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Gruppeledernes december-hjørne 2012 

Glædelig jul! 
Gruppeledelsen er næsten gået på 
juleferie, nu hvor sneen er faldet og 
vi har været i skoven og nisse. 
Derfor springer vi straks til nytår, 
januar og ikke mindst NYTÅRSPARA-
DEN, som skyder Stifindernes jubi-
læumsår i gang. Vi bliver nemlig 60 i 
år og det skal vi da fejre. Hele året. 
Til nytårsparaden skal vi både frem 
og tilbage og her og nu! 
Og nu skal vi ud og imprægnere vores 
støvler, så vi kan komme ud i sneen.  
Glædelig jul og godt nytår! 

Med spejderhilsen 

Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe) 
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Kommende arrangementer 

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: 

6. januar. 2013 Ledermøde. 
Deltagere: Ledermøde (Arrangør: Stifinderne) 

13. januar 2013. ”Nytårsparade”. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinderne) 

3. februar 2013. Hyttepatruljen. 
Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: Stifinderne) 

20. februar 2013. Tænkedagsmøde. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinderne) 

24. Februar 2013. Grupperådsmøde/Fastelavn. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinderne) 

12-14. April 2013. Fællestur. 
Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinderne) 

 

 

 

 
Vi søger hjælpere til hyt-
tepatruljen. Har du lyst til 
at give en hånd med så 
skriv til stifinder-
ne@stifinderne.net 
 
VI har så småt taget hul 
på planlægningen for 
2013, men der kommer 
naturligvis meget mere.  
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- Allerførst: Et rigtig hjertelig vel-
kommen i mini-flokken til Felix, Chula, 
Koga og Nimba, som blev døbt til vo-
res fantastiske Nissedag i hytten d. 
1.12.2012 - det var en rigtig dejlig dag 
med løb i Kongelundsskoven, vandring 
langs kanalen på fælleden op til Nøra-
gersmindevejens busholdeplads og så 
hjem og hygge, spise og kreere en 
masse juleting - I klarede det rigtig 
godt :) 
I resten af december har vi kun to 
møder, da der afholdes julefest på 
mit arbejde d. 5.december og dér kan 
jeg ikke melde fra. - Så d. 12. skal vi 
mødes og så holder vi juleafslutning 
til spejder d. 19.december, hvor vi vil 
ønske hinanden en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår. 
Til den tid har vi også fået Radha til-
bage til mini-møderne. Nogle af jer 

har ikke set hende før, men det er 
min datter, der plejer at hjælpe os til 
mødet sammen med Glip og Chikai. 
Hun har været au-pair i England i tre 
måneder og kommer hjem igen d. 
13.12. - Så siger vi også farvel og tu-
sind tak for denne gang til Mille, som 
har været så sød, at lege Radha så 
længe. - Hun går på DTU og har eksa-
mener hun skal til, så i det nye år er 
der også ændringer i skemaet, så det 
passer ikke om onsdagen.  
Første mini-møde i 2013 bliver onsdag 
d. 2.januar 2013. 
Ellers vil vi bare ønske alle jer dejlige 
minier og jeres fortræffelige foræl-
dre en  

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Hej minier. 

Med Jule-efterårs-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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Med spejderhilsen 

 Gekko , Vashan,   Gekko , Vashan,   Gekko , Vashan,   Gekko , Vashan,      
Buni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og Sahrabi 

