
1  



2 

Gruppeledernes hjørne januar 2011 

 

Først vil vi gerne sige tak for en skøn 
nissetur i december! Som gruppele-
der er det herligt at få lov at komme 
lidt ud og lave aktiviteter med unger-
ne og at opleve, hvor fantastiske de 
egentlig er. Gode kammerater, der 
kan hjælpe hinanden, arbejde sam-
men og bare er glade og nysgerrige 
med masser af gåpåmod. På turen 
havde vi uvurderlig hjælp af Martin 
og Connie, begge forældre til (nu) 
juniorer, og det var rigtig dejligt at 
have forældre med på holdet. 
En ting, man som forælder nok har 
svært ved at forestille sig, er, hvad 
for noget tøj ens spejder har brug 
for at pakke i rygsækken på sådan en 
vintertur. Der er en forskel på, hvad 
man har brug for, for at kunne holde 
til at være ude at lege i et frikvarter 
og til at være ude en hel dag i skoven 
og lave aktiviteter. Alting er meget 
sjovere, når man ikke fryser, fordi 
ens strikvanter er våde af sne, eller 
støvlerne er gennemblødte. Når der 
er sne i føret, er en god hovedregel 
VANDTÆT og EKSTRA. Bliver luf-
ferne våde, er det godt lige at kunne 
skifte til nogle andre, mens de første 
tørrer. Og gummistøvler er kun godt 
fodtøj, hvis de er foret med tykke, 
uldne sokker og såler, der kan holde 
kulden ude og tillade kondensen at 
slippe ud. 
Og så kan det i øvrigt godt være 
svært at huske, hvilke sorte luffer, 

der er ens egne, når der ligger over-
tøj fra 15stk. 8årige i en blandet 
bunke, så gør, som I lærte i vugge-
stuen og skriv navn i det hele ;o) 
I år holdt vi en fælles juleafslutning. 
Det blev en sjov og hyggelig aften 
med julesange, jule-bingo og opryk-
ning af de ældste juniorer og minier, 
der nu er klar til nye udfordringer i 
en ny gren. I troppen er der nu spej-
dere nok til to patruljer, og minierne 
har nu pludselig ledige pladser igen, 
så det er jo dejligt. 
Den 22. januar holder Støtteforenin-
gen Nytårskur for ledere, bestyrel-
se, altingsmedlemmer o.a., der har 
lagt et særligt stykke arbejde i grup-
pen. Det plejer at være både hygge-
ligt og lidt ”aktivt” på den sjove må-
de, og er Støtteforeningens måde at 
sige ”tak for indsatsen”. Der  kommer 
invitation til de berørte med posten. 
Hvad Stifinderne har af planer for 
det nye år, kan I læse i gruppeleder-
nes beretning, der kommer i årbogen, 
som udsendes sidst på måneden sam-
men med indkaldelse til grupperåds-
mødet (vores generalforsamling). Her 
kan I også læse beretninger fra de 
enkelte grene, bestyrelsen og støtte-
foreningen. 

 
Med spejderhilsen og  

håb om et dejligt spejderår 

Chui & Darzee Chui & Darzee Chui & Darzee Chui & Darzee (p. & Vibe) 
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Kommende arrangementer 
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Program: 

5/1  Velkommen tilbage i år 2011 

12/1  Bestikposer 

19/1  Bestikposer 

26/1  Hemmeligt ;D 

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

Godt nytår alle minier og jeres forældre. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

- Så kom vi ind i år 2011 og vi håber, 
at I kom godt ind i det uden nogen 
former for skrammer eller lignende. 
Lige før jul havde vi en fælles jule-
afslutning med hele gruppen og op-
rykning af 7 minier til juniorerne, så 
vi siger farvel og god vind fremover 
til Fossa, Tikki, Toomai, Rakcha, 
Tha, Kotick og Pukeena. Håber at I 
vil hygge jer mindst lige så meget 
hos juniorerne, som I har gjort det 

hos minierne ☺ 
Vi starter det nye år med at opdele 
jer i nye patruljer, så det bliver 
spændende…, men vi nøjes indtil 
videre med KUN at have 4 patruljer 
- sidste år havde vi 5 - og det var 
mange !!! 

