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Endelig endelig endelig løb Stifinder-
nes julemarked af stablen i slutnin-
gen af november. Kulminationen af 
arbejdet for mange forældre, ledere, 
seniorer og spejdere de sidste mange 
måneder og hvis vi selv skal sige det, 
så blev det årets hyggeligste julemar-
ked ☺ - Der blev købt og solgt af æb-
leskiver, lotteri, lopper og julerier, 
klippe-klistret og lavet fine juledeko-
rationer og der blev lavet fuglefoder-
kogler og –”automater” i spejderbo-
den, mens troppen lavede bål og pop-
corn med og til alle, der havde lyst. 
Det snepudrede sceneri hjalp sammen 
med duften af glögg og lyden af glade 
stemmer til at give julehumøret én på 
nissehuen. 
Tak til alle de, der gik ind i arbejdet 
med stort engagement og gjorde det 
hele muligt, tak til spejdergruppen 
Normannerne, der henlagde en del af 
deres juletræssalg til vores grund for 
at øge lidt til julestemningen, tak til 
alle sponsorerne og tak til alle gæ-
sterne, der var med til at gøre det til 
en rigtig hyggelig dag og som ikke 
mindst tømte lommerne, så vi kan bli-
ve ved med at lave spændende aktivi-
teter i Stifinderne og forhåbentlig 
holde gang i en fornuftig udskiftning 
af materiellet. 
Efter sådan en hyggelig dag for så 
mange, holder spejderne i år juleaf-
slutning i mere intime rammer, så der 
bliver julehygget i de enkelte grene, 

og det kan man selvfølgelig læse mere 
om på deres respektive sider. Jule-
markedet var altså sidste fællesar-
rangement for i år. 
Men tro nu ikke, at jul og vinter auto-
matisk betyder lutter indendørs akti-
viteter! 
Som altid er spejderliv friluftsliv, så 
december kommer (-på spejderære!) 
ikke til at gå helt op i pebernødder og 
musetrapper på møderne. 
 
For at se lidt frem, så skal vi jo i 
2009 på Blå Sommer, den helt store 
korps-sommerlejr og I vil ganske 
snart få en tilmeldingsseddel til det-
te arrangement, så alle kan få fod på 
planlægningen. Nøj, hvor vi glæder os! 
 
I Stifinderne har vi et rigtig godt 
lederteam, men vi vil meget gerne 
være flere, så brug gerne juletiden 
til at overveje, om det kunne være 
noget for dig –eller måske for én, du 
kender. Spørg gerne den nærmeste 
leder, hvad der egentlig gør, at han 
eller hun har lyst til at lave spejder-
arbejde med ungerne.. 
 
 
 
 

GOD JUL & GODT NYTÅR! 
 

Med spejderhilsen 

Chui og Darzee Chui og Darzee Chui og Darzee Chui og Darzee (p. og Vibe) 

Så blev det jul! 
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Hej alle Stifindere, Hej alle Stifindere, Hej alle Stifindere, Hej alle Stifindere,     
forældre, søskende,forældre, søskende,forældre, søskende,forældre, søskende,    
familie, vennerfamilie, vennerfamilie, vennerfamilie, venner    
og bekendteog bekendteog bekendteog bekendte    

    

Tusind tak for et alle tidersTusind tak for et alle tidersTusind tak for et alle tidersTusind tak for et alle tiders    

JULEMARKEDJULEMARKEDJULEMARKEDJULEMARKED    
Tak for en dejlig dag. En stor tak til julepigerTak for en dejlig dag. En stor tak til julepigerTak for en dejlig dag. En stor tak til julepigerTak for en dejlig dag. En stor tak til julepiger    
og og og og ––––drenge der har klippet, flettet, bagt, lavet PR,drenge der har klippet, flettet, bagt, lavet PR,drenge der har klippet, flettet, bagt, lavet PR,drenge der har klippet, flettet, bagt, lavet PR,    

stillet op, passet boder og ryddet op...stillet op, passet boder og ryddet op...stillet op, passet boder og ryddet op...stillet op, passet boder og ryddet op...    
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HUSK TIL SOMMER: 
 
 

15. – 23. juli 2009 BLÅ SOMMER – Stevninghus. 
Alle spejdere i Det danske Spejderkorps og flere til - ca. 20.000 i alt! 

(Arrangør: Det danske Spejderkorps) 

Kommende arrangementer 
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Hej minier! 

