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Ja, nu kommer vi ikke udenom det me-
re, det er NISSETID! Og den får på 
alle tangenter, når Stifinderne d. 2.-4. 
december tager afsted på “nisse-tur”, 
vent og se.. 
Ellers ved vi, at det syder af aktivitet 
på grenmøderne i løbet af ugen for 
tiden. Der øves på livet løs på noget 
”hemmeligt” til juniorernes og minier-
nes respektive juleafslutninger, og 
troppen har travlt med at holde pa-
truljemøder og blive knivskarpe til at 
tage ansvar for planlægning, instrukti-
on og udførsel. Ja, den står heller ikke 
stille i den kolde tid :) 
Med december skal vi også til at tæn-
ke på det nye år. Lederne har længe 
været i fuld gang med at planlægge 
gruppens program for 2012, og bare 
rolig, som altid laver vi en overskuelig 

kalender med næste halvårs vigtige 
spejder-datoer plottet ind på, lige til 
at hænge på køleskabet. 
Allervigtigst er nok sommerlejr-
datoerne, som I som forældre nok 
skal bruge i en ruf, når I skal planlæg-
ge jeres egen ferie. På nuværende 
tidspunkt ligger i hvert fald troppen 
og klanens fast, da de jo deltager i 
”Spejdernes lejr 2012”, den store in-
ter-spejderkorpslige lejr i Holstebro, 
der finder sted d. 21.-29.juli. For mini-
ernes vedkomne hedder det uge 28, og 
for juniorernes vil I få besked sna-
rest. 
Tilbage er vist kun at ønske jer en 
glædelig jul og et spændende nyt år. 

 
Med spejderhilsen 

Darzee & Chui (Vibe & p.) 

Gruppeledernes december-hjørne 2011 

 Det' sørme - det' sa
ndt - de'cembeeeer. 

♪  

Den dejligste måned 
i nissernes land. ♪   

Der er men'sker, som
 kulden er slem for 

♪  ♫ men for nisser er
 isen det rene vand ♫

 

og dagene flyver af s
ted som en fugl. 

♪  ♫ Det' sørme - det
' snart - det' jul! ♫ ♯ 
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I den kommende tid er der en række arrangementer 
for spejdere og deres familier. Ud over de arrange-
menter, der er omtalt her i bladet, er der: 

 
2. – 4. december 2011. Nissetur. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
12. januar 2012. Ledermøde og GL valg. 
Deltagere: Ledere og bestyrelsesformand. (Arrangør: GL og formand) 
 
3. – 5. februar 2012. Uddannelsesmarked Fyn. 
Deltagere: Ledere. (Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
 
26. februar 2012. Grupperådsmøde. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: GL og formand) 
 
9. – 11. marts 2012. Fællestur. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
16. – 18. marts 2012. Senior-divisionsturnering. 
Deltagere: Klan. (Arrangør: Amager division) 
 
20. 21. og 22. april 2012. Afslutningsvandring. 
Deltagere: Alle + forældre. (Arrangør: Stifinderne) 
 
23. april 2012. Sct. Georgsmøde. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinderne) 
 
11. – 13. maj 2012. Divisionsturnering. 
Deltagere: Trop, junior. (Arrangør: Amager division) 
 
11. – 13. maj 2012. Uddannelsesmarked Sjælland. 
Deltagere: Ledere. (Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
 
17. maj 2012. Senior-skovtur. 
Deltagere: Klan (Arrangør: Område 2) 
 
20. maj 2012. Oak City Rally. 
Deltagere: Junior og Trop (Arrangør: Absalon division) 
 
16. juni 2012. Familiedag. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: Stifinderne) 
 
Uge 28: Minisommerlejr. (Arrangør: Stifinderne) 
 
21. – 29. juli. 2012. Sommerlejr.  
Deltagere: Trop (Arrangør: Det danske Spejderkorps m.fl.) 
 