I det nye år får vi hjælp af Melvin 

(Karen), som også er tropsleder, så 

vi er godt booket ind ;D 

Vi glæder os til at se jer alle igen :) 

Med nytårs-mini-hilsen 

Radha, Glip, Radha, Glip, Radha, Glip, Radha, Glip,     
Chikai, Melvin  og Akeela.Chikai, Melvin  og Akeela.Chikai, Melvin  og Akeela.Chikai, Melvin  og Akeela.  
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GODT NYTÅR og glædelig baghjul – 
håber alle huskede brillerne nytårsaf-
ten og i øvrigt har haft en dejlig jule-
ferie med masser af hygge. 
Vi har fået rigtig mange op fra minier-
ne, og vi skal have placeret jer godt. - 
Jeg var godt nok syg til oprykningen, 
men kan forstå at vi nu er 23 børn!! 
Det er noget af en flok, herligt, at I 
har lyst til at være spejdere, og så er 
det altså sjovest, når man er mange. 
Velkommen til et fantastisk 2011, hvor 
der ligger mange spændende ting og 
venter på os; divisionsturnering, fæl-
lestur, tænkedag, sommerlejr….ja, der 
er rigtig meget, og ind i mellem skal vi 
jo også nå at lave noget spejderarbej-
de☺ 

Det lykkedes os først at mødes til 
planlægning lige før nytår, da jeg har 
været på antibiotika det meste af 
julen. 

 Vi indkalder også til et forældremøde 
for de nye forældre, men det hører I 
nærmere om. 
Så har jeg faktisk ikke så meget mere 
på hjertet – andet end at det er fedt, 
at trække i arbejdstøjet og komme i 
gang med at etablere Amagers bedste 
junior afdeling. 
Vi ses til første møde i 2011 - d. 3/1 
 

 

Kære alle i mange Juniorer 

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

Program: 

3/1  Velkommen til de nye 

10/1  Bålkapper 

17/1  Bålkapper 

24/1  Opsamling af bålkapper og lysstøbning 

31/1  Kort og Kompas 

Spejderhilsen 

Radha, Gekko  og Sahrabi Radha, Gekko  og Sahrabi Radha, Gekko  og Sahrabi Radha, Gekko  og Sahrabi ☺☺☺☺ 



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

Der er sket det fantastiske, at vi nu 
er blevet to patruljer i troppen. Det 
er helt fantastisk. Tropsledelsen er 
ovenud lykkelige, for nu kan vi meget 
bedre arbejde i patruljer. Hurra!!  

Når vi nu vender tilbage fra juleferie 
og alt det jule halløj er overstået, så 
skal vi i gang med en masse godt spej-
derarbejde. Vi skal her i starten af 
året i gang med noget Første hjælp.  
Vi snakkede jo med jer inden jul om, 
hvad I havde lært om tidligere og om 
hvad I ikke vidste noget om. Som vi 
også snakkede om, kommer vi jo nok 
lidt omkring for lige at sikre os, at I 
kan det hele, så I er klar til at klare 

selv de værste skader, vi kan komme 
ud for i vores dagligdag og spejderliv.  
Vi skal lære alt fra plastre til karki-
rurgi, forstuvede tommelfingre til åb-
ne benbrud. Det bliver super sjovt og 
I kommer til at lære så meget. ☺ 

Trops tramp  

Tavi & Melvin Tavi & Melvin Tavi & Melvin Tavi & Melvin     

Hey Falke & Ravne.  
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Nissetur 2010 

Nissetur 2010 - se flere billeder på www.stifinderne.net 
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Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺ 

Først håber jeg, at alle har haft en 
god jul, fået en masse gode gaver og 
nydt nogle fridage i helligdagens ånd. 
Og at alle er kommet godt ind i det 
nye år, og helst med alle deres fingre 
og øjne i behold, og frisk mod på nye 
udfordringer og lignende. 

