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Gruppeledernes juni-hjørne 2014
Så er der gået endnu en måned og det er

relsen fra bestyrelsen viser, at der er

blevet tid til endnu et bladindlæg fra

blevet tjent over 5000 kr. ind til gruppen

vores side. Jeg håber, at alle har haft

i år, så kæmpe tak for indsatsen, og også

mulighed for at nyde det gode vejr, mens

en stor tak til vores bestyrelsesformand

det har været her. Dansk vejr skal man

Merete, som ville stå som kontaktperson

sætte pris på, når det er her, som det

og tovholder for lodderne i år.

også blev demonstreret ved ”Stjerner i
Natten”, som efter sigende skulle være
blevet lidt mudret til sidst. Af hvad jeg
har hørt fra både børn og voksne, var
det både sjovt og vellykket alligevel, og
vi håber, at mange udefra har set, hvad
Stifinderne har at byde på og at I, som
var derude, også fik set hvad der ellers
foregår af sjove ting i vores kommune.
Så tak til de ledere og frivillige der ville
bruge deres fredag på at stå på stand og
tak til de børn og forældre, der kom forbi derude.

Men nu er sommeren på vej og derfor vil
vi endnu en gang gøre reklame for den
mest fantastisk lækre gruppesommerlejr, som kun er lidt over en måned væk.
Vi som gruppeledere glæder os vildt til
endnu en gang at have en fælles lejr, og
de skønne svenske omgivelser kunne ikke
være bedre til formålet, da vi håber at
komme rigtig meget ud i naturen på
tværs af grenene og hinanden. Det betyder selvfølgelig også, at vi kommer ud at
gå meget, så det kan klart anbefales at
øve sig lidt hjemmefra. Dem der ikke skal

Nogle andre børn, og måske nogle af de

med på turen opfordres også til at gå en

samme, der skal have tak, er dem af jer

tur i skoven eller på stranden, hvem ved,

der har været ude og sælge Lillebrorlod-

de kloge mennesker siger, det er sundt.

der i den forgangene måned, det er en

Med Spejderhilsner

stor hjælp til Stifinderne, da pengene er
med til at holde gruppen ved lige. Opgø-

Jack og Mille

OBS FRA KASSEREN
Vi har stadig knas med at komme på NETS og få opkrævet kontingent.
Håber snart, at det kommer i orden, hvorefter I vil få opkrævninger med korte
mellemrum, indtil vi har fået indkrævet det udestående.
I første omgang kommer der et indbetalingskort med al det skyldige. Hvis I ikke har
mulighed for at betale det hele af én gang, vil resten af beløbet blive overført til
næste indbetalingskort.
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Håber på jeres forståelse

Bestyrelsen

Mini juni 2014
Så står der lige om lidt sommerferie og
ikke mindst sommerLEJR på programmet,
men inden da er der da lige forskelligt, vi
skal nå ☺
Vi lægger ud med Skæg & Blålys, som vi
holder med alle de blå spejdere rundt
omkring fra Amager, nemlig Amager Division. Hvert år mødes vi et sted på Øen og
hver gruppe
laver
så en aktivitet, som
alle
kan
prøve. Det
bliver til
et stort
”spejdertivoli”,
men altså
uden rutchebane
og candyfloss. Alle
kan deltage, og og-

så ikke-spejdere er velkomne. I år foregår det lige ved Islands Brygge Kulturhus, helt ud til havnen, og vi mødes udfor
hovedindgangen eller lige ved siden af..
Vi skal jo alle sammen med på sommerlejr
til Sverige, og det er lidt nyt for nogle af
jer. Derfor holder vi et forældremøde
torsdag d. 12.juni kl 18-19, hvor I kan få
svar på alle jeres spørgsmål og ellers bare blive lidt klogere på, hvad det nu er
for noget, vi skal. Det er for forældre,
og spejderne kan selvfølgelig selv lege
udenfor, men det er ikke et spejdermøde
som sådan.
Inden vi går helt på ferie, skal vi endelig
nå at holde vores traditionsrige OG altid
nyopfundne familiedag, et af vores allermest elskede fællesarrangementer for
hele familien. I år er det det rene sørøveri, vi skal ud i, så skru træbenet på og
drag til søs med hele familien, det bliver
knaldsjovt!

