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Juhuu, så er det spejdersæson igen! I har 
garanteret glædet jer til, at alt det her 
ferie-pjat  var overstået, så I kunne kom-
me tilbage i hytten til alle kammeraterne 
og snakke om de fantastiske sommerlejre, 
I har været på. - Vi har hørt nogle spæn-
dende, hyggelige og dramatiske beretnin-
ger fra lejrene og kan kun glæde os til 
næste sommer, hvor vi forhåbentlig selv 
kan komme på sommerlejr igen. 
Vores spejder-sommer har mest gået ud 
på at gøre rammerne for spejderarbejde 
endnu bedre i Stifinderne. Vi har nemlig 
søgt og fået et flot tilskud fra Tårnby 
Kommunes Initiativpulje til at lave en 
”armeret aktivitetsplads” foran hytten, så 
vi, når grunden er mudret og tilsneet, har 
bedre muligheder for at lave udendørsak-
tiviteter. Længe har der været trængsel 
på bålpladsens fliser, når der fx skulle 
laves noget med værktøj.. Derfor har en 
flok flittige – og meget dygtige – foræl-
dre og ledere i løbet af sommerferien 
gravet og slæbt og fået lagt den flotteste 
fliseplads langs Bjerrehus (skuret langs 
hegnet) og helt op til hytten. Der mangler 
lige det sidste stykke ned mod parke-
ringspladsen, så der kan godt lige bruges 
et par hænder mere. Vi glæder os sådan 
til, at den kan tages i brug! 
I hvert fald skulle den meget gerne være 
færdig d. 4.9., hvor vi holder spejderdag 
hos Stifinderne i nybyggernes tegn. Inde i 
bladet kan I læse nærmere om, hvad det 
går ud på, ligesom der vil blive fortalt om 
det på møderne, men kort skal siges, at vi 
har fundet på nogle bragende aktiviteter, 
og vi synes, I skulle tage og dele oplevel-
sen med jeres venner og familie. Desuden 
slutter vi af med oprykning af de største 
fra mini til junior og fra junior til trops-

spejder.  Det er en stor, og lidt højtidelig, 
ting, som man bør dele med hele sin gren. 
Spejderdagen kan vi ikke holde uden 
hjælp fra jer, vores fantastiske forældre 
og gruppehjælpere. Inde i bladet finder I 
et indlæg om de opgaver, vi gerne vil have 
hjælp til at løfte (vi kan fx slet ikke rejse 
tipien uden rigtig mange hænder!), og på 
Altings-mødet 25/8 (mens der er minimø-
de) lægger vi den sidste slagplan. Derfor 
opfordrer vi alle til at deltage her, eller 
til at kontakte os, et bestyrelsesmedlem 
eller jeres barns leder, hvis I vil give en 
hånd, til os ledere, men ikke mindst til 
jeres børn. Den vil blive meget værdsat! 
Når spejderdagen er overstået, er det tid 
til et ledermøde 16/9, hvor vi skal evalue-
re, finpudse sidste halvårs aktivitetska-
lender, overveje hvad der skal laves på 
hyttedagen 2/10, planlægge juletur og 
tage hul på arbejdet med vores udvik-
lings-plan for 2011 (samt snakkes udenfor 
dagsordenen, så referenten bliver helt 
træt i hovedet ☺ ). 
Alle grene deltager på divisionens fælles-
grenture i løbet af efteråret og troppen 
lægger ud 24-26/9, ligesom de allerede 
nu skal til at beslutte, hvilket af efter-
årsferiens patruljeleder og –assistent 
kurser (Plan), de vil deltage i. Efterårs-
sæsonen er i fuld gang ☺ 
 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Darzee & Darzee & Darzee & Darzee & ChuiChuiChuiChui 

Gruppeledernes hjørne august-september 2010 

 

- Så! Ikke flere nisser endnu!!! 
(Reduktøsen) 
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Spejderdag d. 4.sep. 2010 

Så håber vi på, at den store Tordenfugl, 
som iflg. Indiansk mytologi står for vejret 
- giver os noget solskin denne dag ;D 

Hej minier, juniorer, spejdere  
og seniorer. 

Kom til Spejderdag hos Stifinderne 
Lørdag den 4. September 2010 

Nordstjerne alle 8 
2770 Kastrup 

og tag jeres venner og familien med. 
 

Vi starter aktiviteterne kl. 13 og fortsætter til 
kl. 17, hvor vi så holder fælles oprykning 

for alle spejdere. 
 

Temaet for spejderdagen er nybyggernes møde 
med indianerne og du vil komme til at prøve  

følgende aktiviteter: 
Sansebane – nybyggerlejr – ”brødværksted” - 

drømmefanger- og tomahavkværksted. 
 

