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Gruppeledernes hjørne november 2010 

 

Nu falmer skoven og alt det der. Sikke 
noget pjat. Aldrig har skoven været 
mere farverig end lige nu. Paletten har 
talrige nuancer af brunt, grønt, gult og 
rødt, så der er alle mulige grunde til at 
spænde støvlen, trække i en vindtæt, 
lun jakke og tage en tur i skoven. Og 
den varme kakao smager endnu bedre, 
når man lige har været ude og blive 
blæst lidt igennem. 
Man kan også nøjes med at nyde nuan-
cerne i krattet på støjvolden langs 
hyttens grund, og når man nu er i nyd-
nings-hjørnet, så bør man lige nyde al 
det arbejde, der er blevet lagt på vo-
res hytte-hygge-dag i starten af ok-
tober. Tak til alle I spejdere, foræl-
dre, bedsteforældre, ledere og venner 
af huset, der var med til at rydde op, 
flytte rundt, gøre rent, lægge fliser, 
ordne grunden og meget andet. Der 
blev endda taget initiativ til en hurtig 
men effektiv opgradering af køkkenet 
med indkøb og samling af nyt under-
skab og bordplade til erstatning af 
”rode-bordet” overfor ovnen. Fanta-
stisk med nogle handlekraftige foræl-
dre ☺ 
 
13.-14. november tager tropsleder og 
”ung i bestyrelsen” Rasmus og gruppe-
leder Vibe (hun er bare helt alminde-
ligt gammel..) af sted til korpsrådsmø-
de i Vejle, Det Danske Spejderkorps’ 
generalforsamling. Det er nu også de-
res pligt, for de blev valgt til jobbet 
som Stifindernes repræsentanter ved 
grupperådsmødet tidligere på året. 
Udover valg til korpsledelsen og hvad 

der sådan ellers traditionelt er på 
dagsordenen til generalforsamlinger, 
skal vi blandt andet arbejde med 
2020-visioner for korpset og hen-
holdsvis ”attraktive aktiviteter” og 
”attraktiv ledelse”, og så skal der 
netværkes og erfaringsudveksles i 
stor stil. Gruppens korpsrådsrepræ-
sentanter behøver hverken være lede-
re eller bestyrelsesmedlemmer, 
”civile” forældre eller spejdere over 
15 år kan også vælges af gruppen (-det 
er os alle sammen), så hvis du interes-
serer dig for, hvordan spejderarbej-
det fungerer på et lidt andet plan end 
med reb og rafter, så overvej, om du 
har lyst til at være gruppens repræ-
sentant i 2011.  
 
16.11. er der ledermøde, hvor vi bl.a. 
skal arbejde på udviklingsplan for 
gruppen, program for 2011, og herun-
der budget.  
 
Vores seniorklan, BlomsterBørnene, 
har været på gps-skattejagt for at 
finde invitationen til årets seniorjule-
frokost i Amager Division, har forbe-
redt temaet og er gået i gang med at 
sy kostumer, så de er klar til lidt seri-
øs ”netværk” på seniorvis. God fest, 
seniorer! I har to hele uger at komme 
jer, inden vi alle sammen tager på Nis-
setur 3.-5.december. Dén kan I læse 
mere om inde i bladet. 
 

Med spejderhilsen 

Chui Chui Chui Chui & Darzee & Darzee & Darzee & Darzee  
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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: 

 
 
13. – 14. November. Korpsrådsmøde. 
Deltagere: Darzee og Tavi. (Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
 
16. November (kl 19.15). Ledermøde. 
Deltagere: Gruppe- og afdelingsledere/assistenter. (Arrangør: Stifinderne) 
 
3. - 4. – 5. December. Nissetur. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan.  
(Arrangør: Stifinderne) 
 
Februar 2011.  
Grupperådsmøde (Dato kommer). 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
22. Februar 2011. Tænkedag. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. 
(Arrangør: Stifinderne) 
 
25. – 27, Marts 2011. Fællestur. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Stifinderne) 
 
13.  – 15, Maj 2011. Divisionsturnering. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Amager division) 
 
8. Juni 2011. Skæg & Blålys. 
Deltagere: Mini, junior, trop, klan. (Arrangør: Amager division) 

Kommende arrangementer 
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Kære forældre. 

