
1 
 



2 

Gruppeledernes hjørne oktober 2010 

 

Vi havde i september en rigtig dejlig 
spejderdag, som I kan læse lidt mere 
om inde i bladet. Her skal bare mel-
des, at det var en rigtig hyggelig dag 
for en masse stifindere, en masse 
venner og en masse gæster og det 
takket være os selv: Spejdere, lede-
re, bestyrelse, alting, forældre, støt-
teforening... Flere af vores gæster 
syntes faktisk, det var så hyggeligt, 
at de er blevet medlemmer – velkom-
men til jer alle i Stifindernes kreds. 
Vi sluttede spejderdagen af med op-
rykning og herfra skal lyde et stort 
tillykke til jer, der nu er blevet junio-
rer og tropsspejdere. Må I få nogle 
gode år og nogle dejlige oplevelser i 
jeres nye gren. 
 
I oktober skal både minier og junio-
rer på tur med alle divisionens andre 
minier og juniorer og det skal nok 
blive sjov, med så mange andre spej-
dere og ledere at lave aktiviteter 
med. Måske kender juniorerne nogle 
af de andre fra dengang, de var af 
sted på mini-tur? Troppens divi-tur i 
september gik rigtig godt og vi har 
hørt, at de i hvert fald har prøvet 
lidt af hvert sammen med en masse 
nye kammerater. 
 
I efterårsferien får to af vores sto-
re tropsspejdere helt uden tvivl en 
fantastisk oplevelse. De skal nemlig 
af sted på et af korpsets mange sto-
re patruljeleder og –assistent-
kurser, PLan og det er simpelthen 

noget, en tropsspejder ikke må snyde 
sig selv for. Man lærer en masse om 
patruljeledelse (som man godt kan 
regne med at bruge resten af livet), 
nye spændende færdigheder, fede og 
anderledes aktiviteter og ikke mindst 
får man på en uge knyttet bånd til en 
kæmpe flok nye venner rundt om i 
hele landet. Det bliver spændende at 
høre, hvad de to har med hjem i ryg-
sækken ☺ 
 
Det er godt nok først lige blevet rig-
tig efterår, men lederne er allerede 
begyndt på planlægningen af ”nisse-
turen”, efterårets fællestur, hvor 
der udover alle mulige nisse-
aktiviteter også vil være dåb af de 
stifindere, der ikke allerede har fået 
deres spejdernavn. Så husk at sætte 
kryds i kalenderen 3.-5. december. 
 
Først skal vi dog lige have gjort hyt-
ten klar til efterårssæsonnen og når 
I læser dette, har en masse foræl-
dre, spejdere, ledere og andre venner 
af Stifinderne forhåbentlig været 
super aktive på hytte-hygge-dagen 
2.oktober. Kig jer omkring og se, hvad 
der er blevet udrettet. 
 

Med spejderhilsen 

Darzee & Darzee & Darzee & Darzee & ChuiChuiChuiChui 
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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: 

 
2. Oktober. Hyttehyggedag. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
1. – 3. Oktober. Divisionstur Minier. 
Deltagere: Minier. (Arrangør: Amager Division) 
 
29. – 31. Oktober. Divisionstur Juniorer. 
Deltagere: Junior. (Arrangør: Amager Division) 
 
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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- Tusind tak for sidst, minier ;D 
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Program: 

1 - 3/10  Mini-Divi-Tur til Arresø-centret 

6/10  Efter-tur-hygge ;D 

13/10  Verdenshjørner 

20/10  EFTERÅRSFERIE - Intet møde... 

27/10  Verdenshjørner 

 ( 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 

- Hold da op for en gang fantastiske 
børn, vi havde med på Mini-
Divisions-Tur til Arresø-centret her 
den første weekend i oktober ;D 
Vi var knap 80 børn og voksne, som 
hyggede sig og legede indianere det 
meste af lørdagen. I var rigtig gode 
til at være i patruljer med børnene 
fra de andre grupper på Amager - 
dejligt at se og opleve… :) - og tu-
sind tak for det fra Glip, Chikai, 
Radha og undertegnede ;D 
I samme moment vil jeg gerne lige 
sige velkommen til Chikai. Han var 
med os på sommerlejren i sommer 
og igen på denne tur. Børnene elsker 
at tumle rundt med ham, men han 
kan også tage et ansvar, når dette 
kræves af ham! - Dejligt, at vi har 
jer to store ”drenge”, når vi nu er 
blevet så mange. - Vi er i skrivende 
stund 5 nye patruljer og 23 ind-
meldte børn! Dette kan godt mær-
kes om onsdagen, så en gang imellem 
får minierne lidt ”larme”-tid, da 
børn helt naturligt ikke kan sidde 
stille så længe ad gangen, så det 

håber vi, at I forældre ikke har no-
get imod. 
Her i den mørke efterårstid, vil vi 
begynde at kigge lidt på verdens-
hjørnerne og forhåbentlig bliver der 
også mulighed for at komme ud og 
kigge lidt stjerner på et tidspunkt. 
I efterårsferien holder vi ferie som 
alle andre steder.  

