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Tak for en dejlig spejderdag! Hvor var 
det dejligt at mærke så mange glade 
spejdere og ikke-spejdere myldre på 
grunden, at opleve forældre hjælpe 
med aktiviteter, klargøring, kagebag-
ning (Manne, der var mange kager!) og 
bare være en del af den hyggelige 
stemning og at høre gæster begej-
stret spørge til vores andre aktivite-
ter.  
Tak til alle jer, der var med til at gøre 
dagen dejlig ☺ 
Her i efteråret er der spejderarran-
gementer galore og her er kun plads til 
oktobers. Amager Division holder fæl-
lesture for alle grenene, hvor spejder-
ne fra alle grupperne på Amager mø-
des og laver aktiviteter og sjove ting 
sammen. Troppen og seniorerne har 
allerede været af sted i september og 
nu er det minier og juniorers tur. Mon 
vi får et lille referat fra nogle af tu-
rene? 
I oktober, nærmere betegnet i efter-
årsferien, tager flere af tropsspej-

derne af sted på eventyr rundt om-
kring i landet. De unge håbefulde skal 
nemlig af sted på nogle af korpsets 
mange og aldeles fantastiske PLan-
kurser  (patru l je l eder -  og  –
assistentkurser). Vi vil næsten godt 
garantere, at de kommer hjem med en 
masse nye færdigheder, venner og 
erfaringer, såvel som sjove, udfor-
drende og lærerige oplevelser.  
Det samme gør de klanspejdere, der 
har valgt at tage på forskellige senior-
kurser i samme periode. Bare vildere, 
så tropsspejdere, bare vent, det bli-
ver kun bedre ☺ 
Jagten mod 1000 km-mærket fort-
sætter og vi har på fornemmelsen, at 
der bliver slæbt nogle skridttællere 
med på nogle tropsture her i efter-
året ☺ Vi glæder os til at 
se km-statistikken. 
 
 

Glædeligt efterår! 
Chui & Darzee (p. & Vibe) 

Gruppeledernes hjørne oktober 2011 

 

1 Buni (Jonathan) 360,4 km 
2 Radha (Kathrine) 296 km 
3 Chikai (Niclas) 292,1 km 
4 Glip (Mads) 271,7 km 
5 Melvin (Karen) 260,9 km 
6 Limmerchin (Magnus) 250,4 km 
7 Vachan (Heidi) 248,2 km 
8 Tavi (Rasmus) 146,6 km 
9 Darzee (Vibe) 137,4 km 
10 Toomai (Jacob) 134 km 

Kilometerstatistik pr. 24.august 2011. 
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I den kommende tid er der række arrangementer for 
spejdere og deres familier. Ud over de arrangemen-
ter, der er omtalt her i bladet, er der: 

 
30. september – 2. oktober 2011. Divisionstur for minier. 
Deltagere: Minier. (Arrangør: Amager division) 
 
1. oktober 2011. Kursus – Spejdermetoden til tiden. 
Deltagere: Ledere. (Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
 
6. oktober 2011. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
10. oktober 2011. Bestyrelsesmøde. 
Deltagere: Bestyrelsen. (Arrangør: Stifinderne) 
 
Uge 42 2011. PLAN-kurser. 
Deltagere: Trop (PL/PA). (Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
 
23. oktober 2011. Oprydning i hytten. 
Deltagere: Så mange som muligt... 
 
28. – 30. oktober 2011. Divisionstur for juniorer. 
Deltagere: Juniorer. (Arrangør: Amager division) 
 
3. november 2011. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
4. – 6. November 2011. Seniortræf. 
Deltagere: Klan. (Arrangør: Amager division) 
 
12. – 13. November 2011. Korpsrådsmøde. 
Deltagere: Grp. rep. (Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
 
2. – 4. december 2011. Nissetur. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
21. – 29. juli. 2012. Sommerlejr.  
Deltagere: Trop (Arrangør: Det danske Spejderkorps 
m.fl.) 

