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Ja, det er måske lidt udenfor sæso-
nen, tænker du nok, men hos Stifin-
derne tænkes der mere og mere in-
tenst på julestads, juleaktiviteter og 
æbleskiver, men også på sponsorga-
ver, pr og caféorganisering, for det 
begynder at mærkes, at der er min-
dre end 2 måneder til, at vi skal holde 
julemarked. September måneds jule-
værksted var dejligt velbesøgt, ja det 
var lige før, vi måtte skiftes til at 
sidde ved bordet. Der blev lavet nogle 
rigtig fine ting og fundet på nogle nye, 
og helt generelt var det bare knald 
hyggeligt. NB! I oktober bliver der 
holdt juleværksted både tirsdag d. 
28. og onsdag d. 29., en dag mere end 
tidligere annonceret. Det ville være 
hyggeligt, at se nogle nye ansigter 
også.  
Til Al-tinget er der rig lejlighed for 
at give en hånd med på andre måder 
end de rent værkstedsmæssige, for 
her organiseres alle de praktiske dele 
af julemarkedet. Det kan du læse me-
re om andetsteds i bladet. 
I slutningen af september holdt Sti-
finderne  vores halvårlige lederdag, 
og der blev både leget, inspireret, 
planlagt og tænkt både ”små” og store 
tanker. Helt konkret vil I snart kunne 
se resultatet i form af en frisk 2009-
kalender og forhåbentlig vil der også 
være frisk-inspirerede og opladede 
ledere på møder og ture, dér, hvor 
det kan mærkes. 

I oktober skal både minier og juniorer 
på hver deres divisionstur, det bliver 
spændende at høre, hvilke oplevelser 
de kommer hjem med. 
At troppens ældste og klanens yngste 
kommer hjem fra deres patruljele-
delseskursus (Plan) og ny senior-
kursus (NYS) i efterårsferien med 
mange, store og inspirerende oplevel-
ser i rygsækken, ja, det er vi faktisk 
helt sikre på. Sig ”Plan” til enhver vok-
sen spejder og de får et saligt drøm-
mende skær i øjnene og begynder at 
tale om vilde aktiviteter, store natur-
oplevelser, tæt patruljesammenhold 
og ”ih, bare jeg var tropsspejder 
igen..” Rigtig god fornøjelse til jer alle 
sammen! 
PLan er første del af DDS’ meget alsi-
dige og omfattende lederuddannelse 
og der er som både ny og erfaren le-
der mulighed for at blive både vejledt 
og udfordret i de felter, der har be-
tydning for lige dig, lige fra knobbin-
ding til udvikling, pædagogik og psyke 
hos minier, til vildmarksvandring, til 
båltænding.. Så hvis du går og tæn-
ker, at det der med at være spejder-
leder, det kunne egentlig være ret 
spændende, så er det ikke manglende 
spejder-erfaring, der skal holde dig 
tilbage.  

Med spejderhilsen 
 

Jeres GruppeLedere 

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

Glædelig jul! 
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Forældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer, seniorer og andre interesserede. 

Indkaldelse til møde i AL-tinget 
 

Torsdag den 9. oktober kl.19,30 holder vi møde i AL-tinget.  
Planlægningen af julemarkedet den 23. november nærmer sig sin afslutning, 
men der er fortsat en del ting, der skal på plads, inden vi er i mål med et forhå-
bentlig alle tiders julemarked. Vi håber, at alle er friske på at give en hånd. 

På gensyn 
 

Gruppeledelsen.Gruppeledelsen.Gruppeledelsen.Gruppeledelsen.    