- Vi ses ;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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Så er vi endelig i patruljer og vi er 
mange børn – faktisk 18, forhåbentlig 
snart 19! 
Først vil vi lige sige: Det er fanta-
stisk, at tilmeldinger til juniorturen 
strømmer ind og vi bliver mange, der 
skal af sted. Det synes vi som ledere 
er så skønt, for det giver jer en fed 
mulighed for at lære andre spejdere 
her fra Amager at kende. Ellers er vi 
jo i gang med det helt store kulturelle 
stykke, ja egentlig tre, for I laver 
hver jeres lille Halloween teater styk-
ke. Det skulle gerne munde ud i nogle 
små fine forestillinger og et teater/
drama mærke. I har en livlig fanta-
si,og jeg vil personligt mene, at der er 
et par talenter til en senere teater-
skole! 
 
På mandag lægger vi så sidste hånd på 
værket og ugen inden efterårsferien, 
kommer jeres forældre og kigger på 
og så er der pudsigt nok forældremø-

de samme aften. 
Ind imellem laver vi også nogle spej-
der ting som knob og efter efterårs-
ferien starter vi op med morse og an-
dre koder. Vi har nogle sjove aktivite-
ter klar til jer i baglommen. 
 
På det sidste møde vi havde, var I 
fantastiske til at tie stille, når der 
blev givet information om, hvad vi 
skulle – hold den stil kære venner, så 
når vi meget mere. 
 

For nu at være rigtig 
besværlig, skal jeg lige 
sige til forældrene, at 
der er lidt bøvl med 
min mail og jeg vil der-
for gerne have, at I 
bruger følgende: 

charlottefalmer@privat.dk 
 
Vi ses – i det mørke efterår. Husk 
stadig tøj på så vi kan være ude, også 
selvom vi begynder at være mere inde 
fra nu af. OG har man ikke et par fut-
teløjsere liggende i hytten, så sørg 
lige for det. 

Med spejderhilsen 

Sahrabi, Sahrabi, Sahrabi, Sahrabi,     
Gekko og Radha.Gekko og Radha.Gekko og Radha.Gekko og Radha.    

 

Kære Musvåger, Flagermus og Papegøjer! 

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



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

Hey Falke! 

Trops tramp  

Tavi og MelvinTavi og MelvinTavi og MelvinTavi og Melvin    

Ja, så har vi jo været på fælles di-
visions trops tur (F.E.D.T) og det 
var da forfærdeligt hyggeligt. Ikke 
mindst fordi vi var alle tropsspejde-
re af sted. Det er dejligt at se så 
motiverede trops spejdere.  
Vi havde jo OL tema og alle spej-
derne blev blandet på kryds og 
tværs af grupperne og kom i patrul-
je med nogen, de overhovedet ikke 
kendte i forvejen, men det holdt da 
ikke nogen fra at snakke. Hold da op 
hvor tropsspejdere kan larme, når 
der er 39 styks af dem i en spisesal.  
Weekenden har stået på samarbej-
de og partruljearbejde og det skal 
vi selvfølgelig også have fat i hjem-
me i gruppen. Vi skal nemlig planlæg-
ge, hvad vi skal lave resten af året, 
hvilke mærker vi skal tage, hvad vi 
måske skal have frisket op på inden 
foråret kommer og der er divisions-
turnering. Det kunne jo være fedt 
næste gang, vi er på tur med divisi-
onen, at vi kan give de andre baghjul 
og vise, at Stifinderne har de bed-
ste tropsspejdere på hele Amager. 
Jeres ledere syntes i hvert fald, 
at de har de bedste tropsspejdere i 
h e l e  Ama g e r  D i v i s i o n  ☺  
  
Ellers står det næste møde på no-
get så spændende som planlægning 
og så må vi også finde ud af, hvor-
når I kan holde patrulje møde, så I 
kan lave jeres helt egne møder.  
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Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺ 

 Solskin til alle spirer. 