Kommende arrangementer 
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Så blev det igen tid til at skrive ind-
læg - denne gang for oktober. 
Når I får dette blad, så har vi væ-
ret på Divisionstur med de fleste af 
jer minier - dejligt at så mange vil 
med os! - Og vejrprofeterne lover 
godt vejr hele weekenden, så vi 
glæder os som små børn. Med jer 
kommer også Chikai, Radha og så 
undertegnede. Vi skal igen op til Ar-
resø-centret sammen med en hel 
masse andre minier fra Amager Di-
vision og hygge og lege og være på 

løb, så vi glæder os rigtig meget. 
- Ellers er vi i fuld gang med at øve 
os i knivbrug, sidste gang havde 
fætter Blå både agurker, æbler og 
gulerødder med, som I fik øvet jer 
på og I var rigtig dygtige! - Vi fik 
dem også spist. Det behøver jo ikke 
altid at være kage, som ham fætter 
Blå har med, hvis man glemmer ham 
- det kan jo også være noget sundt i 
stedet... 
Vi vil gerne lære jer lidt om idéen 
bag patruljesystemet og hvorfor vi 
gør, som vi gør, når vi er til spejder. 
 
 
 - Så glæd jer, 
I kan KUN blive 
klogere ☺ 
 

Hej alle I dejlige minier. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

5/10  Spejder-idéen 

12/10  Dolken - husk at tage din egen med, hvis du har én og den er  
Derhjemme hos jer selv. 

19/10  EFTERÅRSFERIE - intet møde 

26/10  Spejder-idéen 

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

Program 

30/9 - 2/10  Mini Divi Tur til Arresø-Centret ved Frederiksværk 

Med mini-hilsen 

Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,    
 Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. 
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Hold da helt op, hvor vi er mange! Det 
er jo fantastisk og det er dejligt – 
men vi er mange! 
I er nu i fire patruljer og for ikke at 
rage helt uklar med resten af grup-
pen, er vi gået væk fra stort set alle 
flyvenavne og gået tilbage til rovdyre-
ne, altså mere eller mindre. Lige nu 
hedder vi: 
Pantere, Ræve, Kænguruer (ikke helt 
så meget rovdyr) og Papegøjer. Der er 
nogle nye Plér og nogle nye PAér. 
Vi fik ikke lavet indlæg i sidste måned 
og mangler derfor at byde velkommen 
til: Kamya, Sika, Tutu og derudover 
Alba, Amanda, Emilia og til Claudia, 
som efter en pause er vendt tilbage 
til os – der var dejligt! Velkommen til 
alle jer, håber I kommer til at trives 
hos os. 
Vi skal nå rigtig meget her i efteråret 
og endnu mere i foråret. Selv jeres 
forældre blev helt svedt, da jeg prø-
vede at beskrive, hvad det er, vi gerne 
vil, især til foråret. 
Vi skal i gang med at tage nogle mær-
ker og lige nu er vi i gang med noget 
kort og kompas. 
Ud over mærker skal vi som altid have 
styr på kniv, sav og økse, så juniorerne 
kan det, de skal ku´. 
Vi tror, I bliver en rigtig god gren og 
vi tror, at vi har verdens bedste juni-
orbørn hos Stifinderne – jep! 
Det første der sker, af rigtig spæn-
dende ting, er imidlertid juniorturen i 
slutningen af oktober. Vi skal til Filia-

len, som er et fantastisk sted, så det 
kan I godt glæde jer til. Jeg tror, det 
bliver en særdeles spændende tur.  
I skal huske, at vi altid har et tema på 
turen; det har før været Tempelrid-
dernes skat, Agenter og andre for-
skellige ting. I år bliver det ikke min-
dre spændende... 
Så til december har vi vores juletur 
og det er jo den fællestur, hvor man 
kan få sit spejdernavn. Så mangler 
man et navn, er det en god ide at af-
sætte den første weekend i decem-
ber. Desuden plejer vores juletur/
nissetur at være rigtig, rigtig hygge-
lig.  
Om ganske kort tid er det allerede 
efterårsferie, så husk at få tilmeldt 
jer til divitur inden. 
 
Det har været en hektisk sommer og 
lederne har  ikke fået planlagt hele 
efteråret endnu, men når vi har, skal 
I nok få en plan over, hvordan jeres 
møder ser ud. 
 
Friske og veloplagte,  
det er I – og det er vi! 
 

Kære alle glade juniorer. 

