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Farvelæg selv... 
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Tak for et dejligt år 2008 – og på 
forhånd tak for et spændende 2009. 
Fokus for Stifinderne vil i år være 
rettet mod 2 vigtige punkter. Det ene 
punkt er vores store korpslejr, Blå 
Sommer, som juniorer, tropsspejdere 
og seniorer vil deltage i. Omkring 
20.000 spejdere fra hele verden vil 
deltage i den 9 dage lange lejr og så-
dan en stor lejr kræver megen forbe-
redelse for alle, både rent praktisk 
men også på det mere mentale plan.  
Vi holder i foråret endnu en fælles 
telt-weekendtur, så alle i hvert fald 
har prøvet at sove i telt og ligge i 
lejr, før der er en masse andre nye 
ting at forholde sig til og så vil der 
selvfølgelig også ligge andre ture og 
turneringer i forårssæsonen.  
Tilmelding til Blå Sommer 09 finder I 
andetsteds i bladet + på vores lækre 
hjemmeside, i fald den skulle blive 
væk hjemme på køleskabet. 
 
Det andet vigtige punkt for Stifin-
derne er vores ledersituation.  
Vi er meget glade for den opbakning 
vi allerede får af jer forældre, der 
sidder i bestyrelse, styrer økonomien, 
laver bladet, maler vinduerne, kører 
grej på turene, bruger hele året på at 
lave juleting, bager kage til cafeerne, 
yder ”vikar-service” for lederne, og 
bare generelt er der for Stifinderne. 
TAK! for det - men vi mangler altså 
folk i ledergruppen og det er ved at 
være alvorligt. Vores tropsledere har 

efter mange år ”i branchen” fået lyst 
til at prøve noget nyt; vores junioraf-
deling er efterhånden så stor, at fle-
re leder-hænder er påkrævet og alt 
for længe har vi haft lukket for opta-
gelse af nye mikroer, fordi vi ikke har 
ledere til den gren.  
At lave det super fede kvalitets-
spejderarbejde, vi i ledergruppen har 
lyst til, for alle de fantastiske spej-
dere, vi har, kræver overskud og nok 
hænder til både at være praktisk og 
kreativ. Hjælp os med at finde de 
folk, der skal have en lige så fanta-
stisk fritidsinteresse som os, sammen 
med os. 
Vi gør, hvad vi kan med det, vi har, 
men vi mener, Stifinderne har poten-
tiale til meget mere. 
 
I den nærmeste fremtid siger Støt-
teforeningen tak til nogle af de man-
ge voksne, der har givet en hånd igen-
nem det sidste år ved at afholde 
Nytårskur og i næste måned er det 
tid til Rådsmøde, som er spejdernes 
navn for en generalforsamling.  
 
Stifinderne ønsker alle et spænden-
de nyt spejder-år! 

 
Med spejderhilsen 

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

GODT NYTÅR! 
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Kommende arrangementer 

21/2  Grupperådsmøde 

17-19/3  Fællestur 

28/3  BLÅ SOMMER – Leder- 

  formøde 

13/5  Korsvejsmarked 

15–23/7 BLÅ SOMMER– 

  Stevninghus. 
For alle spejdere i Det danske Spejderkorps 

og flere til - ca. 20.000 i alt! 

(Arrangør: Det danske Spejderkorps) 

 

- se i øvrigt: 

http://dds.dk/blaasommer/  

Hej ledere! 
Så er det tid til årets første ledermøde: 

Torsdag den 29. januar kl. 19,00 i hytten. 
På dagsordenen er indtil videre: 
• Ledersituationen 
• Beretninger til rådsmødet 
• Kurser 2009-01-02 
• Idedag (tilmelding 1/2) 
• Evt . flytte fællestur 
• Temamøder 2009-01-02 
• Blå Sommer 

Med spejderhilsen 

Vibe og pVibe og pVibe og pVibe og p    

HUSK TIL SOMMER: 

Mega-Ludo på Blå Sommer 2004 
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STIFINDERNE 
Det danske Spejderkorps 

Hej juniorer, tropsspejdere og seniorer. 
 

Så er det ved at være tid for tilmelding til årets sommerlejr - Blå Sommer 
2009. 
 

Blå Sommer er Det danske Spejderkorps korpslejr. Der kommer spejdere fra 
hele Danmark og mange udenlandske spejdere. I alt forventes det at der delta-
ger omkring 20.000 spejdere i lejren 
 

Blå Sommer finder sted den 15. – 23. juli 2009 på Stevninghus ved Kliplev i Søn-
derjylland. 
 

Din betaling for lejren er 1300,- kr. plus lommepenge. Betalingen for lejren for-
falder i tre rater. Sammen med tilmelding betales senest den 19. februar kr. 
500,-. 
Anden rate på 400,- kr. skal betales senest den 1. april, mens sidste rate på 
400,- kr. skal være betalt senest den 28. maj. 
Tilmeldingen er bindende. 
Det vil være muligt at tilmelde sig efter den 19. februar, hvis der er ledige plad-
ser. 
 

