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Buni på PLAN -  læs historien på side 8 
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Gruppeledernes november-hjørne 2012 

Så kom troppens storspejdere hjem 
fra PLan-kurserne  (patrulje-
ledelseskurser), og at dømme efter 
fotos og youtube-videoer har de væ-
ret ude for lidt af hvert. Det bliver 
spændende at høre om alle deres op-
levelser og om hvad de har fået med 
hjem i bagagen af kompetencer, viden 
og nye venskaber og kontakter. På 
S t i f i n d e r n e s  f a c e bo o k - s i d e 
(”Stifinderne – spejderne på 
Nordstjerne Allé”) er der lagt link til 
forskelligheder fra kurserne, og hvis 
vi er heldige får vi en øjenvidnebe-
retning fra deltagerne, når de har 
fordøjet det hele lidt? 
Året går så småt på held, og d. 11.11. 
giver hyttepatruljen den gas for sid-
ste gang i år. Der er nogle ting, der 
skal være klar til vinteren, så det 
ville være dejligt, hvis du kom og gav 

en hånd. Læs mere inde i bladet. 
Inde i bladet finder du også indbydel-
sen til årets nisse-tur. I år holder vi 
os til en endagstur, nemlig lørdag d. 1. 
dec., da vi åbenbart har valgt den 
mest travle spejderjuleweekend at 
nisse i, så alle de bedste hytter blev 
nappet lige for næsen af os. Det skal 
i hvert fald ikke afholde os fra at 
lave noget julehyggeligt spejderar-
bejde, så vi har gentænkt konceptet, 
og er blevet helt forelsket i resulta-
tet ☺ Og vi vil gerne have dig med! I 
lighed med tidligere fællesture vil vi 
rigtig gerne have nogle forældre-
hjælpere med på holdet, så kig på 
indlægget og overvej, om du ikke kun-
ne have lyst til en hyggelig dag med 
spejdere og ledere. 

Med spejderhilsen 

Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe) 

Stifinderne inviterer til 
 

NISSETUR 
 

Lørdag den 1. december 2012. 
 

Snevejr og snemænd kan vi ikke love, men vi kan love, at nissetu-
ren bliver årets alle tiders mest hyggelige juletur. Vi skal ud og 
lede efter (spor efter) nisser og selvfølgelig julehygge og lave 
juleting, så nisseskæget slår krøller. 

 
Du finder tilmelding med alle de praktiske oplysninger i bladet, i hytten eller på 
www.stifinderne.net 
På Nisseturen skal vi være ude det meste af tiden, så husk tøj og fodtøj, der 
passer til vejret. 
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Kommende arrangementer 

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: 

11. november. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: 
Stifinderne) 

1. december. Nissetur OBS!!!! 
Ændret periode!!! 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinder-
ne) 

6. januar. 2013 Ledermøde. 
Deltagere: Ledermøde (Arrangør: Sti-
finderne) 

13. januar 2013. ”Nytårsparade”. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinder-
ne) 

3. februar 2013. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: 
Stifinderne) 

20. februar 2013. Tænkedagsmøde. 

Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinder-
ne) 

24. Februar 2013. Grupperådsmøde/
Fastelavn. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinder-
ne) 

12-14. April 2013. Fællestur. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinder-
ne) 

 
Vi søger hjælpere til hyttepatruljen 
og nisseturen. Har du lyst til at give en 
hånd med så skriv til stifinder-
ne@stifinderne.net 
 
VI har så småt taget hul på planlæg-
ningen for 2013, men der kommer na-
turligvis meget mere.  

 Husk, at det ikke kun er tøj til at være ude i et frikvarter eller et spejder-
møde, men en hel dag. Husk at tøjet skal kunne tåle at blive vådt og huen og 

vanterne skal kunne holde hoved og hænder varme. To par vanter; et par tynde 
(gerne strik) inderst og et par tykkere (gerne vandafvisende) yderst er en rigtig 
god løsning. 
 
