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Gruppeledernes juni-juli-hjørne 2013 

Det summer – endelig – af 
sol over engen.. 
Det er snart ferietid, men før vi ta-
ger en pause fra hverdagens spejder-
møder, har vi lige et par gode spej-
derarrangementer i skeen. 
D. 4.6. mødes hele Amager Division på 
Islands Brygge til fællesarrangemen-
tet Skæg & Blålys. Det plejer at væ-
re rigtig sjovt og hyggeligt at møde 
alle de andre spejdere på øen. Hvis 
ikke I har fået en invitation fra jeres 
leder, så spørg efter én. 
Lørdag d. 15.6. mødes vi på vores egne 
enemærker til sæsonens sidste fæl-
lesarrangement, Familiedag, et arran-
gement der har nydt stor popularitet 
hos både spejdere, forældre, søsken-
de og ledere, og vi glæder os til igen 
at møde jer og vise, hvor sjovt det er 
at lave spejderaktiviteter sammen.  
I løbet af sommeren tager både junio-
rer og trop på sommerlejr til det sto-
re udland. Juniorerne skal på center-
lejr i Tyskland, og det bliver spæn-
dende, hvad de kommer hjem med af 
nye spejdervenskaber og spændende 
oplevelser. Det samme gælder for 
troppen, der skal på en stor internati-
onal jamboree i Norge.  
Det er selvfølgelig ikke billigt at tage 
til udlandet, men der er blevet knok-
let af spejdere og forældre for at 
tjene penge til at bringe prisen lidt 
ned. Det er et flot stykke arbejde, I 
har lagt, god fornøjelse med at nyde 

frugterne. 
Som det nok er gået op for de fleste, 
har Stifinderne 60 års-jubilæum i år. 
Vi holder den helt store fejring af os 
selv, Stifinderne som spejdergruppe 
med alt hvad det indebærer af spej-
dere, familie og venner, lørdag d. 21. 
september, hvor vi holder en ekstra 
stor ”Spejderdag”, i stil med tidligere 
år, og så alligevel..  

Spejder-delen tager lederne sig af, og 
der er lagt en snedig plan for dagens 
forløb, men der er nogle vigtige prak-
tiske opgaver af meget forskellig art, 
vi gerne vil have hjælp til.  
Inde i bladet kan I læse mere og el-
lers kontaktes vi på stifinder-
ne@stifinderne.dk. Vi skal sammen få 
brygget en fantastisk dag og aften 
sammen, for vi fortjener at fejre os! 
 

Med spejderhilsen og ønsket om en 
god sommer 

 

Vibe og p (Darzee og Chui)Vibe og p (Darzee og Chui)Vibe og p (Darzee og Chui)Vibe og p (Darzee og Chui)    
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4. juni. 2013 Skæg og blålys. 
Deltagere: Alle  

(Arrangør: Amager division) 

6. juni. 2013 Ledermøde. 
Deltagere: Ledere, assistenter og 
medhjælpere (Arrangør: Stifinderne) 

15. juni. 2013 Familiedag. 
Deltagere: Alle + forældre og søsken-
de (Arrangør: Stifinderne) 

24. juni. 2013 Bestyrelsesmøde. 
Deltagere: Bestyrelsen  

(Arrangør: Stifinderne) 

28. august. 2013 Oprykning. 
Deltagere: Alle.  

(Arrangør: Stifinderne) 

5. september 2013. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle + forældre  

(Arrangør: Stifinderne) 

21. september. 2013 Spejderdag og 
jubilæum. 
Deltagere: Alle + forældre, søskende 
m.fl. (Arrangør: Stifinderne) 

23. – 24. november. 2013 Nissetur. 
Deltagere: Alle.  

(Arrangør: Stifinderne) 

 

Vi søger hjælpere til hyttepatruljen 
og Spejderdagen/jubilæet.  
Har du lyst til at give en hånd med så 
skriv til stifinderne@stifinderne.net 
 

Kommende arrangementer 
I den kommende tid er der en række arrangementer 
for spejdere og deres familier. Ud over de arrange-

menter, der er omtalt her i bladet, er der: 

Mange tak for opmærksomheden ved min 60 års fødselsdag - både til Stifinder-
ne og Støtteforeningen – det blev jeg meget glad for, og det gjorde min have 
også ☺ 

Med spejder(- og støtte-)hilsen 

P. FalmerP. FalmerP. FalmerP. Falmer 
(Kassér i Støtteforeningen) 
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Program 

4/6  Skæg og Blålys på Islands Brygge  
fra kl. 18:30 - 20:30 

5/6  Grundlovsdag - INTET MØDE 

12/6  Mini - møde 

19/6  Mini-sommerferieafslutning - God sommerferie :D 

22/8  Første dag efter sommerferien 

15/6  Familiedag - se side 8 i dette blad 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Kære minier og forældre. 