I løbet af eftermiddagen vil det være muligt  
at købe forfriskninger i cafeen,  

hvor der også vil være  
et lotteri. 



4 

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

 

25. August. AL-tingsmøde. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Bestyrelsen) 
 

4. September. Spejder-/temadag - Oprykning. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 

24. – 26. September. Divisionstur Trop. 
Deltagere: Trop. (Arrangør: Amager Division) 
 

2. Oktober. Hyttedag. 
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. Nisse/Juletur. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Stifinderne) 

Kommende arrangementer 

 

Forældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer, seniorer  
og andre interesserede. 

Indbydelse til møde i AL-tinget 
Onsdag den 25. august kl.18,00  

holder vi møde i AL-tinget. Aftenens møde vil i høj grad handle om spejder-
dagen den 4. september, men der vil også blive tid til at drøfte andre ting 
med relation til Stifinderne. 
 

I Stifinderne har vi valgt at have en lille bestyrelse til at klare de admini-
strative 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 opgaver man har lyst til at være med 
til at løse, så kig forbi og vær med til at bakke op om arbejdet i Stifinderne.  
 

Vel mødt 

BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen    
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Program: 

18/8  INTET MØDE - Radha og Akeela er i Nordjylland til 50 års 
føs´da´… hos en grøn spejder! ;D 

25/8  Første møde efter sommerferien 

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

4/9  Spejderdag og oprykning (se andetsteds i bladet) 

Hej alle I dejlige minier XD 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Ja, puff - så forsvandt dén sommer-
ferie og vi skal tage hul på et nyt 
spejderår! - Først og fremmest vil 
jeg lige takke jer, der var med på 
sommerlejr: I var en rigtig dejlig lille 
flok og ingen sure miner eller noget 
som helst! - Det er det, der gør det 
værd at holde sommerlejr med jer ☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vi har lige en enkelt mødeaften in-
den oprykning sammen, inden vi skal 
sende Bekko og Minaul videre op til 
juniorerne sammen med Lobo, som 
først officielt rykker op nu. Vi siger 
tusind tak for den tid, I har været 
hos os og håber, at I vil få lige så 
mange sjove minder med juniorerne! 
Men husk: Radha er også dér, så helt 
nye bliver I ikke! 
 
- Hvad skal vi så lave i minigrenen i 
det nye år? - Tja, det må vi lige 
snakke lidt med jer om, så indtil vi-
dere, ved vi det ikke rigtig, men vi 
har da nogle ideer...! 

 
 
 
 

Vi glæder os til at se jer alle  
sammen igen ☺ 

Med mini-hilsen 

Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip Radha, Glip     
og Akeela.og Akeela.og Akeela.og Akeela.  
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Det var så den sommer! Jeps, lynhur-
tigt går det og lige om et øjeblik, så 
skal vi åbne julekalender, og tage på 
nissetur med Stifinderne. Ja, ok, der 
går da heldigvis lige lidt tid og vi kan 
jo stadig nyde resterne af sommeren. 
I den forbindelse vil vi gerne sige tak 
for en rigtig dejlig lejr til jer, der var 
med på den – og til jer andre, kan vi 
bare sige: Glæd jer til næste år! 
Der blev både snittet, perlet, økset, 
bålet og spist ristede skumfiduser i 
Korsør og vejret var med os hele ve-
jen. Nu skal jeg så lige sørge for at de 
billeder, der ligger i mit kamera også 
kommer på nettet, ligesom Kathrines 
allerede ligger der. Og så – ”truer” en 
ny spejder periode forude. 
Vi har nogle enkelte møder inden op-
rykningen, hvor vi skal sige farvel til 
Joka, Vixen og Buni, men til gengæld 
får vi to nye op fra minierne, nemlig 
Minaul, Lobo og Bekko. Det glæder vi 
os til, men vi er forfærdelig triste 
over at skulle sige farvel til vores sto-
re børn – til gengæld kan de jo så 
glæde sig til at blive tropsspejdere. 
I de få møder vi har inden 4. septem-
ber, som er spejderdag og oprykning 
om eftermiddagen, skal vi friske lidt 
op på, hvad vi kan. Sikre os at de, der 
rykker fra os, er klar. - Hygge os og 
så skal vi mandag 30. august af sted 
på tur rundt i kvarteret og dele flyers 
ud om Spejderdagen. Det plejer at 
være hyggeligt, for bestyrelsen er 
der også og de er meget gode til må-