22/9 Spejderdag. 28.-30/9. divisions-mikro-mini-tur,  
5.-7/10. divisions-trops-tur. 26.-28/10. divisions-junior-tur 

Kommende arrangementer 
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- Så har vi altså jul igen - men i den-
ne skønne juletid, bringer vi lige en 
varm meddelelse:  
Minierne holder sommerlejr i 2012 i 
uge 28. Indtil videre ved vi ikke, om 

det er lørdag til lørdag eller hvad, 
men uge 28 i hvert fald. 
- Nå, og så jul: Lige nu går vi og glæ-
der os helt vildt til årets Nissetur, 
som bliver aldeles fantastisk. Vi bli-
ver rigtig mange i år - alt i alt under 
hele weekenden bliver vi 50 Nisse-
wannabees, så det er helt vildt ;D 
Ellers går vi og pusler lidt med no-
get underholdning af en slags til d. 
21.12., hvor vi håber, at alle I dejli-
ge forældre vil komme og være 

med. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Program 

7. - 14.12.  - Hemmeligt for jer forældre :) 

21.12.  Juleafslutning, hygge med jer forældre 

4.1.12  Første møde i år 2012. 

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

 

Med nisse-jule-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 op! Der er nogen børn, der 
virkelig har kæmpet for at få kilome-
ter banket hjem: Der er hos juniorer-
ne gået fra ti til halvtreds kilometer 
på gå-dagen i hytten. Super godt gået 
unger!!! 
Nogen af jer er virkelig godt med i 
kampen for at nå så mange km. som 
muligt inden Sct. Georgs dag, som er 
d. 23. april og det kan vi kun have stor 
respekt for. 
I er nu næsten færdige med jeres 
spil og jeres hatte, I har lavet. Vi af-
slutter forløbet på mandag, og så, mi-
ne damer og herrer, skal vi i gang med 
at lave vores julestykke, som vi invite-
rer jeres forældre ned at se 
MANDAG 19. DECEMBER KL. 18.30 
– bagefter slutter vi af med lidt guf 
og ønsket om en glædelig jul. 
Denne gang er det undertegnede, der 
har forfattet og moderniseret en be-
rømt klassiker, som I skal vise frem. I 
skal i gang med kulisser og noget ko-
stumegrej. Derudover skal vi selvføl-
gelig hygge i december, men vi starter 
simpelthen julemåneden med, at I næ-
sten alle sammen skal med på vores 
juletur. 
Vi er stolte over at kunne sige: Vi har 
19 børn med på tur!!! Juniorerne sty-
rer! 
Det er fantastisk og vi glæder os til 
at kunne give vores nye børn deres 
spejdernavne på denne tur – vi glæder 
os til at være sammen med jer, så en-
kelt er det. Husk nissehue! 

Så er der kun tilbage at huske at sige: 
Opfør jer nu ordentligt – ellers er der 
noget med, at man ikke kan få julega-
ver…..noget underligt noget, at man 
bare skal være sød i december…..men 
fint nok med mig☺ 

Juniorer, I er fantastiske at være 
sammen med og hver mandag er en 
fest. Tak for det ☺ 

 

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

Med spejderhilsen 

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

Den sidste måned har været rigtig 
god. Mig og Melvin har ikke været der 
så meget, men så har I selv planlagt 
møderne og det er gået rigtig godt. Vi 
tre ledere er meget stolte af jer, I 
har klaret det rigtig godt.  
Det var noget med, at I har lavet kon-
kurrencer for hinanden, som vidst 
efter jeres eget udsagn var rigtig 

sjove og I har lavet julehygge, hvor I 
har byttet gaver og lavet julepynt til 
den store guldmedalje.     
I har klaret det så godt, at vi fort-
sætter. I skal fra nu af selv planlæg-

ge flere møder og planlægge flere 
ture, så I selv kan bestemme, hvad I 
skal tage jer til. Det skal selvfølgelig 
have et vidst spejderrelateret emne, 
men ellers har I frie rammer.  
Nu skal vi jo også snart på nissetur og 
det bliver ganske spændende. Vi skal 

ud og finde nisser og der skal være så 
meget jul over det, at I brækker jer 
og aldrig har lyst til at se julekalen-
der igen. Det bliver smadder hygge-
ligt  og I har bare at glæde jer. Det 
gør vi i hvert fald.  
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Kilometerstatistik pr. 22.11.2011. 
Nr Navn Km. 
1 Buni (Jonathan) 671,9 km 
2 Chikai (Niclas) 554,4 km 

