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Hej med alle jer. 

Først vil vi gerne sige tak for en lækker 

sommerlejr til alle jer, der var med og til 

alle de søde forældre, der hjalp med 

kaffe, kage og hurtig oprydning, da vi 

kom hjem. Vi håber, at I havde en god 

tur og at I har haft en god sommer ef-

terfølgende med masser af afslapning og 

oplevelser. 

Men nu er ferien også ved at være over-

stået og et nyt skoleår går snart i gang, 

det betyder selvfølgelig også, at det 

snart er tid til spejder igen, hurra. Sti-

finderne går officielt ud af ferien igen i 

uge 34 (fra d. 18 / 8.) og det kan ses hos 

de individuelle grene, hvornår og på hvil-

ket tidspunkt møderne ligger. I ugen ef-

ter opstart, nemlig onsdag d. 27, vil der 

ikke være normalt, møde men i stedet 

være fælles oprykningsmøde. 

Så skal der også lige gøres lidt reklame 

for vores kommende Spejderdag, som er 

arrangementet, hvor vi slår dørene op og 

inviterer alle i området til at komme og 

se og være med til det, vi gør og laver og 

hvad det betyder, at være spejder hos 

Stifinderne. Derfor håber vi at se så 

mange spejdere så muligt, der vil komme 

og give en hånd med på dagen. Datoen er 

lørdag d. 6 september, mere information 

vil komme, når vi kommer tættere på, 

men ellers så hold som altid øje med bla-

det, da alt vigtig information kan findes 

her eller spørg en leder. 

Så skal der også lige strækkes lidt ud i 

fremtiden, for datoen til juleturen er 

kommet på plads. Vi drager i samlet flok 

af sted på jagt efter nisser fredag d. 21 

november til søndag d. 23, så skynd jer 

at sætte kryds i kalenderen allerede nu.  

 

Med Spejderhilsner 

 Jack og Mille  

Gruppeledernes august-hjørne 2014 
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 Program: 

18 / 8 første møde! Vi snakker sommerlejr, den næste tid og ser om vi kan 

huske, det vi kunne før sommerferien. Kniv & knob. 

27 / 8 OPRYKNING! Fælles-sceremoni med resten af gruppen. Nimba skal 

rykke op til juniorerne. Nye patruljer. 

3 / 9 forberedelser til spejderdag. Kniv & knob 

6 / 9 SPEJDERDAG! For hele familien  

10 / 9 Forløb ”Huleboernes Klan” - Klanen 

17 / 9 Forløb ”Huleboernes Klan” - Jægerne 

24 / 9 Forløb ”Huleboernes Klan” - Ilden 

1 / 10 Forløb ”Huleboernes Klan” - Maden18/8 

Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30 

TAK for en skøn sommerlejr! Ih, hvor vi 

glæder os til at se jer igen og snakke 

minder  

Kan I f.eks. huske, da vi klatrede op ad 

den stejle skrænt og fandt ud af, hvor-

dan man klarede den, når man ikke var så 

glad for højder? Dét var sejt! Og da vi 

fortalte historier i shelteren.. Og tænd-

te bål.. Og næsten faldt i søvn 

i en stor bunke ved lejrbålet..  

Åh, hvor er sommerlejr fanta-

stisk! 

Nu skal vi i gang med det næ-

ste spejderår. Vi skal snart 

sige farvel til Nimba, som er 

blevet så stor,  at hun skal 

rykke op til juniorerne. Det 

gør vi til Oprykningen, der er 

en helt særlig ceremoni, hvor vi alle sam-

men er vigtige for, at den bliver rigtig 

god. Rigtig god fornøjelse, Nimba, må din 

junior-tid blive helt fantastisk! 

Efter oprykningen skal vi se, hvordan vi 

fordeler patruljerne, og hvordan vi ar-

bejder videre til møderne. 

Kort derefter har vi vores årlige Spej-

derdag. Dér laver vi en masse sjove og 

udfordrende aktiviteter for os selv og 

inviterer naboer, bedsteforældre, klas-

sekammerater, venner og alle, der har 

lyst, til at være med. Vi, spejderne, skal 

selv stå for nogle af aktiviteterne, så det 

skal vi forberede os lidt på. Vi 

for også brug for noget hjælp 

fra jeres forældre til f.eks. at 

stå i caféen, bage en kage og 

gøre klar, men det hører I om. 

