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2010 bliver forhåbentlig et lige så 
spændende spejderår som 2009, hvor 
det helt store højdepunkt nok for de 
fleste var den store korpslejr Blå 
Sommer, hvor Stifinderne deltog 
sammen med 19.000 andre spejdere 
fra nær og fjern. Inden rådsmødet i 
februar udsender vi beretninger for 
året, der gik, og der kan I læse me-
get mere om alt det spændende, vi 
har lavet. 

 

 

 

 

 

Lederne har, delvist pga gruppeleder-
nes eksamenspres, først haft tid til 
et ledermøde her i starten af januar, 
så årskalenderen for 2010 er endnu 
ikke helt komplet. Der er dog allerede 
en del gode arrangementer at se frem 
til, som I kan læse inde i bladet. 

Allerede mandag den 11. Januar har vi 
vanen utro en vinter-oprykning. Da vi 
mangler ledere til at køre en regulær 
mikro-afdeling, har vi i et godt stykke 
tid kørt med én sammenslået mikro-

mini-afdeling, hvorfor vi i øvrigt hel-
ler ikke kan tage spejderne ind så 
tidligt, som vi gerne ville. Det giver 
bare en utrolig lang tid i den samme 
gren, når man nu startede som mikro, 
dengang vi havde sådan en afdeling. 
Derfor prøver vi nu med en vinterop-
rykning, og så må vi se, om behovet er 
der for at gentage det til næste år. 
Lad gerne dette være en opfordring 
til jer, forældre og andet godtfolk, 
til at overveje, om det kunne være 
noget for jer, eller måske nogen, I 
kender, at være leder for en flok 
skønne unger og indgå i et støttende 
og loyalt lederteam (der i øvrigt godt 
kan have en smule knald i låget fra tid 
til anden). Spejdererfaring er slet 
ikke et must, men lysten til at være 
med, er det. 

Godt nytår alle sammen! 
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I februar, nærmere betegnet den 21., 
holder Stifinderne det årlige Gruppe-
rådsmøde, hvilket er spejdertermen 
for en generalforsamling. Traditionen 
tro holder vi det sammen med Faste-
lavn og Tænkedag, så det er en dag 
for hele familien, og rigtig hyggeligt 
plejer det at være. 

Udover den ”sædvanlige” indvalg af 
nye bestyrelsesmedlemmer, synes vo-
res skønne formand gennem rigtig 
mange år, Lars Thomsen, at nu er ti-
den ved at være moden til, at nye 
kræfter overtager hvervet. Det bety-
der, at det er endnu vigtigere, at for-
ældrene kommer på banen. En spej-
dergruppe har en bestyrelse beståen-
de af ledere, forældre og unge (15-23 
år), og arbejdet i bestyrelsen kan I 
læse mere om i næste nummer af bla-
det, eller I kan spørge enhver leder 
eller bestyrelsesmedlem i gruppen, så 
vil vi forsøge at komme med et brug-
bart svar ☺ 

Det er også ved at være på tide at 
tænke på sommerlejr, for mange 
planlægger jo allerede ferie nu, så 

kære forældre, hvis jeres børns lede-
re ikke allerede har meldt en dato ud, 
så træk dem lige i ærmet og spørg, 
når I skal få kalenderen til at passe. 
Det er så ærgerligt at gå glip af årets 
spejder-højdepunkt, fordi af alle de 7 
uger, man har ferie fra skole, ramler 
det lige sammen med den uge, hvor 
man skal med far og mor til Harzen. 

 

 

 

Hav et godt 2010 - Må jeres vandre-
støvler være vabelfri og presseningen 
uden huller! 