3 Glip (Mads) 510,7 km 
4 Radha (Kathrine) 445,5 km 
5 Vachan (Heidi) 420,2 km 
6 Melvin (Karen) 370,9 km 
7 Tavi (Rasmus) 276,6 km 
8 Limmerchin (Magnus) 270,6 km 
9 Toomai (Jacob) 256,5 km 
10 Darzee (Vibe) 213 km 

Så er det tid til sidste omgang inden jul. Der er fortsat en del ting,  
vi gerne skulle have lavet, så mød op og giv en hånd 
med. 
På arbejdslisten står for tiden: 
 

Bagvæg og flytning af dør i ”Bjerrehus” (skuret). 
Reparation af låsetøj i hoveddør. 
Lægning af de sidste fliser op mod hytten. 
Reparation af cisterne. 
Lamper i køkkenet 
Opretning af dør til den store stue. 
Fjernelse af skurvogn. 
 

Har du lyst til at være med i ”Hyttepatruljen” ,  
så skriv til stifinderne@stifinderne.net  
 

- Kom gerne med datoer, hvor du kan :) 
På gensyn 

Ledere og spejdere i Stifinderne Ledere og spejdere i Stifinderne Ledere og spejdere i Stifinderne Ledere og spejdere i Stifinderne     
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NAVN: KM. 

Joka (Steffen)  50 

Buni (Jonathan) 75 

Toomai (Jacob)  50 

Muschick (Nicolai)  30 

Mowgli (Tim)  50 

Dingo (Casper)  50 

Radha (Kathrine)  5 

Darzee (Vibe)  40 

Akeela (Jette)  10 

Glip (Mads)  35 

Chikai (Niclas)  35 

Raksha (Julie)  20 

Numa (Mathias)  20 

Kamya (Oliver)  20 

Ibex (Victoria)  10 

Mungo (Thor)  20 

Sona (Kasper)  10 

Kirba (Josefine)  20 

Tjo (Kamille)  20 

Mathias Mini 10 

Chanda (Marie)  10 

Leo Papfar 10 

Nannah 10 

Noah 5 

Chui (p) 20 

Gert (hj.) 35 

Danny (hj.) 40 

Knud (hj.) 40 

Lars (hj.) 45 

Tina (hj.) 10 

Fru Krag (hj.) 10 

 815 

Vores lille gåtur blev til 625 km i alt.  
Det svarer til at, I spejdere har gået til Esbjerg 
og tilbage igen. (Hvis hjælperne talte med, var det 
815 km og det var til Øster Hornum, syd vest for 
Ålborg!!!/red,) 
Der blev grædt, svedt og kæmpet i alle aldre og 
mange små og store sejre kom i mål.  
Små ben og lange ben fik gået til vaflerne og der 
kom 5 km, 10 km, 20 km, 30 km, 50 km og 75 km i 
hus – og ikke at forglemme en gruppeleder med et 
flot 40 kilometer ”mærke” i de trætte ben.  
Det passer godt for vores slogan, som på dagen var  
JEG KAN – JEG VIL – JEG GØR DET 
Alle spejdere kan gå 10 km – men der skal mere til 
for at nå længere….   
De spejdere som gav os hjælpere den største ople-
velse, var dem som tog kampen op med to dages 
gåtur – og så kun med 5 timers søvn. Den måde I 
gik til opgaven på og at turde sige det højt: ”Jeg 
går 50 eller 75 km” og så gøre det. Hold da op, 
hvor er i seje – RESPEKT !!!! 
Til alle der denne dag fik sig et mærke, I må godt 
sige til venner og familie – vil du ikke se min spej-
der uniform, der er kommet noget nyt :)      
Vi hjælpere takker for mange gode kilometer sam-
men med jer alle.  
Det var en dejlig weekend.  
 