I september går vi i gang med 

e t  f o r l ø b ,  v i  k a l d e r 

”Huleboernes Klan”, hvor vi skal 

lære at blive rigtige istids-

jægere. Dét bliver sjovt! 

Nye potentielle spejdere er velkomne til 

at komme og prøve at være med. Kontakt 

gerne lederne for information  Og lad 

os SÅ komme i gang! 

Mini august 2014 



4 Mødedage for Juniorer: Mandag kl 18:00 til 20:00 

Ja, jeg fristes til at sige aloha, fordi det 

helt enkelt er så usigeligt varmt! Puha! Man 

tror jo, man er sydpå, med den her var-

me….eller måske at vi steger hanekyllinger  

Det var da godt, at det ikke var stegende 

hedt, men stadig herligt varmt, da vi var på 

Gillastig. Regnen ventede også pænt med at 

komme til vi var taget hjem….eller nåhhh 

nej ;-)  
 

Der var noget med en udflugt om mandagen, 

hvor vi var edder sjaskende våde, da vi kom 

tilbage til lejren, fordi vi blev overfaldet af 

først et mindre regnvejr, hvor vi var i læ – 

og SÅ gik det ellers løs!!!! Aldrig har jeg prø-

vet, at blive så hurtigt våd fra yderst til 

absolut inderst!!! Men hold da op en kæmpe 

ros der her skal lyde, til de sejeste spejdere 

i verden!!! Der var ikke en – og jeg mener 

faktisk ikke en, der pev eller blev hysterisk, 

fra minispejder til ledere, tog alle det med 

et fantastisk humør, til trods for at vi var 

gået vild, og derfor havde et pænt stykke 

vej at gå hjem i meget vådt tøj! Men i øvrigt: 

Tak for en fantastisk uge, juniorer, I var kun 

fire, der var med, men det var så til gengæld 

De Fantastiske Fire  
 

Så håber vi alle har haft en skøn sommer, 

den har da i alt fald været varm, og har I 

været ude at rejse, har I nok fået rigtig 

meget varme – vi glæder os til at høre om, 

hvad I har lavet i ferien. Forude venter nu 

et nyt og dejligt spejderår. Vi skal sige far-

vel til et par stykker – Raksha og Sika – til 

gengæld skal vi sige velkommen til Nimba, 

der rykker op til os.  

Vores første spejdermøde er 18. august 

klokken 18:00 til 20:00 og oprykningen er 27. 

august klokken 18:00 til 19:30 – det er altid 

på miniernes mødedag. 
 

Hvis I kender nogen, der har lyst til at være 

spejder eller prøve at være med til et møde, 

er I som altid meget velkommen til at tage 

nogen med. Vi kan også allerede nu afsløre, 

at vores spejderdag er den første lørdag i 

september. Nærmere om det andet sted i 

bladet.  

 

”Jeg holder af hverdagen – mest af alt hol-

der jeg af hverdagen” var der engang en for-

fatter, der hed Dan Turell, der sagde, og det 

er jeg SÅ enig med ham i. Jeg elsker, når 

min hverdag med mine faste rutiner nærmer 

sig, for jeg bliver ærligt talt så udmattet af 

at holde ferie ;-) 

 

Vi ses – velkommen tilbage til et fantastisk 

spejderår. 

Chui, Radha,  
Buni og Sahrabi 

Aloha Juniorer 



5 Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00 

Hej alle i dejlige trop´ser  

Hvor har vi dog haft en dejlig fælles 

sommerlejr med resten af gruppen og 

hvor har tropsledelsen dog set på jer 

med fryd over, at alting bare kørte som 

smurt - I tog fat, når der skulle tages 

fat og I pjattede, når der …. nå ja - skul-

le pjattes  

Det var også jer, der lagde stemningen 

den dag, hvor vi skulle gå temmelig langt 

totalt gennemblødte - det kunne nemt 

have været en sur vandretur, men I lag-

de stilen med frisk vandretur og sang - 

fantastisk  

Vi havde en rigtig dejlig tur til Söderå-

sen og vi havde stor fornøjelse af Niko-

laj og hans kaffe - en stor tak skal lyde 

herfra, at han ville tage med, når nu un-

dertegnede er lidt vandskræk ;) 

Den 27.8. har vi fælles oprykning med 

resten af gruppen og der siger vi farvel 

( snøft) til Buni og Joka… men til gen-

gæld velkommen til Raksha og Sika, det 

glæder vi os til. 