Nissetur 
 
I weekenden den 3. – 5. december tager alle Stifinderne på 
Nissetur.  
Turen går til KFUM spejdernes hytte ved Jægerspris. 
Vi håber, at der kommer rigtig mange spejdere med på turen, 
for det er på turene, man for alvor prøver at være spejder. 
 
For at alle kan få en god tur, er det vigtigt, at der er 
”hænder” nok.  
Derfor vil det være rigtigt rart, hvis der er to eller tre for-
ældre, der har tid og lyst til at tage med og hjælpe med at få 
det hele til at klappe. 
 
Hvis du har lyst til at få en spændende oplevelse sammen med 

Stifindernes spejdere og ledere, så kontakt  
dit barns leder eller en af gruppelederne. 

 
Med spejdernissehilsen 

LederneLederneLederneLederne    
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Program: 

3/11  Orientering - basis 

10/11  Knob 

17/11  Knob 

24/11  Knob 

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

Hej alle i dejlige minier XD 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Vi har været igennem næsten hele 
Orientering-basis mærket efter-
hånden og vi tror faktisk, at I sy-
nes, det har været sjovt, at tænke 
på alting sådan set lidt fra oven :) 
- Vi har sågar haft gang i en fanta-
stisk dansk opfindelse, nemlig: LE-
GO, for at lære jer om det - en sjov 
aften synes vi voksne og mindre 
voksne. 
Det næste vi går i gang med bliver, 
at vi skal have opfrisket knobene, 
da mange af jer, skal have dem op-
dateret. 
Ellers glæder vi os efterhånden til 

vores hyggelige nissetur, som går til 
KFUM´s sommerlejr i Jægerspris. 
Dette er en gammel, velholdt, flot 
gård, som ligger i kanten af en skov. 
I skoven skal vi ud og se efter nis-
sespor og mange andre sjove ting. 
Det er jo også her, man får sit spej-
dernavn, hvis man ikke har noget i 
forvejen. Vi glæder os rigtig meget 
til at se så mange af jer som muligt 
og også gerne et par forældre i 
køkkenet, måske??? 
 
- Vi kan kun sige: Det bliver en rig-
tig hyggelig weekend og vi glæder 

os! - Husk nissehuen ;D 

Med mini-hilsen 

Radha, Glip, Radha, Glip, Radha, Glip, Radha, Glip,     
Chikai og Akeela.Chikai og Akeela.Chikai og Akeela.Chikai og Akeela.  
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I skrivende stund har jeg lige fået et 
varmt, tiltrængt bad og sidder med et 
smil på læben, mens jeg skriver til jer. 
Det første jeg vil sige er; TAK for en 
rigtig dejlig juniortur. Jeg er super 
stolt, når jeg er afsted med jer, for I 
er altså nogle børn, som er meget gode 
til at gøre, hvad vi siger, og I er gode 
ved hinanden! Det skal jeres forældre 
da lige vide, synes jeg. 
Vi har været af sted til Mose Anders 
Hytte, og man må nok konstatere, at 
Mose Anders har ikke haft en kæmpe 
familie. I alt fald ikke i den størrelses 
orden som vi var af sted: 33 børn og 14 
voksne – hytten var en anelse trang!  
MEN! Det lader friske juniorer fra 
Amager sig ikke gå på af. I kunne både 
sidde tæt og spise, og ligge tæt og 
sove…, de der altså sov og ikke snakke-
de.  
Vi oplevede mange ting i den her week-
end og I har både opført Tempelrid-
dernes Skat og været på natløb, mens 
det sorte broderskab gik rundt med 
fakler og sagde: ”Ti-læs-kul-i-to-rum-
fem-i-hver-rum”. Siger man det mes-
sende langsomt og i en køre, lyder det 
som latin. Det var rimeligt svært for 
en del af jer at forstå, at man faktisk 
måtte sove lidt længe søndag morgen 
og at vi samtidig skiftede til vintertid, 
gjorde det bestemt ikke lettere. Men 
vi kan jo sove, når vi bliver gamle! Husk 
forresten lige at sige til troppen, at I 
kan tænde bål med flint og stål! 
Her i november skal vi fortsætte med 

