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Gruppeledernes juni/juli-hjørne 2015 

Så er det blevet Juni og sommeren er ved 

at være over os. Sommerferien banker på 

døren og det gør Stifindernes sommerlejre 

også. Vi ved, at det bliver nogle super ture, 

så glæd jer også til, at spejderne kommer 

hjem og har en masse at fortælle. 

I maj har vi solgt Lillebror lodder og der 

har været ”Stjerner i natten”, som vi igen i 

år var ude til. 

I juni var der ”Skæg og Blålys” den 

3.5.2015 på Amagerstrand - en rigtig dejlig 

og blæsende aften med mas-

ser af spejdere, ledere og 

forældre ☺ 

Vi vil se, om vi kan få lidt 

hjælp fra jer forældre til 

forskellige ting. Den ene af 

tingene er til minimøderne, 

der kan vi godt bruge nogle 

folk, der kan hjælpe, når de 

har tid. Det er ikke som fast 

leder, men når I har tid. Hå-

ber virkelig, at der er nogle, 

der kan finde lidt tid til det-

te, da vi akut står og mangler 

hjælp… 

- Mere om dette på minisi-

den... 

Til sidst vil vi bare ønske jer 

alle en god sommer ;-) 

Med venlig hilsen 

     Jack og Mille Jack og Mille Jack og Mille Jack og Mille     



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

Hej minier ! 
Så blev det 
juni måned og 
sommeren er 
lige rundt om 
hjørnet. 
Det var godt, 
at se så mange 
af jer til 
Skæg og Blå-
lys. Vi håber, 

at I havde en sjov aften og mødte nogle af 
alle de andre blå spejdere, vi er på Amager. 
D. 13/6 har vi familiedag, hvor vi sammen 
med de andre spejdere og deres familier i 
gruppen skal hjælpe med at løfte forbandel-
sen, der er blevet lagt over hytten. Det er en 
dag med sjov og spas, hvor man kan hygge sig 
med sin familie og vise, hvor meget man kan.  

Sidste møde inden sommerferien bliver  
d. 17/6. - så må vi se, hvad vi finder på af 
ting til den dag. 
I sommerferien skal Tirtha, Pakha, Juhna, 
Tha, Tutu, Tariq og Tariqs lillesøster på som-
merlejr til Gurredam sammen med juniorerne 
og vi er så heldige at Tariqs far også tager 
med os. Her kommer vi bla. til at møde en 
masse andre spejdere og vi kommer også til 
at lave noget mad over bål. Så der er en mas-
se ting at glæde sig til. 
Ellers må I have en god sommerferie alle 

sammen og så ses vi 

igen efter sommer-

ferien til en masse 

nye spejder ting. 

Med spejderhilsner 

    HenrietteHenrietteHenrietteHenriette    
    og Radha.og Radha.og Radha.og Radha. 

Kære forældre  
…..og andre, der har lyst til sjov og  
udfordringer. 
Hvis du kan afse et par timer, så tilbyder vi 
sjov og udfordring ganske gratis.  
Lederne i Stifinderne har en masse planer og 
ideer til sjove, spændende, udfordrende og 
udviklende spejderarrangementer, som vi rig-
tig gerne vil tilbyde spejderne i Stifinderne. 
Nogle af arrangementer vil vi også gerne 
åbne for andre børn og unge, så de får mulig-
hed for at prøve, hvad det er at være spej-
der. 
For at have hænder nok, skal vi bede om 

hjælp fra vores 
spejderforældre 
og hvem, der ellers 
har tid og lyst.  
 
Vi planlægger:  
Spejderaktivi-
tetsdag - lørdag 
den 5. september. 