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

Mange tak for opmærksom-

heden i anledning af min 50-

årsfødselsdag i december, 

samtidig ønskes alle Stifin-

dere - både medlemmer og 

andre med interesse for 

gruppen - godt nytår.  Med spejderhilsen 
 RieRieRieRie. 
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I den kommende tid er der række arrange-
menter for spejdere og deres familier.  
Ud over de arrangementer, der er omtalt her i 
bladet, er der: 

 
11. januar:  Nytårskur og oprykning 
Deltagere: Alle grene. (Arrangør: Stifinderne) 
 
 
 
21. februar. Fastelavn, Grupperådsmøde, Tænkedag. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
 
 
12.-14. marts. Fællestur. 
Deltagere: Mini, junior, trop, senior. (Arrangør: Stifinderne) 
 
 
 
7. – 9. maj. Divisionsturnering. 
Deltagere: Junior og trop. (Arrangør: Amager division) 
 
 
 
30. maj. Oak City Rally. 
Deltagere: ???. (Arrangør: Absalon division) 
 
 
 
19. juni. Familiedag,. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
Da vi først har ledermøde i januar, er kalenderen endnu ikke komplet, så glæd 

dig til flere spændende og sjove arrangementer i 2010. 

Kommende arrangementer 
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Hej minier - 

Program: 

6/1  Velkommen tilbage i 2010 

13/1  INTET MØDE - vi havde nytårskur i mandags 

20/1  Nye patruljer... 

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

27/1  Vi må se, hvad vi i fællesskab har fundet ud af… c”,) 

11/1  Nytårskur og oprykning for hele gruppen kl. 18:00 - 19:30 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

- Og  
r i g t i g 
hjerte-

lig velkom-
men tilbage 

alle I dejlige mi-
nier og jeres foræl-

dre til 2010 - aldrig har 
vi haft så mange minispej-

dere... ☺ 
 Vi starter med et enkelt møde i 

de gamle grene og så holder vi ellers 
nytårskur for jer, da vi jo desværre 
måtte aflyse juleafslutningen før 
jul 2009 - sorry… 
Vi skal til nytårskuren sige farvel til 
Dingo og Mowgli, som rykker op til 
juniorerne her midt i januar. Vi si-
ger dem tak for deres tid hos mini-
erne - håber, at I har haft det lige 

så sjovt, som vi har 
og at det har været 
lærerigt for jer… :) 
I det nye år vil vi 
dele jer op i nye pa-
truljer og vi får end-
nu en patrulje, så vi 

ikke er så mange i hver. - Det plejer 
at være en fordel, når der ikke er 
så mange i patruljerne. 
I januar vil vi se at få færdiggjort 
knivbeviset og så må vi se, hvad vi 
finder på bagefter… dette vil vi 
prøve at finde ud af sammen med 
jer! 

Godt Nytår 2010...Godt Nytår 2010...Godt Nytår 2010...Godt Nytår 2010...    

Med kæmpe nytårshilsen 

Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip     
og Akeela.og Akeela.og Akeela.og Akeela.  
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Først: Rigtig glæ-
deligt Nytår! Jeg 
ønsker jer alle et 
år, som I til næste 
nytår vil tænke til-
bage på, som et af 
de bedste der har 

været. Måske der kommer en masse 
spændende oplevelser, måske nogle af 
jer møder nye venner, måske nogle af 
jer får opfyldt et stort ønske – ja, 
hvad ved jeg – måske, det bare bliver 
alle tiders år, det her år som er det 
første i det, vi nu skal kalde ”tierne”. 
Håber selvfølgelig også at I havde en 
festlig nytårsaften, og at I fik set en 
masse flot fyrværkeri. 
 
Vi starter allerede på mandag 4/1 og I 
har et mærke til gode, fordi vores 
juleafslutning gik lidt anderledes, end 
vi havde tænkt det. Det var selvfølge-
lig ærgerligt, men det må vi så råde 
bod på her i det nye år. 
Så venter der en divisionsturnering 
her i foråret, og den skulle vi vel ger-
ne blive klar til at tage udfordringen 
op mod, ligesom vi skal holde vores 
færdigheder, i forhold til at være på 
lejr, ved lige, for inden vi ser os om, 
er det sommer og så skal vi på lejr – 
HURRA. 
RESERVER UGE 27. – Det er anden 
uge i sommerferien, og det er fordi, 
jeg er på arbejde i den første uge af 
jeres sommerferie - der er jeg på en 

anden lejr. 
Men: Fra mandag d.5. juli til fredag 
d.9. juli skal vi til Hytten i Skoven, et 
fantastisk skønt sted der ligger ved 
Korsør. Jeg har billeder derfra, som I 
skal få lov at se. Der er en shelter, 
der er mange spændende kroge, hvor 
man kan slå et telt op, nogle fede bål-
pladser, og så er der faktisk også en 
lille hytte, hvis vejrguderne skulle se 
sig rigtig sure på os. Glæd jer! Det 
skulle gerne blive en rigtig god ople-
velse for os alle. 
 