 
  

Søndag den 23. november kl. 10 slår Stifinderne dørene op til alle tiders jule-
marked.  
Ud over boder med juleting, vil vi også 
gerne have en tombola. Hertil mangler vi 
præmier. Har du, dit firma eller nogle du 
kender lyst at sponsere en præmie, så bli-
ver vi meget glade. Har du mulighed for at 
bidrage med en eller flere præmier så 
kontakt din leder eller Charlotte Holbech 
på adressen: charlotte@holbechel.dk 
 
Ved julemarked den 23. november vil Støtteforeningen være på plads med 
”loppereden”. Støtteforeningen tager gerne mod ”lopper”. Hvis du har nogle 
”lopper”, du vil give til Stifindernes Støtteforening så kan du afledere dem i 

hytten. Husk at sætte en mærkat på 
hvor der står ”lopper”, så vi kan se, at 
det er ting til loppemarkedet og ikke no-
get, der er glemt eller beregnet til noget 
andet. Vi kan desværre ikke tage imod 
større møbler og hvidevarer. Har du 
større ting så kontakt støtteforeningen. 
Du finder kontaktpersonerne i adresse-
listen bag i bladet. 
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I den kommende tid er der en række arran-
gementer for spejdere og deres familier.  

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

Torsdag den 9. oktober. AL-tingsmøde. 
Alle er velkomne. 

(Arrangør: Stifinderne) 

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 

 JULEVÆRKSTED! 
Der vil i oktober måned både blive holdt juleværksted 

Tirsdag 28/10 og onsdag 29/10 
Begge gange kl. 18:30 på første sal i hytten. 

Alle slags voksne er velkomne ☺ 

 Så er den gal igen med oprydningen! 
Jeg var ovre i hytten forleden dag og dér mødte jeg en meget 
knotten fru Kost! - Hun havde stort set ingen mulighed for at 
gøre sit arbejde tilfredsstillende for nogen.  
I stueplan er der efterhånden nogenlunde til at 
komme til, men førstesalen lignede noget, der 
var løgn... 
- Jeg lovede hende, at jeg skulle skrive et ind-
læg om dette i bladet og så sluttede hun med 
denne replik: ”Man er IKKE kommet hjem fra 
sommerlejr, før der er ryddet op! ”  (☺) 
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Hej Minier! 

Program: 

3-5/10  Mikro/Mini/Divisionstur til Colleruphus 

8/10  Natur - Husk varmt tøj!!! 

15/10  INTET MØDE - EFTERÅRSFERIE 

22/10  Vi forbereder os til - - - 

29/10  Halloween - kom uhyggeligt udklædt !!! 

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

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

- Så skal vi snart af 
sted sammen med 
en hel del af Ama-

gers øvrige Mikro/Minier til Col-
leruphus i Holte! Hvor bliver det 
godt! Vi skal fire ud af seks af 
sted, så det synes vi er flot! - 
Det bliver sjovt, at komme ud og 
finde mange nye spejdervenner! 
Her i efterårsmåneden skal vi 
beskæftige os med efteråret. Vi 
skal ud i naturen så meget som 
muligt, så husk at tage tøj på 
derefter, der er jo som bekendt 
en del rusk og regn i lille Dan-
mark. 
Den 23. november skal vi også 
deltage i Stifindernes Julemar-
ked. Allerede nu, har vi fabrike-
ret nogle lys, men der er mange 
flere ting, som vi også kan lave, 
så vi er meget modtagelige for 
idéer… Jeg bliver altid inspireret af 

efterårets mange fan-
tastiske farver… 

Rigtig godt, farverigt 
og flot efterår! 

Med efterårshilsen 

Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)Radha (Kathrine)    
og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).og Akeela (Jette).  
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Sidste gang gik vi i 

gang med at tage kniv, 

sav og økse beviser og 

det var I rigtig gode til. Vi har et rig-

tig godt program foran os - jeg har 

det desværre ikke (læs - kan ikke 
huske det/red.), så det får I med næ-

ste blad. - Jeg kan afsløre, at vi skal 

lege med nogle rafter og vi skal se på 

nogle stjerner og lave vores eget 

stjerne- observatorium, så vi kan se 

stjerner, selvom det er overskyet! - 

Og så skal vi selvfølgelig have taget 

vores kniv, sav og økse færdig. 

Alt i alt får vi nogle rigtig gode møder 

det næste stykke tid og så vil jeg 

gerne huske jer på, at det er ved at 

blive koldt om aftenen, så husk prak-

tisk og varmt tøj. 

Hej Pantere og Ræve. 

