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Gruppeledernes hjørne november 2010 

 

Sneen knirker under vandrestøvlerne 
og Orion står knivskarpt lige over 
trætoppenes silhuet mod den frost-
klare nattehimmel. Frosten bider i din 
næse og langt inde mellem træerne 
kan du ane et båls flakkende flammer, 
der leder vej til din shelter, en kop 
varm kakao og din sovepose.. Ah, vin-
ter! 
Endnu er der et par måneder til den 
yngre af gruppelederne kan drage af 
sted på sin årlige vinterhejk, men sko-
ven er også dejlig nu, og inden da åb-
ner vi (jule-)ballet med den længe ven-
tede nissetur. På efterårssæsonens 
fællestur 3.-5.12. skal vi nemlig ud i 
skoven og blive dus med nisserne, så 
måske kan vi også finde nisser, når vi 
til foråret er på tur.. Vi skal være rig-
tig meget ude, så det er bare om at få 
fedtet læderstøvlerne ind og fundet 
de gode luffer frem. På fællesturene 
er der altid dåb, det vil sige den cere-
moni, hvor man får sit spejdernavn. 
Det er en meget hemmelig ceremoni, 
og hvad den går ud på, skal man være 
stifinder for at vide ☺☺☺☺ Det skal dog 
understreges, at det er aldeles 
”ufarligt”, og at vi lægger meget vægt 
på, at det skal være højtideligt og 
stemningsfuldt at blive en ”rigtig” del 
af Stifinderne, og ikke skræmmende 
eller ubehageligt. 
De sidste par år har grenene holdt 
deres egne juleafslutninger, men i år 
er vi blevet enige om, at vi faktisk 
savner lidt at julehygge sammen, alle 
sammen, bare vi stifinder-spejdere. 

Derfor holder vi d. 15. December fæl-
les juleafslutning, og i år udvider vi 
endda med oprykning! ”Oprykning” er 
det vi kalder den ceremoni, vi holder, 
når en spejder er parat til at flytte 
fra en ”yngre” gren til en ”ældre”. Ju-
leafslutningen er uden forældredelta-
gelse, så I må spørge jeres spejder-
børn, hvordan det er foregået ☺☺☺☺ 
I 2011 holder vi en fælles Stifinder-
sommerlejr, og vi er i fuld gang med at 
få detaljerne i orden. Herunder selv-
følgelig også en dato, og vi regner med 
at kunne melde en uge ud først i det 
nye år, så I har noget at planlægge 
jeres ferie udenom. 
Til gengæld kan vi allerede nu melde 
sommerlejren ud for 2012. Vi har 
nemlig besluttet at deltage i 
”Spejdernes Lejr”, første gang alle 
landets spejderkorps mødes på en gi-
gantisk spejderlejr, større end Blå 
Sommer, og den ligger i uge 30, 2012. 
Det hører I selvfølgelig meget mere 
om, når vi kommer nærmere. 
I januarbladet vil vi kigge nærmere på 
år 2011 og hvad vi har fundet på af 
spændende spejderaktiviteter, og I 
kan allerede i dette nummer se datoer 
for mange af de arrangementer, vi har 
i støbeskeen. 
Nu er der vist kun tilbage at ønske  

GOD JUL, GODT NYTÅR  
& TAK FOR DET GAMLE! 

 
Med spejderhilsen 

Chui Chui Chui Chui & Darzee & Darzee & Darzee & Darzee  
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I den kommende tid er der en række arrange-
menter for spejdere og deres familier.  
Ud over de arrangementer, der omtales her i 
bladet, er der: 

 
 
3. - 4. – 5. December. Nissetur. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan.  
(Arrangør: Stifinderne) 
 
22 Januar 2011 
Nytårskur for ledere og hjøæpere. 
(Arrangør: Stifindernes Støtteforening) 
 
Februar 2011.  
Grupperådsmøde (Dato kommer). 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
22. Februar 2011. Tænkedag. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Stifinderne) 
 
25. – 27, Marts 2011. Fællestur. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Stifinderne) 
 
13.  – 15, Maj 2011. Divisionsturnering. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Amager division) 
 
8. Juni 2011. Skæg & Blålys. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Amager division) 

Kommende arrangementer 
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Program: 