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

Med spejderhilsen 

 Gekko , Paxi , Radha,  Gekko , Paxi , Radha,  Gekko , Paxi , Radha,  Gekko , Paxi , Radha,     
Vachan og SahrabiVachan og SahrabiVachan og SahrabiVachan og Sahrabi 
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

Troppens indlæg for oktober :) : 

Sidste måned, ja - hvad brugte vi 
den på? Vi er begyndt på et nyt 
mærke, som hedder kommunikati-
on. Man har jo altid lært, at kom-
munikation er en svær kunst – det 
skal vi nu modbevise. Vi kommer til 
at sparke *biiib* til at kommunike-
re med hinanden og selvfølgelig 
også med andre.  

Og så har Tavi og Melvin jo også 
været til et møde – den dag, hvor 
det var Baloo og Rahda der styre-
de mødet med (forhåbentlig) hård 
hånd. På mødet blev der snakket 
meget, som der jo bliver gjort på 
møder. Vi snakkede om næste års 
sommerlejr. Den kommer til at 
foregå fra 21. juli til 29. juli 2012 
… så sæt kryds i kalenderen alle-
rede nu!  

Hvis man vil vide mere allerede nu, kan 
man gå ind på www.2012.spejderne.dk. 

I vil selvfølgelig også få mere infor-
mation fra os.  

Når I læser dette indlæg, har vi væ-
ret på F.E.D.T. (FællEs Trops Divisions 
Tur). Vi håber, det har været en fed 
tur for alle og at vi har mødt en masse 
nye mennesker, som vi ikke kendte i 
forvejen.  

Med Tropstramp 

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

Baloo sparker *biib*/red. 
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Først tak for en hyggelig spejderdag. 
Det så da ud til, at vi fik gjort nogle 
børn glade og det er godt at se, at se-
niorer, godt nok forklædt som ledere, 
kan bidrage aktivt til gruppen, selvom vi 
ikke altid er så aktive for os selv.  

Der er på nuværende tidspunkt ikke 
fastsat nogen dato eller aktivitet til 
næste møde, så hvis der er nogen, der 
har en god ide eller noget, som de øn-
sker, at klanen skal gøre for en af de 
andre grene, syntes jeg, at de skal 
skynde sig at komme ud med det, så vi 
kan finde på noget. Dette gælder selv-
følgelig også andre ledere, der måske 
læser dette - vi er altid åbne for for-
slag/forhandling ☺. 

Så vil jeg som sædvanlig gøre opmærk-
som på senior-netværket. Der sker en 
hel masse her i efteråret og frem mod 
jul, som jeg bestemt syntes, man skal 
holde øje med. F.eks. Invitationen til 
Julefrokosten, som i år ligger den 19. 
November og hvor der allerede nu er 
åbnet for tilmelding. Temaet for dette 

år er ikke givet endnu og kommer først 
ved tilmeldelse, så skriv til mig, når I 
har fundet ud af, om I kan og har lyst, 
prisen er 200 kr. 

 
Der er også arbejdsweekend i Reden 
den 7-9 oktober, hvor der vil blive lavet 
arbejde i og omkring hytten. Thomas 
Gertsen er tovholder på projektet og 
man skal kontakte ham, hvis man ønsker 
at give en hånd med. Der er også mulig-
hed for bare at tage derop én formid-
dag eller eftermiddag, hvis man ikke 
har mulighed for hele weekenden. Tre 
friske medlemmer deltog sidste gang, 
der var ”Red Redden”-weekend og ryg-
tet går, at Tulipan væltede et træ selv. 

 
Det var alt for denne gang, forbliv ak-
tive og så ses vi. 

 
Hilsen  

Rose, Emilie.Rose, Emilie.Rose, Emilie.Rose, Emilie.    

Hej alle seniorer.  
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 

 

 

 
Stifinderne har, som I alle ved, en dejlig spejderhytte, der hver uge bruges flit-
tigt af alle vores dejlige minier, juniorer, spejdere, seniorer og ledere.  
 
Ting, der bruges flittigt, bliver slidt og under tiden går et eller andet i stykker. 
For at hytten kan blive ved med at være en god ramme om spejderarbejdet i Sti-
finderne, er det nødvendigt, at vi løbende vedligeholder hytten. 
 
Til at stå for den løbende vedligeholdelse, har vi oprettet Hyttepatruljen. 
Hyttepatruljen er en uformel samling af forældre, ledere, seniorer og andre, der 
har lyst og tid til at give en hånd med til at holde hytten i stand. 
 
De første opgaver vil være at få; genindrettet ”Bjerrehus”, sat tagrender på, 
fjernet skurvognen, lagt de sidste fliser op mod hytten, sorteret brædder samt 
en del mindre reparationer inde og ude. 
 
