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Glædelig 2012! 
Ovenpå sådan en lang og restituerende 
ferie skal det blive godt at komme op i 
omdrejninger igen og sparke det nye år 
ordentligt i gang. Vi ledere har som alle 
andre en masse personlige projekter i 
gang, men man skal jo ikke tabe momen-
tum, så vi lægger ud med at trække i 
arbejdstøjet til vores ledermøde 
12.januar, hvor vi både skal holde grup-
peledervalg, færdiggøre gruppens ud-
viklingsplan for 2012 og en masse an-
dre ting. Gruppeledervalget kan I læ-
se om et andet sted i bladet. 
Og nu vi taler om ikke at tabe momen-
tum, så holder vi ”Nytårs-Skur” 15.1., 
hvor der skal slås nogle søm i nogle 
brædder og sikkert også ryddes op og 
ud og ind. Alle er velkomne, se mere 
inde i bladet. 
Skuer vi lige lidt længere frem, så 
holder vi grupperådsmøde 26.2.. Grup-
peråd er spejderordet for generalfor-
samling og det holder vi traditionelt 
set hos Stifinderne i forbindelse med 
et fællesarrangement. I år falder det 
igen tæt på spejdernes internationale 
Tænkedag og på fastelavn, så vi laver 
en ordentlig rystet pose sjov og balla-
de den dag. Invitation kommer i po-
sten, sammen med Stifindernes 
årbog. 
Vi skuer lige et øjeblik tilbage 
til starten af december. Der var Stifin-
derne nemlig på nissetur og hvilken tur! 
Der er både blevet lavet førstehjælp på 
en udstoppet ræv, flettet kæmpeflet-
ninger på nissevis, løst koder, forceret 
kæmpespindelvæv og meget andet. Med 

os havde vi nogle fantastiske forældre-
hjælpere, nemlig Sikas forældre Pernille 
og Lars, og Thomas - Kirbas far, samt 
vores ”faste” gruppehjælpere, Lene og 
Jacob + legeforstærkning Michael, som 
vi gerne vil sige en stor tak. Det var dej-
ligt at have jer med på holdet, både til 
post og hygge og bollebagning og kokke-
rering og meget mere..  
Vi har efter turen modtaget en hilsen 
fra nisseagent Mirko: 

- Det må vi så gøre på alle turene og ak-
tiviteterne i det nye år. 

 
Med spejderhilsen 

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

Gruppeledernes januar-hjørne 2012 

Kære alle Stifindere Kære alle Stifindere Kære alle Stifindere Kære alle Stifindere     
I har på fantastisk vis klaret de I har på fantastisk vis klaret de I har på fantastisk vis klaret de I har på fantastisk vis klaret de 
udfordringer, I har mødt under udfordringer, I har mødt under udfordringer, I har mødt under udfordringer, I har mødt under 
jeres nissejeres nissejeres nissejeres nisse----uddannelse og vi er uddannelse og vi er uddannelse og vi er uddannelse og vi er 
stolte over at kunne tælle jer stolte over at kunne tælle jer stolte over at kunne tælle jer stolte over at kunne tælle jer 
blandt vores venner. For at kunne blandt vores venner. For at kunne blandt vores venner. For at kunne blandt vores venner. For at kunne 
klare det barske nisseagentklare det barske nisseagentklare det barske nisseagentklare det barske nisseagent----liv, liv, liv, liv, 
skal I dog øve jer lidt i at klæde jer skal I dog øve jer lidt i at klæde jer skal I dog øve jer lidt i at klæde jer skal I dog øve jer lidt i at klæde jer 
efter vejret og forholdene. På det efter vejret og forholdene. På det efter vejret og forholdene. På det efter vejret og forholdene. På det 
område har nisserne flere tusind område har nisserne flere tusind område har nisserne flere tusind område har nisserne flere tusind 
års erfaring at trække på års erfaring at trække på års erfaring at trække på års erfaring at trække på –––– men  men  men  men 
det har mennesker jo sådan set det har mennesker jo sådan set det har mennesker jo sådan set det har mennesker jo sådan set 
også..” også..” også..” også..”     
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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: 

12. januar 2012. Ledermøde og GL valg. 
Deltagere: Ledere og bestyrelsesformand. (Arrangør: GL og formand) 

15. januar 2012. Nytårs-skur. 
Deltagere: Alle. (Hyttepatruljen) 

30. januar 2012. Bestyrelsesmøde. 
Deltagere: Bestyrelsen (Arrangør: Bestyrelsesformanden) 

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) 