Men igen: Der er langt til sommeren, 
og det der er først er, at vi skal sige 
goddag til to nye juniorer, nemlig Cas-
per og Tim fra minierne, som rykker 
op til os mandag d.11. januar. De skulle 
have været rykket op i sommer, men 
ville gerne vente lidt – nu er de klar til 
at komme op til os, og det glæder vi 
os til. 
MANDAG d.11.JANUAR HAR VI 
DERFOR MØDE MED MINIERNE 
FRA KLOKKEN 18:00 til 19:30 
Vi skal rykke drengene op og så skal vi 
lege lidt og lave nogle konkurrencer 
sammen. 
Programmet for det næste stykke tid, 
må I have til gode, til ferien er over-
stået og lederne har fået talt og plan-
lagt sammen. Glæder mig til at se jer; 
 

Spejder hilsen 

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

Kære Juniorer. 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 
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Mødedag for trop: Mandag kl. 19:00 til 21:00 

Godt Nytår og tju hej. Lad os håbe, 
at det nye år bringer lige så mange 
gode spejderoplevelser, som det 
gamle. I det nye år har vi en del, vi 
skal lave. Vi skal lave en sæbekasse-
bil, der giver alle de andre baghjul. 
Det var jo jeres idé, så det skal nok 
blive godt. Vi skal tage nogle mær-
ker, som vi kan sætte på vores bling 
bling arm. Ellers skal vi hygge os rig-
tig meget. Mange af de ting vi skal 
lave, skal I selv være med til at be-
stemme og planlægge, så vi får et 
program, lige som I gerne vil have 
det. Og nej - vi skal ikke spil-
le computerspil og spise slik hver 
gang. Vi skal på en fed tur som I, 

gæt en gang, selv skal være med til 
at planlægge, da det også var jeres 
idé - så vi har et lidt stramt program 
for det første halvår, men det skal 
nok blive godt og det bliver turbo 
fedt, det kan jeg godt love 
jer. Vi får et nyt år med ordentligt 
knald på og masser af spejder sjov.  

Hey Falke 

Med ”strenge” tropstramp 

Melvin og TaviMelvin og TaviMelvin og TaviMelvin og Tavi    

Yours truly - som deltog i maj 2005… XD 
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Hey mine kære blomster - CLASSIC 
Vi skal planlægge, planlægge, plan-
lægge og meget andet det næste 
stykke tid. Vi har jo nogle opgaver vi 
skal have gjort færdige og, vi har 
nogen ting vi skal have planlagt og 
aftalt. For det første skal vi have 
malet de fastelavns tønder som vi 
har lovet og vi har ikke alt for lang 
tid til det. Så vi skal op på hesten og 
få dem lavet så hurtigt som muligt. 
Så har vi jo snakket lidt om. Eller 
mig og Emilie har snakket om, at vi 
skal lave et forløb for troppen som 
går over 3-4 uger. Havde jeg tænkt 
mig. Så skal vi vise de tre drenge 
nogle fede ting og lave 
nogle fede ting sammen med 
dem, men inden da skal vi nok selv 
øve os i nogle basale spejderfær-
digheder. Det er jo noget tid siden 
vi har lavet noget rigtigt god gam-
meldags spejderarbejde. Så der 

skal øves lidt.  
Ellers skal vi finde ud af hvad vi skal 
lave foråret over så vi har noget at 
lave. Så tøser. Den går ikke længere 
med jeres hygge snak og varm kakao. 
Nu kommer der stærk kaffe på bor-
det og en masse arbejde, og nå ja. Vi 
mødes hver 14 dag hvis nogen skulle 
være i tvivl, og jeg tager mig den 
frihed at sætte nogle ting på dags-

orden og fastsætte nogle 
m ø - detidspunkter. 
 

