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”De er sure”, sagde ræven om rønne-
bærrene, og jeg må give den så inderlig 
ret, men de er sure på en spændende 
måde. Spidsmus er ikke gnavere, og 
tagrør breder sig med jordstængler. 
Vores termokander er utætte, vejret 
var rigtig flot, og hvad fik vi mere ud 
af på vores naturtur? - At Vestamager 
er et fantastisk område, der åbner for 
utallige aktiviteter, og hvor vi kommer 
alt for lidt. Det ligger dér lige for en-

den af vejen – stort, spændende og alt 
for lidt besøgt. Tak for en rigtig dejlig 
søndag eftermiddag til spejdere, sø-
skende og forældre, jeg håber, at vi 
snart igen kan finde tid til at komme ud 
på fælleden. 
En af vores største fornøjelser, som vi 
desværre alt for sjældent får lejlighed 
til at dyrke, er at byde nye ledere vel-
kommen i Stifinderne. Derfor er vi rig-
tig glade for at byde Karen velkommen i 
Stifinderne (som tropsassistent/red.). 
Vi glæder os rigtig meget til det kom-
mende samarbejde. 
Oktober kommer til at stå i afdelinger-
nes tegn. Det betyder, at der ikke er 
nogen fælles arrangementer i oktober, 

men til gengæld er der fuldt program 
hos både mini, junior og trop. 
Det er måske ikke helt rigtigt, at der 
ikke er fællesarrangementer i oktober, 
for nisseværkstedet producerer på 
fuld kraft, så vi kan blive klar til jule-
marked den 21. november. Ganske vist 
er der stadig længe til jul, men når ok-
tober er slut, så er der kun tre uger til 
julemarkedet, og så har vi for alvor 
travlt, for årets julemarked skulle væ-
re en lige så stor succes som sidste år, 
hvor besøget og omsætningen overgik 
selv vores mest optimistiske forhåbnin-
ger. 

 
 

Spejderhilsen    
Chui & Darzee Chui & Darzee Chui & Darzee Chui & Darzee     

(p. og Vibe)(p. og Vibe)(p. og Vibe)(p. og Vibe) 

Gruppeledernes hjørne. 
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Søndag den 21. 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 nogen du kender lyst til at sponsore-
re en præmie eller to, så bliver vi meget glade. Har du mulighed for at bidrage 
med én eller flere præmier, så kontakt din leder eller stifinderne på 
www.stifinderne@stifinderne.net 
 

Ved julemarkedet den 21. november vil Støtteforeningen væ-
re på plads med ”Loppereden”. Støtteforeningen tager gerne 
imod ”lopper”. Hvis du har nogle ”lopper”, du vil give til Sti-

findernes Støt-
teforening, så 
kan du aflevere 
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 noget, der er glemt eller be-
regnet til noget andet.  
Vi kan desværre ikke tage imod 
større møbler og hvidevarer. Har 
du større ting så kontakt Støtte-
foreningen. Du finder dens kon-
taktpersoner i adresselisten bag i 
bladet. 

På forhånd  

Tak...Tak...Tak...Tak...    
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I den kommende tid er der række arrangementer 
for spejdere og deres familier. Ud over de arrange-
menter, der er omtalt her i bladet, er der: 

 
3. - 4. Oktober. Divisionens minitur. 
Deltagere: Minier (Arrangør: Amager division) 
 
5. oktober. Nisseværksted 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
8. oktober. AL-ting 
Deltagere: Forældre, ledere, seniorer og andre interesserede. (Arrangør: 
Bestyrelsen) 
 
10. oktober. Lederdag 
Deltagere: Ledere, seniorer, GH, mv. (Arrangør: GL) 
 
Uge 42. Oktober. PLAN-kurser. 
Deltagere: Trop (Arrangør: Det Danske Spejderkorps) 
 
21. oktober. Nisseværksted 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
23. - 25. Oktober. Divisionens juniortur. 
Deltagere: Juniorer. (Arrangør: Amager 
division) 
 
21. November. Julemarked. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
16. December. Fælles juleafslutning. 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne. 
(Arrangør: Stifinderne) 

Kommende arrangementer 
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Program: 

2 - 4/10  Mikro-Mini-Divi-Tur på Colleruphus 

7/10  Kniv... 

