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Ja, det er altså julemarkedet, der fyl-
der mest i gruppens liv i november må-
ned, så selvom julestemningen måske 
ikke helt har indfundet sig i vores re-
spektive hjem endnu, er man lige nødt 
til at tage den mentale nissehue på for 
at komme igennem bladet! 
Det betyder dog ikke, at der ikke sker 
helt nissefrie ting i Stifinderne, men 
det må I kigge i grenindlæggene efter, 
for alle ”de voksne” (ikke-lederne. Alle 
de civile, forældre, bestyrelse, grup-
pens venner…) lægger kræfterne i, at 
lave et godt og hyggeligt julemarked, 
en god oplevelse for os alle sammen og 
en indtægtskilde for spejderne. 
 
Her i efteråret har det ellers ikke 
skortet på fantastiske oplevelser for 

vores spejdere. Alle deltagere i divisi-
onens grenture har fået en fantastisk 
oplevelse med sørøvere, spejdertalen-
ter og –agenter, vi har haft en trops-
spejder på hans livs spejdertur, et pa-
truljelederkursus på Fyn og lederne 
har mødtes og lagt hovederne i blød 
over, hvordan vi får det bedste ud af 
2010, med mange flere gode oplevel-
ser. Det glæder vi os meget til at tage 
hul på. - Men først skal vi jule lidt.. 

 
Spejderhilsen    

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

Gruppeledernes hjørne. 

Kære forældre 
VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP 

 
Lige for tiden knokler vi for at blive klar til årets julemarked og som du kan læse 
bl.a. i altings-indlægget andet steds i bladet, er der en masse konkrete opgaver, 
som vi har brug for din hjælp, til at løfte. 
Men der er også brug for flere hænder og nye, kvikke hoveder i nisseværk-
stedet, hvis vi skal blive færdige og have en spændende nissebod på markedet. 
Programsat er pt to nisseværksteder inden markedet, den 2. og 11. november, 
men hvis du hellere vil arbejde hjemme i stuen eller det passer dig bedre at sid-
de i hytten en anden aften, kan vi sikkert finde ud af noget. Hold øje med op-
slag i hytten og på ”snik-snak” på stifinderne.net. 
Vi håber at se en masse i hytten til spejdermøderne, til altingsmødet og til en 
slutspurt i nisseværkstederne. 

Med spejderhilsen 

NissehovederneNissehovederneNissehovederneNissehovederne 
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Lørdag den 21. november kl. 10 slår DDS 
Stifinderne dørene op til alle tiders jule-
marked. Udover boder med juleting, vil vi 
også gerne have en tombola. Hertil mangler 
vi præmier. Har du, dit firma eller nogen du 
kender lyst til at sponsorere en præmie el-
ler to, så bliver vi meget glade... 

Har du mulighed for at bidrage med én eller 
flere præmier, så kontakt din leder eller sti-
finderne på www.stifinderne@stifinderne.net 
Ved julemarkedet den 21. november vil Støt-
teforeningen være på plads med 
”Loppereden”. Støtteforeningen tager gerne 
imod ”lopper”. Hvis du har nogle ”lopper”, du 
vil give til Stifindernes Støtteforening, så 
kan du aflevere dem i hytten. Husk at sætte 
en mærkat på, hvor der står ”Lopper”, så vi 
kan se, at det er ting til loppemarkedet og 
ikke noget, der er glemt eller beregnet til 
noget andet.  
Vi kan desværre ikke tage imod større møb-
ler og hvidevarer. Har du større ting, så kon-
takt Støtteforeningen. Du finder dens kon-
taktpersoner i adresselisten bag i bladet. 

På forhånd  

Tak...Tak...Tak...Tak...    



4 

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

 
2. november. AL-ting og Nisseværksted 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
11. november. Nisseværksted 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
16. november. Kl. 19. Uddeling af flyers 
Deltagere: Alle. Mødested hytten (Arrangør: Stifinderne) 
 
18. november. Kl. 18,30 Bagedag 
Deltagere: Efter aftale med Jette. (Arrangør: Stifinderne) 
 
20. november. Kl. 16 – ca. 18. Opstilling til julemarked 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
21. November. Julemarked. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
16. December. Fælles juleafslutning. 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne. 
(Arrangør: Stifinderne) 
------------------ 
2010 (Der kommer flere datoer i næste 
blad). 
 