Vi søger forældre til hjælp både til aktiviteter og til køkkenet. Det kræver ikke 
særlige forudsætninger for at kunne være med, for du vil hele tiden arbejde sam-
men med en eller flere af gruppens ledere.  
Har du lyst til og mod at tilbringe en dag sammen med Stifinderne så kontakt dit 
barns leder eller send en mail til Stifinderne@stifinderne.net 
Gerne inden den 21. november  
Bemærk: Nisseturen er i år en endagstur, da det ikke har været umuligt at finde 
en egnet hytte til weekendtur.  
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Tak for sidst - fordi I var med til et 
fantastisk refleksløb, som Chikai og 
Glip havde sat op - det gik rigtig godt 
og alle havde husket varmt tøj på - 
dog ikke lommelygter, men dem vi 
havde, var også nok. 
- Lad os se - det er godt nok blevet 
mørkt nu her, hvor vi har fået normal-
tid igen.  
Undertegnede har i weekenden været 
på et voksen-spejderkursus, som hed: 
Kend dine spejdere. Det var rigtig 
interessant, så nu glæder jeg mig me-
get til at få afprøvet de forskellige 
teorier, som vi lærte samtidig med, at 
vi var ude og nyde det mest fantasti-
ske efterårsvejr - frost, stjerneklart 
og fuldmåne - hvem kan dog ønske sig 
mere af en weekendtur? ☺ 
Apropos weekendture, så bliver vores 
juletur ikke til en weekendtur, men en 
helt forrygende lørdag, hvor vi mødes 
d. 1.december kl. 8 i hytten og så ta-
ger vi den derfra, men dette får I en 
seddel om. 
I rollen som Radha (Kathrine) ses 
midlertidig Mille, som nogle af jer 
minier, der var med på sommerlejr 
kender som Husalfen fra Hogwarts - 
rigtig hjertelig velkommen til hende ☺ 
- Vi bestræber os stadig på, at kom-
me udenfor om onsdagen, så husk nu 
det dejlig varme vintertøj, der er ikke 
noget værre end at fryse, når man 
kan hygge sig. 
Vi glæder os til et dejligt efterår 
med jer minier ☺ 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Hej minier. 

Med Mini-efterårs-hilsen 

Glip, Chikai, Glip, Chikai, Glip, Chikai, Glip, Chikai,     
Mille og Akeela.Mille og Akeela.Mille og Akeela.Mille og Akeela. 

Ahorn 

Eg 

Kastanje 

Birk 
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Med spejderhilsen 

 Gekko , Vashan,   Gekko , Vashan,   Gekko , Vashan,   Gekko , Vashan,      
Buni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og Sahrabi 

Så har vi været i gang med et mærke, 
der handlede om kultur og samfund. 
Og hold da op hvor vi har været rundt 
om meget – man kan nu på juniorernes 
opslagstavle se dels nogle fantastiske 
plancher om Tårnby/Kastrup, dels 
nogle meget fornemme turist brochu-
rer. Så kære forældre og alle andre: 
Skal I have gæster der skal vises 
rundt i Tårnby/ Kastrup, så spørger I 
bare efter juniorerne, for de har styr 
på, hvor alt ligger og hvad man kan…. 
de ved til og med, hvor mange spej-
dergrupper der findes på Amager – 
altså af de blå ☺ 
Derudover har I fået terpet spejder-
loven, så I forhåbentlig har et begreb 
om, hvorfor vi aflægger spejderløf-
tet, og hvad det egentlig betyder, at 
vi er spejdere – hvad er det, vi gerne 
vil vise alle andre er så godt ved lige 
vores fællesskab? 
Undertegnede var jo desværre ikke 
med på den vandring, I var på for ny-
lig, der foregik i området omkring 
sundhedshuset og biblioteket, men 
hold ferie hvor I kunne fortælle, hvad 
I havde set!!! I var så heldige at have 
p., vores gruppeleder, med på turen, 
og han kan rigtig mange historier om 
området – jeg ved også, at I havde 
set, hvor den gamle Stifinder hytte 
lå, den vi havde på Gammel Kirkevej, 
inden der kom en motorvej forbi og vi 
måtte flytte. 
Nu er der så rigtig mange af jer, der 

