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Så fik vi julet igennem til julemarke-
det, og nej, hvor var det hyggeligt! 
Grunden og hytten summede af liv, mi-
niernes havregrynskugler gik som 
varmt brød, troppen lavede bål og pop-
pede popcorn med hele nabolaget, 
mens der blev indgået benhårde hand-
ler i loppe/nisseteltet og spist æble-
skiver og trukket lodder indenfor. 
Tusind tak skal lyde til Altinget, værk-
stedsnisser, ledere, spejdere, Støtte-
foreningen, forældre, alle vores spon-
sorer og andre, der har bidraget til, at 
det blev en rigtig dejlig dag ☺ 
December bliver en kort spejdermå-

ned, hvor der lige 
kan pustes ud 
ovenpå alle jule-

markedsforberedelserne og november-
turene, før vi holder fælles juleafslut-
ning for alle spejderne onsdag 16. De-
cember kl. 18:30, og så står den ellers 
på juleferie, indtil vi tager hul på et 
nyt år, fuld af spejderløjer!  
I næste nummer af bladet kan I læse 
om, hvad lederne har hittet på af ar-
rangementer for første halvår af 
2010. 

 
 

God jul og godt nytår! 

Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)    
Ps. Alle, der malede stub-nisser eller 
dyppede fuglefoderkogler, og ikke fik 
dem med hjem, kan finde dem i værk-
stedet – husk at slukke lyset, når I går 
ud! 

Gruppeledernes hjørne. 
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I den kommende tid er der række arrangementer 
for spejdere og deres familier. Ud over de arrange-
menter, der er omtalt her i bladet, er der: 

 
16. December. Fælles juleafslutning. 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne. (Arrangør: Stifinderne) 
 
7. - 18. december. Klima-Camp på Højbro Plads 
I anlednind af COP15 klimamødet i København - 
(Arrangør: Det Danske Spejderkorps) 
Se omtale andetsteds i bladet 
 
24. december. Juleaften. 
(Arrangør: Alle jer ☺) 
 
------------------ 
 
2010. 
 
21. Februar. Fastelavn, Grupperådsmøde, Tænkedag. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
19. Juni. Familiedag,. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
 
 
På grund af julemarked og gruppeledernes  
opgaveskrivning er vi lidt bagud med  
kalenderen for 2010, men glæd dig,  
der bliver masser af gode, sjove og  
spændende arrangementer. 

Kommende arrangementer 
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Program: 

2/12  Vi laver julepynt og hygger... 

9/12  Vores egen lille juleafslutning *<:-) 

16/12  Fælles juleafslutning med resten af gruppen 

6/1 - 2010  Første møde i det nye år… ;D 

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

7 - 18/12  Spejderlejr på Højbro Plads. - Arr. DDS, i anledning af COP15  
klimamøde i København (se andetsteds i bladet) 

Hej alle julenisser. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19:30 

- Så nåede vi til den mørkeste, kolde-
ste, vejrmæssigt kedeligste (hvis ikke 
det bliver sne), men også den hyggelig-
ste, rareste og mest julede måned på 
hele året, nemlig december!!! 
Hele november måned gik med at få 
alle ting færdige til julemarkedet, som 
gik rigtig godt! Alle i minier var rigtig 
dygtige til at trille havregrynskugler 
som alle blev solgt 

- I trillede guirlander i metervis og I 
skulle også have trillet pebernødder; 
men den dag var der én eller anden, 
der bestemte, at det skulle blæse en 
hel pelikan, så det klarede jeg der-
hjemme selv, men jeg er sikker på, at 
I nok skulle have hjulpet til med det-
te, også! - Tusind tak for det, alle i 
dejlige minier… 
I december sker der så mange juleting 
rundt omkring i skolerne og på fri-
tidshjemmene, at man bliver gråhå-
ret før tid. Så derfor vil vi bare 
forsøge at hygge lidt med jer i den 

mørke tid, så der ikke er stress på alle 
steder… Vi håber samtidig, at I vil 
tage jeres forældre eller andre under 
armen og besøge spejderlejren på 
Højbro Plads på Strøget, som i anled-
ning af COP15 klimamødet i København 
laver det meste af en lejrplads med 
klimaet som tema! - Jeg ved i hvert 
fald, at jeg og Kathrine skal derind en 
tur i løbet af de 14 dage… 
- Vi ses til den hyggeligste af alle må-
neder og gerne med nissehuer på ☺� 

Med afslappet Julenisse - 
og nytårshilsen 

Glip, Radha og Akeela.Glip, Radha og Akeela.Glip, Radha og Akeela.Glip, Radha og Akeela.  

