, når de kommer hjem fra 
møder og ture. 
 

Tilmelding kommer med juni bladet, 
men reserver allerede nu datoen. 
 

Vel mødt 

LederneLederneLederneLederne    

Forældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer, seniorer og an-
dre interesserede. 
 

Tirsdag den 4. maj 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 administrative 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  

BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen 

Indbydelse til møde i AL-tinget 
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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: 

4. maj. AL-ting. 
Deltagere: Forældre, ledere, bestyrelse, seniorer. (Arrangør: Bestyrelsen) 
 

7. – 9. maj. Divisionsturnering. 
Deltagere: Junior og trop. (Arrangør: Amager division) 
 

18. maj. Ledermøde kl. 19, 
Deltagere: Lederne. (Arrangør: Lederne) 
 

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) 
 

12. juni. Broløb, (hjælpere til afvikling af løbet) 
Deltagere: Forældre og spejdere. (Arrangør: Sparta) 
 

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

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

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

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

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

Kommende arrangementer 
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Program: 

5/5  ”Klar dig selv” - 

12/5  ”Elementær førstehjælp” - 

19/5  ”Elementær førstehjælp” - 

26/5  Hemmeligt møde… ☺ 

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

Hej alle Minier 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Vi har fået rigtig godt gang i ”Klar 
dig selv”-mærket og hvor er det dog 
rart, at vi kan være udenfor stort 
set hver gang nu. I mærkets beskri-
velse står også noget om, at man skal 
lære at klare sig selv med at tage 
overtøj og sko eller støvler på og den 
slags, så derfor driller vi jer lidt en-
gang imellem ved at sige, at vi star-
ter inde og så går udenfor bagefter. 
Det kan godt virke lidt underligt, 
men det er altså derfor. 
Der er også meget snart helt styr på 
snitteriet for de fleste af jer, så 
dem af jer, der ikke har en dolk, må 
gerne skrive den på jeres ønskesed-
del, så I har noget at øve jer med :) - 
Og husk nu: Det er rig-
tig smart, hvis I selv er 
med inde og købe den, 
så I kan mærke, hvil-
ken dolk, der ligger 
bedst i hånden på jer... 
Da vi jo så kommer til 
at bruge dolken lidt 
mere, var det måske 
også en god ide, at få 
lidt elementær første-

hjælp, så vi uden problemer kan klare 
et par småskrammer - dette er jo 
ikke kun, hvis man selv kommer til 
skade, men også hvis andre gør det… 
I vil også snart modtage invitationen 
til årets sommerlejr, som går til 
Næsby-centret som er et KFUM-
Spejdercenter, som alle de voksne 
ledere kender stort set som deres 
egen bukselomme. Lejren ligger i uge 
30 og både Glip, Radha og jeg er klar 
- vi håber på, at rigtig mange af jer 
vil med på sommerlejr i telt ☺ 
Vi glæder os meget til at dele for-
sommeren med jer… c”,) 

Med mini-hilsen 

Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip     
og Akeela.og Akeela.og Akeela.og Akeela.  



6 

Vi er nu 15 børn i afdelingen; det er helt 
utroligt. Vi skal lige sige velkommen til 
Mads (Lobo), som vi har fået op fra mi-
nierne, og velkommen til Claudia som 
næsten lige er startet hos os. Jeg sy-
nes, det er fantastisk, at både Lobo og 
Claudia har meldt sig til divisionsturne-
ringen – godt gået, når man er så ny! 
Vi har haft forældremøde, det gik rig-
tig godt, synes vi selv, og der er da ikke 
nogen, der efterfølgende har meldt de-
res barn ud. Jeres forældre har nu også 
fået et program for resten af denne 
sæson, så de kan følge med i, hvad det 
er, vi prøver at lære jer. 
 
Mang, Rama og Claudia fik i sidste uge 
deres knivbevis – til lykke med det; I 
har vist, at I simpelthen bare har styr 
på det der med en kniv. Dejligt både for 
jer og os. Så er der en del af jer, der 
har nogle andre mærker under opsej-
ling: der er nogle sav- og øksebeviser på 
vej, og de er jo stort set i hus. 
 
