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Julemarked – loppemarked – aktiviteter for  
små og store – cafe – lotteri 

 

Søndag den 23. november kl. 10 – 15 
NORDSTJERNE ALLE 8, 2770 KASTRUP 
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Julen varer lige til påske, men hvor-
når starter den? Hos os starter eller 
tyvstarter julen den 23. november, 
hvor vi holder julemarked i hytten. 
Julemarked skal selvfølgelig først og 
fremmest være rart og hyggeligt, 
men vi vil også gerne have andet og 
mere ud af dagen. Et marked handler 
om at sælge nogle ting og gerne tjene 
nogle penge, så vi kan få gang i nogle 
nye spændende aktiviteter. Til jule-
markedet vil der være en stor bod 
med juleting, som nissepatruljen har 
lavet i løbet sommeren, og Støttefor-
eningen vil være der med deres loppe-
bod. Nu skal det ikke kun være mar-
ked, der bliver også mulighed for, at 
de, der kommer, kan lave deres egne 
spejderjuleting. Man kan lave nisser, 
dekorationer, fuglefoder og hvad vi 
ellers finder på af sjove juleting. På 
den måde kan vores gæster også få 
et indtryk af, hvad spejdere kan lave 
og måske får nogle af dem lyst til selv 
at blive spejdere eller ledere. Vi hå-
ber, at der kommer rigtig mange til 
vores julemarked, så husk at tage he-
le familien og alle jeres venner med. 
For at alt dette skal lykkes, så er der 
stadig en del, vi skal have gjort. Vi 
skal have sat reklamer op, delt folde-
re ud og gjort klar i hytten og på 
grunden. Det skal vi nok klare, hvis vi 
alle sammen hjælpe til. Her i bladet 
finder du en liste over hvilke ting, der 
sker hvornår, så det er bare at møde 

op, og du må meget gerne tage far 
eller mor med.  

Oktober har været ”store-tur må-
ned”. Alle afdelinger har været på 
tur, enten alene eller sammen med 
divisionen. Turene er en rigtig vigtig 
del af spejderarbejdet, for det er 
her vi for alvor kan prøve de ting af, 
vi har gået og øvet os på hjemme til 
møderne. Det er også godt, når vi 
kommer ud og møder andre spejdere, 
for det giver nye ideer og nye venner 
– ”Spejderbror” er ikke kun de andre 
spejdere i Stifinderne, men alle spej-
dere i Danmark, ja hele verden hvis 
du vil, og over 20 millioner venner, 
det er der vist ikke mange, der kan 
klare, end ikke på facebook. 
Kalenderen for 2009 er ved at blive 
lavet færdig, så den kommer ud sam-
men med december bladet. 
 

Med spejderhilsen 

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

Som nærmer vi os…… 
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Forældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer, seniorer 
og andre interesserede. 

 

Indkaldelse til møde i AL-tinget 
 

Torsdag den 6. november kl.19,00 holder vi møde i AL-tinget.  
De sidste ting til julemarkedet den 23. november skal på plads, så vi 
kommer i mål med et forhåbentlig alle tiders julemarked. Vi håber, 
at alle er friske på at give en hånd. 
 

På gensyn 
GruppeledelsenGruppeledelsenGruppeledelsenGruppeledelsen. 

Hej minier, juniorer, spejdere, seniorer og ledere 
 
Søndag den 23. november holder Stifinderne Julemarked, men allerede lør-
dag den 22. november kl. 13,00 gør vi klar til Julemarkedet. Vi kan godt 
bruge nogle friske spejdere med forældre til at hjælpe.  
Søndag den 23. november kl. 08,00 gør vi klar til julemarked. Spejderne 
møder som aftalt med deres ledere. Vi kan også godt bruge nogle friske 
forældre til at hjælpe. 
Søndag den 23. november kl. 10,00 – 15,00 Julemarked. 
Julemarked er et aktivt, åbent hus arrangement for hele familien.  
I løbet af dagen vil der være: 
Salg af juleting– café - lotteri – Loppemarked og forskellige spejderværk-
steder hvor man kan lave nisser, juledekorationer og mad til fuglene. 
 

Husk at tage hele din familie og alle dine venner 
med – alle er velkomne mellem kl. 10 og 15. 

 

Efter julemarkedet rydder vi op, så vi er færdige kl. 16.  
(Skulle vi ikke være helt færdige, så klarer AL-tinget det sidste) 
For de spejdere der deltager hele søndagen, vil der være gratis frokost,  
så husk at fortælle din leder, om du kommer. 

Med spejderhilsen 
Stifinderne 
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I den kommende tid er der en række arrange-
menter for spejdere og deres familier.  