1/12  Julehygge 

8/12  Julehygge 

15/12  Fælles juleafslutning og oprykning kl. 18 - 19:30 

5/1-11  Første møde i det nye år - velkommen tilbage ☺ 

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

Julen - og sneen - står for døren !!! 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Ja, vi har ikke så mange møder her i 
december - nærmere bestemt kun 2 
møder for os selv, for d. 15. har vi 
fælles juleafslutning og oprykning 

af nogen af jer. 
Lederne har gået og kikket på jer 
og fundet ud af, at nogen af jer er 
modne til at komme op til juniorer-
ne, så det er ret vigtigt, at I kom-
mer d. 15. ;D - Vi skal nok fortælle, 
hvem det bliver… 
D. 3. skal vi jo på fælles nissetur til 
Jægerspris og vi bliver rigtig man-

ge! - Bare i minier bliver vi 19.. ☺  
- 50 Stifindere ialt !!!!!!! 
Ellers har vi hygget med lidt knob 
og efterhånden tror jeg, at de rå-
båndsknob og flagknob sidder no-
genlunde fast. 
Sidste onsdag sluttede vi af med en 
sneboldkamp, som jeg tror, de fle-
ste synes var sjov—når sneen nu er 
der, må man også benytte sig af 
den. 
Til sidst vil Chikai, Glip, Radha og 
Akeela ønske alle minier og deres 
forældre en: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rigtig glædelig Jul, Rigtig glædelig Jul, Rigtig glædelig Jul, Rigtig glædelig Jul,     
samt et godt Nytår.samt et godt Nytår.samt et godt Nytår.samt et godt Nytår.    

Med jule-mini-hilsen 

Radha, Glip, Radha, Glip, Radha, Glip, Radha, Glip,     
Chikai og Akeela.Chikai og Akeela.Chikai og Akeela.Chikai og Akeela.  
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Tænk! Nu er det næsten jul! Hvor ti-
den dog flyver. Lige om at øjeblik ta-
ger vi på nissetur, men inden vi gør 
det, så lad os lige kort opsummere 
hvad vi har lavet i den senere tid: Vi 
har været i gang med kommunikation. 
Vi har lavet morse, juniorkoder, egne 
koder, morsemaskiner,  talt om at sty-

re efter stjernebilleder, og vi har la-
vet stjernebilleder på gulvet med lys. 
I har sådan set også lavet gæt og gri-
masser, ligesom vi har været inde på, 
hvordan indianerne brugte spor til at 
fortælle  hinanden, hvor de var!!! 
Ikke småting mine damer og herrer! 
Derfor er vi naturligvis snart mestre i 
at tyde alle former for spor og koder, 
og det kan vi  så afprøve på vores tur. 
Jeg mener, hvis sneen bliver liggende, 
kan vi måske se dyrespor…eller spor 
fra andet, hvad ved jeg? Vi glæder os 

i alt fald til at tage af sted med jer, 
for vi skal jo også give spejdernavne 
på denne tur. Vi bliver mange, og der-
for er mandags mødet efter turen 
aflyst; altså mandag d.6. decem-
ber.Mandag d. 13. har vi heller ikke 
møde, til gengæld har vi fælles juleaf-
slutning onsdag d. 15. december. Det 
er miniernes mødedag, og vi siger alle 
sammen god jul til hinanden den aften. 
Jeg var til julearrangement i går på 
mit arbejde, og ved I hvad? Jeg er 
stensikker på, at det var en nisse, der 
havde snuppet mine briller, da de var 
væk. Jeg ledte hele min taske igen-
nem – ingen resultat, MEN da jeg sad i 
metro på vej hjem, lå de øverst i min 
taske!!! Vi ses!!! 
 
 

Nisse hilsner 

Rahda, Gekko og Sahrabi.Rahda, Gekko og Sahrabi.Rahda, Gekko og Sahrabi.Rahda, Gekko og Sahrabi. 

Kære Juniorer 

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 18:30 til 20:30 
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Nissetur 
 
Så er det absolut sidste chance for at tilmelde sig til Nisseturen den 3. – 5. 
december.  Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, så kontakt din leder med det 
samme - dog senest den 1. december, og tilmeld dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle, der er tilmeldt, mødes på Tårnby station fredag den 3. december kl. 
17,45. Husk at have spist hjemmefra. Du kan eventuelt have en lille madpakke 
med til at spise undervejs. Vi får lidt at spise og drikke når vi kommer frem. 
 
Du skal medbringe almindelig weekendudrustning. Du kan finde en pakliste på 
vores hjemmeside www.stifinderne.net under fanen ”på tur”. Husk desuden in-
dendørssko og lagen. Er du i tvivl, så spørg din leder. 
 
Vær opmærksom på vejret. Vi kommer til at være ude meget af tiden, så det 
er vigtigt, at du har tøj på, så du kan holde varmen inde og væden ude. 
 
Minier og juniores rygsække bliver kørt fra stationen til hytten, så de ting du 
skal bruge undervejs, skal du have i en lille pose/rygsæk ved siden af. 
 
 
 

Med nisseturshilsen 

LederneLederneLederneLederne 



7 Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

Radha 15 mdr 

Reduktørens  mave for 17 år siden. 
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Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺ 

Så blev det jul lige pludselig, med sne-
en dalende og vinden ruskende i træ-
erne og hvad er så det mest oplagte 
at tænke på? Nissetur! Hurra, hvor vi 
glæder os til at komme ud i verden og 
i sneen med vores dejlige medspejde-
re og diverse børn, som vi skal på tur 
med. På turen skal vi lave en masse 
spændende aktiviteter og også nogle 
hemmelige, som vi selvfølgelig ikke vil 
skrive om her. 