14/10  EFTERÅRSFERIE - Intet møde... 

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

21/10  Mere kniv... 

28/10  Hvem ved, hvad vi finder på?... c”,) 

Hej alle i dejlige minier. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

Hold da op! - Vi bliver 15 minier på Mini-
Divi-Turen! Det er helt utroligt! Og vi 
har Glip med os, så det bliver rigtig 
godt!!! - I øvrigt: Hjertelig velkommen til 
ham! 
Jeg ved godt, at programmet har været 
lidt forvirrende i september måned, da 
besøget af de kenyanske spejdere kom i 
hus, efter vi havde printet bladet, så 
derfor alle de sedler frem og tilbage og 
jeg skal være den første til at beklage, 
hvis ikke alle har fået de forskellige 
beskeder, men jeg håber, det gik allige-
vel, selvom jeg deserterede mandag d. 
21.9 - jeg var i teater og se ”Chess” med 
Gorgerne - en absolut seværdig udgave 
på dansk, som stadig man kan nå at se i 
Tivoli i slutningen af oktober måned… Go 
there! - You won't be disappointed! 
- Nå, nok reklame for andre end os selv! 
- Vi starter oktober måned med at tage 
til Colleruphus alle sammen (-eller næ-

sten), hvor vi skal 
lege… schyyyy! - Det 
er en hemmelighed ;) 
Men vi skal have det 
rigtig sjovt med en 
hel masse andre mi-

kro/minier fra resten af Amager - det 
skal nok blive en god tur - det plejer 
det! 
I efterårsferien holder vi efterårsferie 
ligesom resten af Danmark - eller i hvert 
fald skolerne, og så bringer vi hermed en 
reklame igen: Imens der er minimøde, er 
I forældre meget velkommen til at blive 
og hjælpe til med at lave ting, der skal 
sælges til vores julemarked d. 21. No-
vember! - Alt og alle kan bruges, man 

behøver ikke at være super-kreativ med 
pensel, saks og lim, man kan også hjælpe 
til derhjemme med at bage, sy, hækle 
eller hvad man nu kommer i tanker om. 
Datoer for de fremtidige julestuer ses 
andetsteds i bladet… c”,) 

Med Snart Julemarked-hilsen 

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

Så er vi i gang og det 
handler meget om natur 
i øjeblikket. Vi har lavet 
– og er stadig i gang 

med at lave – naturdækkeservietter. 
Vi har lavet natur domino og vi har talt 
lidt om, hvor lang tid affald er om at 
blive nedbrudt i naturen. I er rigtig 
gode til at vise, at I faktisk er miljø-
bevidste og det er dejligt. 
Vi siger hjerteligt velkommen til Ka-
sper og Andreas, som er startet hos 
os. De har fod på det meste, har uni-
form og har været på Blå Sommer, de 
kommer nemlig fra Kløver Ole Wass. 
Kasper og Andreas er startet hos os, 
for at få dage og fritid til at hænge 
sammen – I er jo en del, der har mere 
end lige Spejder at se til... 
Dernæst skal der da også lyde en varm 
tak til Kathrine Bjerre, som har energi 
og overskud til at komme og være med 
sammen med os, til trods for at hun 
også er på om onsdagen, hvor hun er 
mini-assistent. Det er rigtig dejligt, at 
Kathrine har lyst til at være med og I 
kender hende jo alle sammen, de fle-
ste af jer har haft hende som assi-
stent før. - Kathrine; de dage du ikke 
orker, skal du være sød at lade være!, 
men knus til dig, som helt af sig selv 
går ind og er med. - Roser nok... 
I har fået udleveret en seddel om 
overnatning i november og det bety-
der, at når vi kommer på den anden 