Der sker en masse spændende ting 
her i det nye år og der er en masse 
muligheder, som vi skal se nærmere 
på, så vi kan finde ud af, hvad vi ger-
ne vil og hvad vi kan nå. Blandt andet 
er der Amager Divisions Seniorturne-
ring lige rundt om hjørnet, så snak 
lidt med de andre og lav et sjak, så vi 

kan blive tilmeldt og få en fantastisk 
oplevelse ud af det med andre spej-
dere og en mulighed for at teste je-
res spejderfærdigheder på en fed 
måde. 
Men der er også en hel masse andre 
muligheder derude, så jeg foreslår et 
møde en af de nærmeste dage, hvor 
vi kan sætte os ned og planlægge.  
Så vil klanen også blive rigtig glade, 
hvis vi kan invitere vores gruppeleder 
Vibe med, så hun kan fortælle os om 
sine oplevelser, da hun deltog i 
Sværdkamp, Korpsets Seniorturne-
ring, og eventuelt se nærmere på selv 
at deltage i år. 
Tilbage er der kun at ønske alt godt i 

det nye år. 

Hilsen  

Rose/Mao (Emilie)Rose/Mao (Emilie)Rose/Mao (Emilie)Rose/Mao (Emilie)    

Hej alle seniorer. 
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  Januar   Februar 
L 1 Nytår T 1   
S 2   O 2   
M 3 1 T 3   
T 4   F 4   
O 5   L 5 Ledermøde 
T 6   S 6   
F 7   M 7 6 
L 8   T 8   
S 9   O 9   
M 10 2 T 10   
T 11   F 11   
O 12   L 12   
T 13   S 13   
F 14   M 14 7 
L 15   T 15   
S 16   O 16   
M 17 3 T 17   
T 18 GL-møde (div) F 18   
O 19   L 19   
T 20   S 20   
F 21   M 21 INTET MØDE                   8 
L 22 Støtteforeningen Nytårskur T 22 Tænkedagsmøde (fælles) 

S 23   O 23 INTET MØDE 
M 24 4 T 24   
T 25   F 25   
O 26   L 26   
T 27   S 27   
F 28   M 28 9 
L 29       
S 30       

M 31 5     
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Mini 6/1 Ferao (Ide) 1 års Stjerne 

 11/1 Rewa (Emilie) 7 års Føs’da 

Junior 7/1 Tikki (Axel) 2 års Stjerne 

 14/1 Kirba (Josefine) 10 års Føs’da 

 16/1 Gekko (Jack) 1 års Stif  
stjerne 

 21/1 Tha (Nicolai) 2 års Stjerne 

 26/1 Toomai (Jacob) 9 års Føs’da 

 30/1 Sahrabi (Charlotte) 49 års Føs’da 

Trop 2/1 Limmerchin (Magnus) 13 års Føs’da 

 16/1 Mandla (Stine) 12 års Føs’da 

GH 1/1 Anne-Marie 24 års Stjerne 

Støtte 
forening 

29/1 Flemming 51 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 

4044 4466 

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 

2163 6470 
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:   
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Reduktionens klumme: 
Velkommen til 2011! 
Denne gang tror jeg, det er lykkedes at 
få alle indlæg til tiden og den gamle re-
duktør håber på, at det er en ny dille for 
2011! 
Dette blad er, som I sikkert kan se, fyldt 
med billeder fra nisseturen 2010. Der er 
mange flere på Stifindernes hjemmeside: 
www.stifinderne.net, så tjek den ud. 
Og så er det slut at modtage tom-
me flasker! Regeringen har nedsat 
afgiften på emballagen, med det 
resultat, at det nu vil komme til at 
koste foreningen penge at modtage 

flasker! 
En spejderforening der 
f ø r  t j e n t e  k r . 
150,000.– på flasker - 
skal nu i afgift BETALE 
150,000.- Smart hva?!?!?. 
Det kommer til at koste os 400.– 
pr. palle i afhentning! - Så: 
 

DERFOR MODTAGER VI  
IKKE LÆNGERE FLASKER! 

- desværre 

� 

 
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   
Februar -  

Bladet 

27/01-2011 

Godt nytår til alle fra 
Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen.     