- Hmm, gad vide, 
om de husker den 
nye mødetid fra kl. 
18:00 - 19:30…? 
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Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 

I den foregående 
måned har det for 
det meste handlet 
om vores overnat-

ning og julemarkedet. 
Det var en rigtig hyggelig overnatning 
vi havde, hvor der blev snakket, hyg-
get og grinet over de mærkeligste 
ting. I var rigtig gode til at arbejde 
sammen. - Det skal I roses for :) 
Der skal også lyde en tak til Lars 

(Jonathans far) for at have arrange-
ret en god gå tur på Fælleden fredag 
aften, hvor vi bl.a. skulle gå over en 
meget smal bro og ind i en gammel 
bunker, hvor der var flagermus, som lå 
og sov. Rigtig god tur for alle. 
Endnu en tak til Lars og Merete som 
lavede mad til os og hyggede. 
Vi mangler heller ikke så mange ting 
før, I kan få jeres lejr-mærke, så det 
er jo en god ting.  
I denne måned skal vi have taget re-
sten af lejr-mærket og så skal vi hol-
de fælles juleafslutning sammen med 
resten af 
gruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med junior 
jule-hilsen 
 

Sahrabi og Radha.Sahrabi og Radha.Sahrabi og Radha.Sahrabi og Radha. 

Hej alle små junior børn. 
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Nu nærmer Julen sig jo langsomt og 
dermed også juleferien. Det er jo ikke 
alt for dårligt, men det betyder også, 
at vi først kommer i gang med at lave 
vores bålkapper inde i det nye år.  
Indtil da skal vi morse lidt mere, hvilke 
I var hammer seje til sidst. - Det skal 
vi nok blive rigtig gode til.  
Vi skal også have holdt noget juleaf-
slutning, hvor vi bare hygger og måske 
spiser noget af alt det slik, vi har tilba-
ge fra vores overnatning i hytten. Det 
var i øvrigt rigtig hyggeligt, drenge. 
Selvom jeg godt nok havde troet, at I 
havde spist noget mere slik. Jeg tror 
ligefrem, at jeg var den, der spiste 
mest slik.  

Men ellers er der 
vidst ikke så me-
get mere at snak-
ke om. Vi skal i 
hvert fald have det sjovt her i det nye 
år, hvor vi har en masse spændende 
ting på programmet. Vi skal jo også 
snart i gang med at bygge en sæbekas-
se bil, så vi kan være med i Oak City 
Rally i 2010. Det bliver sjovt. 

  
Trops tramp  

Karen og Tavi Karen og Tavi Karen og Tavi Karen og Tavi     

Mødedag for trop: Mandag kl. 19:00 til 21:00 

Hey Falke. 
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”Hallo!!! - Det er jo Spiren fra Blå Sommer –09!!!” 
- Ja, det er lige præcis dét, det er! - Alle 
os, der var med, kan i hvert fald godt 
huske dette fantastiske vartegn fra 
årets Blå Sommer og den kommer nu til 
København for at blive genbrugt: 
 
Spejderne i Danmark laver spejderaktivi-
teter på Højbro Plads i København fra 
den 7. til den 18. december 2009.  
Det sker samtidig med FN’s klimatopmøde 
COP15. Der bliver lavet en lejrplads med  
vartegnet fra Blå Sommer, bål og meget 

mere klima-stuff. Vi inviterer alle spejdere uanset korps i 
Danmark til at være med.  
Vi forventer især, at der i weekenden den 12. og 13. december 
kommer rigtig mange spejdere.  
Spejderaktiviteterne sker i et samarbejde med 1tonmindre. 

Tekst kopieret fra Facebook-gruppen: ”Spejderlejr på Højbro Plads. Vil du flytte ind eller 
bare lege med?”/red. 

 
Følgende sker hver dag fra ca. 
16.00-21.00: 

• Smag og lav klimavenlig mad 

• Byg en vindmølle af nedløbsrør 

• Spar på energien med et brændselsbesparende 
komfur 

• Lav klimajuleklip og julegaver 

• Lav et batteri af kartofler 

• Deltag i virtuel spejd – et klimaspil med GPS 

• Bag et snobrød eller fladbrød 

• Byg et ti-minutters tårn 
Deltag i klimaquizzen 

 
Du kan læse mere om, hvad der kommer  

til at ske i København på  

www.dds.dk/klima    

Tilbud til dig  
og din familie: 
- Tag din uniform  
og tørklæde på,  
bring din familie  
med ind på den årlige  
julevandring på ”Strøget” 
og få en spændende,  
hyggelig  og anderledes  
spejderdag på  
Højbro Plads… 

�☺� 
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December 

T 1  

O 2  

T 3  

F 4  

L 5  

S 6  

M 7 7.-18. Klima-Camp på Højbro Plads    50 

T 8  

O 9  

T 10  

F 11  

L 12  

S 13  

M 14  51 

T 15  

O 16 Juleafslutning 

T 17  

F 18  

L 19  

S 20  

M 21  52 

T 22  

O 23  

T 24  

F 25 1. juledag 

L 26  2. juledag 

S 27  

M 28  53 

T 29  

O 30  

T 31 Nytårsaften 

Januar 

F 1 Nytårsdag 

L 2  

S 3  

M 4 Første møde 2010 Junior 

T 5  

O 6 Første møde 2010 Mini 

T 7  

F 8  

L 9  

S 10  

 