Tusind tak for en rigtig dejlig mini-pinse-
sommerweekend - det var rigtig hyggeligt 
at være af sted med jer.  
Vi fik lavet indianerdragter (batikfarvede 
t-shirts, som I malede på), kastet red-
ningsreb efter de medbragte bisoner, 
snittet i massevis, lavet små totempunge, 
hentet små tynde grene til drømmefange-
re og vandret hjem i styrtregn under en 
presenning som i Kejserens nye klæder, 
tørret tøj foran pejsen, løbet rundt i nat-
tøj da det andet var vådt, leget med for-
skellige indianerkoder og slynget snore til 
at have om panden - I var rigtig dygtige 
alle sammen.  

Vi fik også læst hvordan Rikki Tikki Tavi 
fik slået Nag og Nagaina ihjel som god-
nathistorie. Denne var dog færdig og 
læst i løbet af to aftener, så den sidste 
aften var I selv med til at skrive en histo-
rie. - Og hold da op hvor fantasien blev 
rullet ud, både fra piger og drenge. Jeg 
forsøgte at skrive idéerne ned og så stop-
pede jeg jer på et tidspunkt. - Jeg har 
efterfølgende skrevet videre på historien 
og minierne får den. Den bliver også lagt 
på vores hjemmeside stifinderne.net , så 
alle, der har lyst kan læse, hvad der kan 
ske inde i en flok tossede minier og voks-
nes hoveder på slap line ☺    
Til Skæg og Blålys d. 4/6 er jeg ikke med, 
men Radha og alle de andre ledere vil 
være til stede på Islands Brygge, jeg er 
på studietur I Sverige og Norge ☺ 
Ellers er der ikke så mange gange tilbage 
for i år, vi holder vores egen sommerfe-
rieafslutning d. 19/6 og så ses vi igen ef-
ter sommerferien onsdag d. 21/8 til nor-
mal tid. 

Rigtig god sommerferie ☺☺☺☺    

Med sommerhilsen 

Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,    
 Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. 
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Så er sommeren endelig over os og lige om 
lidt holder vi en lang og forhåbentlig dejlig 
sommerferie.  Vi vil herfra gerne sige tak 
for et rigtigt dejligt spejderår. Vi synes, I 
har været super at have, I fungerer i je-
res patruljer, og I er rigtig gode til at 
tage jer af hinanden. 
I har været fantastiske til at repræsen-
tere vores gren på turene, I har gå på mod 
og godt humør og I er sjove at være sam-
men med…. Derudover har i været lære-
nemme og I har også forstået ideen i at 
hjælpe hinanden i patruljerne. ROS til jer 
– og mange tak for dette år. 
 
Og så stod sommeren og bankede på dø-
ren…….  
Nogle af os, starter sommerferien med at 
tage på sommerlejr i uge 27, hvor turen 
går til Tydal i Nordtyskland. Vi er så hel-
dige, at vi har købt os til pladser i den bus, 
som en stor flok spejdere fra Værløse har 
lejet, og det betyder, at vi kører i bus 
både ud og hjem – og der bliver også plads 
til grej ☺ 
 
MEN inden alt det sker, skal vi lige holde 
de sidste møder – og allerede i morgen 
mandag er vores møde aflyst, fordi der er 
Skæg og Blålys på tirsdag. 
Så bliver det 11. juni og det er simpelthen 
vores sommer afslutning. Vi skal hygge og 
lave lidt konkurrence - mere om det til 
mødet. Lørdagen efter er der familiedag 
og det kan vi kun anbefale. Det er en fan-
tastisk dag, hvor vi laver sjove spejder 
ting med hele familien, søskende og foræl-
dre og nogle har sågar bedsteforældre 
med, og så slutter vi af med at spise sam-
men. Tilmelding i bladet. 

Derefter har vi sommerferie – MEN de 
børn, der skal med på sommerlejr, er der 
møde for 17. juni, hvor vi hjælpes ad med 
at pakke det, vi skal have med på sommer-
lejr, så I har lige et lille ekstra møde med 
Sahrabi og Gekko. 
 
Efter sommerferien nærmer vi os så vores 
jubilæum, spejderdagen 21. september, og 
hold nu endelig også den dag fri, for det 
bliver et brag af en spejderfest. 
Inden den dag har vi oprykningen og det 
hører I naturligvis nærmere om, vi plejer 
også at lave et lille forældremøde i star-
ten af spejderåret og det hører I også 
nærmere om.  
 
Lige nu: Rigtig god sommerferie til jer alle 
sammen, børn og forældre, og en tak til 
forældrene for jeres hjælp og støtte i 
det her spejderår, vi glæder os til at se 
jer igen efter sommerferien. 
 