Spræl i havnen - lørdag den 12. september. 
Ud at gå med de blå - lørdag den 3. oktober. 
I forbindelse med aktivitetsdagen vil vi også 
meget gerne have hjælp til trykning af flyers, 
uddeling af flyers (30/8 og 1/9) og indsamling 
af præmier. 
Og endelig er der vores nissetur, hvor vi også 
i år gerne vil have hjælp til både køkken og 
aktiviteter. 
Nissetur 20. – 22. november. 
Vi vil gerne have flere (voksne) hænder til 
vores miniafdeling, så vi kan blive ved med at 
udvikle arbejdet og tilbyde en sjov og udvik-
lende spejdertid til endnu flere. Derfor søger 
vi forældre og andre, der har lyst til at bruge 
et par timer sammen med vores minier og de-
res ledere en gang hver anden, tredje eller 
fjerde uge, eller når det passer dig. 
Har du mulighed for at hjælpe os ved et eller 
flere af disse arrangementer, så giv dit barns 
leder besked.  

Med spejderhilsen 

Lederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i Stifinderne 



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

Så er sæsonen ved 
at være forbi! For-
an os venter der en 
– forhåbentlig – 
super sommerlejr 
på Gurredam. 
Hold da op, hvor vi 
glæder os! Der er 
lagt et super spæn-

dende program for os. Det er jo det, der er 
hele fidusen ved at vælge centerlejr. Der er 
ofte nogle kanon tilbud, som vi ikke selv kan 
give jer, men som kan lade sig gøre, fordi der 
er et center-team. Afrejsetid og hjemkomst-
tid, hvorfra og hvorfor og hvordan kommer 
der en særlig seddel ud om – lige om et split 
sekund;-) 
(Det går ikke altid så hurtigt, men det er for-
di, jeg er vant til, at i mit fag arbejder vi i 
evighedens perspektiv ;-) 
 
Det har været en dejlig sæson. Vi har ikke 
været mange, men vi har været rigeligt til, at 
det har kunnet lade sig gøre, at lave de ting, 
vi har planlagt. Det ændrer ikke ved, at vi 
meget gerne vil have nogle flere juniorer ef-
ter sommerferien. Vi har nogle, der rykker op 
til troppen og vi får nogle stykker fra minier-
ne, men vi vil så gerne være mange flere. 
Sommeren står for døren og ud over, at vi 
skal på sommerlejr, er der sikkert mange af 
jer, for hvem der venter en spændende som-
mer med rejser til eksotiske steder, eller 
super gode oplevelser her i vores eget land. 
Det glæder vi os til at høre om, når I kommer 
hjem. 
Men nu skal vi jo lige gennem sommeren, som 
vist mere er sommer på kalenderen end rent 
praktisk! Det er ikke varmen, der gør, at le-
derne kan virke ukoncentreret;-) Mere varme, 
tak! 
 

LØRDAG 6. JUNI må det gerne være skønt 
vejr. Der kan I komme og finde os på Kors-
vejsmarkedet. Det er Støtteforeningen, der 
som altid har en stand. - Har man lyst til at 
hjælpe til, er det bestemt noget, der kan lade 
sig gøre – man får faktisk et kæmpe tak og 
dejligt selskab for det. 
 
Inden vi går på ferie, ligger der dog en fami-
liedag og venter OG skynd jer at tilmelde jer. 
I år står familiedagen i magiens tegn, med 
hekse, troldmænd og mystiske ingredien-
ser……en uhyggelig forbandelse er også inde 
over, så vi har brug for alle – store som små 
til at hjælpe med at bryde den. KOM ENDE-
LIG MED!!!! - LØRDAG 13. JUNI 
 
Allerede i begyndelsen af september, nemlig 
5. september har vi så Spejderdag – glæd jer 
til den og husk, at til denne dag, må man me-
get gerne have venner med. Det er en god 
måde at møde os på, og finde ud af, om man 
har lyst til at prøve det der spejderi ☺ 
 
Lige nu, i skrivende stund, har vi 4 møder til-
bage – det sidste er et pakkemøde til som-
merlejren og det betyder at jer, der ikke skal 
med på lejr, har tre møder tilbage. 15. juni 
holder vi således officiel afslutning med bål, 
guf og hygge. Og så selvfølgelig lidt evalue-
ring på det her spejderår. 
 
