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Foto fra ”Salgskampagne 2014 på Tårnby Torv” 



2 

Gruppeledernes maj-hjørne 2015 

Sct. Georgs dag blev afholdt med sol fra 

en skyfri himmel og højt humør. Sarahbi 

fortalte historien om Sct. Georg og dra-

gen og alle hjalp til på festligste vis. Vi 

var på et lille løb, hvor alle hyggede sig 

på tværs af grenene. Tilsidst aflagde vi 

alle spejderløftet. Det var en superhyg-

gelig aften. 

Der har været gang i Lillebror lodderne 

og der er blevet solgt nogle stykker. Vi 

vil prøve at lave en fælles salgsdag den 

16.5.2015, som er en lørdag. Håber, der 

er mange, både spejdere og forældre, 

der kan komme og hjælpe. Vi mødes i 

hytten kl. 9:30. 

Så kom tiden endelig, hvor fire friske 

juniorer skulle på Puf på Egemosen, hå-

ber det bliver en super tur. 

Vi ser også frem til, at den årlige fami-

liedag bliver godt besøgt, så husk at 

sætte kryds i kalenderen ( dato kan ses i 

kalenderen). 

Alle afdelinger har fundet ud af, hvor 

deres sommerlejre går til, det bliver su-

per godt, så husk at tilmelde jer på vores 

hjemmeside. 

Jeg vil lige nævne igen, at vi er ret un-

derbemandede i lederstaben, så hvis I 

går og tænker på at springe ud som le-

der, så kom endelig. 

Med venlig hilsen 

  Jack og Mille  

Ledere søges 
Efter mange år som leder i Stifinderne, har Vibe valgt at stoppe 

som minileder. Det betyder, at vi mangler en afløser til, sammen 

med Kathrine og Henriette, at lede arbejdet med vores sjove, nys-

gerrige og livlige minispejdere. 

Det kræver som udgangspunkt ingen specielle færdigheder at væ-

re leder. Det vigtigste er, at du er nysgerrig efter at lære og er en åben og ærlig 

medspiller på vores hold af voksne ledere. 

Arbejdet er frivilligt og ulønnet, men selv om arbejdet er ulønnet, får du rigtig me-

get igen. Ud over kammeratskab, ansvar, friluftliv, sjov og udfordringer, får du også 

mulighed for at udvikle dig personligt. 

Du vil dels gennem egentlige kurser, dels gennem samspillet med gruppens øvrige 

ledere hurtigt erhverve spejder- og lederfærdigheder, der gør dig i stand til også 

udenfor spejderarbejdet at byde ind med kompetencer, du ikke kan erhverve ret 

mange andre steder. 

Har du, eller kender du en, der har lyst til at blive en del af det hold, der gør Sti-

finderne til det, vi er, så kontakt en af vores afdelings- eller gruppeledere. De vil 

også kunne svare på alle dine spørgsmål om lederarbejdet i Stifinderne. 

Vi glæder os til at få DIG med i lederpatruljen  

Med spejderhilsen  

Lederne i Stifinderne. 



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

Hej minier ! 
Så blev det maj og vi kan nu være ude det 

meste af vores møder. Så det er jo dej-

ligt. 

 

I har fået nye patruljer og er stadig lidt i 

gang med af finde ud af at arbejde sam-

men i dem. 

 

Vi havde i starten af april besøg af Paxi, 

som lærte os en masse forskellige ting 

om affaldssortering og hvad det vil sige 

at genbruge ting. 

 

Vi har også lavet nogle nye lege som Hen-

riette er kommet med, hvor man skal 

hjælpe hinanden. Det er nemlig en god 

ting at være til at stole på og at være en 

god kammerat - også når man er spejder.  

 

D. 22. april holdt vi Sct. Georgs møde 

med resten af gruppen, hvor vi lærte en 

masse forskellige ting om Sct. Georg og 

om spejder loven. Det var også her, at vi 

aflagde spejderløftet. For nogle af jer 

var det første gang at I havde prøvet 

det, og for andre havde I prøvet det før. 

 

Nu varer der heller ikke så længe, før 

det bliver rigtig sommer og vi skal på vo-

res sommerlejr til Gurredam sammen med 

juniorerne. Lige nu er der dog kun 2 til-

meldte. Men der er jo også først sidste 

tilmelding d. 6. maj. 

 

I skrivende stund sidder jeg og slapper 

af efter at have brugt hele Storebede-

dags ferien på af afholde PUF kursus for 

junior spejdere fra hele landet, så jeg er 

ret træt og kan høre min seng kalder på 

mig... 