Framelding kan ske frem til den 29. maj. 
Efter den 29. maj kan framelding kun ske med lægeerklæring. 
 

Ved skriftlig afbud før den 29. maj kan det indbetalte lejrkontingent tilbagebe-
tales. Efter 29. maj vil tilbagebetaling kun kunne ske, i det omfang Stifinderne 
modtager tilbagebetaling fra Det danske Spejderkorps, eller pladsen kan afsæt-
tes til en anden deltager. 
Tilmelding til Blå Sommer 15. – 23. juli 2009. 
 

Navn: ------------------------___________________________ Afdeling: 
_________________________ 

 

 
Kvittering: 

Dags dato 
Modtaget kr. : 500,- for deltagelse i Blå Sommer 2009. 
 
Leders kvittering: _____________________________ 

Forældres underskrift: _________________________________ 
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Godt nytår til alle minier og forældre! 

Program: 

7/1   Klar dig selv 

14/1  Klar dig selv 

21/1  Klar dig selv 

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

28/1  Klar dig selv 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

Allerførst vil vi ønske jer alle et 
rigtig godt nytår med tak for det 
gamle. - Vi håber, at I kom godt ind 
i 2009. Ja, nu skal man til at vænne 
sig til at skrive 2009 og ikke 2008! 
Vi har haft en stille og rolig jul, men 
vi går jo også igen ind i et aktivt år i 
DDS Stifinderne, så vi har forhå-
bentligt fået ladet batterierne op!  
Det er Blå Sommer-år i år; men da 
Stifinderne i 2004 besluttede, at 
en 10-dages sommerlejr i Kliplev 
(Sønderjylland) er en stor mundfuld 
for minier, så gælder dette ikke for 
vores minier, desværre! Men glæd 

jer til næste gang, for da er I store 
nok… 
I stedet for denne sommerlejr har 
vi planer om at tage af sted med jer 
minier på en sommerlejrweekend på 
et eller andet tidspunkt og så håber 
vi, at I kan komme med dér. På som-
merlejrweekenden kan vi evt. også 
tage et kilometermærke måske! - 
Idéer har vi nok af. - Forslag til da-
toer følger… 
Ellers skal vi i gang med mærket 
der hedder: ”Klar dig selv”. Det in-
debærer en hel masse med, at man 
godt kan gøre en masse ting selv 

f.eks. Førstehjælp, færdsel i 
trafikken, selv sy mærker på 
og binde sine støvler og en 
masse andre ting.  
Vi har i øvrigt tænkt os at 
dele jer op i 2 nye patruljer, 
da vi efterhånden er temmelig 
mange og det bliver let til 
fnidder i ”geleddet”, så der-
for! - Nej, I får også meget 
mere ud af at være færre i 
patruljerne… 
Vi ses i 2009 - vi glæder os…! 

Med nytårshilsen 

Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)    
og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).  
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Kære juniorer. 
 
 
 
 
 
 
Et rigtig godt nytår og så håber vi 
selvfølgelig, at I har haft en dejlig 
og indbringende jul, hvor I har fået 
gaver, som I har fortjent; altså alt 
hvad I ønskede jer. 

Vi siger nu farvel til det gamle år, 
men er stadig i det samme spejder-
år. Derfor er januar jo altid en god 
anledning til at starte på ”en frisk”, 
og det kommer vi også til hos Sti-
finderne. Vi skal have strammet lidt 
op, for der skal nogle færdigheder 
på banen, og som vi sagde til jer in-
den jul, laver vi nu tre patruljer i 
stedet for to, da vi ellers er for 
mange i de to patruljer, og så er 
det, at der bliver fnidder-fnadder i 
stedet for spejderarbejde. 

Hvis I synes, det lyder skrapt, er 
det faktisk ment stik modsat – det 
er for, at vi alle sammen skal føle, 
at vi får noget ud af at mødes hver 
mandag, ellers kunne I jo lige så 
godt gå i aften fritidsklub. 
Der vil også komme nogle rent prak-
tiske ændringer, men ikke noget der 
påvirker mødedag eller tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad vi helt præcis skal lave her i 
januar, kan I ikke få at vide endnu, 
men det skal vi nok afsløre, når vi 
har det første møde. Det vi allerede 
nu kan sige, er at vi glæder os til at 
være sammen med jer igen, for I er 
nogle dejlige unger. 
 

Vel mødt til juniormøde i 2009. 

Rigtig godt nytår! 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 

Glade nytårshilsner 

Tavi og S
ahrabi

Tavi og S
ahrabi

Tavi og S
ahrabi

Tavi og S
ahrabi 
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Hej Trop 
 
Vi håber, at I og jeres familier er kommet godt ind i det nye år. 
 