Ja,……hvad skal man sige? Vi har nydt det her 
år. Nu kommer bladet først igen til septem-
ber, og derfor ønsker vi, fra alle os til alle 
jer, en rigtig glædelig sommer ☺ 
 

Med spejderhilsen 

Radha, Buni,Radha, Buni,Radha, Buni,Radha, Buni,    
Sahrabi og Chui. Sahrabi og Chui. Sahrabi og Chui. Sahrabi og Chui.     

Hej Juniorer 
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Så nåede vi sommerudgaven af Stifin-
derbladet. 

Vi har pyntet vores flotte biler - tøser-
nes blev først til en Grisling-bil og blev 
malet lyserød i stedet for pink. Pigerne 
blev enige om, at de skulle have tylskør-
ter på og der skulle males Grislingestri-
ber på bilen… Fint, vi fik købt tyl i alver-
dens nuancer fra lyserød til lilla, men da 
det kom til stykket, så blev det til slør 
til alle - undtagen Kirba, som ville være 
gom og så blev bilen omdøbt til 
”Bryllupskaret” i stedet. Den blev pyntet 
med en masse plastikblomster og flotte 
bånd og så var den tip-top klar til Oak 
City Rally. 

Drengenes ”Soap Box Car” blev tjekket i 
alle ender og kanter - en ny større blå 
firkantet spand blev sat bagpå til vand, 
madpakker og grej og så fandt drengene 
selv på, at de ville lave et lille hemmeligt 
hul under sædet til jakker og den slags. 
De var utroligt engagerede og legede 
Georg Gearløs på 
skift. - De kom end-
da også igen på to 
onsdage samtidig 
med minierne, for at 
skrue videre på dy-
ret - den kørte også 
som en drøm, især 
da den fik smurt alle 

4 lejer med en gang kobberfedt - så kør-
te det… 

- Nå, nu skal vi snart alle sammen til at 
have ferie og nogle skal til Japan på ver-
densjamboree og nogen skal på Nekselø… 
Jeg er ret sikker på, at alle glæder sig. 

Jeg synes, at vi har haft en rigtig dejlig 
maj måned, selvom vi ikke havde fornø-
jelsen af Tavi og Gråbror, da de har bol-
tret sig i Perus tynde luft - det glæder 
vi os til at høre meget mere om ☺ 

Vi har sidste møde før ferien d. 23.6., 
hvor vi vil hygge lidt til Sct. Hansaften 
sammen med klanen. - Vi steger nogle 
pølser og sender evt. en heks til Bloks-
bjerg - eller Machu Picchu?.  

Første møde efter ferien bliver i vores 
egen gren d. 18.8. 
og så har vi fælles 
oprykning onsdag 
d. 26.8. kl. 18:00 - 
19:30 

Med Sommer-hilsner 

Gråbror,Gråbror,Gråbror,Gråbror,    
Tavi og AkeelaTavi og AkeelaTavi og AkeelaTavi og Akeela    

Trop juni/juli 2015 

Mødedage for Trop: Tirsdag kl 19:00 til 21:00 
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Så skriver jeg lige indlæg for Jonathan, 
som har travlt med at forberede sig til 
eksamener. 
Vi har siden starten af april brugt alt vo-
res tid på at lave vores Oak City Rally bil 
flot. Den er blevet slebet, fået maling og 
lak, fået nye styresnore, nye 
”udstødningsrør” (vanddunkeholdere) og 
fået noget ekstra støtte til sædet. Så nu 
er den rigtig blevet ”pimpet” og ser rigtig 
flot ud. 
Tirsdagen før Oak City Rally var vi ude og 
køre en tur med den, bla. for at tjekke, at 
alt var, som det plejer, og så Steffen 
kunne prøve at styre bilen, da det i år var 
ham, som skulle styre den det meste af 
vejen. Det gik godt og bilen klarede også 
en lille tur på skaterbanen. 
Selve Oak City Rally løbet gik fra start i 
yderst højt tempo og vi var de første 
rundt i svinget, da vores startskud lød. 
Derefter gik det i forskelligt tempo re-
sten af ruten, hvor jeg cyklede med sam-
men med resten af klanen. Det var flot 
vejr under hele løbet og vi kom ind som 
nr. 5 ud af senior bilerne, så det er jo en 