21. Februar. Fastelavn, Grupperådsmøde, 
Tænkedag. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
19. Juni. Familiedag,. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 

Kommende arrangementer 
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Program: 

4/11  Vi ruller - vi ruller... 

11/11  Vi ruller - vi ruller... 

18/11  Vi ruller - vi ruller… Store pebernøddebagedag!!! 

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

21/11  JULEMARKED FOR ALLE - kl. 10 - 14 

25/11  - ! - 

Hej alle minier. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

Endelig, endelig, endelig blev det 
(snart) jul. - I november måned ruller 
vi bare derudaf, hvilket vil sige, at vi 
ruller havregrynskugler og pebernød-
der til salg på julemarkedet, så hvis 
børnene ikke må grise sig så meget til, 
så giv dem et forklæde med til at tage 
på, mens de ruller løs… 

Vi kan i øv-
rigt sige, at 
vi i minigre-
nen har ta-
get en kniv-
kasse i brug, 
da vi har et 
par minier, 
der ikke 

kommer hjem efter skole, men tager 
direkte til spejder efter den fælles 
aftensmad. Så da man jo ikke må have 
sin dolk med i skole, så låser vi den 
ned i denne knivkiste i hytten, så er 
den der, når vi har brug for den. - Bå-
de børn og forældre synes vældig til-
fredse med den ordning! - God idé, 
Mark! 
Vi er rigtig glade for, at Glip vil hjæl-

pe os hos minierne, men i den nærme-
ste fremtid er der temmelig meget, vi 
skal have lavet til Jule-
markedet og Kathrine 
har meldt sig til noget 
musical på HTX Frede-
riksberg, som desværre 
er om onsdagen, så vi må 
undvære hende lidt nog-
le af de næste onsdage, 
desværre - derfor søger 
vi lidt hjælp hos jer for-
ældre, da vi har over 20 
små, skønne, aktive og - 
lad os være ærlige - larmende minier, 
så hvis det skal lykkes os at lave noget 
spiseligt/salgbart til markedet, så har 
Glip og jeg brug for hjælp… ☺� 

Med Snart Julemarked-hilsen 

Glip, Radha og Akeela.Glip, Radha og Akeela.Glip, Radha og Akeela.Glip, Radha og Akeela.  
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Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30 

Jeg sidder altid i sidste øjeblik og 
skal skrive indlæg til bladet, så det 
bliver tit noget, der er hastigt skruet 
sammen. Sådan er det uden undtagelse 
også denne gang. Dog har jeg her til 
morgen lidt ro i hovedet og tænker 
som det første – hold op, hvor er I 
dejlige at have med at gøre! I er altid 
”på”, når I er til møder og I har de 
sidste to gange udvist utrolig stor 
forståelse for, at vi har været inden-
for og lavet nisser til vores julemar-
ked. 
Sidst var det 
meningen, at vi 
skulle være ude, 
og lave bål, efter 
at have snittet, 
savet og økset; 
men da regnen stod voldsomt ned, 
valgte jeg, at vi blev indenfor og lave-
de nisserne færdige. Jeg ved godt, at 
nogle enkelte af jer ikke er helt fær-
dige, men vi må prøve at finde et tids-
punkt, hvor det kan lade sig gøre.  
Foreløbig skal nisserne have lov at so-
ve frem til 21/11, hvor de skal sælges 
for DYRE penge til jeres forældre, 
der naturligvis har førsteret til at 
købe disse klenodier. 
Vi nærmer os hastigt en overnatning i 
hytten, som I alle har givet tilsagn om, 
at I gerne vil deltage i – det er jeg 
bare så super glad for, for jeg tror, 
det kan blive drøn skægt og hyggeligt. 
Ideen med denne overnatning er, at vi 
skal have mulighed for at have det 