 

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

 
Med blomster spejder hilsen   

 Tavi Tavi Tavi Tavi  

Klan-I
ndlæg 

 

Marts:
  Helene

 

April:  
 BB 

Maj:  
 Vibe 

Juni/J
uli:  

BB 

August
:  Jacob 

Septem
ber: 

BB 

21/2  Rådsmøde Fastelavn Tænkedag Husk at melde dig til med familien 

17/2  Mere planlægning og mere maling af tønder. 

3/2  Planlægning og maling af tønder 

  Februar måned 
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Januar 

F 1  M 1  

L 2  T 2  

S 3  O 3  

M 4  T 4  

T 5  F 5 Blå Dreamteams - lederkursus 

O 6  L 6  

T 7  S 7  

F 8  M 8  

L 9  T 9  

S 10  O 10  

M 11 Fælles nytårskur 18:00 - 19:30 T 11  

T 12  F 12  

O 13  L 13  

T 14  S 14  

F 15  M 15  

L 16  T 16  

S 17  O 17  

M 18  T 18  

T 19  F 19  

O 20  L 20  

T 21  S 21 Tænkedag 

F 22  M 22  

L 23  T 23  

S 24  O 24  

M 25  T 25  

T 26  F 26  

O 27  L 27  

T 28  S 28  

F 29     

L 30     

S 31     

Februar 
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Mini: 7/1 Tikki (Axel) 1 års stjerne 

 21/1 Tha (Nicolai) 1 års stjerne 

Junior: 31/1 Sahrabi (Charlotte) 48 års føs´da 

 12/12 
09 

Chikai (Niclas) - 
UNDSKYLD FORGLEMMELSEN 
FRA DECEMBERBLADET :´-) 

13 års føs´da 

GH: 1/1 Rie 23 års stjerne 

Red: 29/1 Flemming - 
TILLYKKE TILLYKKE 

50 års føs´da 
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(p) 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 

2348 4782 
kathrine.bjerre@stifinderne.net  

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 

2348 4782 
kathrine.bjerre@stifinderne.net  

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:   
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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 © 2010  Reduktionen tager forbehold  

for tylkfejl og mistolkninger 

Reduktionens klumme:’ 
Nej - eller Ja! - Jeg plejer jo at starte 
klummen med et ja - denne gang starter vi 
omvendt. Så må vi se, om det bliver bedre, 
om det så bliver det, vides ikke -  sikkert 
ikke... 
Nytåret er vel overstået og velkommen til 
”10érne” og farvel til ”nullerne”, som DR 
kaldte dem. Nu starter endnu et spejde-
rår med mange nye udfordringer, ikke 
mindst skal der findes en ny formand. -  
Vi siger mange tak til Lars, for den store 

indsats, han har ydet os alle gennem årene 
- han bliver meget svær at efterkomme… 
{:-D 
    

Deadline   
Februar- 

bladet: 

28/01-2010 

Med Nytårshilsen  

Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen.     

Hej til dem, der har lyst: 
I øjeblikket er den gamle reduktør 
kun i slutningen af de 40, men nu 
nærmer han sig snart med hastige 
skridt de 60 - - - - - -  
Og ifølge ”Naturlommekalenderen” 
parrer rævene sig denne dag og de 
føder hvalpe d.20 marts. Sidste år 
ledte jeg forgæves i bogen, men de 
nedkom ikke med hvalpene, ifgl. kalen-
deren, så jeg sendte dem en mail - 
men fik ikke noget svar!?!  -  Så det 
er da godt, at de nedkommer i år! 
Hvad kunne det ellers blive til ? 
- Nå, når dette så endelig blev udred-
det og rævene ikke ender med 
”forstoppelse”, har den gamle reduk-
tør ro til at holde åbent reduktionslo-
kale d. 29 januar 2010  fra kl: 10:00 
til kl. ??:??. 
Men den meget gamle reduktør skal 
nok have sig en ”morfar” ml. kl. 12:14 
til kl.13:17- - så derfor holder vi må-

ske en lille pause… :D - Reduktøren og 
reduktøsen vil byde på lidt hjemme-
bagt brød og deller med kartoffelsa-
lat eller hvad vi nu finder på!! Og I 
skal nok også få en lille én til halsen. 
Og pas på den farlige ” kamp”-hund. 
Bare sig BØH, så er dén færdig - piv– 
piv! Vi ses!!! 

 