Program: 

3/12  Julehygge og spejderfærdigheder 

10/12  Julehygge og spejderfærdigheder 

17/12  Julehygge og spejderfærdigheder 

 ( Ret til ændringer, sjove indfald, sygdom, o.s.v. forbeholdes) 

7/1 - 
2009 

 Første møde i 2009 - Godt Nytår 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

- Ja, så fik vi holdt et - efter vores 
mening - rigtig godt julemarked! Vi 
synes, at det var rigtig hyggeligt, 
selvom det var hårdt. Alle jer mini-
er skal have tusind tak for hjælpen 
med at trille havregrynskugler, pe-
bernødder og pynte hytten op med 
guirlander - I var utroligt gode at 
have med.  
Jeg vil også gerne sige tak for 
hjælpen til de forældre, som hjalp, 
da Kathrine og jeg skulle til skole/
hjemsamtale på Kildevældsskolen, 
hvor Kathrine går! - Det er rart, at 
folk bare siger: Ja, jeg kan godt 
hjælpe til i dag! - Thuper! 
Her sidst på året vil vi bruge mø-
derne på at blive bedst til at bruge 
kniven, så vi kan få de mærker og I 
kan ønske jer en dolk i julegave. Jer 
der allerede har lært, hvordan man 
gør, kan så hjælpe med at lære de 
andre det! Derefter starter vi op på 
flere færdighedsmærker. 
Til slut vil vi bare ønske jer alle en 
rigtig glædelig jul samt et godt nyt-
år - pas nu godt på hinanden! 

Glædelig jul Glædelig jul Glædelig jul Glædelig jul     
ogogogog    

Godt nytårGodt nytårGodt nytårGodt nytår    

Med kæmpe julehilsen 

Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)    
og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).  
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Nu er situationen den, at hvis alle 
de nye bliver hos os – og hvorfor 
skulle de egentlig ikke det? – så er 
vi oppe på at være 14, måske 15 
børn! Det er godt nok dejligt. 
Det betyder også, at vi laver en 
ekstra patrulje, sådan at vi har tre, 
men det hører i nærmere om på mø-
det. 

Tak for et super skønt julemarked, 
hvor en del af jer var til stede, det 
var både hyggeligt og sjovt. Der var 
mange, der fik lavet forskellige 
ting, de kunne tage med sig hjem. 
 
Vi var jo egentlig startet på et 
stjerneforløb, men det blev grun-
digt afbrudt af julen….nu tager vi 
det til januar i stedet og så fort-
sætter vi med at lave fugleting og 
juledekorationer her de sidste to 
gange – vi er jo nødt til at lave nogle 
julelege, nu hvor det er december. 
 
 
 

Mandag 1. December: 
 Vi laver fuglefoder ting, stubnisser 
og dekorationer 
 
Mandag 8. December:  
Vi laver fuglefoderting, stubnisser 
og julelege 
 
Mandag 15.December: 
Vi ønsker hinanden glædelig jul, ved 
at lave lege, hygge og danse om jule-
træet i hytten, forældrene er vel-
komne til at være med denne dag. 
der vil være gløgg, saft og peber-
nødder. 
 
Mange glade junior hilsner 

Tavi og Sahrabi.Tavi og Sahrabi.Tavi og Sahrabi.Tavi og Sahrabi. 

Kære Juniorer. 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 
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Så arriverede julemåneden og året 
nærmer sig sin slutning. Dette bety-
der, at vi kun har 3 møder i decem-
ber, da vi holder juleafslutning d. 18. 
december. 
 
I november afholdt Stifinderne jo 
julemarked. Det var super arbejde 
fra jeres side, og dejligt at troppen, 
trods det faktum at vi er den mind-
ste gren, igen stod for flest spejder-
aktiviteter. 
 

I december fortsætter vi med de 
forskellige, og nye, spejderdiscipli-
ner, samt de aktiviteter, I ønsker.  
I kan allerede utrolig mange ting: 
Morse, besnøringer og båltænding 
(både udendørs, i pejsen og i Mads’ 
lomme…)(?). Vi fortsætter med disse 
samt en masse nye. 
 
Vi glæder os til julemåneden sammen 
med jer. 
 
 

Goddag til Troppen. 

Mødedag for trop: torsdag kl. 19:00 til 20:30 

Elefant-tunge tropstramp 

Lene og JacobLene og JacobLene og JacobLene og Jacob    
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Hej alle Blomster-Børn. 
Nu er julen så kommet til byen og den 
første sne har allerede lagt sig og er 
forsvundet igen. 
I november måned har vi været til 
julefrokost og til julemarked, hvor vi 
overnattede i hytten fra lørdag til 
søndag, det var hyggeligt. Vi fik la-
sagne til aftensmad, vi så et par film 
(Rasmus faldt i søvn til den sidste) og 
spiste slik, chips og drak sodavand. 
Om søndagen var der så julemarked, 
det gik rigtig godt. Vi rendte alle 3 
rundt i nisse tøj. (Heidi, Rasmus og 
Kathrine - Emilie var blevet syg) 

I morgen er det så første søndag i 
advent og så skal man jo have gaver :P 
I dag er der faktisk kun 25 dage til 
juleaften, det er vildt at tænke på. 
Nu vil jeg slutte af for denne gang. Vi 
ses i 2009. 