Program:
4/6

På Islands Brygge!! Skæg & Blålys med resten af Amager Division.
Se seddel for info (evt. på stifinderne.net)

11 / 6

Sommerlejr-forberedelser

12 / 6

kl 18-19 Forældremøde om sommerlejren

14 / 6

Familiedag. Pirateri! Se seddel for info

18 / 6

Sidste møde inden ferien! Skt. Hans-møde ☺

5 - 12 / 7
20 / 8

Sommerlejr i Gillastig, Sverige
Første møde efter sommerferien!

Mange sommervarme
spejderhilsner

Glip, Chikai,
Radha og Darzee.
(Mads, Niclas, Kathrine & Vibe)

Mødedage for Minier: Onsdag kl 18:00 til 19:30
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Kære Juniorer
Så kære juniorer, er dette sidste indlæg, inden vi går på sommerferie!
Tænk, hvor det går stærkt og hvor der
dog er sket meget i det her spejderår! I
har nok ikke mærket så meget til, at Stifinderne har fået nye gruppe ledere, men
VI HAR SAGT GODDAG TIL Chui som
leder og farvel til Vashan, som stoppede
efter jul.
Vi har haft fastelavnsfest, Sct. Georgsdag og her senest, var der også nogle,
der var henne og sige hej til os, da vi var
med på Stjerner i Natten på Fælleden.
Vi har arbejdet med kort og kompas, vi
har lavet nisser, vi har fløjet med luftbaloner, vi er nu ved at lave spil, og sidste
gang tog vi en pause fra det hele og kørte ræs i troppens biler sammen med Lars!
Det var godt nok skægt;-)
Om ganske kort tid er der så familiedag
og denne dag står i piraternes tegn – eller måske Skatteøens tegn, for der er
både et skattekort, der skal samles, der
er sørøvere og pirater, men der er garanteret også både kokke, kromutter, måske
vagter…..det kan jo være en gammel handelsø, vi lander på??? Jeg ved det ikke,
men jeg ved, at i sørøvernes og piraternes univers, findes der mange forskellige
figurer og der er frit slag.
VI håber rigtig mange af jer har lyst til
at deltage, det er blevet en fantastisk
tradition, at vi inden sommer laver en
skæg og anderledes dag for både spejdere og forældre.
I skrivende stund har vi et reelt spej-
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dermøde tilbage: På mandag 2. juni…….
Vi har en pinse om et øjeblik og der er
derfor ikke møde 9. juni, hvor det er 2.
pinsedag.
Vi holder sommerafslutning for juniorerne 16. juni
Og så står der sommerlejr over hele linjen – de spejdere der skal med, til jer
kan vi sige, at forældrene bliver inviteret til et lille info møde omkring lejren.
Man kan nå her på falderebet at tilmelde
sig turen – men det er ved at være sidste
chance.
Ellers tror jeg vi vil sige tak for et dejligt spejderår, vi glæder os meget til at
starte et nyt år op, og så vær opmærksom på, at der er Skæg og Blålys på Islands Brygge 4. juni og man må gerne tage en ven eller fem med ☺ Se mere på
seddel, der er omdelt eller på vores
hjemmeside.

Med spejdersommerhilsen

Chui, Radha,
Buni og Sahrabi

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

Trop juni 2014
Ja - så nåede vi det sidste blad inden
sommerferien! - Hold da op, det går
stærkt ☺
Lad os se - meget af maj måned gik med
at færdiggøre Oak City-bilerne og hjælpe gruppen med at sælges Lillebrorlodder. - Vi var faktisk med til at indtjene
omkring 5000,- kr. til gruppen!!! ☺
Til Oak Cityløbet havde vi jo en helt ny
Believer-Bil med til vores fantastiske
tropstøser. - (Se forsiden) Tænk jer: På
selve løbet, som tøserne aldrig har været med til før, mødte de undervejs en
lille og forladt mini fra en anden bil. Hende fik de samlet op, sat foran styretovet i deres egen bil og så tog de hende
med hjem til Egemose-Centret!… Dér
blev den gamle trops-mor og Onkel Doris
rigtig stolte - se dét er rigtig spejderånd på slap line ☺