Vi skal ret hurtigt finde ud af, hvem der 

skal tilmeldes Plan i efterårsferien, så vi 

kan får det gjort. Det er så fede kurser, 

der bliver lavet til jer unge mennesker 

rundt omkring i landet, så det er bare 

med at komme derudad. Man kommer 

tilbage med en masse erfaringer og en 

hel masse fantastiske nye venner for 

livet i rygsækken - havde jeg været i 

tropsalderen, var jeg helt sikkert taget 

afsted  

Fremtiden bringer en Spejderdag, hvor 

vi også meget gerne ser jer deltage og 

tage venner med, som er interesseret i 

at finde ud af, hvad det er, vi går rundt 

og laver. 

Årets jueltur har vi allerede bestemt 

datoen for, det bliver i weekenden fra d. 

21. - 23. november, hvor vi SÅ gerne vil 

have jer alle med, så sæt allerede nu det 

ind i din kalender. 

Ellers så starter vi op igen d. 19.8. kl. 19 

- Ses alle sammen og vi glæder os   

Trop august 2014 

Med Tropstramp 

Baloo,   
Tavi og Akeela 



6 Mødedage for Klan: Tirsdag kl 19:00 til 21:00 

Så blev det august og tid til en opda-

tering på, hvad vi har lavet siden sidst. 

Vi har været på sommerlejr med re-

sten af gruppen i Gillastig (Mia kom 

desværre ikke med, da hun skulle til 

Italien, men vi håber, at hun havde en 

hyggelig tur alligevel )  

Alle vi andre lavede en masse forskel-

ligt. Vi var ude og sejle i kano på Rønne 

Å sammen med troppen, hvor vi så en 

masse flotte steder. Vi blev også fulgt 

af en ko på noget af strækningen, og 

prøvede og sejle baglæns flere gange. 

Vi har ikke lavet det helt store i som-

merferien udover sommerlejr, da jeg 

har arbejdet i børnehaven og da jeg 

var færdig, skulle I andre på ferie. Så 

nu skal det blive godt at komme tilbage 

til spejderriet og lave nogle tossede 

ting. 

Efter oprykningen får vi Jonathan og 

Steffen op til os. Så må vi se hvilke pins-

ler, de skal igennem for at blive rigtige 

senior spejdere. Haha!  

Ej vi skal nok være søde imod jer  

 

Klan august 2014 

Hilsen Kathrine. 
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Du læste rigtigt, - Stifinderne har i år 

været på Grøn Koncert, dog hverken som 

kor for Nick og Jay eller som gæster hos 

Lågsus. 

 

Den sidste fredag i juli kørte fire Stifin-

dere til Næstved for at hjælpe på Grøn 

koncert. Allerede da vi parkerede fik vi 

et indtryk af, hvad det drejede sig om. 

15 spejdere var i fuld gang med at om-

danne en græsmark til parkeringsområde 

for nogle tusind biler.  

 

På vejen over koncertpladsen mod vores 

mødested kunne vi se hvad det er for et 

kæmpe arrangement, der ligger bag kon-

certerne. Vi fik også en påmindelse om 

hvorfor Grøn koncert ikke bare er en 

koncert, - en elektrisk kørestol med en 

ladvogn spændt efter, var et relativt 

almindeligt syn. 

Opgaverne bestod i at kontrollere adgan-

gen til bagområderne. En rimelig oversku-

elig opgave, da alle hjælpere har arm-

bånd på. Dagen igennem blev vi rigeligt 

forsynet med mad og drikke, ganske vist 

havde vi fra start fået nogle madbillet-

ter, men hvis der var behov, kunne vi ba-

re hente flere og vand kunne vi på grund 

af varmen bare hente. 

 

Allerede inden koncerten var slut, var 

man i gang med at pakke ned. Mange af 

de faste hjælpere, der er med på hele 

turen, arbejder om natten og sover om 

dagen. Det hold, der sætter hegn op, var 

nogle af de første, vi mødte om morge-

nen, og nu var de, de sidste vi vinkede 

farvel til, da vi gik. 

 

Alt i alt var det en god dag, hvor vi ud 

over at hjælpe også selv fik en god ople-

velse.  