ske lige at sørge for lidt guf til de 
flittige spejderbørn. 
Vi kan også allerede her røbe, at når 
september sætter ind, vil vi gerne 
lægge mødet, så det er fra 18:30 til 
20:30, for så kan vi nemlig nå meget 
mere! Det håber vi alle kan og ellers 
må vi jo se på sagen igen. 
Men foreløbig er det til sædvanlig tid 
på mandag og så kan I se frem til, at 
vi skal have nye patruljer fra septem-
ber og dermed også nye patruljelede-
re  og assistenter – spændende. Vi 
glæder os til at se jer på mandag; 
undtagen Radha som er draget uden-
lands til Vendsyssel for at fejre noget 
fødselsdag. 
Her på falderebet skal også lyde en 
varm tak til de to tøser fra KLOW, 
Mia og Ket, som var med til at gøre 
sommerlejren rigtig god – og der lyder 
også lige et lille vov fra Balder og 
Aslan, samt en hilsen fra Mille og P. 
Vi ses – HUSK tøj på, så vi kan være 
udenfor 
 

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

 
- Balder og Aslan! VUF! 

Kære alle juniorbørn – Pantere og Ræve ! 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 
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Så er sommeren slut og 
vi skal i gang med en masse sjove spej-
deraktiviter. Jeg hører fra Jette, at I 
har haft det rigtig sjovt på sommerlejr 
med minierne og det er super dejligt at 
høre, når vi nu ikke kunne komme med. 
For trops ledelsen har det også været 
en god sommer, men det kan vi jo snakke 
om, når vi ses til møderne.  
Første møde er den 16/08-10 sammen 
med juniorerne; MEN efter det møde 
ændrer vi mødedagen til tirsdag, så vi 
kan være for os selv. Der er også nogle 
datoer, hvor vi skal nogle ting fremover.  
Der er fælles tropssmøde hos Norman-
nerne d. 26/08-10 kl. 19:00-21:00 og 

der er Fælles tropstur d. 24/09-10 til 
26/09-10. Så skal vi lege med rafter det 
første stykke tid, for vi skal lave 
et stort rafte projekt på spejderdagen 
den 4. september, hvor vi også skal hyg-
ge os og have en sjov dag. Ellers har vi 
ikke så meget på programmet for nu, 
men vi glæder os til at se jer efter feri-
en.  
S å  h u s k : 4 / 8 - 1 0  S p e j d e r d a g   
26/8-10 Fælles tropsmøde hos Norman-
nerne 
24/9-10 til 26/9-10 Fælles tropstur  
 

Trops tramp Tavi og MelvinTavi og MelvinTavi og MelvinTavi og Melvin    

Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺ 

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

Hey Falke! 

Så er sommeren efterhånden slut og jeg 
håber, at I har labbet nok solskin i jer, så 
vi kan få fuld knald på her i efteråret og 
få lavet nogle fede ture og super arran-
gementer.  
Første ting på programmet er en hyggelig 
overnatning i hytten op til spejderdagen 
d. 4, med masser af god mad og festlig 
stemning, hvis nogen har nogle gode ideer 
til, hvad vi skal have at spise, er de vel-
komne til at byde ind allerede nu, evt. 
også til noget anderledes morgenmad (: 
Og alle husker selvfølgelig uniformer og 
godt humør ti l spejderdagen.  
Så skal vi finde ud af, hvor mange der kan 
og har lyst til at deltage i Fællessenior-
turen, så vi kan melde os til eller melde 

ud, at vi ikke deltager. Og når vi nu snak-
ker om ture, så kan vi også tænke på, 
hvad vi har lyst til at gøre med vores fan-
tastiske weekend i november nu da alle 
har markeret og sat dagen af.  
Til næste klanmøde har Rasmus og Karen 
tilbudt at ligge lokalitet til, så vi kan se 
deres nye lejlighed og de melder ud, når 
de har en dato. Der snakker vi forhå-
bentlig mere om, hvordan vi tilrettelæg-
ger vores overnatning og om vores igang-
værende projekt, så vi kan få vores nye 
tørklæder i stand. 

  
Solskin til alle spirer. 

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

Halløj Blomsterbørn.. 
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Forældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer, seniorer  
og andre interesserede. 

 

Hjælpere til Spejderdag 2010 søges!!! 
 

Lørdag den 4. september holder Stifinderne spejderdag. Spejderdagen er et 
åbent hus arrangement, hvor vi håber, at rigtig mange søskende, kammerater, for-
ældre, familie, venner og bekendte vil komme forbi 
Nordstjerne alle og sammen med vores spejdere prøve 
nogle af de aktiviteter, 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.  
 