Vi har fået et par nye tropsspejdere.
Nikoline har gået i Jette´s klub og hendes far har engang været Stifinder og
så har vi fået Daniel, som Andreas har
taget med - det er vi rigtig glade for velkommen til dem ☺
På onsdag skal vi alle til Skæg og Blålys
med resten af de andre spejdere fra
Amager Division - det plejer at være
vildt hyggeligt.
HUSK: Den 10. juni har vi fjolletirsdag, som vores fantastiske forældre afholder for os - og vi kan kun sige én ting:
DET BLIVER IKKE KEDELIGT ;)
De. 14 juni afholder vi Stifindernes traditionsrige familiedag på grunden - denne gang står den i piraternes tegn og dét
skal nok blive godt.
Ellers står den jo snart på sommerlejr i
Gillastig i Sverige - et helt igennem fantastisk sted, som man godt kan glæde sig
til, hvis man ikke har været der før.
D. 17.juni afholder vi sommerafslutning,
hvor vi nok finder en ”heks” at brænde
af - eller noget… Vi ses ☺

Arrrgh Matey fra

Baloo,
Tavi og Akeela

Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00
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Klan juni - juli 2014
Så blev det tid til endnu et indlæg til
vores blad, og denne gang for 2 måneder.
Vi har i det sidste stykke tid arbejdet
lidt mere med kort og orientering, og vi
har fået Lars til at lave noget orientering for os til september, så det håber vi
på går godt.

Vi har også lavet et WOOP løb til troppen (og lidt os selv), hvor vi alle fik afprøvet sæbekassebilerne inden I skulle
afsted på Oak City Rally, hvor I endte
med at få en rigtig flot 7. plads blandt
seniorerne i en rigtig flot tid. Stort tillykke med det.

hun skal til Italien med familien.

Efter ferien har vi så et enkelt møde
eller to kun for os selv, før vi forøger
klanen med 50% da Jonathan og Steffen
kommer op og leger med os. Det skal nok
blive godt at få et par stykker mere med
til vores skøre ideer og forunderlige indslag, som vi kommer med engang imellem.
Jeg tror at fra næste spejder-år, så vil
jeg lade tjansen om at skrive indlæg gå
på runde mellem os alle, så det ikke er
mig, der har tjansen hver måned. Det kan
også være sjovt at læse, hvad I andre
kan finde på at skrive.
Nu er der ikke mere at sige, end at jeg
ønsker jer alle en rigtig god sommer og
pas nu godt på jer selv.

Nu står den snart på familiedag og så er
vores spejder år lige ved at være slut. Vi
har lige en uge i Sverige med resten af
gruppen. Desværre skal Mia ikke med, da
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Mødedage for Klan: Tirsdag kl 19:00 til 21:00

Kathrine.

Korsvejsmarkedet 2014
Markedet i år gik rigtigt fint. Vi havet
lavet en helt ny bod med stiger, der kan
slås sammen og justeres i flere vinkler.
Den fylder lidt mindre end den gamle, når
stigerne er slået sammen, men er væsentlig lettere at håndtere, selv et par
minispejdere kan sætte den op.
Jeg vil takke for den store indsats med at
lave den. Jeg havde egentligt tænkt mig,
at der skulle være 5 stiger og 12 hylder,
med det blev til 13 stiger og 27 hylder,

pu-ha. - Og så en tak til dem, der gav en
hånd i boden. Sæt allerede nu X i kalenderen lørdag d. 6. juni 2015, for det er næste gang. Og husk at I kan se mange flere
billeder på :
www.stifinderne.net og
www.korsvejsmarked.dk
Med støtte hilsen.