drager af sted på tur her i weekenden 
– rigtig god tur – det plejer at være 
et spændende tema, de har i divisio-
nen…jeg ved godt hvad det er, og når 
I læser dette, er I vel hjemme igen, 
dog er min mund lukket ☺ 
I december hvor vi plejer at have vo-
res juletur, må vi i år nøjes med en 
enkelt dag, da det ikke lykkedes at 
finde en hytte. Det er super ærger-
ligt, men dejligt at vi er så mange, at 
vi ikke har så stor valgmulighed med 
hytter – de skal bare være store – I 
hører selvfølgelig nærmere, om den 
fantastisk spændende dag vi laver for 
jer, og det er stadig første lørdag i 
december. 
Sommerlejren er jeg i fuld gang med 
at få fod på hvilken uge, og så snart 
jeg har et konkret svar, får I foræl-
dre naturligvis besked. 
Det næste vi skal har noget med 
stjerner at gøre, og her får vi bl.a. 
besøg af Vashans far…og vupti var det 
næsten jul og vupti var Rahda hjemme 
fra England igen, og alle børnene blev 
så glade, for så skulle de ikke længere 
rende og spørge deres leder, om de 
måtte få den stjerne, de skulle have 
haft for en måned siden ☺ 
Det var alt for nu – 
 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 18:30 til 20:30 

Kære Juniorer 



6 

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

En passende mængde pind samles og 
saves til. 
Der laves et hak på 6 af pindene, i en 

passende højde. Hakket skal være 

halvdelen af pindens højde. 

Pindene pares op og der bores et hul 

igennem ved hakkene. 

Dyvlerne bankes i. 

De tre kryds sættes op med passende 
afstand og afstiveren sættes på med 
skruer. 

Ved at gøre sit forarbejde godt, vil 
det til sidst være en smal sag at samle 
savbukken.  
 
Har man flere spørgsmål til troppens 
arbejde kan man jo som altid skrive en 
mail til: 
karenbusk89@gmail.com 
eller ringe til 23 23 42 75    

Med Tropstramp 

Baloo,  Tavi og Melvin.Baloo,  Tavi og Melvin.Baloo,  Tavi og Melvin.Baloo,  Tavi og Melvin.    

For at bygge en savbuk skal man bruge: 

Kære forældre 

Hjælp søges til Nisseturen  
den 1. december. 

 
Lørdag den 1. december holder Stifinderne Nissetur for hele 
gruppen. I løbet af dagen vil der være en lang række for-
skellige aktiviteter. For at få det hele til at hænge sammen 
har vi, ud over det faste hold af ledere, brug for 4 - 6 ekstra 
voksne, der har lyst til at bruge en dag sammen med vores 
super sjove, søde og livlige spejdere – ja, I kender dem jo 
bedre end vi gør -, men her kan du som forældre opleve dit 
barn på en hel anden måde og selv få et førstehåndsindtryk 



7 

Kære forældre, seniorer, ledere og 
andre interesserede. 

HYTTEPATRULJEN 
 

Hyttepatruljen er nået langt i løbet af 
efteråret. Vi har fået malet hytten 
hele vejen rundt og skuret har også 
fået første gang. 
For at skuret ikke skal få for meget 
vand i løbet af vinteren skal vi have sat 
tagrender på, så det bliver årets sid-
ste større opgave. 
Der er meget vi gerne vil nå, så mød op 
og giv et par timer til vores fælles 
spejderhytte.  
Søndag den 11. november kl. 9 – 12. 
 
Hyttepatruljen holder vinterferie til: 
Søndag den 3. februar. 
 

Alle er velkomne i hyttepatruljen. Selv 
om mange af opgaverne mest er 
”voksenopgaver”, så er der også mange 
opgaver, alle kan være med til.  

På arbejdslisten står for tiden: 
I n d r e t n i n g  o g  o p r y d n i n g  i 
”Bjerrehus” (skuret). 
Tagrender på Bjerrehus. 
Lægning af de sidste fliser op mod 
hytten. 
Oprydning på grunden. 
Reparation af cisterne. 
Male hytten udvendigt (østgavlen skal 
have en tur mere og så er der det hvi-
de) 
Indretning af krea-rummet på 1. sal 
(lederne laver en plan) 
 

Har du lyst til at give en hånd med i 
”hyttepatruljen” så skriv til  
stifinderne@stifinderne.net - så søger 

vi for formiddagskaffen 
På gensyn 

Ledere og spejdere Ledere og spejdere Ledere og spejdere Ledere og spejdere     

i Stifinderne i Stifinderne i Stifinderne i Stifinderne     

af, hvad det er, vi går og laver. 
 

Vi søger hjælp både til aktiviteter og til køkkenet. Det kræver ikke særlige 
forudsætninger for at kunne være med, for du vil hele tiden arbejde sammen 
med en eller flere af gruppens ledere. Det vigtigste er, at du har lyst til at gå 
ind som en del af holdet og være med til at lave en alle tiders tur for alle. 
Har du lyst og mod til at tilbringe en dag sammen med Stifinderne så kontakt 
dit barns leder eller send en mail til Stifinderne@stifinderne.net 
Gerne inden den 21. november. 
Vel mødt til Nissetur den 1. december. 
 