Da I nu kun er tre tilbage i troppen, kommer der til at ske nogle ændringer. 
Dette vil I og jeres forældre høre mere om på mødet d. 15/1, som gruppele-
delsen har indkaldt til. 
 
 

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 min klan. 
Så gik året 2008. Og hvilket år med 
forandringer for os alle sammen. 
Helene blev gift, blev gravid og har 
den flotteste store mave ☺. Jakob 
købte lejlighed med sin kæreste Ma-
lene, som de renoverer og snart er 
klar til at flytte ind i. Vibe fandt sin 
rette karriere som pædagog og jeg 
har fået familie og hus. Så ja, vi er 
alle travlt beskæftiget, men det er 
nu dejligt, at vi stadig finder tid til 
at mødes. 
Julen er veloverstået og forhåbentlig 
fik alle, hvad de ønskede sig og mas-
ser af hygge og god mad. 
Vores aktivitetsniveau har jo, med 
alle de ting i vores liv, været begræn-
set til en gang om måneden.  
Vi har da været ude på Ullerup, selv-
om det jo i sidste ende ikke endte til 
vores fordel økonomisk. - De sidste 
mange måneder har handlet om at få 
lavet julepynt til det fantastisk hyg-
gelige julemarked, som gruppen holdt 
den 23. november. Vi fik alle lavet en 
del og arrangementet var, i vores øj-
ne, en stor succes. - Årets sidste mø-
de blev holdt med vores traditionelle 
klanbiftur. Det er jo altid hyggeligt 
at mødes under de forhold og der 
blev endnu engang hygget igennem og 
snakket. 
Vi bliver tit tilbudt at stå vagt sam-
men med Normannerne. For en god 
ordens skyld tænkte jeg lige, at jeg 
ville uddybe, hvad det går ud på.  

Det er 
nemme og 
sjove pen-
ge, man 
kan tjene 
til gruppen. 
Alt efter 
hvad der 
er brug for, så er det at stå vagt el-
ler tage imod billetter eller dirigere 
trafik på en evt. p-plads. Når man 
står vagt til koncerter, får man jo 
bonussen i også at høre musikken, så 
der er flere gode ting ved at tjene 
penge til gruppen på den måde. Så jeg 
kan kun opfordre til at stille op, når 
der bliver skrevet rundt. De er som 
regel lidt sent ude, men har I tid og 
lyst, så meld jer under fanerne. 

Glæder mig til endnu et år med Rocky 
Raccoons Apostle... 
 
Kalender: 
10. januar Nytårskur 
26. januar Klanmøde 

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

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

Hilsen 

Br
itt

Br
itt

Br
itt

Br
itt
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    Januar     Februar 

T 1 Nytårsdag             1 S 1   

F 2   M 2 6 
L 3   T 3   
S 4   O 4   

M 5 2 T 5   

T 6   F 6   

O 7   L 7   
T 8   S 8   

F 9   M 9 7 
L 10 Nytårskur T 10   

S 11   O 11   
M 12 3 T 12   

T 13   F 13   
O 14   L 14   

T 15   S 15   

F 16   M 16 8 
L 17   T 17   

S 18   O 18   
M 19 4 T 19   
T 20   F 20   
O 21   L 21 Grupperådsmøde 

T 22 Bestyrelsesmøde S 22 Fastelavn 

F 23   M 23 9 
L 24   T 24   

S 25   O 25   
M 26 5 T 26   
T 27   F 27   

O 28   L 28   

T 29 Ledermøde       

F 30         

L 31         
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Junior: 16/1 Mandla - Stine 10 års føs´da 

 30/1 Sahrabi - Charlotte 47 års føs´da 

Gruppe: 1/1 Anne-Marie Glennung 22 års stjerne 

Reduktør: 29/1 Flemming (Reduktøren) 49 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: 
Her på reduktionen lovede den kække reduk-
tør, at vi nåede til baghjulen, dette scenarie 
er rimeligt stort, justering af 7 indvendige 
gear på en cykel? Her nøjes vi med baghjulet 
til en hjemmebygget Jeep. 
Puha, det har været en hård jule– og nytårs-
tid her i reduktionslokalet. Vi har skifte lidt 
til at være forkølede, men det er der vel 
mange andre i lille Danmark, der også er på 
denne årstid. - Vi takker i hvert fald for 
året, der er gået med samarbejdet med le-
dere og forældre! - Det er vores nytårsfort-
sæt, at det vil vi blive ved med… 

Rigtig godt nytår! 

Deadline   
Februar 

bladet: 

30/01-2009 

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 baghjule hilsen  
ReduktionsReduktionsReduktionsReduktions----nisserne. nisserne. nisserne. nisserne.     