side af efterårsferien, 
skal vi til at beskæfti-
ge os med, hvordan en 
lejr ser ud, for selvom 
vi sover inde i hytten, skal vi slå telt 
op den weekend, vi skal lave vores 
egen bålplads og vi skal finde ud af, 
hvad der ellers skal være på en lejr-
plads. Vi får noget hjælp, Peter og 
Emilie (min mand og min datter) er 
begge to super dygtige spejdere og de 
kommer på besøg og lærer os bl.a. no-
get om, hvordan vi gør med græstørv. 
Kathrine vil også gerne være med og 
Jonathans forældre er der også. Jeg 
tror, vi får en kanon overnatning og 
glæder mig rigtig meget. Vi skal sim-
pelthen hygge! Skal vi!. 
Så er der jo lige det der med kniv, sav 
og økse; det er der også sat tid af til, 
så I ikke kommer ud på en lejr og står 
med håret i postkassen, fordi jeres 
leder ikke lige har sørget for, at I er 
opdateret til det, I kan. 
En dejlig flok, det er I og jeg er rigtig 
glad for at være sammen med jer! 
 

Tilmelding til overnatning får I af mig 
i hytten, når I også får dette blad. 
 

Med juniorspejdersuperhilsen 
 

Sahrabi og Radha.Sahrabi og Radha.Sahrabi og Radha.Sahrabi og Radha.    
Husk! At være klædt på til, at vi kan 
være ude og husk indesko til, når vi er 
inde. 

Kære juniorbørn. 
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I denne måned er vi gået i gang med at 
lave en gammelmands ild, som vi jo me-
get gerne skulle bruge til at lave noget 
mad på, når den er færdig. Der var og-
så nogle kenyanere forbi og Klow var 
der også. Det var rigtig hyggeligt og vi 
lavede en masse gak og gøgl og jeg hå-
ber I hyggede jer lige så godt, som jeg 
gjorde. Jeg nåede desværre ikke at se, 
hvem der vandt kapløbet, men hvad jeg 
nåede at se, så rigtig godt ud. Men nok 
om det.  
Vi skal jo have lavet den gammelmands 
ild færdig, så vi kan få lavet noget piz-
za på den. Vi har jo gang i vores bål 
tema, så vi skal lave en masse spæn-
dende ting den næste tid. Jeg sætter 
nogle datoer på, hvad vi skal lave de 
forskellige møder, men der er plads til 
ændringer. Men vi skal allerførst blive 
færdig med vores gammelmands ild. Så 

skal vi lave spisebord og derefter går 
vi i gang med primitiv båltænding med 
stål og flint.  
Hvis I er friske på det, kan vi også prø-

ve med bue og træ. Det er svært og 
kræver meget tid, men hvis I er friske 
på det, prøver vi det. Og så skal vi jo 
selvfølgelig også lave pizza i vores gam-
melmands ild. Det er jeg lidt spændt 
på, for det har jeg heller ikke prøvet 

før. 
Program 
28/9: Bygge gammelmands ild færdig. 
 

5/10: Primitiv båltænding 
 

12/10: Efterårs ferie HURRA 
 

19/10: Lave spisebord 
 

26/10 Lave og spise masser af pizza. 
Møde start kl. 18:30. Husk ikke at spi-
se noget hjemmefra. 
 

Spejder hilsen  

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

Hey Falke. 
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Tavi.Tavi.Tavi.Tavi.    

Mødedag for Blomsterbørnene: Tirsdag (efter aftale)  

Hey Blomsterbørn 

Forældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer, seniorer og andre interesserede. 

Indkaldelse til møde i AL-tinget 
 
Torsdag den 8. oktober kl.19,00 holder vi møde i AL-tinget. 
AL-tinget er åbent for alle, der har lyst til at give en hånd med i Stifinderne. 
Dette AL-tingsmøde vil mest handle om julemarkedet. Vi skal have lavet planer for 
markedet, for boder, lotterier, for PR og for alle de andre praktiske ting der skal til 
at få et godt julemarked. 
 