Og når man så snakker om medspejde-
re, så skal der naturligvis også siges 
tak for en super julefrokost sammen 
med Amager Divisions seniorer. Det 
var helt fantastisk og dejligt, at se så 
mange kendte ansigter, som vi kun ser 
alt for lidt til. Årets tema var guder 
og det vrimlede da også med togaer, 
magiske lyn, mumier og alt mystisk i 
godt selskab. 
Nu er det jo blevet december og 
årets travleste måned. Undertegnede 
har selv en fødselsdag at planlægge og 
jeg er sikker på, at der er mange jule-
gaver, der skal spores og gives. Der-

for vil klanen gå i vinterhi til midten 
af januar for at samle kræfter til et 
nyt og spændende år, med masser af 
nye oplevelser og gensyn med alle de 
dejlige mennesker, vi har været sam-
men med i år. Det betyder selvfølgelig 
ikke, at vi skal lave ingenting fra nu 
af, da den nævnte nissetur er lige om 
hjørnet, og så er der fælles juleaf-
slutning onsdag d. 15, hvor jeg håber, 
at se jer alle sammen. Så skal der og-
så skrives en årsrapport og ideer til, 
hvad vi gerne vil nå næste år. Der er 
blandt andet mange seniorarrange-
menter og kurser, som vi kan tænke 
lidt over, men jeg håber at høre fra 
jer om, hvad I gerne vil med klanen i 
det kommende år. 
Til slut vil jeg bare ønske god jul og 
håber, at I husker alt det, I skal nå i 
den travle måned og ellers melder ud, 
hvis der er noget, der løber fra jer. 
Nissetur; 3.-5. december 
Fælles juleafslutning; 15. december 

Nisse hilsner 

Mao. (Mao. (Mao. (Mao. (Mille.)    

Hej alle klanspejdere. 
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    December     Januar 2011 

O 1   L 1  Nytårsdag 

T 2   S 2   

F 3 Nissetur M 3 1 
L 4 Nissetur T 4   
S 5 Nissetur O 5   
M 6  49 T 6   
T 7   F 7   
O 8   L 8   

T 9   S 9   

F 10   M 10 2 
L 11   T 11   
S 12   O 12   
M 13  50 T 13   
T 14   F 14   
O 15  Juleafslutning kl. 18. L 15   

T 16   S 16   

F 17   M 17 3 
L 18   T 18   
S 19   O 19   
M 20  51 T 20   
T 21   F 21   
O 22   L 22 Støtte-Nytårskur.  

T 23   S 23   

F 24 JuleaftenJuleaftenJuleaftenJuleaften    M 24 4 
L 25 1. juledag T 25   
S 26 2. juledag O 26   
M 27  52 T 27   
T 28   F 28   
O 29   L 29   

T 30   S 30   

F 31 Nytårsaften M 31  5 
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Mini  12 Chikai (Niclas)    14 års Føs´da 
  30 Tha (Nicolai)    9 års Føs´da 
  30 Keego (Benjamin)   9 års Føs´da 
 
Junior 1 Bekko (Jasmin)   10  års  Føs´da 
  1 Mang (Kaja)    12 års Føs´da 
  28 Bupo (Sofia)    12  års Føs´da 
  31 Amalie L.K.    9 års Føs´da 
 
Trop  12 Chikai (Niclas)    14 års Føs´da 
  16 Bungar (Tobias)   15 års Føs´da 
 
BB  20 Mao (Emilie)    20 års Føs´da 
 
GH  14 Anne-Marie Glennung  51 års Føs´da 
  15 Hathi (Jacob)    37 års Føs´da 
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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  

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  

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

3251 5170  
charlottefalmer@privat.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 

Husk at følge med  
på vores hjemmeside: 
www.stifinderne.net 

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001 

Mini-hjælpere:   



12 

R=b 
a=p 

Reduktionens klumme: 
BeduktøBen søgte om pt blive fol-
deudmpnd -  men deB vpB ingen, deB gpd 
pt folde så mpnge gpnge - så kom med 
indlæg, gæt selv hvem deB ikke kom. 
Nå, kpn I plle hpve en supeB nissetuB, jul 
og et godt nytåB: 
Beduktionslokplet eB ved pt blive invpde-
Bet pf nisseB, og jeg eB bpnge foB pt 
pdskellige sætteBnisseB hpB invpdeBet 
somputeBen, så eB deB sætteBfejl i 
blpdet, eB vi uden skyld! 
Så glædelig jul og kom godt ind i det nye 
år. HUSK sikkerhedsbrillerne!!!! 
Og så er det tid til at få refleksbrikkerne 
på ! 

Og så lige en huskekage til lederne -  
HUSK, at årbogen også har deadline sam-
men med Januarbladet - for ellers? 

 
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 
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