 

Om Stifinderne også i 2015 skal være 

at finde på Grøn koncert, skal vi have 

fundet ud af indenfor de kommende 

måneder, men her ligger både mulighe-

den for en god oplevelse og en mulig 

indtægt for gruppen.  

 

Mads, Kathrine, Jette og p 

Med STIFINDERNE til GRØN KONCERT 
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Lørdag d. 5.7. mødtes en flok morgenfri-

ske og rejseklare Stifindere op foran 

hytten på Nordstjerne allé nr. 8. De skul-

le til Gillastugan i Sydsverige på sommer-

lejr. Alle hjalp til med at få bussen fyldt 

op med telte, patruljekasser og værktøj – 

man skal ikke gå ned på grej i de svenske 

skove. 

Vel ankommet hjalp alle til med at få det 

hele ned på lejrpladsen og så gik vi i gang 

med at sætte telte op, grave bålpladser 

og hvad vi ellers skulle bruge på sådan en 

lejrplads, for at få det til at fungere.  

Mange steder kunne vi se eftervirknin-

gerne af diverse efterårsstorme, der 

hærgede både i Danmark og Sverige. Vi 

kunne se, at den lejrplads vi benyttede i 

2011 helt havde mistet den sorte under-

skov i baggrunden, som omkransede sidst. 

Der var virkelig nogen, der havde leget 

kæmpe-mikado. Til gengæld så og hørte 

vi traner, som vi ikke hørte noget til sidst 

og vi nød solnedgangen i fulde drag hver 

aften. 

Søndag d. 6.7. kom en forælder som skul-

le med på lejren derop i bil sammen med 

hendes to børn(en mini og en tropsspej-

der) og en leder, som havde fået lov at 

sove ud efter Vilde Vulkaner  

Om eftermiddagen satte vi vores aktivi-

tets-telt op – en ny kreation til gruppen, 

som vi fik idéen til på Stavanger-lejren 

sidste år. Oversejlet er syet sammen af 

fem trekantede solsejl og bliver sat op 

med en midter-rafte og nogle taljeblokke 

og så en teltstang i hver spids – et ude-

mærket siesta-skygge-telt, når solen ba-

ger ned fra en skyfri himmel. 

Mandag d. 7.7. tog alle Stifindere ud på 

en eventyrlig vandring. Vi skulle ud og se 

det landskab, hvor Ronjas mor, Lovis, var 

vokset op i og efterhånden kunne vi godt 

se, hvorfor Lovis ikke var så bange for at 

sende Ronja ud på egen hånd i de store 

svenske skove.  

Vi gik og vi gik og vi gik og det var tryk-

(Fortsættes på side 9) 

DDS Stifindernes sommerlejr på kanten af Söderåsen 2014. 
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kende varmt og vi svedte og var tørstige 

og alting, men undervejs fandt vi et sted, 

hvor vi kunne få os noget frokost. Her 

mødte vi også Vibe med oppakning, som 

havde fået lov til at vente med at komme 

til om mandagen, da hun havde været på 

Roskilde Festival.  

Efter frokosten legede vi lidt og gik så 

videre mod Odensjön.  Derefter gik vi ret 

stejlt op igen og nød udsigten ned på 

Odensjön – det var helt fantastisk, når 

man er vant til flade Amager. 

I løbet af hele dagen havde vi hørt en del 

rumlen i vejret og på vej hjem gennem 

nationalparken blev det pludseligt temme-

lig meget regnvejr, så vi stillede os alle 

sammen ind i ly af et stort, tæt træ, hvor 

vi troede vi ville stå i ly et stykke tid. 

Men nej – i løbet af 3 minutter regnede 

det igennem og vi blev enige om, at vi var 

nødt til at gå videre, da vi nu alle var to-

talt gennemblødte, så vi skulle bevæge os 

for ikke at komme til at fryse. – Yderme-

re var vi ikke helt på det rene med, hvor 

præcis vi var – så vi gik efter Marias GPS, 

som heldigvis kunne hjælpe os lidt. 

Da vi endelig kom hjem, blev det tørvejr 

igen, men vi havde en masse kolde og våde 

spejdere, så vi tændte op i tørrehuset og 

puttede ungerne i bad – samtidig kunne de 

så tjekkes for flåter, som vi havde hørt, 

der var mange af i år. Til aften fik vi kar-

toffel/porre-suppe, som var et perfekt 

valg til at få varmen igen indefra. 