sjovt sammen, men det er også menin-
gen, at den skal kunne udløse et lejr- 
mærke. Det betyder, at vi har susende 
travlt, for der er meget, der hører til 
et sådant mærke. Vi har talt sammen 
om, hvad man skal vide i forhold til at 
være på lejr – hvad skal der egentlig 
være på sådan en lejrplads? Fedtfæl-
de, spisebord, telt, bålplads, hugge-
sted. Det var de ting, I kom frem til 
og det er jo fuldstændigt korrekt. 
Vi starter derfor mandag med, at Pe-
ter kommer med over til mødet, for at 
vi kan få styr på de værktøjer, vi skal 
bruge i den forbindelse, nemlig kniv 
sav og økse. Vores to patruljeledere 
har alle beviser og kan håndtere det 
hele, men man kan altid bruge nogle 
gode fif fra en gammel rotte! Og tro 
mig; Peter er en gammel rotte, der har 
været med, siden han var barn. Der 
skal nok være udfordringer til alle. 
Resten af november måned vil gå med 
at pudse lejr mærket færdigt, for det 
er sådan, at vi ikke bare kan få et 
mærke, uden at have gennemført de 
ting, der hører til. Det betyder, at I 
ikke må forvente, at få jeres mærke 
dagen efter overnatningen, men i slut-
ningen af måneden. 

Vi ses – 
Charlotte og Kathrine. 

 

Med juniorspejdersuperhilsen 
 

Sahrabi og Radha.Sahrabi og Radha.Sahrabi og Radha.Sahrabi og Radha.    
Se sedlen om weekendovernatningen. 

Kære juniorbørn. 
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Jeg har desværre ikke det store at 
fortælle i denne udgave af spejderbla-
det. Vi er jo lige ved at være færdige 
med at tage vores bålmærke. Vi skal 
bare have lavet pizza på vores fanta-
stiske gammelmandsild. Det bliver me-
ga godt og jeg glæder mig enormt me-
get. Hen over vinteren har vi tænkt 
lidt på at lave bålkapper, så vi også kan 
være udenfor og holde lejrbål, når det 

er koldt. Og det skal jo ikke være nog-
le kedelige bålkapper, som alle har. Næ 
- vi tænker lidt i, at vi skal have hætte 
på og lave nogle fede ting på dem, så de 
ikke bare ligner alle de andres. Det 
bliver bålkapper, som vi aldrig har set 
dem før. Så får vi også lidt tid inden 
for, så vi holder varmen, når det bliver 
rigtig koldt. Ellers har vi faktisk ikke 
så meget at sige lige pt. Vi har ikke 
planlagt, hvad vi skal i gang med endnu, 
udover vi skal have lavet bålkapper, 
men vi lægger hovederne i blød og kom-

mer op med et genialt program for det 
næste stykke tid.  
Og HUSK NU VARMT TØJ OG RENG-
TØJ. (Det bliver så trist uden!) 

Trops tramp 

Tavi og KarenTavi og KarenTavi og KarenTavi og Karen    

Mødedag for trop: Mandag kl. 19:00 til 21:00 

Hey Falke. 
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Forældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer, seniorer og andre interesserede. 
 

Indbydelse til møde i AL-tinget 
 
Mandag den 2. november kl.19,00 holder vi møde i AL-tinget. 
AL-tinget er åbent for alle, der har lyst til at give en hånd med i Stifinderne. 
Dette AL-tingsmøde vil mest handle om julemarkedet. Vi skal have fundet ud af, 
hvem der gør hvad. Hvem vil hjælpe til med boder, lotterier, cafe og alle de an-
dre praktiske ting, der skal til for at få et godt julemarked. 

 
Vel mødt 

BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen    
 
Ud over selve julemarkedet den 21. november har vi hårdt 
brug for ekstra hænder mandag den 16. november kl. 19 til 
uddeling af flyers, onsdag den 18. november kl. 18,30 til 
bagning og fredag den 20. november fra kl. 16 til ca. 18 til 
opstilling og klargøring. 