Med spejderhilsen Spejdere og lederne i StifinderneSpejdere og lederne i StifinderneSpejdere og lederne i StifinderneSpejdere og lederne i Stifinderne    
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Nøøjh, hvor jeg 
glædede mig til 
at komme af sted 
på PLAN igen. 

Af sted det gik den 14. oktober sam-
men med Mia og Steffen. Vi skulle skif-
te tog 4 gange, før vi endelig var på 
Tistrup station, det var lidt af en ud-
fordring. Efter hånden som vi nærmede 
os Tistrup, dukkede gamle venner op, 
hvor var det dejligt at se dem igen. 
På stationen skulle vi til ”Scout Factor”, 
for at finde ud af, hvilken patrulje vo-
res evner passede bedst ind i ....jeg er 
en KOLZE, alene fordi jeg kan stå på 
hænder. :-) 
Nu var PLAN i gang... Første opgave 
var: ”Fra Skrot til Slot” ...ja, opret en 
lejrplads. 
Derefter gik det bare derudaf med 4 
moduler om at lave en film, planlægning, 
forløbstanken, samarbejde og udførsel. 
(Vores film kan ses på Youtube, PlanAs-
senbæk (Kolze)) 
1 modul med BS og BUBS, det var en 
fed forhindringsbane, som endte med 
en den sejeste svævebane (sidst brugt 
på Solarisløbet) - Hvor heldig kan man 
være?? 
1 modul om mad, vi skulle lave god gam-
meldags mad med fars og en tarm!... Få 
det lige til at ligne medisterpølse!... Det 
var sjovt, men tarme lugter ikke godt. 
Hejken var et døgn i patruljens tegn. 
En tur på ca. 30 km. Undervejs skulle vi 
bl.a. rappelle altså lige bortset fra, at 
vejdirektoratet mente noget andet... 
Surt, jeg nåede det ikke. Heldigvis har 

jeg prøvet det 
mange gange før, 
men det var synd 
for dem, som ik-
ke havde. Vi havde selv stået for ind-
køb til turen… nej, vi levede ikke af ma-
riekiks og skumfidusser. 
Så skulle vores film nomineres. Vores 
fik en nominering for speciel effekts, 
men vandt ingenting.... Mærkeligt - vi 
forsøgte at redde verden for GANG-
NAM STYLE... Men verden vil ikke red-
des :-). 
Så skulle vi bade... 3 minutter, det kan 
ikke lade sig gøre, men lidt våd blev 
man og så var jeg klar til bankét, hvor 
de voksne havde lavet mad.. Porre/
kartoffel suppe, langtidsstegt grisekød 
og chokolade mousse med frugtkom-
pot… uhm . Det sidste var så: ”Fra Slot 
til Skrot” - nedlæg en lejrplads. 
Så var det bare hjemad til Mor og Far. 
Dejligt at se dem igen, sove i min seng 
og få et rigtigt bad. 
 
Det var fedt sidste år, men i år var det 
bare endnu federe...! Jeg vil bare anbe-
fale at alle, der har mulighed for det, 
kommer af sted. Man får en masse go-
de værktøjer, nye venner og ikke 
mindst en super spejderoplevelse. Jeg 
skal bare af sted igen til næste år, så 
må min mor og far igen undvære mig i 
efterårsferien.  
 

 Jonathan (Buni) Jonathan (Buni) Jonathan (Buni) Jonathan (Buni)    
 

Plan Assenbæk ☺☺☺☺ 
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    November     December 