Ud over de arrangementer, der er omtalt her  
i bladet, er der: 

 

Søndag den 23. november. Kl. 10 – 15  Julemarked,  
Alle er velkomne. 

(Arrangør: Stifinderne) 

15. – 23. juli 2009 BLÅ SOMMER – Stevninghus. 
Alle spejdere i Det danske Spejderkorps og flere til. 

(Arrangør: Det danske Spejderkorps) 

Kommende arrangementer 

Forældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer, seniorer og  
andre interesserede. 

 
 
 
 

Så er det lige før Stifindernes julemarked 2008 løber af stablen, men 
der er lige nogle ting, vi skal have ordnet først. 
 
• Vi modtager stadig gerne præmier til lotteriet 
Støtteforeningen modtager stadig gerne lopper til loppemarkedet. 
 

6. november er der planlægningsmøde kl. 19 i hytten. Alle er velkomne. 
17. november skal vi have sat plakater op i butikker og supermarkeder. 
17. november skal vi dele flyers ud i lokalområdet. 
20. november kl. 19. Begynder vi på opstilling af spejderboder. 
22. november kl. 13. Stiller vi op til julemarked. 
23. november kl. 8. Den sidste klargøring. 
 
Har du lyst til og mulighed at hjælpe med en eller flere af disse opgaver, så 
kontakt dit barns leder eller send en mail til stifinderne@stifinderne.net 

Med spejderhilsen 

 Stifinderne Stifinderne Stifinderne Stifinderne 
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Hej Minier! 

Program: 

5/11  Julebagning - husk tøj på til det... 

12/11  Hvad nu fantasien rækker til ? ! ? ! 

19/11  Julebagning - husk tøj på til det... 

23/11  Kæmpe julemarked for alle…! 

26/11  Ren hygge! ☺ 

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

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

- Ja, vi må jo nok 
indrømme, at vi 
tager lidt for-
skud på juletravl-
heden, da vi jo 
har julemarked i 
hytten d. 23. no-
vember. 
Dette er for alle 

interesserede, så vi glæder os rig-
tig meget til at se alle jer spejder-
børn - i uniform selvfølgelig - og 
med jeres onkel, tante og bedste-
forældre komme over i hytten den-
ne dag og hygge sammen med os. 
Hvis du har en nabo eller skolekam-
merat, der kunne tænke sig at kom-

me til julemar-
ked, er de selv-
følgelig også 
mere end vel-

komne. 
Vi har tænkt os, at mikro/miniernes 
bidrag til dette marked vil være 
bagning af småkager, så dette vil 
det meste af november måneds mø-
der gå med - derfor: Husk tøj på, 
der ikke tager skade af lidt mel. 

 
- Vi ses så mange som muligt! 

Med snart 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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Først: en stor tak til alle jer og je-
res forældre, fordi det kunne lade 
sig gøre at flytte vores møde til om 
mandagen. Det var ualmindelig dej-
ligt, ellers havde jeg nemlig været 
tvunget til at sige pænt farvel for 
denne gang, og det er jeg ikke klar 
til endnu! 
Det som Rasmus og jeg derimod er 
klar til, er at benytte os af den fan-
tastiske efterårshimmel vi har i 
øjeblikket, og så kombinere det, 
med de knob og stik I nu er blevet 
så gode til. 
Vi skal med andre ord til at have 
noget om stjerner, og så skal vi byg-
ge vores egen stjernehule. Det er 
ikke helt let, men så friske som i er, 
kan I sagtens magte det. Nogle af 
de ældste af jer har prøvet det før, 
så det bliver jer, der skal guide de 
nye i, hvordan man laver sådan en 
fætter. 
Allerførst skal vi selvfølgelig finde 
ud af, hvilke stjernebilleder vi kan 
se her på vores halvkugle, og vi skal 
tale om hvilke billeder vi normalt 
kender og hvilke billeder der ellers 
findes. 
Jeres patruljer er begyndt at fun-
gere, vi har nogle strikse, men dyg-
tige PL’er og PA’er, der hver gang 
prøver at holde styr på tropperne. 
Det er rigtig dejligt, at de fleste af 
jer har opdaget, at jo hurtigere man 
hører efter, jo hurtigere kommer vi 
i gang med at lave det vi er der for: 

Spejderi. 
Inden kalenderen kommer på, skal 
der lyde en stor TAK TIL KATHRI-
NE, som sprang til i sidste sekund, 
og tog med jer på divisionstur, da 
både Rasmus og jeg lå med feber. 
Det var fantastisk, at du kunne og 
ville Kathrine – så mange, mange tak 
for det. Det er så også Kathrine der 
stædigt, har fået jer i gang med at 
lære at binde jeres tørklæde med 
et fireknob – mange af jer kan nu. 
Super. 
 