Første mødedag er mandag 19. august kl. 
18:30 til 20:30 
 
 
 
 
 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 18:30 til 20:30 

 Store forårshilsner fra 

 Gekko , Radha,  Gekko , Radha,  Gekko , Radha,  Gekko , Radha,     
Vachan og SahrabiVachan og SahrabiVachan og SahrabiVachan og Sahrabi 

Kære alle glade juniorspejdere. 

T
yske  

spejdere? 
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

TropsTramp 

Baloo og TaviBaloo og TaviBaloo og TaviBaloo og Tavi 

    

Trops spejderne søger Arbejde! 
 

Hjælp os, og vi er godt på vej!! 
Ikke sådan ét job, hvor man skal komme hver dag, men ét hvor vi 
kan tjene lidt som hjælp til vores tur til Norge.  
Vi kan tilbyde lettere rengøring, havearbejde, omdeling, oprydning  
eller servering til en af jeres fester o.s.v 
Det er bedst, hvis arbejdet kan løses i weekenderne, men vi kan 
også enkelte ugedage. Vi er klar til at være klar.  

Om vores Norges tur              
Turen går til Stavanger, som er for norske og internationale spejdere, 
der fylder 11 år inden udgangen af 2013. Turen er både for drenge 
og piger. Det er nu i sommerferien 6 - 13 juli 2013.                                          
Vi vil meget gerne med på turen.  

Prædikestolen 
Vi skal smage på de lokale råvarer, bo hos søde nordmænd,  
deltage i et spændende kulturelt program, lange vandreture med et 
mål om er stå på Prædikestolen. En klippeformation med  604m over 
fjorden. 
Som sagt en vildmandstur som vil udvikle os til seje spejdere. 
 
Kontakt os på følgende mail, når du har os i tankerne, 
troppen@stifinderne.net 
 
Kærlig hilsen Karen og Rasmus  
 

 

 

Kærlig hilsen og vi ses, Tavi. 
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STIFINDERNE 
 

1953 - 2013 
 

Hej Spejdere og forældre. 
 
Stifinderne har gennem nu snart 60 år været rammen om spejderoplevelser 
for i hundredvis af børn og unge. Vi som er spejdere i Stifinderne i dag,  
nyder på mange måder godt af den bunke af oplevelser, erfaringer og alt  
muligt andet, som gruppen har samlet med sig gennem tiden. 
 
Lørdag den 21. september vil vi sammen med familie, venner og tidligere  
Stifindere grave ned i bunken og prøve at finde frem til noget af det, der gør 
Stifinderne til den spejdergruppe, vi er i dag. 
 
For at lørdag den 21. september kan blive en festlig markering af alt det  
sjove, spændende, udfordrende og udviklende spejderarbejde, vi har lavet og 
fortsat laver, så er der en række praktiske ting, vi skal have ordnet og som vi 
kommer til at hjælpe hinanden med. 
 
Spejderaktiviteterne sørger spejdere og ledere for, men der ud over vil vi 
meget gerne have hjælp til at: 
- Lave reklame for arrangementet blandt andet i lokalaviserne.  
- Finde adresser på tidligere medlemmer, sende invitationer og holde  s t y r   
på tilmeldinger. 
- Skaffe præmier til lotterier. 
- Planlægge cafe, spisning, lejrbål og hygge. 
 
Hvis du har lyst til hjælpe os med en eller flere af disse opgaver, så kontakt 
dit barns leder eller skriv til stifinderne@stifinderne.net 
 
 

Med spejderhilsen 

Ledere og bestyrelse i StifinderneLedere og bestyrelse i StifinderneLedere og bestyrelse i StifinderneLedere og bestyrelse i Stifinderne 
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Kære spejdere, forældre og søskende. 
 

    Stifinderne inviterer til 
 
 
 

 
 

 
 
 

Familiedag  
 

Lørdag den 15. juni 2013, kl. 13.00 – ca. 19,30. 
 

Familiedagen er sjov og udfordring for hele familien. Vi skal sammen 
med de andre spejderfamilier i Stifinderne både dykke ned i spej-
derlivets mysterier og i Stifindernes historie. 
 
Med familiedagen vil vi gerne give forældre og søskende en mulig-
hed for sammen med spejdere og ledere at opleve noget af det, 
spejderarbejdet står for, og dermed bedre kunne forstå, hvad det 
er, spejderne fortæller om, når de kommer hjem fra møder og ture.  
 
Familiedagen er bygget op om en masse praktiske aktiviteter, som 
alle kan være med til. Husk praktisk tøj, der passer til vejret. 
 
Sidste frist for tilmelding og betaling til familiedagen er den 12. ju-
ni. 