Tirsdag d.8.7. skulle troppen og klanen ud 

og sejle i kano på Rønne å – som det hed-

der, så de tog tidligt afsted, da de skulle 

gå ned til kanoudlejningen. Én af pigerne 

som var vrikket om den første dag og 

klanlederen blev kørt derned, så de kunne 

ro med på turen. Troppen og klanen over-

nattede i en shelter fuld af fluer under-

vejs. Rasmus, Nikolaj og Steffen tog en 

dukkert i åen om aftenen og lignede små 

vandhunde, men de skulle passe lidt på, at 

strømmen ikke tog dem med sig. 

Juniorerne skulle også have været på hike 

den dag, men da det var så varmt, blev 

det til en 20 km’s éndagstur næste dag og 

minierne hyggede sig med at tage lejr-

mærket, hvor man lærer at tænde bål 

helt fra starten af – de var rigtig stolte, 

da det lykkedes. 

Onsdag d. 9.7. gik minierne en 10 km’s tur 

i Söderåsen. Vi gik til Liagården, som er 

et vandringshotel, hvor man, hvis man er 

på vandretur kan overnatte indendørs, 

hvis det er nødvendigt. Det er et gammelt 

hus, som er indrettet med sengepladser, 

hvor man kan lægge sit liggeunderlag og 

sovepose ud på, man kan lave sin mad i 

køkkenet, hvor forskellige ting var blevet 

efterladt til de næste. Udenfor kunne 

man med en gammeldags pumpe hjælpes 

ad med at få fyldt sin drikkedunk igen, 

det var vældig sjovt for de minier, som 

(Fortsat fra side 8) 

(Fortsættes på side 10) 
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aldrig havde set sådan en før. 

Derfra vandrede vi ned i bunden af åsen, 

hvor Syd-Sverige nemt kan forveksles 

med en regnskov i Syd-Amerika. Kæmpe 

bregner voksede i underskoven, vi gik hen 

over sten, som p.g.a. frosten i jorden om 

vinteren var brudt op i mindre stykker, 

som man ikke altid kunne være sikker på 

blev liggende dér, hvor de lå, når man sat-

te foden. Lidt senere var der placeret 

planker nede i bunden, som man kunne gå 

på. Da vi havde gjort det lidt, gik vi over 

den lille å og så gik det ellers opad på den 

anden side. – Jeg kan godt skrive under 

på, at det var nogle seje minier, der nåede 

toppen at den edder-stejle skrænt. Un-

dervejs fandt vi lige et træ at stå op ad, 

så vi kunne puste lidt ud og dykke engang i 

en slikpose, som på forunderlig vis var 

smuttet med i min rygsæk. Igen oppe på 

den anden side følte vi os hensat til en 

dansk bøgeskov, så meget ændrer land-

skabet sig i denne fantastiske national-

park. 

Det var nogle glade og trætte minier, der 

kom hjem på lejren igen, men de havde 

absolut fortjent deres 10 km’s mærke for 

den dag.  

Vel hjemme igen kørte undertegnede ud 

for at hente de to tropsspejdere og klan-

lederen, ja, troppen skulle have to med 

hjem til lejren, da de havde været en lille 

tur i vandet. Samtidig skulle vi ud med 

aftensmad til resten af kanoholdet, så 

det havde noget de kunne tilberede ved 

Sortsøen, hvor de skulle overnatte i en 

shelter og først skulle komme hjem på 

lejren næste dag. 

 

Torsdag. D.10.7. var det helt utroligt 

varmt, så vi fik øvet os lidt i forskellige 

spejderfærdigheder og vi fik besøg af 

familien Falmer – altså Peter, Mikael, 

Christina og lille, skønne Frederik med 

tørklæde - som havde medbragt en fanta-

stisk chokoladekage hjemmefra – den 

smagte rigtig godt.  

I løbet af dagen begyndte vi at blive lidt 

(Fortsat fra side 9) 

(Fortsættes på side 11) 
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bekymrede på lejren over, at vores kano-

folk ikke var kommet hjem endnu. Men da 

vi endelig fik taget os sammen til at sen-

de én ud for at finde dem, gik der fem 

minutter, så kom de – de havde såmænd 

bare sovet helt fantastisk – og længe - i 

en shelter ved Sortesøen. De havde væ-

ret en tur oppe på Kopparhatten og nyde 

den helt unikke udsigt og så havde de el-

lers vendt næsen mod Gillastugan igen. 