Flemming Bjerre.
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Tusind tak for et rigtig godt Skæg og Blålys
- og Dus´s uundværlige Løvejagt ☺
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Juni
1

Juli

August

Senest tilm. til sommerlejr

2
3
4

Skæg og Blålys på
Islands -Brygge

5

Sommerlejrmøde for de ledere,
der skal med

6
7
8
9
10
11
12 Mini-forældremøde kl. 18 - 19
Ledermøde kl. 19

13

Første skoledag ☺

14 Familiedag
15
16
17
18

Juniormøde

19

Trops/ -klanmøde

20

Minimøde

21
22
23
24
25
26
27 Sidste skoledag ☺

Oprykning

28
29
30
31

9

Mini

Junior

Trop:

Klan
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29-06

Glip (Mads )

18 Års

Føsda

03-07

Pakha (Sophie)

7

Års

Føsda

03-06

Buni (Jonathan )

16 Års

Føsda

18-06

Muschick (Nicolai)

5

Stjerne

29-06

Ajla (Ea )

11 Års

Føsda

12-07

Ibex (Victoria)

11 Års

Føsda

03-06

Buni (Jonathan )

16 Års

Føsda

13-06

Joka (Steffen )

16 Års

Føsda

15-06

Baloo (Martin )

42 Års

Føsda

27-06

Jacala (Andreas )

15 Års

Føsda

29-06

Glip (Mads )

18 Års

Føsda

30-06

Paxi (Mia )

17 Års

Føsda

Års

GL:

Jack Boëtius (Gekko)
Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup
Emilie Falmer (Mille)
Poul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411
2850 Nærum

ML:

Vibe Jørgensen (Darzee)
Saltværksvej 73A, 2. th, 2770 Kastrup

MA & JA

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

MA:

Mads Jensen (Glip)
Østbirk Allé 13 ,2770 Kastrup

3250 0073 / 4044 4466
jack@boetius.dk

2163 6470
Mille.falmer@hotmail.com

2075 9045
Vibe@stifinderne.net

2348 4782
Kathrine.bjerre@stifinderne.net

3250 3390
madsj123@ofir.dk

Niklas B.P. Jørgensen (Chikai)
Rimsøvej 26, 2770 Kastrup

3252 5831

Charlotte Falmer (Sahrabi)
Cypres Allé 56, 2770 Kastrup

3251 5170 / 2168 6937

JL:
JA:

Peter Glennung (Chui)
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup

JH:

Jonathan Pedersen (Buni)
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup

TL:

Rasmus Thomsen (Tavi)
Ved Mønten 15,3.tn. 2300 Kbh S.

TA:

Martin Vedel Andersen (Baloo)
Christian Kolds Allé 10, 2770 Kastrup
Jette Bjerre (Akeela)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

KL:

Kathrine Bjerre (Radha)
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

Formand:

Merete Holst
Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup

Kasser:

Christian Ougaard
Kastrupvej 228, 2770 Kastrup
Danske Bank 1551-2680561799

hjpj@mail.dk

charlottefalmer@gmail.com

3251 3014
Team-glennung@post.tele.dk

4029 7207
rakmu@hotmail.com

3252 6180
3252 0213 / 3031 7413
jette.bjerre@stifinderne.net

2348 4782
Kathrine.bjerre@stifinderne.net

5135 6377
mereteoglars@vip.cibercity.dk

2044 9127
Cou@ombudsmanden.dk

StøtteFormand Flemming Bjerre fl.n.bjerre@comxnet.dk
3252 0213
foreningen: Kasser Peter Falmer
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)11

Reduktionens klumme:
Sommerlejren nærmer sig - så husk at komme med
Jeres billeder fra lejren, så vi kan få dem lagt på
vore hjemmeside.
På Korsvejsmarkedet var vejret perfekt, der var
mange gæster og vi fik solgt fint. Serviceteamet
(Reduktøren) var lidt træt i fødderne af at gå, så
derfor fik han denne idé, som du kan se her ☺

onslokalet, så det omtalte Skæg og Blålysarrangement er overstået - til gengæld er der en
flot collage med billeder derfra - FRA OS TIL JER.
Vi glæder os til en dejlig Familiedag i Piraternes
tegn ☺

God sommerferie fra
Reduktør og –tøs

Vi er denne gang lidt forsinket med bladet, undskyld
for det - der var så meget der skulle nås i redukti-

Flemming (Reduktør) & Jette (Reduktøs) Bjerre
Vægterparken 237, 2770 Kastrup

3252 0213

OBS NY MAIL

reduktionen@stifinderne.net
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Tryk: Stifinderne ☺ 2014
Der tages forbehold for tylkfejl og mistolkninger