rigtig flot placering. 
Nu står sommerferien snart for døren, 
men inden da har vi Mads og Niclas, som 
lige skal blive studenter først. Stort til-
lykke til dem, når dagen kommer. 
I sommerferien har vi lidt forskellige pla-
ner. Jonathan, Steffen og Mads tager til 
Japan til World Scout Jamboree. Det 
glæder vi andre os til at høre en masse 
fortællinger om, mon ikke de måske sen-
der et billede til os, hvis de kan finde no-
get internet der ovre. 
Niclas og jeg tager med troppen til Nek-
selø og holder lejr med dem. Mia har des-
værre travlt med at tage kørekort og 
passe sit arbejde, så der bliver ingen lejr 
til hende i år. 
Ellers går vi og tænker på, hvordan det 

kommer til at gå efter oprykningen, når 

der kommer 5 tropsspejdere op og skal 

lave nogle ting med os. Men det tager vi, 

når det kommer... 

 

 

 

 

Med klansom-

merhilsen 

KathrineKathrineKathrineKathrine    

Hej Klan 

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

Tusind tak ti l 
Skævinge gruppe 

for foto/red. 
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Stifinderne mangler gammelt legetøj 

Vi mangler noget brugt legetøj - dét, som I ikke har brug for mere.  
Bamser, bøger,  Anders And Blade, Mc Donald nips, biler, dukker, spil 

o.s.v o.s.v. - Vi kan bruge alt det, vi får.  
Vores mål er at få et område i vores bod på Korsvejsmarkedet 

kun med legetøj.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tusind tak  
for alle lopperne  
vi har fået til  

Korsvejsmarkedet  
- det er en stor hjælp 

til Stifinderne. 
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Hjemme igen efter 
en dejlig dag i Fa-
rum til Oak City 
Rally med trop, klan 
og sørme … en en-
kelt junior – nemlig 
Ayla - som også hav-
de lyst til at prøve 
lykken som løber på 
verdens hårdeste 

sæbekasseløb.  
Det var en fantastisk dag og vi er rigtig 
stolte af jer alle sammen. Alle mødte tid-
ligt op ved Stifinderhytten, vi fik folk og 
biler fordelt på trailere og i bilerne og så 
ellers afsted mod Farum Station. Vi var 
de allerførste, der ankom på stationen, så 
vi fandt hurtigt vores pladser på parke-
ringspladsen og I fordrev tiden med at 
pynte jer selv og hygge/hoppe i bue, indtil 
de andre begyndte at fylde godt op. Vi 
havde også den ære at få besøg af Martin 
( gammel tropsleder-Baloo/red.), som i sin 
tid var med til at konstruere bilerne. Han 
så lige, at bilerne havde det fint alle sam-
men stadigvæk og hvor flot, de var blevet 
shinet op alle 3 ☺ 
Da klokken nærmede sig de 10:00, starte-
de løbet og tropsdrengene skulle afsted i 
3. heat og tøserne i 4. heat. Det gik per-
fekt over stok og sten. Klanen havde af-
gangstid kl. 10:39 og ”fløj” rundt om det 
første hjørne i fin stil. 