Mandag den 30. august kl. 18,30 søger vi hjælp til 
sammen vores juniorer at uddele flyers i nærområdet.  
Vi skal også have sat plakater op på opslagstavlerne i  
supermarkederne i nærområdet. 
 

Fredag den 3. september kl. 17 søger vi hjælp til at klargøre aktiviteter, stille 
cafeen op og rejse tipien. 
 

Lørdag den 4. september kl. 10 søger vi hjælp til at gøre det sidste klar inden 
grunden myldrer med folk.  
Vi håber, at der blandt vores forældre 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 oprydningen 
efter kl. 17. 
 

Har du mulighed for at hjælpe os med en eller flere  
af disse opgaver, så skriv til os på stifinderne@stinderne.net  
eller kontakt dit barns leder. 
Med spejderhilsen 
Stifinderne 
 

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 menne-
sker, der lagde vejen forbi Nordstjerne alle. Mange af vores spejdere er startet i 
Stifinderne efter en spejderdag, men det ved du måske allerede… ☺ 
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    August     September 
S 1   O 1   

M 2  31 T 2   

T 3   F 3  Opstilling til spejderdag 

O 4   L 4  Spejderdag 

T 5   S 5   

F 6   M 6  36 

L 7   T 7   

S 8   O 8   

M 9  32 T 9   

T 10   F 10   

O 11   L 11   

T 12   S 12   

F 13   M 13  37 

L 14   T 14   

S 15   O 15   

M 16  33 T 16  Ledermøde 

T 17   F 17   

O 18   L 18   

T 19   S 19   

F 20   M 20  38 

L 21  Afslut fliser? T 21   

S 22   O 22   

M 23  34 T 23   

T 24   F 24 Divisionstur (trop) 

O 25  AL-ting L 25 Divisionstur (trop) 

T 26   S 26 Divisionstur (trop) 

F 27   M 27  39 

L 28   T 28   

S 29   O 29   

M 30  35 T 30   

T 31         
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JR: 24/8 Sahrabi (Charlotte) 11 års stjerne 

TROP: 31/8 Melvin (Karen) 1 års  stjerne 

BB: 31/8 Melvin - igen 1 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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Med sensommerhilsner  

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 

Reduktionens klumme: 
Jaaa, så lykkedes det alligevel! - Hvor er vi dog 
heldige! - Så kan Reduktionen med god samvit-
tighed sætte kursen mod Vendsyssel og vi slip-
per også for at sende bladet ud til alle denne 
gang, da møderne starter allerede mandag d. 
16/8 (junior-møde), så vi sparer også gruppen 
for en hel del penge ;D 
Ellers har det jo været en fantastisk sommer, 
reduktionslokalerne har fået en ny farve og 
mens alle vores blomster stod udenfor, blev de 
næsten gennemhullet af en ordentlig haglbyge, 
men de har da overlevet…  
Vi glæder os til en hel masse billeder på hjem-
mesiden fra spejderdagen og en hel masse 
glade Stifinder-spejdere og forældre, der er  

 
med til at gøre vores 
spejderdag til noget 
helt særligt! 
 

- Ugh!!! 
 
Og husk september-
deadline. Det er godt 
nok tidligt!  
Igen og igen og . . .  

Deadline   
September- 
Bladet 

26/08-2010 

Lørdag den 19. juni 
holdt Stifinderne 
familiedag. Næsten 
50 spejdere, sø-

skende og forældre havde valgt at 
bruge dagen på - sammen med Stifin-
dernes ledere - at komme tættere 
på, hvad det er, spejderarbejdet går 
ud på. 
Dagen var planlagt som en opdagel-
sesrejse, hvor patruljerne skulle be-
søge forskellige lande og løse opgaver 
for at få ingredienser til frokosten. 
Bag de festlige og farverige udklæd-
ninger havde lederne lagt den tanke, 
at deltagerne selv skulle fornemme, 
hvad det vil sige at være spejder, for 
det at være spejder er mere end det 
binde knob og tænde bål. Arbejdet i 

patruljen og det, at 
finde frem til løsnin-
ger på opgaver, man 
aldrig har set før, er 
en vigtig del af arbejdet. 
Set udefra så det ud som, at det lyk-
kedes. Alle patruljer gik til opgaverne 
med godt humør og der blev frem-
bragt sjove, spændende og anderle-
des løsninger på de stillede opgaver. 
En stor tak til alle der deltog og bi-
drog til at familiedagen også i år blev 
en uforglemmelig oplevelse.  
Se også alle de skønne billeder på 
www.stifinderne.net 
 

Tak for en dejlig dag 

LederneLederneLederneLederne    

Stifindernes familiedag 