9. - 14. juli 2012: Mini-Sommerlejr 

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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Ja, det var så år 2011, der er gået 
sin vej. - Synes, det er gået rigtig 
hurtigt, men det er nok noget vrøvl 
- i hvert fald: Rigtig godt nytår til 
jer alle - håber, at I kom helskindet 
ind i 2012 ☺ 
Tusind tak til alle jer forældre, der 
kom og hyggede sig med os den sid-
ste gang inden juleferien og en helt 
speciel tak til Muschick og far, der 
kom, selvom I havde feber begge to! 
- Det var stort - for hvad ville vi 
have gjort, hvis ikke den ene hoved-
person var kommet? - Tusind tak 
for det og i øvrigt tusind tak for 
sidst til jer alle, I var rigtig dygtige 
og det var en hyggelig aften - hå-
ber, at I alle har fået syet begge 
mærker på jeres uniform ☺ 
Nå, lad os se: Noget af det første 
vi skal have gjort i det nye år, er at 
dele jer op i nye patruljer, som vi 
plejer at gøre hvert halve år. - Det 
plejer at være noget, som I glæder 
jer til. Vi har også rigtig mange i én 
patrulje og kun to i en anden, så det 
må lige reguleres lidt. 
Vi kan fortælle jer, at sommerlej-
ren i år (2012), kommer til at foregå 
i uge 28 fra mandag d. 9.7. - lørdag 
d. 14.7., da jeg er med arbejdet til 

Vilde Vulkaner Festival i Vording-
borg fra d. 3.7. - 6.7., så vil jeg nok 
godt have et par dage at restituere 
mig i - håber, det er ok ☺ 
Ellers går vi det nye år i møde med 
opløftet pande og mod på meget 
mere og husk nu Mirkos opfordring 
på side 2 - måske vi finder på at 
være lidt udenfor, men så skal man 
jo være klædt på til det ☺ 
 

Rigtig godt nytår til Rigtig godt nytår til Rigtig godt nytår til Rigtig godt nytår til     
jer alle sammen.jer alle sammen.jer alle sammen.jer alle sammen.    

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Program 

4/1-2012  Første møde i år 2012 - Program følger 

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

Med nytårs-mini-hilsen 

Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,    
 Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. 

Godt nytår til alle minier og deres familier. 
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Først: Rigtig godt nytår til jer alle 
sammen – i skrivende stund kan jeg 
endnu sige; Pas nu på, nytårsaften! 
Når I derimod læser det her, er nyt-
årsaften overstået og I har forhå-
bentlig alle sammen haft en dejlig af-
ten. 
Tak for året der er gået og velkom-
men til en ny og spændende sæson af 
spejderlivet. 
Vi sluttede det gamle år af med, at I 
lavede en lille optræden for jeres for-
ældre og vi hyggede sammen. Har 
tænkt på, om vi skulle lave et 
forældrekor, for de var godt nok gode 
til at synge, jeres forældre og det var 
kanon dejligt! Til jer forældre: Tak 
for jeres dejlige engagement når vi 
inviterer jer – I er altid klar til at 
stille op for os og med os, og det er 
vigtigt for os som ledere, at vi har 
jeres opbakning.  
Tusind tak og godt nytår også til jer.  
Nu er det så alvor! NU! Skal vi i gang 
med at få bakset et par biler til Oak 
City Rally sammen. Vi har jo vores 
tropsleder Baloo, som så også er far 
til Kotick hos os, og han har sagt ja til 
at hjælpe os. Det er rigtig fedt, for 
han er knaldgod til at opfinde og byg-
ge alt muligt, men vi behøver nogle 
dele, bl.a. de her berømte hjul til bi-
lerne. Lad mig lige genopfriske ideen: 
Vi laver en super tøsebil, ala den de 
har i Grease, og så laver vi én, som 

drengene kan del-
tage med. Det 
skal foregå 20. 
maj, men tiden 
flyver jo af sted, 
så kære foræl-
dre: 
Har I hjul liggen-
de eller noget andet I synes kunne 
bruges til at lave to fantastiske sæ-
bekassebiler med, så sig endelig til, 
kom bare slæbende med det, vi kan 
garanteret bruge det. 
Ud over Oak City, ligger der her i for-
året en fællestur og venter. Så skal vi 
i gang med kniv sav og økse og vi skal 
have mere fod på naturen, hvilket 
unægteligt er nemmere om foråret, 
hvor det er lidt lysere, og så skal vi en 
masse andre og sjove ting. Så er det 
pludselig februar, og vi skal have 
rådsmøde og tænkedag – mere om det 
følger. 
Vi starter op igen 9. januar og vi glæ-
der os rigtig meget til at se jer – ind-
til da; Ha en fortsat god juleferie! 
 
 

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 

 

Kære Juniorer 

PS. Store P (Peter Falmer - Sahrabi´s mand) 
 har her i 2011 været spejder i 50 år  

- Stort tillykke til ham (red.) 
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Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 

TropsTramp 

Baloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og TaviBaloo, Melvin og Tavi 

Indlægget fra 
Tropslede

lsen udeb
lev! 