I mandags havde vi så besnøringer.  
I skulle lave en stridsvogn, og der skulle 
i alt laves 
fire stk. 
Man må give 
G e k k o 
(Jack) ret i, 
at drenge vil 
altid bygge 
stort. Den 
eneste grup-
pe hvor der 
kun var 
drenge, fik 

nemlig lavet vognen så stor, at de opgav 
at trække den! – Men så lærte I det, og 
vi havde en god aften, hvor vi sluttede 
af med at Kasper gav flødeboller, fordi 
han havde haft fødselsdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foran os venter så en divisionsturnering! 
Vi har lige nu seks tilmeldinger og glæ-
der os til at komme af sted med jer. 
Det ser også ud til, at det flasker sig 
med at køre, takket være venlige og 
søde forældre. Det er vi glade for. Når 
vi kommer hjem fra turneringen, skal vi 
prøve at morse og inden vi ser os om, er 
det pinse – og ja, så står sommeren for 
døren. Med det vejr, det har været i 
dag, får man jo lyst til at lege sommer 
allerede. 
 
Vi deler jer i tre patruljer – når vi er så 
mange, kan man ikke lave noget fornuf-
tigt med to, og I får meget snart at 
vide, hvordan patruljerne så ser ud. 
 
Dejligt at have med jer at gøre – I er 
nogle søde unger☺ 

 

Vi ses 

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

Hej med jer I fantastiske juniorer. 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 
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Det har jo været en 
herlig måned, vi går 
ud af. Vi har været 
på den meget omtal-

te trops tur og hold da op, det var no-
get af en tur. …. 
For at fortælle lidt af, hvad vi har ople-
vet, så startede det jo med, at vi skulle 
samle vores cykel-trailer, allerede dér 
kom første udfordring. Heldigvis var 
Nicklas en guttermand og fandt stort 
set alt, hvad vi skulle bruge, uden at 
anstrenge sig det fjerneste, mens vi 
andre brugte tid på at finde det. Hvor-
om alting er fik vi pakket og kom af 
sted. Vi skulle jo til Frederikssund og 
cykle til Frederiksværk og vi havde helt 
styr på det - troede vi. Da vi så stod og 
så på en meget stor hovedvej med mas-
ser af trafik, hvor vi skulle ud af! Det 
gik jo ikke. Så vi fandt en lettere alter-
nativ rute, hvor vi fik set en masse små 
søde veje og byer.  
Da vi så mange timer senere kom til Ar-
resøcenteret, skulle vi jo finde ud af, 
hvor vi skulle sove. Men vi kunne ikke 
finde shelteren trods anvisninger fra 
viceværten, der havde misforstået høj-
re/venstre princippet. Så da vi var me-
get trætte, besluttede vi os for at slå 
en bivuak op, for nu gad vi i hvert fald 
ikke lede længere. Næste dag fandt vi 
ganske rigtig nok en shelter, men men 
men. -  Det var ikke den. Det var en of-
fentlig shelter Skov- og Naturstyrel-
sern havde bygget små 500 m fra, hvor 
vores shelter lå. Så efter en lang dag, 
hvor vi havde bygget sauna og hygget os 
rigtig meget, fandt vi vores shelter med 

hjælp fra viceværten. (Som i øvrigt 
havde en sød hund, der stjal vores 
 leverpostej)  
Da det blev aften, spiste vi mexikansk 
mad. Det var super lækkert!!  
Om søndagen, hjemrejsedagen, spiste vi 
vafler efter morgenmaden og så var det 
ellers af sted.  
Vi havde besluttet os for at tage den 
hurtige vej hjem via Frederiksværk og 
tage lokalbanen til Hillerød, da vi havde 
nogle lidt trætte spejdere. Men ak -  
der var sporarbejde og vi skulle have 
bevæget os ud på nye eventyr på cykel 
uden helt at vide, hvordan vi kom til 
Hillerød. Så det var op på cyklen og til 
Frederikssund. Undervejs skulle vi dog 
lige tabe cykeltraileren, som slap uden 
skrammer og det gjorde Mads også.  
Så spiste vi frokost ved en lille by med 
en meget gammel og smuk mølle, med 
udsigt over vandet og solskin.  
Da vi nåede til Frederikssund, var vi 
godt trætte og prop fyldt med spejder-
oplevelser.  
Så endnu en gang mange tak for en  
super hyggelig tur.  
 