Med spejder hilsner    
    Tavi  og Sahrabi.Tavi  og Sahrabi.Tavi  og Sahrabi.Tavi  og Sahrabi.    

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

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 
udviklende oplevelser sammen med gruppens spejdere og øvrige lede-
re. Du bliver som leder medlem at et team af ledere, der sammen arbej-
der på at udvikle spejderarbejdet i Stifinderne.  
Du behøver ikke kende noget til spejderarbejde på forhånd, du vil løben-
de blive tilbudt kurser, ligesom gruppens øvrige ledere står til rådighed 
med råd og vejledning. Så hvis du vil have en lidt ”rigere” og mere udfor-
drende hverdag, så bliv leder i Stifinderne. 
Vi har plads til nye ledere i alle afdelinger, men lige nu er behovet størst 
i de yngste grene. 
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 
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Så blev det efterår. For os betyder 
det nu ikke andet end, at vi bare 
skal huske varmt tøj. Udendørsakti-
viteterne vil stadig være det pri-
mære på møderne. 
Måneden starter jo med trops-
shelterturen, hvor vi skal ud og 
nyde den lokale natur på Vestama-
ger.  
I november holder Stifinderne jo 
julemarked. Hertil skal vi også 
lave nogle salgsobjekter og aktivi-
teter. Det kommer noget af tiden 
også til at gå med. 
Uge 42 betyder jo, som bekendt, 
efterårsferie. I denne uge er der, 
som altid, Plan. Plan er Det Danske 
Spejderkorps’ kursus for patruljele-
dere og  -assistenter. Mikkel og 
Alexander skal af sted, for at blive 
endnu bedre og klogere. God tur 
drenge!! 
Af samme grund er der ikke møde i 
uge 42. 

 
- Og husk: Spejder er en gentle-
man-sport!! 
 

Hej Trop. 

Program: 

2/10   Tropsmøde 

4-5/10   Shelter overnatning på Fælleden 

9/10  Tropsmøde 

16/10  Efterårsferie 

23/10   Tropsmøde 

29/10  Tropsmøde 

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

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

Overdrevne tropstramp 

Lene og JacobLene og JacobLene og JacobLene og Jacob    
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”BlomsterBørn”  
Vi har en smule travlt de næste par 
dage. Vi skal holde fælles seniormøde 
d. 6/10, så jeg skriver rundt til jer, 
så vi kan få et møde på benene så 
hurtigt som muligt. 
Ellers har vi ikke så meget for tiden. 
Jeg vil foreslå, at vi holder møde top 
gange om måneden, hvis folk er med 
på den!? 

 

Klan-lender (her får I lige alle efterårets relevante senior-datoer..) 
Man 6. oktober Fællesseniormøde hos os (BB) 
17.-19. oktober Arbejds-hygge-seniorweekend i Reden med divisionen 
24.-26. oktober Sølvøkseløb. Orienteringsløb i vildskab 
Ons 29. oktober Juleværksted. Ansvarlig Britt 
Lør 15. november Seniorjulefrokost hos KLOW’s klan Gnuerne 
Ons 19. november Juleværksted. Undgå panik-møde. Ansvarlig Alle 
Søn 23. november Julemarked! 

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

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

Med spejder hilsner    
BBBBBBBB----Tavi (Rasmus) Tavi (Rasmus) Tavi (Rasmus) Tavi (Rasmus)  

Reduktionen bringer en udredning: 
Der har været en del forvirring ang. ny og gammel klan, 
men nu tror vi nok, at vi har fattet det: 

 
Vi har IKKE nogen ny og gammel klan! 
- De er seniorer alle sammen, men der 
er bare to PATRULJER!!! 
Således oplyst kan vi fortælle den undrende læser, at de 
hver især kaldes: 
Rocky Raccoons Apostle (Gammel PATRULJE) og 
Blomsterbørn, Ukrudtsfrø, Mimoserne, Rasmus´ Harem, 
Flora i farver eller noget helt andet (Ny PATRULJE) - 
 
Så blev det sat på plads!  
- Tak forét! 

