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- Spejderdagen 2006 
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Gruppeledernes hjørne september 2010 

 

Så blev det september og efter ka-
lenderen efterår, men mon ikke vi 
kan få vredet et par solskinstimer 
ud endnu? Helst skulle der lige være 
et par stykker til vores spejderdag 
lørdag 4.september, hvor vi skal 
have en bragende skøn dag sammen, 
og gerne vise nogle andre børn og 
voksne, hvor fedt det er at være 
spejder og spejderleder, og især 
Stifinder ☺ 
Forhåbentlig har en masse forældre 
skrevet sig på opslaget i hytten om 
at hjælpe med en af de mange opga-
ver, vi skal have løftet sammen, så 
det kan blive en rigtig skøn dag for 
alle. Ellers er det ikke for sent og 
man kan altid ringe til sin yndlings-
leder, hvis ikke lige man kommer for-
bi hytten. 
Der er allerede en masse hjælpsom-
me forældre, der har knoklet med at 
få lagt fliserne på vores lækre akti-
vitetsplads, men i skrivende stund 
mangler der lige et lille stykke, da vi 
har manglet lidt grus. Det er kommet 
nu, så jeres gruppeledere tager ned 
og skovler lidt i morgen, så der lige 
er klar til at få knaldet de sidste 
fliser af inden spejderdagen.  
 

Udover en dejlig dag med sjove og 
udfordrende poster, er der opryk-
ning som afslutning på spejderdagen, 
hvor vi med en ceremoni markerer 
overgangen for dem, der er klar til 
at rykke op og blive juniorer og 
tropsspejdere. Det er vigtigt at tage 

godt imod sine nye kammerater, så 
derfor er det ikke kun en vigtig ce-
remoni for de, der skal rykke op og 
vi håber også, at være alle stifinde-
re samlet på denne store dag. 
 

På tur-siden lægger troppen ud med 
en divisionstropstur i slutningen af 
september sammen med alle de an-
dre tropsspejdere i divisionen og 
måske mødes nogle af jer igen på 
PLan, DDS’ store patruljeleder-
kurser i efterårsferien. Det ved vi, I 
har glædet jer til, lige siden Mads 
kom hjem med rygsækken fuld af 
gode oplevelser sidste år. 
 

Lørdag den 2. oktober mødes vi igen 
til hytte-hygge-dag  for at hygge 
lidt om at gøre hytten og grunden 
vinterklar. Der er mange forskellig-
artede opgaver, så der er lidt for 
enhver. Vi skal jo også have noget at 
spise, så hvis man føler sig bedre 
tilpas med en grydeske end en ham-
mer, så er der også brug for dig ☺ 
 

Med spejderhilsen 

Darzee & Darzee & Darzee & Darzee & ChuiChuiChuiChui 
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Hyttehyggedag d. 2. Oktober 2010 

Kære spejdere, forældre, ledere, seniorer m. fl. 
 
Lørdag den 2. oktober holder vi hyttehyggedag.  
Vi hygger i, om og med hytten, så den kan blive klar til vintersæsonen, for 
selvom spejderliv er udeliv, så er det rart at have en hyggelig hytte at kunne 
gå ind i, når man er blevet kold eller våd.  
Vi skal have ryddet op, gjort rent, lavet små reparationer både inde og ude, 
så der er opgaver til både små og store.  
Hvis vi ikke er færdige med aktivitetspladsen, så skulle vi også gerne få lagt 
sidste hånd på den.  
Vi vil også meget gerne have fjernet skurvognen. 
 
Vi starter kl. 10 og fortsætter til kl. ca. 16. Undervejs byder gruppen på for-
middagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.  
Af hensyn til indkøb af frokost og planlægning af opgaver, bedes I tilmelde 
jer til lederne eller på mail stifinderne@stifinderne.net  
senest onsdag den 29. september 
 
 
Vel mødt 
Stifinderne 
Tilmelding til hygge/arbejds- og  
aktivitetsdag den 2. oktober 
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Navn: _____________________________________ 
 
Vi kommer: ___________ personer 
 
Tilmelding til lederne senest den 29. september. 