Her kom de lige alle sammen i bad, inden 

vi fik aftensmad – måske alle var bedst 

tjent med det og om aftenen hyggede vi 

med lejrbål og sange til de mindste skulle 

bæres i seng. 

I stedet for at overnatte på hike, havde 

juniorerne fået lov til at sove i lejrens 

shelter og det blev både minier og junio-

rer så vilde med, at de sov dér resten af 

lejren. 

Undervejs på lejren, havde alle grene på 

skift fået til opgave at finde en ting, der 

mindede om den enkelte dag og så skulle 

den sættes på en kæmpe drømmefanger. 

Den blev ret flot med alt fra nissehue til 

en sur sok – selvfølgelig hører der en lille 

historie til hver ting, som man kan få, 

hvis man spørger. 

 

Fredag. D. 11.7. begyndte vi at pille lejren 

lidt ned og for at få oprydning til at lyde 

positivt, havde vi sat en voksen op ved 

rafteladen medbringende slikspanden. Så 

hver gang, der kom en spejder op med en 

rafte, fik de et stykke slik og samtidig 

blev rafterne lagt rigtigt, så de næste 

bare kunne gå til dem. Det virkede rigtig 

godt og det gik hurtigt og smertefrit, da 

alle hjalp til. 

Fredag aften havde vi også et lille lejrbål 

og fuldmånen så til i løbet af aftenen og 

så var den lejr næsten slut. – Næste dag 

ville bussen hente os alle sammen igen og 

vi skulle hjem til mor og far og i bad og 

hvad dertil hører. 

 

Hjemme igen blev vi modtaget af alle for-

ældrene og de havde været så søde at 

gøre klar til lederne, så alt kunne blive 

lagt på plads i hytten med det samme. 

Der var sat kaffe over og bagt boller og 

kage til os, så det var en fornøjelse. 

Mange tak for en dejlig sommerlejr i det 

fantastiske Söderåsen – og vi kan kun 

sige, at har man ikke været dér, så skulle 

man prøve det. En stor istidsridse place-

ret i det sydlige - ellers flade - Sverige, 

der er helt fantastisk  
 

 Akeela  

(Fortsat fra side 10) 
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VI skal ud på de vilde våger og får som altid en på oplevelsen. 
Turen er en super udvidet fjolle tirsdag   

 

Det er i weekenden fra fredag den 19. september kl. 18.00  

til søndag den 21. kl. ca. 15.30.  

 

Det er et tropstur med gamle som nye tropper og vores hyggelige klan   

kommer også – mange super gode oplevelser venter på jer.  

Citat fra Homer:  - Hallo, er det oplysning?  Giv mig nummeret til 112 

 

På denne tur skal vi på spændende løb, hvor det  bare er  

 - at tage et valg er i sig selv en udfordring.  

Vi skal løse mange spændende opgaver,. 

Så tag det første valg!!  

 

Tilmeld dig nu!!  (senest tirsdag den 9. sep.)  

 

Pris for turen er 275,- med så er du også sik-

ker på, at når du kommer hjem, er rygsækken 

fyldt godt op.   

 

På turen kommer Rasmus,, Katrine og Jette 

med som deltager, som altid for vi stor brug 

for alt den hjælp vi kan  få, med at holde 

styr på dem  

 

Vi glæder os til sensommerturen i den dejlige 

natur     

Hilsen fjollet tirsdag venderne  

Lars og co.  

 

Mere info på tlf. Rasmus 40 29 72 07 og Lars 40 97 36 19  

 

Jeg kommer, klart med på turen, for jeg har nu taget det første valg. 
 