Med spejderhilsner 

 Henriette 
 og Radha. 
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Så nærmer sommeren sig med hastige 

skridt og vi har nu ikke længere så mange 

gange tilbage – det ændrer dog ikke ved, 

at det bliver nogle fantastiske gange!!! 

Lige her i skrivende stund kribler det 

nærmest i min mave, for jeg ved jo, at 

fire af vores juniorer, Kahla, Matkah, 

Ibex og Ajla alle er på vej på PUF – et 

kursus, der med garanti giver dem en hel 

masse med hjem igen 

På mandag skal de få lov at fortælle os 

andre noget om, hvordan det så var at 

være af sted. 

Vi var i Kongelunden i mandags og gå efter 

kort. Se, det klarede I jo glimrende i par 

og vi nåede oven i hatten at bytte lidt 

rundt på jer, så I havde forskellige mak-

kere……MEN, altså, det skete mere end en 

gang, at et par kom tilbage og konstatere-

de, at de ikke kunne finde posten. Årsa-

gen var sjovt nok hver gang den samme, 

nemlig noget med at vende kortet rigtig 

Det arbejder vi lige lidt videre på. 

Ellers er det den lyse tid, vi har. – Det er 

fantastisk dejligt at vores møder kan hol-

des der, hvor vi helst vil være, nemlig 

udenfor. I slutningen af Maj er der 

”Stjerner i natten”. Det er det årlige ar-

rangement på Fælleden og der er det al-

tid hyggeligt, hvis vi har juniorer med, 

dels til at hjælpe med at forklare posten 

for dem, der vil prøve, dels fordi, så kan 

juniorerne snurre lidt rundt på pladsen og 

prøve nogle af de andres ting. 

 

Pandaløb 10. maj på Kastrupfortet  - jeg 

har indtil videre en tilmelding, og vi skal 

lige have lidt flere, hvis vi skal deltage, så 

skynd jer ud af start hullerne. Det er et 

sjovt løb, hvor man dyster mod andre, og 

det handler ikke om at vinde eller ej, det 

handler mest af alt om at have en sjov 

dag 

 

Sommerlejren! Vi kan næsten ikke få ar-

mene ned – 7 ud af 9 juniorer skal med og 

vi siger juhuuuuuuu! 

Vi glæder os og det skal I virkelig også 

gøre, for det lyder til at blive den fede-

ste tur! Vi skal både på hejk, vi skal lave 

mad som i gamle dage, vi skal i smedjen, vi 

skal deltage i grendag sammen med de 

andre – ja, vi skal bare have verdens fe-

deste uge, så GLÆÆÆÆÆD jer  

 

De nye patruljer vi har fået, beholder vi 

frem til sommerferien – der er kun to, for 

vi er ikke så mange, men det kan vi jo bli-

ve igen. Målet for spejderdagen i år var: 

Alle børn skal have en kammerat, der er 

spejder, og her er I jo en fin begyndelse, 

men vi har plads til mange flere. 

 

Til sidst: Husk at sælge Lillebrorlodder til 

hele familien – lige om et øjeblik er det 

overstået igen, men det er rigtig gode 

penge til spejderne, og det er en god må-

de at tjene dem på….sjovere end at rydde 

op på Ullerup Marked  

 

Kan I nu have en fantastisk Storebede-

dagsferie! 

Med spejderhilsen 

Radha, Buni, 
Sahrabi og Chui.  

Hej Juniorer 
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Hallo alle sammen.  

Så fik vi sagt rigtig 

pænt farvel til Grå-

bror og Tavi, som 

tog 4 uger til Peru d. 

1. maj – vi håber, at 

de vil få en oplevelse 

for livet og fortælle 

os en hel masse om 

det, når de kommer hjem igen til juni. 

 

På tirsdag d. 5.5. har vi besøg af Chui 

(Lille p), som til daglig fungerer som juni-

or-leder. Vi skal snakke og øve noget 

kort og kompas, så I kan blive rigtig gode 

til orientering i Kongelundsskoven tirs-

dag d. 12.5. - Denne dag har vi vores mø-

de i Kongelundsskoven og 

vi skal ud og finde oriente-

ringsposter. Denne dag har 

vi besøg af Jack - vores 

gruppeleder - og så skal vi 

se, hvor gode I er. 