Kalenderen for 2010 er desværre 
ikke helt klar endnu, men så snart 
den er færdig, vil den blive lagt 

på www.stifinderne.net 
Rigtig godt nytår fra 

Lederne Lederne Lederne Lederne     
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MINI: 30/12 Tha (Nicolai) 8 års føs´da 

 30/12 Keego /Benjamin) 8 års føs´da 

BB: 20/12 Mao (Emilie) 19 års føs´da 

GRUPPEN: 14/12 Rie (-Fru gruppeleder) 
HURRA - HURRA - HURRA 

50 års føs´da 

TROP: 16/12 Tobias 14 års føs´da 

Når du nu sender Ønskesedler til 
mig -  så har jeg fået nogle flinke 
hjælpenisser i syd-Danmark. 
 

Adressen er: 
Julemandens Postcentral 
Rensdyrvej 1 
Postboks 2412 
1566 København V  
 

Med julehilsen 

JulemandenJulemandenJulemandenJulemanden    
(Navnet er kendt af Reduktionen) 

Fra alle os til alle jer:Fra alle os til alle jer:Fra alle os til alle jer:Fra alle os til alle jer:    
Rigtig glædelig jul samt et godt nytår...Rigtig glædelig jul samt et godt nytår...Rigtig glædelig jul samt et godt nytår...Rigtig glædelig jul samt et godt nytår...    
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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  

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 

Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

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

3251 5170 
fru.falmer@tdcadsl.dk 

2168 6937 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213 
2348 4782 

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

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

Karen Busk Øster allé 25, 3. vær. 107 
2100 Kbh. Ø. 

2323 4275 

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

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

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

3252 5371 
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 

Mini:   

(p) 
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Med glædelig julehilsen fra  

Reduktionsnisserne Reduktionsnisserne Reduktionsnisserne Reduktionsnisserne 
- med  lidt antihjælp fra 

Stærtesinsen!!!    
 
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 

Deadline   
Januar 

bladet: 

30/12-2009 

Tårnby Torv 
Spejder Sport 
Jysk, Kirstinehøj 
Volia, Toystore.dk 
McDonalds, Cirklen 
Tårnby Guld og Sølv, 
Celine, Skottegården 
Bilka, One Stop, Fields 
Clinique M Kongelundsvej 
June's frisør, Spicas Alle 
Din Slagter, Skottegården 
Profil Optik, Skottegården 
Malerbutikken, Skottegården 
Fru Anthonsen, Skottegården 
Kroegers House, Bowlinghallen 
Kastrup Apotek, Skottegården 
Kastrup Dyrecenter, Skottegården 
Carsten's Foto & Video, Skottegården 
Skottegårdens Blomster, Skottegården 
Kongelundens Dyreklinik, Kongelundsvej 
Kongelundens Byggemarked, Kongelundsvej 
Skottegårdens Vin og Tobak, Skottegården 
Dorte's Foder og Dyreartikler, Løjtegårdsvej 

Reduktionens klumme: 
Nu er vi her i reduktionen ved at blive ind-
vaderet af sætternisser, i alle mulige og 
ikke mindst umulige skikkelser. 
Så hvis der er sneget sig en lilllllle ljef i 
texten er det ikke snenoitkuder dlyks… 
Vi har haft et girtig jedligt år her på de-
ruktionen og håber, at snæte år bilver lige 
så snøkt!!! 

Rigtig glædelig jul 
Samt et godt Nytår til alle... 

Vi vil gerne takke alle for et rigtig Vi vil gerne takke alle for et rigtig Vi vil gerne takke alle for et rigtig Vi vil gerne takke alle for et rigtig 
godt julemarked, hvor alle hjalp godt julemarked, hvor alle hjalp godt julemarked, hvor alle hjalp godt julemarked, hvor alle hjalp 

hinanden og hyggede sig på hinanden og hyggede sig på hinanden og hyggede sig på hinanden og hyggede sig på     
den ene eller den anden måde.den ene eller den anden måde.den ene eller den anden måde.den ene eller den anden måde.    

Ligeså vil vi gerne bringe Ligeså vil vi gerne bringe Ligeså vil vi gerne bringe Ligeså vil vi gerne bringe     
en kæmpe tak til alle en kæmpe tak til alle en kæmpe tak til alle en kæmpe tak til alle     

vores sponsorer vores sponsorer vores sponsorer vores sponsorer     
---- uden jer, ville det ikke  uden jer, ville det ikke  uden jer, ville det ikke  uden jer, ville det ikke     

være det samme.være det samme.være det samme.være det samme.    
Rigtig glædelig jul Rigtig glædelig jul Rigtig glædelig jul Rigtig glædelig jul     

samt et godt og samt et godt og samt et godt og samt et godt og     
lykkebringende nytår lykkebringende nytår lykkebringende nytår lykkebringende nytår     

ønskes alle…ønskes alle…ønskes alle…ønskes alle…    
DDS StifinderneDDS StifinderneDDS StifinderneDDS Stifinderne    

☺☺☺☺    