Så vi viser et billede af en ko fra  
Amager Fælled i stedet! 

VI LADER KOEN STÅ ET ØJEBLIK! 
- eller er det en Hyæne ??? 

Tusind tak for sidst til alle deltagere på nisseturen *<;D 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 

 

Nytårs-skur 
 

Søndag den 15. januar kl. 9 – 12. 
 

Målet for dagens aktiviteter er, at få sat bagvæg i Bjerrehus, så vi kan få tin-
gene ind på deres rigtige pladser inden foråret. 

 

 

 

 

 

 

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 give en hånd med i ”hyttepatruljen” så skriv til  
stifinderne@stifinderne.net - så sørger vi for formiddagskaffen 
 

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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Hej alle Stifindere og forældre. 

Grupperådsmøde og Fastelavn 
 
Søndag den 26. februar holder Stifinderne Grupperådsmøde, Tænkedag og  
Fastelavn. Grupperådsmødet er vores general-forsamling. Det er her, vi vælger 
bestyrelse og aftaler, hvad Stifinderne skal lave i det kommende år.  
 
I forbindelse med Grupperådsmødet holder vi også Tænkedag og Fastelavn.  
Fastelavn behøver nok ikke så megen præsentation, for den tradition er vidst 
kendt af alle. Tænkedag er derimod en rigtig spejderbegivenhed, men alle andre 
kan også have glæde af at være med. Tænkedag er kort fortalt den dag, hvor 
spejdere i hele verden tænker på hinanden. Egentlig er Tænkedag den 22. febru-
ar, men vi har valgt at slå den sammen med Grupperådsmødet og Fastelavn, til en 
forhåbentligt rigtig god oplevelse for hele familien. 
 
Indkaldelse til Grupperådsmødet og indbydelse til Tænkedag og fastelavn bliver 
udsendt i starten af februar.  
 
På gensyn den 26. februar. 
 

Ledere og bestyrelsen Ledere og bestyrelsen Ledere og bestyrelsen Ledere og bestyrelsen     
i Stifinderne i Stifinderne i Stifinderne i Stifinderne     
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    Januar   Februar 
1 S Nytårsdag O   
2 M   T   
3 T   F Uddannelsesmarked, Fyn 
4 O   L Uddannelsesmarked, Ledere 

5 T   S Uddannelsesmarked, Fyn 

6 F   M   
7 L   T   
8 S   O   
9 M   T   
10 T   F   
11 O   L   

12 T Ledermøde, GL valg S   

13 F   M   
14 L   T   
15 S   O   
16 M   T   
17 T   F   
18 O   L   

19 T   S   

20 F   M   
21 L   T   
22 S   O   
23 M   T   
24 T   F   
25 O   L   

26 T   S Grupperådsmøde 

27 F   M   
28 L   T   
29 S   O   
30 M Bestyrelsesmøde     
31 T       
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 14/1 Kirba (Josefine) 11 års Føz’da 

Trop: 2/1 Limmerchin (Magnus) 14 års Føz’da 

 24/1 Paxi (Mia) 1+2 års stjerne 

G: 1/1 Rie 25 års stjerne 

 31/1 Ikki (Michael) 29 års Føz’da 

St: 29/1 Flemming (reduktør) 52 års Føz’da 

 7/1 Tikki (Axel) 3 års stjerne 

Jun: 2/1 Chanda (Marie) 11 års Føz’da 

 16/1 Gekko (Jack) 2+18 års stjerne 

 26/1 Toomai (Jacob) 10 års Føz’da 

 30/1 Sahrabi (Charlotte) 50 års Føz’da 
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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 ! 
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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 © 2012   

Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Deadline   
Februar- 

Bladet 

26/1-2012 

Reduktionens Nytårsklumme: 
Velkommen til 2012. Jeg håber, at meteo-
rologerne kan give os et bedre vejr, end 
det vi fik i 2011, denne gang håber jeg, at 
vi får sommer og ikke monsun!  
Ellers vil jeg, i mit næste liv være metro-
log og ikke Elektronikmekaniker med Bus-
kort! - Så kan det være, at vejret måske 
kommer mere rettidigt, men der er ingen 
garanti! 
- Nå, i det nye år SKAL vi altså have re-
vet den gamle skurvogn ned (bl.a.), så hele 
Reduktionen vil gerne invitere alle, der 
har brug for at få brugt noget adrenalin, 
til at komme over i Hyttepatruljen d. 15/1 
og få det brugt konstruktivt. 

Ellers vil vi her i Reduktionen sådan en 
regnvåd 1. januar ovenpå en hyggelig Nyt-
årsaften bare ønske alle Stifindere og 
deres forældre et rigtig godt og lykke-
bringende år 2012 ☺ 
 

Med kæmpe nytårshilsen 
Reduktionen 