Så til lidt af det andet, vi går og laver. 
Vi er godt i gang med vores sidste pio-
nerprojekt, som er et Grenå Tårn og så 
er vi blevet enige om at venter med Oak 
City Rally til næste år, da to trops spej-
dere ikke helt er nok. Så det bliver ef-
ter, at vi har fået en masse dejlige, fri- 

ske nye trops spejdere.   
 

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: Tirsdag 19:00 - ?  

Lillebrorlodder-salg !!! 

Blomsterbørn ? ! ?  

Så er det altså snart 
sidste chance - du! 

Nu skal du ud og sælge 
de sidste lillebror lodder! 
Så kridt spejderstøvlerne 

og kom af sted... 

Sidste salgsdag er  
d. 25 maj. 

- Og husk at få  
afregnet med din  
leder i uge 21... 
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    Maj     Juni 

L 1   T 1 Bestyrelsesmøde 

S 2   O 2 Skæg & Blålys 

M 3 18 T 3   

T 4 AL-ting F 4   

O 5   L 5 Korsvejsmarked 

T 6   S 6   

F 7 Divisionsturnering M 7 23 

L 8 Divisionsturnering T 8   

S 9 Divisionsturnering O 9   

M 10 19 T 10   

T 11   F 11   

O 12   L 12 Broløb 

T 13 Kr. Himmelfart S 13   

F 14   M 14 24 

L 15   T 15   

S 16   O 16   

M 17 20 T 17   

T 18 Ledermøde kl. 19. F 18   

O 19   L 19 Familiedag 

T 20   S 20   

F 21   M 21 25 

L 22   T 22   

S 23 Pinsedag O 23   

M 24 1. Pinsedag                    21 T 24   

T 25  Lillebrorlod-salg slut F 25   

O 26   L 26   

T 27   S 27   

F 28   M 28 SOMMERFERIE STARTER  26 

L 29   T 29   

S 30  O 30   

M 31 22       
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MINI: 27/4 Minaul (Emilie) 
(Undskyld forglemmelsen!) 

9 års føs´da 

 3/5 Fossa (Ane-Maj) 9 års føs´da 

 20/5 Keego (Benjamin) 1 års stjerne 

 27/5 Toomai (Jacob) 1 års stjerne 

JR: 21/5 Lobo (Mads) 3 års stjerne 

 22/5 Mowgli (Tim) 10 års føs´da 

TROP: 19/5 Tavi (Rasmus) 11 års stjerne 

KLAN: 19/5 Tavi - igen 11 års stjerne 
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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: 

Rasmus Thomsen (Tavi) 
Skottegården 46,1,th 2770 Kastrup  

3252 3940  
rakmu@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 forsommerkåde & skøre hilsner  

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 © 2010  Reduktionen tager forbehold  

for tylkfejl og mistolkninger 

Reduktionens klumme: 
Nu er det sommer! Frem med de korte rør! 
Man skulle tro, at sneen ikke er helt væk end-
nu, eller har jeg stadig gipsen på ? -  Nå, det 
går meget godt, nu UDEN krykker! ☺ og så af 
sted til Korsvejsmarkedet.  
Det bliver som altid et kanon vejr, så må vi 
bare håbe, at metrologerne læser dette! 
Jeg kom til at tage en periode mere som for-
mand for Støtteforeningen, så mon ikke det 
går alligevel. Som de siger i Rytteriet: ”De er 
s.. da meget søde, de støtter” og man kan vel 
ikke helt undvære jobbet, så håber jeg bare, 
at det er gengældt! 
Og nu til stiller jeg tasterne om - - - -  
”Der er i øjeblikket ingen forbindelse med 

reduktøsen, dut dut dut dut !” 
Ingen forbindelse? Så må jeg spænde cykel-
hjelmen og fortsætte. Cykelhjelmen har jeg 
designet på ”www.minhjelm.dk” Det kunne være 
tykt, hvis den kunne komme i produktion, så 
ville selv reduktøsen køre med hjelm. Selv om 
vi nok ikke har så meget - er der vel et eller 
andet der holder ørene sammen!?! 
Nå, kære spejdere! - Vi vil meget gerne have 
indlæg fra jer - spejdere - i alle aldre - uden 

Jer bliver bladet lidt kede-
ligt, og det er Jeres blad, så 
mail det og vi skal nok at få 
plads til det.  
 
 

Deadline   
Juni-juli- 
Bladet 

27/05-2010 
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