 

Derefter står den nok på 

klargøring af Oak City-

bilerne, så de kan blive tip-top i orden til 

Oak City-løbet d. 31.5. - Og Psssst!: I må 

gerne slå Rasmus´ gamle tid - det ville 

være cool, hvis vi kunne fortælle ham 

det, når de kommer hjem fra Peru  

 

Husk - som altid - at have tøj og fodtøj 

på til at være ude i – husk også unifor-

mer og enten lade telefonen blive hjem-

me eller lægge den i en kasse i hytten, 

med mindre man har en aftale med os 

ledere om, at man har lov til at have den 

på sig ELLER at vi faktisk skal bruge den 

til Woop-løb eller lignende  

Med Trops-hilsner 

Gråbror, 
Tavi og Akeela 

Trop maj 2015 

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

 

 
 

Alt det vi får ind, går til jer selv gennem Støtteforeningen.  

Korsvejsmarkedet bliver holdt i weekenden lørdag d. 6. juni. 

Så kom ned i hytten med det legetøj, I har lyst til donere 

 

Tak    

Støtteforeningen 
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KOM UD OG SE  

VERDENS STØRSTE  

SÆBEKASSELØB!! 

Det er Søndag den 

31.05.2015  

fra ca. 9.30 - 16:00  

  

Oak City Rally er verdens største og 

mest farverige sæbekasseløb. - Det 

afholdes hvert år i Farum, hvor start-

stedet er hele Farum station. Statio-

nen omdannes til en stor fest med 

over 300 sæbekassebiler. Mange 

flotte og festligt opbyggede vogne 

stiller til start.  

Forældre: 

Oak City Rally er en 

oplevelse for alle - og 

dine forældre kan op-

leve stemningen v. 

starten, heppe midt-

vejs, og selvfølgelig på 

opløbsstrækningen, 

når I kører de sidste meter op mod 

målstregen. 

Det er en stor fest med over 1.100 

spejdere og mange mange 100 tilskuer 

Alle er velkomne. 

Vi i troppen og klanen skal selvfølgelig 

deltage i dette farverige og fantasi-

fulde sæbekasseløb. 

Ruten går fra Farum Station, hvor alle 

starter. Vi sendes af sted til en salut 

fra Egemose Centrets kanon! Stort 

brag!! 

Forplejning: Madpakke eller kontan-

ter til køb af Egemose Burger og so-

davand, det koster lidt mønt. 

 

Så kom ud i naturen og se noget af 

et vildt spejderløb 

Spørgsmål kan rettes til Rasmus  

- Hilsen Lederne 



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

Kalender for indlæg  

Juni-Juli Jonathan 
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 Maj   Juni 
1 Store Bededag 1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5 Grundlovsdag 

6  6 Korsvejsmarkedet 

7  7  

8  8  

9 Generalforsamling Støtteforening 9  

10 Pandaløb på Kastrupfortet 10  

11  11  

12  12  

13  13 Familiedag 

14 Kristi himmelfartsdag 14  

15  15  

16 Salgskampagne af Lillebror-lodder 16  

17 Sidste salgsdag for Lillebror-lodder 17  

18  18  

19  19  

20  20  

21  21  

22 Stjerner i Natten 22  

23  23  

24  24  

25  25  

26  26  

27  27 Skolesommerferie Ju-hu  

28  28  

29  29  

30  30  

31 Oak City Rally  12 / 8 Skole start igen Ju-hu  
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Mini 17 / 5 Barasingh (Max) 10 Års Føzda 

Trop 9/4 

 

Sika (Helena) - Undskyld 13 Års Føzda 

 19 / 5  Tavi (Rasmus ) 16 Års Stjerne 
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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) 

mailto:Bendz.h@jubii.dk
mailto:nikolajkaas90@gmail.com
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Reduktionens klumme: 

Er det ikke herligt at vejret hiver en udenfor, 

i stedet for at sidde indendørs og lave spej-

derblad til Jer. Men nu er redaktøren altså 

kommet ind, reduktøsen er oppe på Egemose-

centeret efter Radha, som var med i teamet 

for PUF, det var der nok nogle juniorer, der 

ikke havde regnet med .. 

I maj skal I huske, at der er den store salgs-

kampagne for Lillebrorlodder, starter i hytten 

lørdag d. 16 maj i hytten kl 09:30. Mød op og 

giv en hjælpende hånd, for Stifinderne og 

dermed dig, vi tjener på hvert solgte lod. 

 

Med Reduktionshilsen 

Reduktør og - 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. 

mailto:reduktionen@stifinderne.net