 

Navn: __________  Kvittering:____________  
 

 

Tilmeldingen ligger også på hjemmesiden.. 
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 August September 

1   

2  Flyer uddeling  

3   

4   

5   

6  Spejderdag  

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13 Første skoledag   

14 Ledermøde kl. 19:00  

15   

16   

17   

18 Juniormøde  

19 Trops/ -klanmøde Fjolle ”tirsdag” 

20 Minimøde  Fjolle ”tirsdag” 

21  Fjolle ”tirsdag” 

22   

23   

24   

25   

26   

27 Oprykning kl. 18 - 19:30  

28   

29   

30   

31   
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Junior 24/8 Sahrabi (Charlotte) 15 Års  Stjerne  

 25/8 Sika (Helena) 5 Års  Stjerne  

Trop 7/8 Fox (Amalie) 14 Års  Føsda 

 14/8 Tjo (Kamille) 14 Års Føsda 

 16/8 Nikoline 14 Års  Føsda 

 21/8 Gustav 2 Års  Stjerne  

X-TA 31/8 Melvin (Karen) 5 Års  Stjerne  

RRA 4/8 Havtrold (Helene) 35 Års  Føsda 

GH 15/8 Hathi (Jacob) 9 Års  Stjerne  
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GL: 
Jack Boëtius (Gekko) 

Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup 
3250 0073 / 4044 4466 

jack@boetius.dk 

 

Emilie Falmer (Mille) 

Poul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411 

2850 Nærum 

2163 6470 
Mille.falmer@hotmail.com 

ML: 
Vibe Jørgensen (Darzee) 

Saltværksvej 73A, 2. th, 2770 Kastrup 
2075 9045 

Vibe@stifinderne.net 

MA & JA  
Kathrine Bjerre (Radha) 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 
2348 4782 

Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

MA: 
Mads Jensen (Glip) 

Østbirk Allé 13 ,2770 Kastrup 
3250 3390 

madsj123@ofir.dk 

 
Niklas B.P. Jørgensen (Chikai) 

Rimsøvej 26, 2770 Kastrup 
3252 5831 
hjpj@mail.dk 

JL: 
Charlotte Falmer (Sahrabi) 

Cypres Allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 / 2168 6937 
charlottefalmer@gmail.com 

 

JA: 
Peter Glennung (Chui) 

Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 
3251 3014 

Team-glennung@post.tele.dk 

JH: 
Jonathan Pedersen (Buni) 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
 

TL: 
Rasmus Thomsen (Tavi) 

Ved Mønten 15,3.tn. 2300 Kbh S. 
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

TA: 
Martin Vedel Andersen (Baloo) 

Christian Kolds Allé 10, 2770 Kastrup 
3252 6180 

 

 
Jette Bjerre (Akeela) 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 
3252 0213 / 3031 7413 

jette.bjerre@stifinderne.net 

KL: 
Kathrine Bjerre (Radha) 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 
2348 4782 

Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

Formand: 
Merete Holst 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
5135 6377 

mereteoglars@vip.cibercity.dk 

Kasser: 

Christian Ougaard  

Kastrupvej 228, 2770 Kastrup 

Danske Bank 1551-2680561799  

2044 9127 
Cou@ombudsmanden.dk 

Støtte-

foreningen: 

Formand Flemming Bjerre fl.n.bjerre@comxnet.dk 

Kasser Peter Falmer p.falmer@tdcadsl.dk 

3252 0213 

3251 5170 

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100,00.– pr medlem pr. år. 

Indsættes på konto i Bank Nordic 6509—3052993228 Husk at skrive Navn på - TAK ! 

Husk at følge os på hjemmesiden www.stifinderne.net 

Hytten Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup (3252 5001) 



16 Tryk: Stifinderne  2014 

Der tages forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Flemming (Reduktør)  & Jette (Reduktøs) Bjerre 

Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

3252 0213 OBS NY MAIL 

reduktionen@stifinderne.net  

Reduktionens klumme: 
Vi havde sagt at bladet denne gang kun kom på net-

tet, med ved nærmere eftertanke, ligger bladet klar 

i spejderhytten, når I starter igen. Ellers kommer 

der også nogle på hovedbiblioteket, som sædvanligt. 

Det lykkedes at få skrevet en beretning fra som-

merlejren i Gillastugan, det er den originale beret-

ning du kan læse hér, og ikke den redigerede du kan 

se i Tårnbybladet, her står jeg ( Reduktøren) som 

forfatter og det er en lille fejl.  

Husk at du kan se alle billederne fra lejren, på vores 

hjemmeside www.stifinderne.net under galleriet. 

Og nu starter det hele op igen, med spejdermøder, 

hyttepatrulje og så videre, og så videre…. 

Når I sender til reduktionen skal I bruge vores nye 

m@il-adresse, som står nedfor, reduktøren får ikke 

ledermailene. 

 

God sommerhilsen fra. 

Reduktør og –tøs  

mailto:reduktionen@stifinderne.net