 



4 

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: 

 
4. September. Spejder-/temadag, Åbent hus - Oprykning. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
16. September (kl 19). Ledermøde. 
Deltagere: Gruppe- og afdelingsledere/assistenter. (Arrangør: Stifin-
derne) 
 
24. – 26. September. Divisionstur Trop. 
Deltagere: Trop. (Arrangør: Amager Division) 
 
2. Oktober. Hyttehyggedag. 
Deltagere: Alle.  
(Arrangør: Stifinderne) 
 
1. – 3. Oktober. Divisionstur Minier. 
Deltagere: Minier. (Arrangør: Amager Division) 
 
29. – 31. Oktober. Divisionstur Juniorer. 
Deltagere: Junior.  
(Arrangør: Amager Division) 
 
3. - 4. – 5. December. Nissetur. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan.  
(Arrangør: Sti-
finderne) 

Kommende arrangementer 
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Program: 

1/9  Forberede til Spejderdagen d. 4/9 

4/9  Spejderdag med resten af gruppen 

8/9  Nye patruljeledere, patruljeassistenter og patruljer 

15 - 22 - 
29/9 

 Vi hjælpes ad med programmet … XD 

1-3/10  Mikro-Mini-Divisionstur  

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

Hej alle minier XD 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

- Ja, så er det sidste gang inden op-
rykningen, hvor I alle naturligvis 
kommer. Det er sammen dag, som vi 
holder Spejderdag, hvor I alle kan 
invitere jeres venner og familie på 
besøg, så I kan vise dem lidt af, hvad 
det er vi går og laver til hverdag.  
Selve spejderdagen slutter ved 17 
tiden, men vi går ikke hjem endnu, da 
alle Stifindere og evt. forældre bli-
ver for at nyde vores oprykning. 
I år skal vi sige farvel til Mianul, 
Bekko og officielt Lobo, som rykkede 
op ved juletid. Dette beviser også, 
hvor fleksibelt vores spejdersystem 
er, vi kan sagtens finde ud af nogle 
lidt andre regler, end dem vi oprinde-
ligt har fundet frem til, selvfølgelig 
til spejdernes bedste. 
Vi siger også farvel og tak for denne 
gang til Addax, som har hygget sig 
rigtig godt hos os, men som nu vil 
bruge sine kræfter på fodbold. Vi 
ønsker ham held og lykke med en hil-
sen om, at han selvfølgelig altid kan 

vende tilbage XD 
Ellers skal vi forberede os til Mini-
Mikro-Divisionsturen den første 
weekend i oktober og samtidig rekla-
mere lidt for hytte-hygge-dagen d. 
2. oktober: Når nu I ikke har minier-
ne hjemme, er der da rigtig god mu-
lighed for, at komme over i hytten og 
hygge lidt med noget oprydning af 
forskellig art!!! - Tænk over det ;D 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ses … c”,) 

Med mini-hilsen 

Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip     
og Akeela.og Akeela.og Akeela.og Akeela.  

- Rengøringsrobotten Mo fra Wall E. 
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Nu nærmer oprykningen sig og det 
betyder at mandag d.6. september har 
vi sagt farvel til Lea, Steffen og Jo-
natan. Vi har så til gengæld sagt vel-
kommen til Jasmin og Emilie (og Mads 
officielt).  
Det betyder også, at vi skal have nye 
patruljer, nye patruljeledere og assi-
stenter. Spændende, hvordan jeres 
patruljer så kommer til at se ud.  
Vi kommer til at være i tre patruljer.  
I mandags var det jo fantastisk, vi var 
18 børn til mødet! Vi havde besøg af 
fire nye børn og så var Jasmin også 
med. I var rigtig gode til at koncen-
trere jer, til trods for, at det var in-
demøde, da regnen stod ned. Nu håber 
vi, at I kommer til vores spejderdag, 
for tro mig: Det bliver sjovt. 