HUSK STADIG: VARMT TØJ; VI 
KAN ALTSÅ IKKE SE STJERNER, 
HVIS VI IKKE BEVÆGER OS 
UDENFOR! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Junior-.super-hilsen 
Tavi og Sahrabi.Tavi og Sahrabi.Tavi og Sahrabi.Tavi og Sahrabi.    

 
Mandag 3/11 – stjerneforløb 
 
Mandag 10/11 - stjerneforløb 
 
Mandag 17/11 - stjerneforløb 
 
Søndag 23/11—Kæmpe julemarked! 
 
Mandag 24/11 – stjerneforløb 

Kære Juniorer. 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 
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Oktober kom, og oktober gik. Efter-
året er derimod kommet for at blive. 
Det betyder nu ikke meget andet end 
vi klæder os varmere på når vi tager 
til spejder. Vi er stadig udendørs så 
meget som muligt. 
November betyder jo også Julemar-
ked. I den forbindelse skal vi bygge 
nogle borde udenfor, så der blive rig 
mulighed for at øve sig på besnørin-
ger, og vise hvor meget I allerede 
kan. 

Og derudover vil vi lave en masse 
forskellige spændene ting, så vi får 
nogle gode torsdage. 
Husk at tjekke Stifindernes hjem-
meside en gang i mellem. Vi poster 
jævnligt informationer under ”Snik 
Snak” som I kan have glæde af, lige 
som I selv er velkomne til at skrive. 
 
Vel mødt!! 
 

Hej Trop. 

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

 

Asynkrone tropstramp 
(tidligere kendt som 

Footstamping) 

Lene og JacobLene og JacobLene og JacobLene og Jacob    
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Davs Rocky. 
Så er det desværre blevet vintertid 
og det er efterhånden mørkt det me-
ste af dagen, men det er også snart 
jul - de grimme havenisser har i hvert 
fald stået fremme i butikkerne en 
måneds tid. Det er også ved at være 
tid til årets julemarked og det er og-
så her, det meste af klanens spejder-
tid bliver brugt på at fremstille flot 
og smagfuldt julepynt og andre læk-
kerier.  
For ikke at glemme det vigtigste i 
november, som selvfølgelig er Vibes 

og min egen fødselsdag, så det kunne 
måske godt tænkes, at der er en lille 
fødselsdagskage eller 2 til det næste 
klanmøde. 
Dato'er i november der er værd at 
huske 
Lørdag d. 15. Senior julefrokost hos 
KLOW 
Onsdag d. 19. Julestue/værksted 
(Undgå panik-møde. Ansvarlig: Alle) 
Søndag d. 23 Julemarked 

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

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

Med spejder hilsner    
Jakob Jakob Jakob Jakob akaakaakaaka Bokaj Bokaj Bokaj Bokaj 
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    November     December 

 L 1   M 1  49 

S 2   T 2   
M 3  45 O 3   

T 4   T 4   

O 5   F 5   

T 6  Al-ting L 6   

F 7   S 7   

L 8   M 8  50 

S 9   T 9   
M 10  46 O 10   

T 11   T 11   

O 12   F 12   

T 13   L 13   

F 14   S 14   

L 15 Korpsrådsmøde M 15    51 

S 16 Korpsrådsmøde T 16   
M 17 Uddeling af flyers           47 O 17   

T 18   T 18   

O 19   F 19   

T 20   L 20   

F 21   S 21   

L 22 Klargøring til julemarked M 22  52 

S 23 Julemarked T 23   
M 24  48 O 24 juleaften 
T 25   T 25  1. juledag 
O 26   F 26  2. juledag 
T 27   L 27   

F 28   S 28   

L  29   M 29   

S 30   T 30   
      O 31   
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Mini: 17/11 Shawano (Celina) 7 års føs´da 

Klan: 2/11 Jakob 21 års stjerne 

 11/11 Darzee (Vibe) 32 års føs´da 

 12/11 Darzee - igen 23 års stjerne 

 13/11 Jakob - igen 28 års føs´da 

Styr: 10/11 GL Chui - (p.) 42 års stjerne 
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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: 
Som det nok ikke er forbigået jer, må vi her 
på reduktionen komme med oplysningen om, 
at julen nærmer sig - det kan vi ikke komme 
uden om. - Fordelen er, at der er rigtig man-
ge illustrationer at vælge mellem og der 
kommer ikke til at mangle nisser i bladet 
resten af året - det kan vi godt love jer, 
selvom denne her nok må indrømmes at være 
helt og aldeles til ære for jer og os Stifin-
dere... 

    

Deadline   
December 

bladet: 

27/11-2008 

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 forjul hilsen  
ReduktionsReduktionsReduktionsReduktions----nissen. nissen. nissen. nissen.     