Derefter kørte vi ledere og forældre og 
andre interesserede ned på Egemosecen-
tret for at tage imod jer alle sammen ef-
ter en forhåbentlig veloverstået løbe/
gåtur – og I kom ”i land” mere eller min-
dre lige efter hinanden, det var flot. 
Da I var kommet ind, blev alle biler kørt 
ned på Mindepladsen, hvor de skulle stå, 
til alle var kommet ind på centret og præ-
mieuddelingen var overstået. – Vi gik alle 
ned og fik fordelt alle i diverse biler og 
begav os mod Amager igen – lidt kaotisk 
på den lille markvej ved centret med biler 
i begge retninger, men det lykkedes da til 
sidst. 
Tusind tak for en alt i alt rigtig god dag 
med gode spejderben, flotte biler og godt 
humør – og selvom dækkene på bilerne var 
totalt pumpet, så et hjul på hver af trop-
pens biler sprang, så var der nogle hjæl-
pere, som gav dem et nyt hjul, de kunne 
sætte på i stedet – vi hjælper da hinan-
den ☺ 
 
Her er sluttiderne for bilerne: 
Nr.183  Stifinderne  Seniorerne 
  tid:01:18:14  5.plads 
Nr.18  Soap box car  Trop  
  tid:01:40:19  59.plads 
Nr.30  Lyserøde lyn  Trop  
  tid:01:49:38  68.plads 

Oak City Rally 31.maj 2015 
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Hygge før løbet ☺ 
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Start- og målfoto af vores tre 
flotte biler og alle vores fantasti-
ske seje spejdere ☺ 
Tillykke med det ... 
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Skæg og Blålys d. 3.6. 2015 

Tak til alle, der var med til at gøre årets  

”Skæg og Blålys” til en dejlig aften ☺ 
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Familiedagen for alle d. 13.juni 2015.Familiedagen for alle d. 13.juni 2015.Familiedagen for alle d. 13.juni 2015.Familiedagen for alle d. 13.juni 2015.    
Vi har brug for jeres hjælp…Vi har brug for jeres hjælp…Vi har brug for jeres hjælp…Vi har brug for jeres hjælp…    

De mørke kræfter er ved at overtage hytten…De mørke kræfter er ved at overtage hytten…De mørke kræfter er ved at overtage hytten…De mørke kræfter er ved at overtage hytten…    

Kom og hjælp os med at genfinde spejdermagien…Kom og hjælp os med at genfinde spejdermagien…Kom og hjælp os med at genfinde spejdermagien…Kom og hjælp os med at genfinde spejdermagien…    

Hjælp os med at overvinde de mørke kræfter…Hjælp os med at overvinde de mørke kræfter…Hjælp os med at overvinde de mørke kræfter…Hjælp os med at overvinde de mørke kræfter…    

    

Stifindernes Familiedag bliver i år d. 13. juni, så sæt Stifindernes Familiedag bliver i år d. 13. juni, så sæt Stifindernes Familiedag bliver i år d. 13. juni, så sæt Stifindernes Familiedag bliver i år d. 13. juni, så sæt     

allerede nu kryds i kalenderen allerede nu kryds i kalenderen allerede nu kryds i kalenderen allerede nu kryds i kalenderen ----        

Du vil ikke gå glip af denne dag ...Du vil ikke gå glip af denne dag ...Du vil ikke gå glip af denne dag ...Du vil ikke gå glip af denne dag ...    

Alle skal tilmeldes på nettet til dette arrangement Alle skal tilmeldes på nettet til dette arrangement Alle skal tilmeldes på nettet til dette arrangement Alle skal tilmeldes på nettet til dette arrangement ----        

pris 30,pris 30,pris 30,pris 30,----    pr. magiker…pr. magiker…pr. magiker…pr. magiker…    

    

Tilmeldingen ligger på stifinderne.net Tilmeldingen ligger på stifinderne.net Tilmeldingen ligger på stifinderne.net Tilmeldingen ligger på stifinderne.net     

----    Seneste tilmelding d. 6.juni 2015Seneste tilmelding d. 6.juni 2015Seneste tilmelding d. 6.juni 2015Seneste tilmelding d. 6.juni 2015    

    

Med spejderhilsenMed spejderhilsenMed spejderhilsenMed spejderhilsen    

Lederne i DDS StifinderneLederne i DDS StifinderneLederne i DDS StifinderneLederne i DDS Stifinderne    
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 Juni 
1  