Det er naturligvis vigtigt, at de der 
rykker op, er der, (så vidt de kan).  
I skrivende stund er det sådan, at 
næste gang vi har møde, skal vi ud at 
gå, vi skal nemlig dele foldere ud om 
vores spejderdag.  
Vi som er jeres ledere, glæder os rig-
tig meget til at komme i gang med ef-
terårets program, med nye patruljer 

og så kommer der jo også ture her i 
løbet af efteråret. 

Ellers har vi lige nu ikke så meget på 
hjerte: Vi er lige startet op og nu skal 
vi bare skydes rigtigt fra start! 

 
Med spejderhilsen 

Sahrabi, Sahrabi, Sahrabi, Sahrabi,     
Gekko og Radha.Gekko og Radha.Gekko og Radha.Gekko og Radha.    

 

Program for september: 
6/9 – første møde efter oprykning, 
nye patruljer, patuljearbejde 
13/9 – 27/9 – programmet er ikke 

fastlagt, men udleveres på et af de 

første møder. 

Kære juniorer, indtil videre blot Ræve og Pantere. 

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



7 Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺ 

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

Hey Falke! 

 Solskin til alle spirer. 

Rose (Emilie)Rose (Emilie)Rose (Emilie)Rose (Emilie)    

Halløj Blomsterbørn.. 

Trop
s tra

mp  

Tavi 
og Me

lvin

Tavi 
og Me

lvin

Tavi 
og Me

lvin

Tavi 
og Me

lvin    
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Forældre, ledere, bestyrelsesmed-
lemmer, seniorer og andre interes-
serede. 

 

Hjælpere til Spejderdag 
2010 søges!!! 

 
Lørdag den 4. september holder Sti-
finderne Spejderdag.  
Spejderdagen er åbent hus arrange-
ment, hvor vi håber, at rigtig mange 
søskende, kammerater, forældre, fa-
milie, venner og bekendte vil komme 
forbi Nordstjerne alle og sammen med 
vores spejdere prøve nogle af de akti-
viteter, vi laver sammen med spejder-
ne til hverdag. 
 
For at få spejderdagen på benene er 
der en del praktiske opgaver, vi skal 
have løst både på dagen og i perioden 
op til.  
 
Fredag den 3. september kl. 17 sø-

ger vi hjælp til at klargøre aktivite-
ter, stille cafeen op og rejse tipien. 
 
Lørdag den 4. september kl. 10 sø-
ger vi hjælp til at gøre det sidste 
klar, inden grunden myldrer med folk.  
Vi håber, at der blandt vores foræl-
dre er nogle friske folk, der vil bage 
en kage til cafeen. 
Vi søger også gevinster til lotteriet. 
I løbet af dagen kan vi godt bruge 
ekstra hænder på aktiviteterne og i 
cafeen.  
Vi bliver også vildt glade, hvis der er 
nogen, der vil give en hånd med til op-
rydningen efter kl. 17. 
 
Har du mulighed for at hjælpe os med 
en eller flere af disse opgaver, så 
s k r i v  t i l  o s  p å  s t i f i nd er -
ne@stinderne.net eller kontakt dit 
barns leder. 
 
 
 

Med spejderhilsen 

StifinderneStifinderneStifinderneStifinderne 
 
P. S. Stifinderne har holdt spejderdag 
i 2006 og 2007 (se billerne på 
www.stifinderne.net). Ved hvert af de 
to arrangementer var der over 200 
mennesker, der lagde vejen forbi 
Nordstjerne alle. Mange af vores 
spejdere er startet i Stifinderne ef-
ter en spejderdag, men det ved du 
måske allerede. 
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    September     Oktober 

O 1   F 1 Divisionstur (minier) 

T 2   L 2 
 Hyttehyggedag 
Divisionstur (minier) 

F 3 Opstilling til spejderdag  S 3 Divisionstur (minier) 