 
På gensyn 

Lederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i StifinderneLederne i Stifinderne. 
Tilmelding: Fik I med Maj-bladet. Hvis den er blevet 

væk, så få en ny i Hytten eller hent den på hjemmesiden 

( stifinderne.net ) 
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    juni 2013     juli 2013 

1 L Korsvejsmarked 1 M  

2 S   2 T  

3 M  3 O  

4 T Skæg og blålys 4 T  

5 O Grundlovsdag 5 F  

6 T Ledermøde 6 L Sommerlejr trop 

7 F  7 S  www.stavanger2013.no  

8 L   8 M   

9 S   9 T   

10 M  10 O   

11 T  11 T   

12 O Sidste tilm. Familiedag 12 F   

13 T  13 L   

14 F  14 S  

15 L Familiedag 15 M  

16 S   16 T  

17 M  17 O  

18 T  18 T  

19 O  19 F  

20 T  20 L  

21 F  21 S  

22 L   22 M  

23 S   23 T  

24 M Bestyrelsesmøde 24 O  

25 T  25 T  

26 O  26 F  

27 T  27 L  

28 F  28 S  

29 L   29 M  

30 S   30 T  

    31 O  

  September    

21 L Spejderdag/Jubilæum     
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Mini: 18/6 Muschisk - (Nikolai) 4 års stjerne 

 29/6 Glip - (Mads) 17 års Føz’da 

Jun: 3/6 Buni - (Jonathan) 15 års Føz’da 

 12/7 Ibex - (Victoria) 10 års stjerne 

Trop: 3/6 Buni - igen 15 års Føz’da 

 13/6 Joka - (Steffen) 15 års Føz’da 

 15/6 Baloo - (Martin) 41 års Føz’da 

 29/6 Glip - igen 17 års Føz’da 

 30/6 Paxi - (Mia) 16 års Føz’da 

 21/7 Sona - (Kasper) 14 års Føz’da 
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(p) GL: 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  

ML: Jette Bjerre (Akeela) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 

MA & JA: Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

2348 4782 
kathrine.bjerre@stifinderne.net  

MH: Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

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

3252 5831 
hjpj@mail.dk  

Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170  
charlottefalmer@privat.dk 

2168 6937 

Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup 

3250 0073 
jack@boetius.dk 

4044 4466 

JA: Heidi Lyhne (Vachan) 
Middelgrundsvej 19,2,tv. 2300 Kbh.S. 

6091 2474  
heidilyhne@gmail.com  

TL: 
 

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

4029 7207 
rakmu@hotmail.com  

KL: Emilie Falmer (Mao) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

2163 6470 
mille.falmer@hotmail.com 

Formand: Merete Holst 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
5135 6377  

mereteoglars@vip.cybercity.dk 

Kasserer: Christian Ougaard 

Kastrupvej 228, 2770 Kastrup 

2044 9127  
cou@ombudsmanden.dk  

Støtte- 
forening: 

Formand Flemming    fl.n.bjerre@comxnet.dk   
Kasserer Peter Falmer 

3252 0213 
3251 5170 

Husk at følge med på hjemmesiden 

www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

JL:  

TA: Martin Velde Andersen (Baloo) 
Christen Kolds allé 10, 2770 Kastrup 

3252 6180 

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100.– medlem pr år.  
Indsættes på konto i Bank Nordic 6509 - 3052993228   Husk at skrive Jeres navn på. Tak ! 
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Med forventningsfulde 
sommerlejrhilsner 

Reduktør og Reduktør og Reduktør og Reduktør og –––– tøs. tøs. tøs. tøs.    

 

 
Flemming & (Reduktøsen) Jette 
Bjerre  
Vægterparken 237,  
2770 Kastrup 
3252 0213 

  

2448 5614 / 3031 7413 
 

fl.n.bjerre@comxnet.dk 
- eller 

Yeti.bjerre@gmail.com 

Tryk: Stifinderne © 2013 
Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Reduktionens klumme: 
Lige en husker til ALLE! Når der sendes 
mail til alle, skal det sendes som bcc, ellers 
kan det blive meget dyrt for afsenderen.  
- Dette skulle jeg nok hilse og sige fra vo-
res altid vågne webmaster !  
Korsvejsmarkedet er veloverstået, vejret 
var nærmest perfekt, der kom kun en en-
kelt byge, og det var på det sidste. Selve 
markedet var rigtigt godt besøgt, og vores 
bod fik solgt godt ud. Overskuddet vides 
endnu ikke. 
Reduktionen modtager med stor glæde div. 
Sommerlejrberetninger både fra Tyskland 
og Norge - det er så dejligt og inspirerende 

at høre de fantastiske historier og de min-
der, som alle med garanti bringer med sig 
hjem - så: Kom glad ☺ 
 
 
 
 
 
 
 

Tror I Så på, at den gamle printer træn-
ger til udskiftning ? 

Deadline   
August - 
Bladet 

15 / 8-2013 