 
 

Mødedag for Senior (RRA Klan): Torsdag 18:30 - 21:00   

Klan-Indlæg  Januar:   Britt 
Februar:   BB Marts:   Helene 
April:   BB Maj:    Vibe Juni/Juli:   BB August:        Jacob 

September:  BB 

God jul og godt nytår fra  

Kathrine.Kathrine.Kathrine.Kathrine. 
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    December     Januar - 2009 

M 1  49 T 1 Nytårsdag             
T 2   F 2   

O 3   L 3   

T 4   S 4   

F 5   M 5 2 
L 6   T 6   
S 7   O 7   
M 8  50 T 8   
T 9   F 9   

O 10   L 10 Nytårskur 
T 11   S 11   
F 12   M 12 3 
L 13   T 13   

S 14   O 14   
M 15    51 T 15   

T 16   F 16   

O 17   L 17   

T 18   S 18   

F 19   M 19 4 
L 20   T 20   

S 21   O 21   
M 22  52 T 22 Bestyrelsesmøde 
T 23   F 23   

O 24 juleaften L 24   

T 25  1. juledag S 25   

F 26  2. juledag M 26 5 
L 27   T 27   

S 28   O 28   
M 29  1 T 29   
T 30   F 30   
O 31   L 31   
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Junior: 28/12 Bupo - Sofia 10 års føs´da 

Klan: 20/12 Mao - Emilie 
(Tillykke - så bliver du jo voksen!) 

18 års føs´da 
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Gruppe- 
leder 

Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

Gruppe- 
leder 

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

2075 9045 
vibe@stifinderne.net  

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

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213 
2348 4782 

Junior:  Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 
fru.falmer@tdcadsl.dk 

2168 6937 

Rasmus Thomsen (Tavi) 
Skottegården 46,1,th 2770 Kastrup  

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

Spejder:   Lene Rasmussen (Thokis) 
Tagensvej 195,2.tv. 2400 Kbh NV. 

5136 0726 
Lene1983@yahoo.com  

Jacob Larsen Nielsen (Hathi) 
Tagensvej 195,2.tv. 2400 Kbh NV. 

3023 7427 
larsen.nielsen@gmail.com 

Gl. Klan: Britt Nielsen (Kala Nag) 
Kongelundsvej 420, 2770 Kastrup. 

3139 2969 
5132 2969 

Formand: Lars Thomsen 
Skottegården 46 1 th. 2770 Kastrup 

3252 3940 

Kasserer: Stig Hjelm Madsen 
Oberst Kochs allé 16, 2770 Kastrup 

3252 4052 
shm@image.dk 

Støtte- 
forening: 

Formand Fl. Bjerre   fl.n.bjerre@comxnet.dk   
Kasserer Henning    hechristensen@tdcadsl.dk  

3252 0213 
2926 9085 

Husk at følge med  
på vores hjemmeside: 

www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

Ny klan: Rasmus Thomsen (Tavi) 
Skottegården 46,1,th 2770 Kastrup  

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

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

 
  
2448 5614 / 3031 7413 
 
fl.n.bjerre@comxnet.dk 

- eller 
jette.bjerre@comxnet.dk  

 
Tryk: Stifinderne © 2008  Reduktionen tager forbehold  

for tylkfejl og mistolkninger 

Reduktionens klumme: 
Så lykkedes det at få det sidste indlæg i 
hus. Det hjælper, når man synkroniserer 
tidszonerne mellem Cypres Allé og Vægter-
parken - det kan være noget være rod ☺ 
Her i reduktionslokalet er der et værre mas 
med at holde små gnomer med røde huer 
uden for døren, men mon ikke vi lader det 
gode hjerte løbe af med os og 
lukker dem ind i varmen. Pas nu 
godt på jer selv og hinanden, her 
i den travle tid med hjulemad og 
raketter, som også snart vil 
blæse over vore hoveder.    

Deadline   
Januar 

bladet: 

30/12-2008 

Søger du: 
Udfordringer, oplevelser, udvikling -  

så har Stifinderne et rigtig godt tilbud til dig 
 

bliv leder i Stifinderne.   
 

Som leder i Stifinderne får du en masse sjove, gode, udfordrende og udvik-
lende oplevelser sammen med gruppens spejdere og øvrige ledere. Du 
bliver som leder medlem at et team af ledere, der sammen arbejder på at 
udvikle spejderarbejdet i Stifinderne.  
Du behøver ikke kende noget til spejderarbejde på forhånd, du vil løbende 
blive tilbudt kurser, ligesom gruppens øvrige ledere står til rådighed med 
råd og vejledning. Så hvis du vil have en lidt ”rigere” og mere udfordrende 
hverdag, så bliv leder i Stifinderne. 
Har du lyst til og mod på at blive leder, så kontakt en af afdelingslederne 
eller skriv til os på stifinderne@stifinderne.net 
 

Med spejderhilsen  
Lederne i Stifinderne 

Med hjule hilsen  
ReduktionsReduktionsReduktionsReduktions----nisserne. nisserne. nisserne. nisserne.     