Obs: læg venligst mærke til det, der er 
skrevet med fed skrift i det følgende☺☺☺☺ 
Så nærmer tiden sig! Vi er nu i min absolut 
unglingsmåned…DECEMBER. Findes der 
noget skønnere end julepynt, julegran, 
julekager og fremfor alt julesan-
ge….julekalendere…åh, jo det er og bliver 
den skønneste tid på året – lad være og lyt 
til alle de voksne, der hele tiden siger, det 
er en stresset tid – hold fast i, at julen er 
hjerternes fest☺ 
Vi skal lige meddele alle forældre, at vo-
res plan om at komme til Tyskland på som-
merlejr, bliver i en lidt anden form end 
tænkt:  
Den lejr vi havde tænkt på, og som vores 
tyske venner foreslog os at komme på, 
viste sig at være en lejr for ældre børn 
end os, plus at det lå langt nede i Tyskland 
– det var ud over det en kæmpe lejr. Det 
har taget noget tid at finde ud af det, og 
det beklager vi naturligvis. 
 Vores plan er nu: Vi vil stadig gerne til 
Tyskland, på en centerlejr der ligger lige 
på den anden side af grænsen og Jack er 
nu ved at finde ud af, hvornår man kan 
komme derned på centerlejr. Det bliver 
som oftest først udgivet lige efter nytår. 
Så snart vi har nyt, hører I hvilken uge, 
det er. Jeg prøver stadig at få et svar fra 
tyskerne, for hvis vi kunne komme ned og 
besøge dem, kunne det være rigtig fedt…
de bor jo så ikke så langt fra grænsen.  
Så det er ikke fordi, vi ikke vil give jer 
besked, vi vil bare gerne give den rigtige 
besked, 
Vi er nu færdige med vores stjerne mær-
ke – det har været rigtig spændende – vi 
har haft besøg af Heidis far, der vidste 
voldsomt meget om alt muligt på himlen og 

jeg skal da love for, at I havde hørt efter, 
da vi testede jer. Vi har også i november 
måned haft besøg af Per fra SSP og han 
var både sjov og dygtig. Der var blå blink 
og hyl og en god forklaring på, hvorfor 
man skal lade være at rende rundt og tage 
andres menneskers private egendele! 
D.10.december er vores juniorernes 
store julebage-hygge møde dag! Og den 
17. holder vi juleafslutning og julehyg-
ger. 
10. december har jeg lånt nogle små 
ovne på mit arbejde, så vi kan bage 
mange kager, men vi kunne vældigt godt 
tænke os, hvis nogle forældre havde 
lyst til at være med til at bage og aller 
helst vil vi gerne have, at nogle af for-
ældrene har lyst til at lave dej til nogle 
af de mange julekager på forhånd – for 
det kan vi ikke nå. Så meld endelig tilba-
ge, hvorvidt I lige har tid og ligger inde 
med en super opskrift på fx brunkager, 
eller jøde kager eller en anden slags små-
kager.  Ja, så er der jo kun at sige, at i 
december må man gerne komme med nisse-
hue på, at jeg er rigtig ked af, at jeg ikke 
var med på nisseturen, men jeg var des-
værre syg, men jeg har hørt fra nisserne – 
som jeg jo har et fantastisk forhold til – 
at det var en rigtig dejlig dag. 
Efter jul laver vi nogle nye patruljer – OG 
EFTER JUL SER VI RAHDA IGEN! Det 
glæder vi os til – både børn og voksne. 
Glædelig december – jeres juleledere. 

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

Kære Juniorer 
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Vinteren er over os, så nu skal vi 
til at være kreative, så vi stadig 
kan holde ud at være til spejder 
hele vinteren. Vi vil fremover 
prøve at lave flere aktiviteter 
indenfor.  Men husk varmt tøj 
alligevel, da det jo godt kan ske, 
at vi skal udenfor. Man kan jo 
aldrig gå af vejen for en lille 
sneboldskamp, vel? 
Vi vil i december arbejde med 
reb, fra den ene ende til den 
anden. Mens vi laver, hvad man 
måske ville kalde traditionelt 
spejderarbejde, skal vi også ar-
bejde med samarbejde og kom-
munikation i troppen. 
Som en hyggelig juleafslutning 
vil vi gerne invitere forældre til 
et kombineret forældremøde 
om sommerlejr og julehygge. 
Sidste tropsmøde og derfor og-
så forældremødet er d. 18/12. 
Vi håber på at se så mange så 
muligt! ☺ 

Kærligste spejder-jule-hilsner 

Baloo, Tavi og MelvinBaloo, Tavi og MelvinBaloo, Tavi og MelvinBaloo, Tavi og Melvin    

Hej Trop! 
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Kære forældre, seniorer, ledere og 
andre interesserede. 
Hyttepatruljen er nået langt i løbet af 
efteråret. Vi har fået malet hytten 
hele vejen rundt og skuret har også 
fået første gang. 
Der er meget, vi gerne vil nå, så mød 
op og giv et par timer til vores fælles 
spejderhytte.  