Mødedag for Blomsterbørnene: Tirsdag (efter aftale)  

Altingsmøde 

Rigtig 
godt 

Julemarked! 
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November 

S 1  T 1  

M 2 AL-ting/Nisseværks.                       45 O 2  

T 3  T 3  

O 4  F 4  

T 5  L 5  

F 6  S 6  

L 7  M 7  50 

S 8  T 8  

M 9 46 O 9  

T 10  T 10  

O 11 Nisseværksted F 11  

T 12  L 12  

F 13  S 13  

L 14  M 14  51 

S 15  T 15  

M 16 Uddeling flyers                               47 O 16 Juleafslutning 

T 17  T 17  

O 18 Bagedag F 18  

T 19  L 19  

F 20 Opstilling julemarked S 20  

L 21 Julemarked M 21  52 

S 22  T 22  

M 23 48 O 23  

T 24  T 24  

O 25 GL-møde F 25 1. juledag 

T 26  L 26  2. juledag 

F 27  S 27  

L 28  M 28  53 

S 29  T 29  

M 30 49 O 30  

   T 31  

December 
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RRA: 2/11 T-Rex Arne (Jakob) 22 års føs´da 

 11/11 Darzee (Vibe) 33 års føs´da 

 12/11 Darzee - igen 24 års stjerne 

 13/11 T-Rex Arne - igen 29 års føs´da 

GRUPPEN: 10/11 Chui (Peter Glennung) 43 års stjerne 

 11/11 Darzee - igen igen 33 års føs´da 

 12/11 Darzee -  
well, you get the picture 

24 års stjerne 
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Gruppe- 
leder 

Peter Glennung (Chui) 
Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup 

3251 3014 
team-glennung@post.tele.dk 

Gruppe- 
leder 

Vibe Jørgensen (Darzee) 
Saltværksvej 73A, 2. th,2770 Kastrup 

2075 9045 
vibe@stifinderne.net  

Jette Bjerre (Akeela) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213/ 
jette.bjerre@stifinderne.net 

3031 7413 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213 
2348 4782 

Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 
2770 Kastrup 

3250 3390 
madsj123@ofir.dk 

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

3251 5170 
fru.falmer@tdcadsl.dk 

2168 6937 

Kathrine Bjerre (Radha) 
Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup 

3252 0213 
2348 4782 

Spejder:  Rasmus Thomsen (Tavi) 
Skottegården 46,1,th 2770 Kastrup  

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

Karen Busk Øster allé 25, 3. vær. 107 
2100 Kbh. Ø. 

2323 4275 

Ny klan: Rasmus Thomsen (Tavi) 
Skottegården 46,1,th 2770 Kastrup  

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

Olde Klan: Britt Nielsen (Kala Nag) 
Kongelundsvej 420, 2770 Kastrup. 

3252 5371 
5132 2969 

Formand: Lars Thomsen 
Skottegården 46 1 th. 2770 Kastrup 

3252 3940 

Kasserer: Stig Hjelm Madsen 
Oberst Kochs allé 16, 2770 Kastrup 

3252 4052 
shm@image.dk 

Støtte- 
forening: 

Formand Fl. Bjerre   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:   

(p) 



12 

- Nåh ja - man husker  
heller ikke så godt!! 

Med nissehuskehilsen fra:  

ReduktionenReduktionenReduktionenReduktionen    

 
 
 
 
 

D. 12. november kl. 18.30-20.30 hol-
der Spejder Sport "Spejdernes Af-
ten". Her får man, med rabatkortet, 
20% i stedet for de normale 10%.  
Hvis du ikke har et rabatkort, så 

spørg din leder, og få et! 

Reduktionens klumme: 
Ved I, at man kan sætte sin mobil til at 
komme med en husker? 
Så siger den til, når der er noget, du skal 
huske - fx deadline og mange andre ting. 
For når man bliver ældre, så husker man 
ikke så godt og man HØRER ikke så godt - 
og så var der én ting til ? 
Jeg bruger det selv meget, men jeg er vel 
også bare lidt gammel, dog ikke nået den 
halve sekel endnu! 
Vi er nu nået tiden hvor vi bliver overfal-

det af nisser - det er 
hyggeligt, der er masser 
af illustrationer, vi i 
reduktionen kan gøre 
brug af - og det gør vi! 

Så er I alle advaret! 
- Nå, lad os se! 
Til julemarkedet bliver Reduktionen og 
datter nødt til at forlade jer alle før mar-
kedet er slut, da Reduktøsens lillesøster 
har valgt at lade sig forlove denne dag, så 
desværre må I selv rydde op efter et for-
håbentlig forrygende marked med masser 
af hygge og socialt samvær... 
 
 

 

 
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 © 2008  Reduktionen tager forbehold  
for tylkfejl og mistolkninger 

Deadline   
December- 

bladet: 

26/11-2009 