Rose (Emilie)Rose (Emilie)Rose (Emilie)Rose (Emilie)    

Hey seniorer. 
Så blev det efterår igen, med kølige-
re vejr og kraftigere vind, men vi har 
også oplevet nogle dejlige solskinsda-
ge, som ej skal forglemmes.  

Som start vil jeg gerne sige tak for 
en hyggelig hyttedag til alle, der del-
tog. Selvom jeg selv måtte gå, har jeg 
forstået, at der blev gjort en hel 
masse. 

Programmet for efteråret er ikke så 
fuldt endnu, men vi skal nok få rige-
ligt at lave. Som start skal det næv-
nes, at næste klanmøde er torsdag d 
28. oktober, hvor vi blandt andet skal 
tale om vores ideer til den næste se-
niorjulefrokost og hvad vi vil bruge 
vores weekend i november på.  

Så kommer der også en nisse/
fællestur i starten af december, 
nærmere bestemt den 3-5 som vi og-
så gerne skal have op vende på næste 
klanmøde. Der blev lagt nogle super 
gode ideer på bordet sidste klanmøde 
vor vi desværre manglede nogle styk-
ker som er beklageligt da datoen var 
fastsat en måned i forvejen, det må 
vi lige øve os på. Da vi ikke er så man-
ge, burde det være muligt. Alle ideer 
er blevet skrevet ned og ligger hos 
Heidi, hvis man vil høre, hvad vi har 
snakket om eller tilføje noget inden 
næste møde. 

Ud over det, så er der vist kun tilba-
ge at sige god weekend og tak for 
sidst. 
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    Oktober     November 
F 1 Divisionstur (minier) M 1  44 

L 2 
 Hyttehyggedag 

Divisionstur (minier) T 2   
S 3 Divisionstur (minier) O 3   
M 4  40 T 4   
T 5   F 5   
O 6   L 6   
T 7   S 7   
F 8   M 8 45 
L 9   T 9   
S 10   O 10   
M 11  41 T 11   
T 12   F 12   
O 13   L 13   
T 14   S 14   
F 15   M 15  46 
L 16   T 16 Ledermøde 
S 17   O 17   
M 18  42 T 18   
T 19   F 19   
O 20 EFTERÅRSFERIE L 20   
T 21   S 21   
F 22   M 22  47 
L 23   T 23   
S 24   O 24   
M 25 43 T 25   
T 26   F 26   
O 27   L 27   
T 28   S 28   
F 29 Divisionstur (juniorer) M 29  48 
L 30 Divisionstur (juniorer) T 30   
S 31 Divisionstur (juniorer)       



10 

Mini  1 Ferao (Ide )    7  års  føs´da 
  7 Kotick (Oliver)    1 års stjerne 
  20 Oliver M.     9 års føs´da 
  21 Pukeena (Rasmus )   1 års stjerne 
 
Junior 2 Pudmini (Louise)   4 års stjerne 
  2 Dingo  (Casper)   4 års stjrene 
  17 Miko (Emil)    12 års føs´da 
  19 Sona (Kasper)    1 års stjerne 
  19  Jacala (Andreas)   1 års stjerne 
  25 Mang (Kaja)    1 års stjerne 
 
Trop  4 Joka (Steffen)   6 års stjerne 
  15 Vixen (Lea)    12 års føs´da 
  18 Buni (Jonathan)   6 års stjerne 
 
Klan  7 Kala Nag (Britt)   25 års stjerne 
  16 Biju (Frank)    38 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:   
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Reduktionens klumme: 
Det er dejligt, at der kommer indlæg til 
tiden. Kun få kom endda før tiden! 
Og en stor ros til Rasmus & Karen.  
Så vil jeg ikke nævne, hvem der kom sidst! 
Men med hiv og sving lykkedes det atter. 
Og hvad skal man så skrive i denne lille 
klumme? 
JO selvfølgelig : Reduktørens STORE 
kæphest. 
HUSK NU AT FÅ DE CYKELLYGTER PÅ ! 
Det kan ikke siges med en mindre font ! 
Husk, at vi som cyklister er vores egne 
sikkerhedsrepræsentanter ! 

Måske kunne det gøres 
lidt frækkere med en:  
Stifindercykelhjelm? 
Kan desværre ikke købes! 
 

 
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   
November- 

Bladet 

28/10-2010 

Med spejdercykellygtehilsner  
Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen.     