/reduktionen… c”,) 
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    Oktober     November 

O 1   L 1   

T 2   S 2   

F 3 Minitur (Division) M 3  45 

L 4 Minitur (Division) T 4   

S 5 
Minitur (Division) 
Plant 2 træer v. hytten O 5   

M 6  41 T 6   

T 7   F 7   

O 8   L 8   

T 9  Bestyrelsesmøde S 9   

F 10   M 10  46 

L 11   T 11   
S 12   O 12   

M 13 Efterårsferie                     42 T 13   

T 14   F 14   

O 15   L 15 Korpsrådsmøde 

T 16   S 16 Korpsrådsmøde 

F 17   M 17  47 

L 18   T 18   
S 19   O 19   

M 20  43 T 20   

T 21   F 21   

O 22   L 22   
T 23   S 23 Julemarked 

F 24  Juniortur (Division) M 24  48 

L 25  Juniortur (Division) T 25   
S 26  Juniortur (Division) O 26   

M 27  44 T 27   

T 28   F 28   

O 29   L  29   

T 30   S 30   

F 31         
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 7/10 Lars 7 års føs´da 

Junior: 2/10 Pudmini (Louise) 2 års stjerne 

 4/10 Joka (Steffen) 4 års stjerne 

 6/10 Limmerchin (Amanda) 2 års stjerne 

Trop: ??/10 Chikai (Niclas) 2 års stjerne 

Klan: 7/10 Kala Nag (Britt) 
Undskyld - føs´da´d. 15/9 ;-) 

23 års stjerne 

Styr: 18/10 Lars (formand)  51 års føs´da 

Mini: 2/10 Dingo (Casper) 2 års stjerne 

 15/10 Vixen (Lea) 10 års stjerne 

 18/10 Buni (Jonathan) 4 års stjerne 

 27/10 Sona (Mikkel) 9 års stjerne 

 16/10 Biju (Frank Torreck - web) 36 års stjerne 
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Husk at følge med  
på vores hjemmeside: 

www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 
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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.bjerrecomxnet.dk  

 
Tryk: Stifinderne © 2008  Reduktionen tager forbehold  

for tylkfejl og mistolkninger 

Reduktionens klumme: 
Så sover man endelig lidt længere søndag 
morgen, i et spinkel håb om, at der er kom-
men indlæg i postk@ssen i løbet af natten - 

men nej! Der måtte gang i smsér! - Det lyk-
kedes dog og så i gang med det sidste. 
 
Nu kan bladet lægges på hjemmesiden i PDF 
format. Der er blot et par ting, lederne skal 
tage stilling til. Det er mht. ledernes tele-
fonnumre mv. Jeg kan fortælle, at andre 
spejdegrupper har deres blade liggende på 
nettet med telefonnummer og mailadresse 
uden problemer. 
 

Med efterårs hilsen  
ReduktionsReduktionsReduktionsReduktions----Smølfen. Smølfen. Smølfen. Smølfen.     

Deadline   
November 

bladet: 

30/10-2008 

Reduktionen har gennem flere år fået to 
træer til at vokse i et par baljer ude i 
haven, nu er de altså for store til at have 
stående og det er på tide, at de flytter 
hjemmefra. 
Derfor mangler vi et par stærke og min-
dre stærke til at grave et par huller, hvor 
de kan vokse sig dejlig store. Det har hele 
tiden været meningen, at de skulle over i 
hytten, men der har været for meget 
hærværk før i tiden. 
Så kom søndag d. 5 Oktober kl. 10:00 
Så kan vi forhåbentlig få gravet de par 
huller, de skal være ca. 1 m. i diameter og 
vel 70 cm. dybe. 
Ring lige til mig for at tilmelde dig, mere 
af hensyn til indkøb af  læskedrikke og til 
en bid brød. Helst senest fredag d. 3.. 
Hvis du har mulighed for at skaffe en lift 
til at få træerne fra jordhøjde op i en 
trailer, må du gerne melde ud hurtigt. 
De står på paller, så de er klar. 

Med træhilsen 
Reruktøren 
FlemmingFlemmingFlemmingFlemming    

Plant to træer! 

Billedet ”lånt” af www.kronprinsparret.dk og modificeret 