Lange Lange Lange Lange 
Lars Lars Lars Lars     

 
Der kan kun 
siges, det er 
sejt at gå til 

Fra Amager til Esbjerg og té bavs igen 
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  December   Januar 2012 

T 1   S 1 Nytår 

F 2 Nissetur M 2 1 

L 3 Nissetur T 3   

S 4 Nissetur O 4   

M 5 49 T 5   

T 6   F 6   

O 7   L 7   

T 8   S 8   

F 9   M 9 2 

L 10   T 10   

S 11   O 11   

M 12 50 T 12 Ledermøde kl. 19 

T 13   F 13   

O 14   L 14   

T 15   S 15   

F 16   M 16 3 

L 17   T 17   

S 18   O 18   

M 19 51 T 19   

T 20   F 20   

O 21   L 21   

T 22   S 22   

F 23   M 23 4 

L 24   T 24   

S 25 Juledag O 25   

M 26 52 T 26   

T 27   F 27   

O 28   L 28   

T 29   S 29   

F 30   M 30 Bestyrelsesmøde                          

L 31   T 31   
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Mini 12/12 Chikai (Niclas) 15 års Føz’da 

Trop 01/12 Mang (Kaja) 
13 års Føz’da 

 12/12 Chikai - igen 15 års Føz’da 

BB 20/12 Mao (Emilie) 21 års Føz’da 

GH 14/12 Rie 52 års Føz’da 

 15/12 Hathi (Jacob) 38 års Føz’da 

TIL:      
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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 ! 



12 

 
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   
Januar- 

Bladet 

28/12-2011 

Reduktionens klumme: 
HO - HO - HO Julemærkerne 2011 der er 
brugt her i bladet, er bragt med 
tilladelse fra Julemærkefonden. 
De skrev, at der gerne måtte kom-
me lidt reklame med og det må man da 
sige, at der er. 
Og så må vi i reduktionen nok indrømme at 
vi er blevet invaderet af nisser i dette 
blad, men de fleste er nok væk i Januar-
bladet, men intet er selvfølgelig sikkert, 
før deadlinen oprinder! Og så kan det vel 
værre, at en enkelt lille, bitte sætternis-
se har gemt sig! (De skal være velkommen og de 
er fast ansat hos reduktionen!) (negon laks lev evah  !

nedlyks) Lad os nu se, for hvad nu med bla-

dene i  2012 ? 
Husk, at bladet ikke bliver bedre end det, 
vi i reduktionen får. Så vi glæder os til at 
få mange indlæg fra Jer spejdere, det 
gør bladet mere levende. 
 
Brillerne rundt omkring er bare for at 
sige: Pas nu rigtig godt på jer selv og hin-
anden Nytårsaften. 
 
Rigtig god jul ;D 
 

”Hvorfor er du spejder?”  
spørger folk mig tit.” 

-At du gider tænde bål 
og blive møgbeskidt.” 
Jeg har mærket Danmark 
under mine tæer, 
… travet mine såler tynde, 
trodset alt slags vejr. 
 

”Man fryser jo om natten 
i sår´n en bivuak.” 
”Hva´er der ved det spejder? 
- Det si´r mig ikk´et hak.” 
Jeg har spejlet spejleæg 
på store varme sten,  
skåret mig i fingeren, 
så jeg fik varigt mén. 
 
 

Tænk, at de kan spørge, 
jeg har jo intet svar. 
Jeg ved jo kun, at jeg har noget, 
andre ikke har. 
Jeg har mærket fællesskab 
i lejrbålets skær, 
følt mig glad og elsket 
og at jeg er meget værd. 
 

Jeg har sovet ude 
under åben himmel. 
Jeg vil tælle stjernerne 
til jeg bli´r ganske svimmel. 
Så hvorfor er jeg spejder, 
for sjov og tidsfordriv? 
Ja, svaret må vel være 
- At spejder er mit liv! 
 

Så godt kan det siges - sakset fra Facebook 

”Hvorfor er du spejder?”  