Vel mødt BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen 

 
I Stifinderne har vi valgt at have en lille be-
styrelse til at klare de administrative opgaver. 
Til støtte for bestyrelsen og til at klare de 
mere praktiske opgaver har vi et AL-ting. AL-
tinget er åbent for alle. 
I AL-tinget bestemmer man selv hvilke opga-
ver man har lyst til at være med til at løse, så 
kig forbi og vær med til at bakke op om arbej-
det i Stifinderne. 
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    Oktober     November 

T 1   S 1   

F 2 Minitur M 2 Nisseværksted                                 45 

L 3 Minitur T 3  

S 4 Minitur O 4  

M 5 Nisseværksted                                       41 T 5  

T 6  F 6   

O 7  L 7   

T 8 AL-ting S 8   

F 9   M 9  46 

L 10 PLAN / Ledermøde T 10  

S 11 PLAN O 11 Nisseværksted 

M 12 PLAN                                                      42 T 12   

T 13 PLAN F 13   

O 14 PLAN L 14  

T 15 PLAN S 15  

F 16 PLAN M 16  47 

L 17 PLAN T 17  

S 18   O 18  

M 19  43 T 19   

T 20  F 20   

O 21 Nisseværksted L 21 Julemarked 

T 22  S 22  

F 23 Juniortur M 23  48 

L 24 Juniortur T 24  

S 25 Juniortur O 25 GL-møde 

M 26 Fællestropsmøde                                   44 T 26   

T 27  F 27   

O 28  L 28  

T 29   S  29   

F 30  M 30  49 

L 31     
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Mini: 2/10 Dingo (Casper) 3 års stjerne 

 20/10 Oliver M.M. 8 års føs´da 

Junior: 2/10 Pudmini (Louise) 3 års stjerne 

 4/10 Joka (Steffen) 5 års stjerne 

 15/10 Vixen (Lea) 11 års føs´da 

 17/10 Emil 11 års føs´da 

 18/10 Buni (Jonathan) 5 års stjerne 

RRA: 7/10 Kala Nag (Britt) 24 års stjerne 

 16/10 Biju (Frank) webmaster´n :) 37 års stjerne 

GSF: 18/10 Lars formand 52 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  

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 

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 

3252 0213 
2348 4782 

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:   

(p) 
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Reduktionens klumme: 
Som GL. skrev - vi kommer alt for lidt på 
Vestamager. Vi havde besøg af Reduktio-
nens kære veninde og hendes mor, Martha 
på snart 80 år. Hanne og hendes mor er 
Ægte Vendelboer og Martha har ikke set 
hele Amager nogensinde, så da de kom, 
skulle Vendelboen have en tur rundt på Øen 
og flere gange kom det fra Martha ” Der er 
jo en mark — nøj en ko, en hest, et får 
OSV” Ja, hele Amager er IKKE asfalteret! 
Her er nu dejligt! 
Det er altså skønt at tage rumpetten på en 
vendelbo, der er født og opvokset på en 
gård lige syd for Lønstrup. Så hvis i kom-
mer på de kanter, så hils lige fra reduktio-

nen! - Men nu til noget helt andet: 
Men hvad fa….. skal det så være ?’ 
- Jo, et evigt og vigtigt emne er cykellyg-
terne. Se at få dem på! I bliver altså flade 
under en bil eller det der er større, men 
det er selvfølgelig kun én gang og vi mister 
en spejder. - så det er på med lygterne! 
- Ellers må I GÅ hjem fra spejdermødet! 
 
 
 
 
 

 
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 

Deadline   
November- 

bladet: 

29/10-2009 

Med sensommerhilsner fra:  
ReduktionenReduktionenReduktionenReduktionen    