at lave koder, vi skal lave vores egen 
stjernehimmel og så skal vi jo nærmest 
lige om lidt på Nissetur – Stifindernes 
fællestur. Det er bl.a. her man kan få 
sit spejdernavn, så har man mulighed 
for at tage med – så gør det! Ud over 
at man kan få sit spejdernavn, er det 
jo fantastisk at måske få en lille nisse 
at se…hvem ved?!?? 
Gekko, Rhada og jeg vil sidde i fifaen i 
morgen aften og lave ingenting, for vi 
har aflyst vores møde, men fra næste 
uge, ja, så er det fuld skrue igen. 
8. november: Koder og stjerner 
15. november: Koder og stjerner 
22. november: Koder og stjerner 
29. november: Koder og stjerner 
Og så er der nissetur! 

Glad spejderhilsen 

SahrabiSahrabiSahrabiSahrabi 

Kære Juniorer 

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



7 Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00 
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Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺ 
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    November    December 

M 1  O 1  

T 2  T 2  

O 3  F 3 Nissetur 

T 4  L 4 Nissetur 

F 5  S 5 Nissetur 

L 6  M 6  

S 7  T 7  

M 8  O 8  

T 9  T 9  

O 10 Ledermøde (Nissetur) F 10  

T 11  L 11  

F 12  S 12  

L 13  M 13  

S 14  T 14  

M 15  O 15  

T 16 Ledermøde T 16  

O 17  F 17  

T 18  L 18  

F 19  S 19  

L 20 Seniorjulefrokost M 20  

S 21 Spejder Sport Skattejagt T 21  

M 22  O 22  

T 23  T 23  

O 24 Sidste tilmeldning Nissetur F 24 Juleaften 
T 25  L 25  

F 26  S 26  

L 27  M 27  

S 28  T 28  

M 29  O 29  

T 30  T 30  

   F 31  
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Mini  5 Muschick (Nicolai)   7  års  føs´da 
  19 Rakcha (Julie)    2 års stjerne 
  25 Kotick (Oliver A.)   8 års føs´da 
  25 Oliver E.     8 års føs´da 
  28 Karait (Marius)   1 års stjerne 
 
Junior 16 Claudia     11 års føs´da 
  28 Bekko (Jasmin)   1 års stjerne 
 
RRA  2 T-Rex Arne (Jakob)  23 års stjerne 
  13 T-Rex Arne - igen   30 års føs´da 
 
GL  10 Chui (p.)     44 års stjerne 
  11 Darzee (Vibe)    34 års  føs´da 
  12 Darzee - igen    25 års stjerne 
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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 

40 44 44 66 

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 

21 63 64 70 
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:   



12 

Reduktionens klumme: 
- Nøj, hvor vi glæder os!!!  
- Ja, til at man bare kan bruge løs af den 
overflod af illustrationer, der findes på 
nettet, når man skriver ”jul” i sin søgema-
skine :) - Man kan altid finde noget, der 
passer! 
Det kan nu være ”lidt” godt - når lederne 
ikke kommer med indlæg, for så kan der 
blive plads til lidt reklamer for vores 
Spejder Sport! - men lad det nu ikke blive 
standarden - husk at bladet bliver lavet 
for spejderbørnene! 
 
Nu er den lille havfrue endelig på vej 
hjem til Langelinie igen og det store hit i 

Kina blev danske Kanelsnegle og bycykler! 

Så er der da lidt at skrive hjem om… ☺ 

 
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   
December- 

Bladet 

25/11-2010 

Med bladhilsner  

Reduktionsmusene. Reduktionsmusene. Reduktionsmusene. Reduktionsmusene.     