1 T   1 L Nissetur 
2 F   2 S  
3 L   3 M   
4 S   4 T   
5 M   5 O   
6 T   6 T   
7 O   7 F   
8 T   8 L   
9 F   9 S   

10 L   10 M   

11 S Hyttepatrulje 11 T   

12 M   12 O   

13 T   13 T   

14 O   14 F   

15 T   15 L   

16 F   16 S   

17 L   17 M   

18 S   18 T   

19 M   19 O   

20 T   20 T   

21 O   21 F   

22 T   22 L   

23 F   23 S   

24 L   24 M   

25 S   25 T Juledag 

26 M   26 O 2. juledag 

27 T   27 T   

28 O   28 F   

29 T   29 L   

30 F  30 S   

   31 M   
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Mini 5/11 Muschick (Nicolai) 9 års Føz’da 

 16/11 Kahla (Cia) 1 års stjerne 

 20/11 Kaa (Mathias) 9 års Føz’da 

 23/11 Frej 1 års stjerne 

 24/11 Nilghai (Daniel) 9 års Føz’da 

 30/11 Nilghai - igen 1 års stjerne 

Junior 19/11 Rakcha (Julie) 4 års stjerne 

 25/11 Kotick (Oliver) 10 års Føz’da 

Trop 16/11 Siafu (Claudia) 13 års Føz’da 

RRA 2/11 T-Rex Arne (Jakob) 25 års stjerne 

 11/11 Darzee (Vibe) 36 års Føz’da 

 12/11 Darzee - igen 28 års stjerne 

GL 10/11 Chui (p.) 46 års stjerne 

 11/11 Darzee - igen igen 36 års Føz’da 

 12/11 Darzee - igen igen igen 28 års stjerne 
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(p) GL: Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

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

2075 9045 
vibe@stifinderne.net  

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

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 
MA & JA: Kathrine Bjerre (Radha) 

Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 
KUN I DK   2348 4782  

kathrine.bjerre@stifinderne.net  

MH: Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

Niclas B.P. Jørgensen (Chikai) 
Rimsøvej 26, 2770 Kastrup 

3252 5831 
hjpj@mail.dk  

Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170  
charlottefalmer@gmail.com 

2168 6937 

Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup 

3250 0073 
jack@boetius.dk 

4044 4466 
JA: Heidi Lyhne (Vachan) 

Middelgrundsvej 19,2,tv. 2300 Kbh.S. 
6091 2474  

heidilyhne@gmail.com  

TL´s: Rasmus Thomsen (Tavi) og  
Karen Busk (Melvin),  
Ved Mønten 15, 3. th., 2300 Kbh. S. 

4029 7207 
2323 4275 

rakmu@hotmail.com  

KL: Emilie Falmer (Mao) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

2163 6470 
mille.falmer@hotmail.com 

Formand: Merete Holst 

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup 
5135 6377  

mereteoglars@vip.cybercity.dk 

Kasserer: Charlotte Oszadlik Holbech 
Præstefælledvej 93, 2770 Kastrup 

2340 9551 
lotte@ease.dk  

Støtte- 
forening: 

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

3252 0213 
2926 9085 

Husk at følge med på hjemmesiden 

www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

JL:  

TA: Martin Velde Andersen (Baloo) 
Christen Kolds allé 10, 2770 Kastrup 

3252 6180 

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100.– medlem pr år.  
Indsættes på konto i Bank Nordic 6509 - 3052993228      Husk at skrive navn på. Tak ! 

Kathrine Bjerre

Kathrine Bjerre

Kathrine Bjerre

Kathrine Bjerre    
66 Homefield Gardens

66 Homefield Gardens

66 Homefield Gardens

66 Homefield Gardens    

Tadworth
Tadworth
Tadworth

Tadworth    KT20 5HP

KT20 5HP

KT20 5HP

KT20 5HP    UKUKUKUK    
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Reduktionens klumme: 
Hej igen alle sammen. En særlig tak til 
Buni for det dejlige indlæg fra Plankurset 
- kom gerne med flere af den slags, uanset 
om du er mini eller leder, vi skal nok hjæl-
pe ved vrøvlekontrol o.s.v.  
Så har vi en lille advarsel til næste udgave 

af Stifinderen, for vi forventer at blive 
invaderet af nisser i næste nummer - de 
er så småt begyndt at indfinde sig i dette 
nummer, men bare vent ☺ 
Husk nu Deadlinen for December-bladet. 
Sætternissen er kommet til reduktionen 
lidt før tid, han flygtede fra butikkerne 
hvor der vist er julepynt til den store 
guldmedalje Græskar med nissehuer, så er 
der ikke noget at sige til at han søgte asyl 
her ☺ 

 
Med reduktions hilsner 

Reduktør og Reduktør og Reduktør og Reduktør og ----tøs.tøs.tøs.tøs.    

Deadline   
December 
Bladet 

29/11-2012 

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

  
2448 5614 / 3031 7413 

 
fl.n.bjerre@gmail.com 

- eller 
jette.bjerre@gmail.com 

Tryk: Stifinderne © 2012   
Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger 