 

Hyttepatruljen holder vinterferie til: 
Søndag den 3. februar. 
 

Alle er velkomne i hyttepatruljen. Selv 
om mange af opgaverne mest er 
”voksenopgaver”, så er der også mange 
opgaver, alle andre kan være med til.  
På arbejdslisten står for tiden: 
I n d r e t n i n g  o g  o p r y d n i n g  i 
”Bjerrehus” (skuret). 
Lægning af de sidste fliser op mod 
hytten. 
Oprydning på grunden. 
Reparation af cisterne. 
Male hytten udvendigt (østgavlen skal 
have en tur mere og så er der det hvi-
de) 
Indretning af krea-rummet på 1. sal 
(lederne laver en plan) 
 

Har du lyst til at give en hånd med i 
”hyttepatruljen” så skriv til  
stifinderne@stifinderne.net - så søger 
vi for formiddagskaffen 

På gensyn 

Ledere og spejdere Ledere og spejdere Ledere og spejdere Ledere og spejdere     

i Stifinderne i Stifinderne i Stifinderne i Stifinderne     



8 



9 

    December     januar 2013 
1 L Juletur 1 T Nytårsdag 

2 S   2 O   
3 M   3 T   
4 T   4 F   
5 O   5 L   

6 T   6 S Ledermøde 

7 F   7 M   
8 L   8 T   
9 S   9 O   

10 M   10 T   

11 T   11 F   

12 O   12 L   

13 T   13 S Nytårsparade 

14 F   14 M   

15 L   15 T   

16 S   16 O   

17 M   17 T   

18 T   18 F   

19 O   19 L   

20 T   20 S   

21 F   21 M   

22 L   22 T   

23 S   23 O   

24 M Juleaften 24 T   

25 T Juledag 25 F   

26 O 2. juledag 26 L   

27 T   27 S   

28 F   28 M   

29 L   29 T   

30 S   30 O   

31 M   31 T   
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Mini 12/12 Chikai - (Niclas MH) 16 års Føz’da 

 31/12 Felix - (Anton) 9 års Føz’da 

Trop 12/12 Chikai - igen 16 års Føz’da 

BB 20/12 Mao - (Mille) 22 års Føz’da 

GH 15/12 Hathi - (Jacob) 39 års Føz’da 
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(p) GL: Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
p.glennung@gmail.com 

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@gmail.com 

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´s: 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 Bank Nordic 6509 - 3052993228      Husk at skrive navn på. Tak ! 
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Reduktionens klumme: 
Nå, nu takker 2012 snart af og vi skal ind-
tage et nyt år, så får nisserne da lidt fe-
rie, meen mon ikke der er en lille sætter-
nisse, der sidder fast? Denne gang har han 
sikkert husket sine sikkerhedsbriller, så 
der ikke sker noget ved nytaarsskiftet. 

Her I reduktionen glæder vi os til et helt 
nyt og uprøvet jubilæumsår - det håber vi, 
at I vil være med til at synliggøre for os 
alle sammen :) 

 
 
 
 
 
 
 

Med Jule & nytårshilsner 

Reduktør og Reduktør og Reduktør og Reduktør og ----tøs.tøs.tøs.tøs. 

Deadline   
Januar 2013 
Bladet 

27/12-2012 

 
Flemming & (Reduktøsen) 
Jette Bjerre  
Vægterparken 237,  
2770 Kastrup 
3252 0213 

  
2448 5614 / 3031 7413 

 
fl.n.bjerre@gmail.com 

- eller 
jette.bjerre@gmail.com 

Tryk: Stifinderne © 2012   
Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger 