2  

3  

4  

5 Grundlovsdag 

6 Korsvejsmarkedet 

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13 Familiedag 

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26 Skolesommerferie Ju-hu ☺☺☺☺ 

27 Junior-sommerlejr Gurredam 

28  

29  

30  

  

 Juli  
1  

2 Minisommerlejr Gurredam 

3  

4 - Junior/mini hjem igen 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18 Trop/klansommerlejr Nekselø 

19 Verdensjamboree i Japan 

20          - 9.august 

21  

22  

23  

24  

25 - trop/klan hjem igen 

26  

27  

28  

29  

30  

31  

Uge 23 

Uge 24 

Uge 25 

Uge 26 

Uge 27 

Uge 31 

Uge 30 

Uge 29 

Uge 28 
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Mini 11/6 Juhna - (Ida) 1 Års Stjerne 

 29/6 Juhna - igen 8 Års Føzda 

Junior 3/6 Buni - (Jonathan) 17 Års Føzda 

 29/6 Ajla - (Ea) 12 Års  Føzda 

 12/7 Ibex - (Victoria) 12 Års  Føzda 

Trop 27/6 Jacala - (Andreas) 16 Års  Føzda 

 21/7 Sona - (Kasper) 16 Års  Føzda 

TH 15/6 Baloo - (Martin) 43 Års  Føzda 

Klan 3/6 Buni - igen 17 Års  Føzda 

 13/6 Joka - (Steffen) 17 Års Føzda 

 29/6 Glip - (Mads) 19 Års  Føzda 

 30/6 Paxi - (Mia) 18 Års  Føzda 
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GL: 
Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup Allé 62, 2770 Kastrup 

4044 4466 
jack@boetius.dk 

 
Emilie Falmer (Mille) 
Poul Bergsøekollegiet, Skodsborgvej 190, 1411 
2850 Nærum 

2163 6470 
Mille.falmer@hotmail.com 

ML & JL:  
Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237, 2770 Kastrup 

2348 4782 
Kathrine.bjerre@stifinderne.net 

ML:  Henriette Bendz 
Astridsvej 66, 2770 Kastrup 

2360 2826 
Bendz.h@jubii.dk;  

JL: 
Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres Allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 / 2168 6937 
charlottefalmer@gmail.com 

 

JL: 
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 

TL:  Nikolaj Kaas Mortensen (Gråbror) 

Østerdalsgade 11, 4.th, 2300 Kbh. S. 

2840 8848  
nikolajkaas90@gmail.com 

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  

Robert Jacobsensvej 85, 1. Th. 2300 Kbh S 
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) 
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Reduktionens klumme: 
Ja - dette er spejderårets sidste udgave af 
Stifinderen, så nyd den… Vi har godt nok også 
været aktive: Stjerner i natten - Oak City 
Rally - Skæg og Blålys -  og på lørdag er der 
årets Korsvejsmarked, hvor vi også har en 
stand og den 13.6. er der Familiedag, der står i 
Magiens tegn… Puha, man kan godt mærke, at 
man ikke er nogen årsunge mere ☺ 
- Ellers så går vi her på reduktionen og glæder 
os til at få en masse dejlige billeder og for-
tællinger om og fra sommerlejrene hen over 

sommeren. - Regner med, at der både kommer 
billeder fra Gurredam, Nekselø og Japan…  
En rigtig god sommer til jer alle sammen ☺ 

Med SommerReduktionshilsen 
Reduktør og Reduktør og Reduktør og Reduktør og ----    tøs. tøs. tøs. tøs.     

Tryk: Stifinderne ☺ 2014 
Der tages forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

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

3252 0213  
reduktionen@stifinderne.net  

Gruppens kontonummer til indbetaling  
af kontingent: 

Danske Bank 1551-2680561799  
Husk spejderens rigtige navn  

eller medlemsnummer. 