Vi planlægger næste patruljemøde  
Torsdag den 6. oktober og herefter 3. november. 
 
Har du lyst til at være med i ”Hyttepatruljen”,  
så skriv til  
stifinderne@stifinderne.net  
Hvis der er en anden dag, der  
passer dig bedre, så skriv det i mailen. 
 
På gensyn 
Ledere og spejdere i Stifinderne  
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  Oktober   November 
L 1 Divisionstur mini T 1   
S 2 Divisionstur mini O 2   
M 3 40 T 3 Hyttepatruljen 
T 4   F 4 Seniortræf 
O 5   L 5 Seniortræf 
T 6 Hyttepatruljen S 6 Seniortræf 
F 7   M 7 45 

L 8   T 8   
S 9   O 9   
M 10 Bestyrelsesmøde              41 T 10   
T 11   F 11   
O 12   L 12 Korpsrådsmøde 
T 13   S 13 Korpsrådsmøde 
F 14   M 14 46 

L 15 PLAN T 15   
S 16 PLAN O 16   
M 17 PLAN T 17   
T 18 PLAN F 18   
O 19 PLAN L 19   
T 20 PLAN S 20   
F 21 PLAN M 21 47 

L 22 PLAN T 22   
S 23   O 23   
M 24 43 T 24   

T 25   F 25   
O 26   L 26   
T 27   S 27   
F 28 Divisionstur juniorer M 28 48 

L 29 Divisionstur juniorer T 29   
S 30 Divisionstur juniorer O 30   
M 31 44     
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Mini 7/10 Nannah 9 års Føz’da 

Junior 2/10 Dingo (Casper) 5 års Stjerne  

 4/10 Alina (Nanna Sofie) 10 års Føz’da 

 7/10 Kotick (Oliver) 2 års Stjerne 

 20/10 Kayma (Oliver M) 10 års Føz’da 

 21/10 Pukeena (Rasmus) 2 års Stjerne 

Trop  2/10 Pudmini (Louise) 5 års Stjerne 

 4/10 Joka (Steffen) 7 års Stjerne 

 15/10 Vixen (Lea) 13 års Føz’da 

 18/10 Buni (Jonathan) 7 års Stjerne  

 19/10 Jacala (Andreas) 2 års Stif-Stjerne + 
2 års KLOW 

 19/10 Sona (Kasper) 2 års Stif-Stjerne + 
2 års KLOW 

Webfar 16/10 Biju (Frank) 39 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 
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@privat.dk 

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: 
+ Melvin MA: 

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 Amagerbanken 5207 - 1501175 Husk at skrive Jeres navn på. Tak ! 
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Støtteforeningen har fået en reolvæg sponsoreret. 
Der er tale om 3 sektioner. Højden er 180 cm. og bredden 
er 82 cm.  Virkelig velholdt i mørkbejdset træ. Pris idé kr. 
500.– eller kom med et bud.  

 
 
 
 
 
Det står på 1. sal i hyt-
ten, så se nærmere på 
det, og meld tilbage til 
Støtteforeningens- 
formand. 
 

Flemming BjerreFlemming BjerreFlemming BjerreFlemming Bjerre    
� 3252 0213 

Med  Eftermonsunhilsner Med  Eftermonsunhilsner Med  Eftermonsunhilsner Med  Eftermonsunhilsner     
Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen.     

 
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 

Deadline   
November- 

Bladet 

27/10-2011 

Reduktionens klumme: 
Nøj– hvor er det en fornøjelse at lave 
bladet, når der kommer indlæg! - Prøv at 
gøre det til en god vane! 
Og husk, at det bliver ikke bedre, end I 
gør det til - her i reduktionen skal vi så 
nok sætte det sammen... 
Så er der nogle meget aktive ledere, der 
har være i hytten for at finde gulvet.  
I første omgang blev det til værkstedet, 
det er blevet rigtigt flot og lad nu være 
med at rode det til igen! 
Jeg var i hytten for at tage billeder af 
ovennævnte reol og i stuen var der en 
enkelt ”sort sol” - en enkelt svale have 
forvildet sig ind. Efter ca. 15 min. lykke-

des det af få den ud i naturen igen – med 
besked om at smutte syd på og sørge for 
en ordentlig sommer næste år ☺ 