L 4 Spejderdag M 4  40 

S 5   T 5   

M 6  36 O 6   

T 7   T 7   

O 8   F 8   

T 9   L 9   

F 10   S 10   

L 11   M 11  41 

S 12   T 12   

M 13 37 O 13   

T 14   T 14   

O 15   F 15   

T 16  Ledermøde L 16   

F 17   S 17   

L 18   M 18  42 

S 19   T 19   

M 20  38 O 20 EFTERÅRSFERIE 
T 21   T 21  INGEN SPEJDER. 
O 22   F 22   

T 23   L 23   

F 24 Divisionstur (trop) S 24   

L 25 Divisionstur (trop) M 25 43 

S 26 Divisionstur (trop) T 26   

M 27  39 O 27   

T 28   T 28   

O 29   F 29 Divisionstur (juniorer) 

T 30   L 30 Divisionstur (juniorer) 

      S 31 Divisionstur (juniorer) 
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MINI: 9/9 Oliver MM 1 års stjerne 

 9/9 Thor 1 års stjerne 

 9/9 Ibex (Victoria) 1 års stjerne 

JR.: 16/9 Mowgli (Tim) 2 års stjerne 

 25/9 Mandla (Stine) 4 års stjerne 

 26/9 Bupo (Sofia) 3 års stjerne 

TROP: 6/9 Melvin (Karen) 21 års føs´da´ 

 19/9 Chikai (Niclas) 4 års stjerne 

BB: 6/9 Melvin - igen 21 års føs´da´ 

RRA: 15/9 Kala Nag (Britt) 23 års føs´da´ 

GH: 24/9 Thokis (Lene) 20 års stjerne 

GK: 9/9 Stig - kasserer 45 års føs´da´ 

 27/9 Gekko (Jack) 38 års føs´da´ 

 23/9 Vixen (Lea) 2 års stjerne 

 23/9 Vixe (Lea) 2 års stjerne 
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(p) Gruppeledere:  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  

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

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 
Mini-/junior-
assistent: 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

2348 4782 
kathrine.bjerre@stifinderne.net  

Mini-hjælper:  Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

Juniorleder:   Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 
fru.falmer@tdcadsl.dk 

2168 6937 

Junior-
medleder: 

Jack Boëtius (Gekko) 
Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup 

3250 0073 
jack@boetius.dk 

40 44 44 66 
Tropsledere: Rasmus Thomsen (Tavi) og  

Karen Busk (Melvin),  
Ved Mønten 15, 3. th., 2300 Kbh. S. 

4029 7207 
2323 4275 

rakmu@hotmail.com  

Blomsterbørn-
leder: 

Emilie Falmer (Mao) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

21 63 64 70 
mille.falmer@hotmail.com 

 

RRA: Britt Nielsen (Kala Nag) 
Kongelundsvej 420, 2770 Kastrup. 

3252 5371 
5132 2969 

Formand: Charlotte Oszadlik Holbech 
Præstefælledvej 93, 2770 Kastrup 

2340 9551 
lotte@ease.dk  

Kasserer: Stig Hjelm Madsen 
Oberst Kochs allé 16, 2770 Kastrup 

3252 4052 
shm@image.dk 

Støtte- 
forening: 

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

3252 0213 
2926 9085 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

Husk at følge med  
på vores hjemmeside: 
www.stifinderne.net 
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Reduktionens klumme: 
Kære alle medskribenter: - Vi vil ikke 
undskylde at bladet er lidt forsinket den-
ne gang. - Men vi håbede til det sidste på, 
at indlæggene ville komme - og derfor har 
vi trukket den lidt i ørerne. - Nå, men så 
må i få det lidt forsinket... 
Håber, at alle vil få en god spejderdag og 
hyttedag - og her vil vi opfordre alle til at 
deltage! Husk: Ingen kan alt, men ALLE 
kan noget og det er til gavn for alle. Så 
mød op med hvad du nu kan bringe, bare 
en kage, eller lidt frokost. 
VI SES ! 

- Og nu til noget heeeeeelt andet! Måske! 
Den sene de-
adline for okto-
berbladet er, 
fordi vi gerne vil 
have noget med 
fra Hyttedagen. 
Som I kan se, er 
vi allerede i gang 
nu. 

 
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   
Oktober- 

Bladet 

30/09-2010 

Med Oprykningshilsner  

Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen.     


