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Gruppeledernes oktober-hjørne 2012 
”Nu falmer skoven trindt om land -” 

-og tro mig, om ikke alle vores spej-
dere skal ud i den! Her i efterårsmå-
nederne holder Amager Division nogle 
skønne fælles-ture for de forskellige 
grene, hvor det handler om at lære 
nogle andre spejdere at kende og ha-
ve det sjovt på kryds og tværs af 
grupperne over nogle sjove spejder-
aktiviteter. Minierne har allerede 
været af sted på en kun lidt fugtig én 
af slagsen, og snart bliver det junio-
rerne og troppens tur til at komme af 
sted og have det sjovt med de andre 
juniorer og tropsspejdere på Amager. 
God tur! 
 
 
 
 
 
 
 
Flere tropsspejdere tager i efterårs-
ferien af sted på korpsets patruljele-
derkurser, kaldet PLan. Spejderne 
skal ud på forskellige kursussteder 
med forskellige temaer, hvor de bli-
ver inddelt i patruljer med andre 
spejdere fra hele landet og skal leve 
patruljelivet med forskellige udfor-
dringer ugen igennem. Gang på gang 
kommer vores spejdere tilbage med 
store grin og en rygsæk fuld af fan-
tastiske oplevelser og nye kompeten-
cer, og vi håber, at I alle sammen får 
en forrygende uge! 

Herhjemme er vores hytte ved at 
være flot –måske lidt kækt – blå igen, 
efter en gedigen indsats fra flere 
flittige hænder, og som I kan læse 
længere inde i bladet, så går Hytte-
patruljen i aktion igen for at få den 
og andre projekter gjort færdige. 
Kom frisk, så er det sjovere ☺ 

Når efteråret bliver til vinter, tager 
Stifinderne på Nissetur. Sæt derfor 
weekenden 30.11-2.12 af til en sjov og 
julet fællestur for alle minier, junio-
rer, tropsspejdere, seniorer og lede-
re. Hvis du som forælder har lyst til 
at være med på holdet for en week-
end, så tal med din spejders leder. 
 

 

 

 

 
Med spejderhilsen 

Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)Chui & Darzee (p. & Vibe)    
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Kommende arrangementer 

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: 

5.-7/10. divisions-trops-tur.  

Deltagere: Trop (Arrangør: Amager 
division) 

7. oktober. Hyttepatruljen. 

Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: 
Stifinderne) 

12. -20- oktober. PLAN-kursus. 

Deltagere: Trop efter aftale med TL 
(Arrangør: DDS m.fl.) 
 
20. oktober. Bestyrelsesmøde. 
Deltagere: Bestyrelsen (Arrangør: Stifin-
derne) 

 

26.-28/10. divisions-junior-tur 

Deltagere: Juniorer (Arrangør: Ama-
ger division) 

11. november. Hyttepatruljen. 

Deltagere: Alle + forældre (Arrangør: 
Stifinderne) 

30. november – 2. december. 
Nissetur 

Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinder-
ne) 

13. januar 2013. ”Nytårsparade”. 

Deltagere: Alle (Arrangør: Stifinder-
ne) 

Vi søger hjælpere til hyttehyggedag og hyttepatruljen.  
Har du lyst til at give en hånd med, så skriv til  

stifinderne@stifinderne.net  
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Program 

3/10  Kommunikations-mærket 

10/10  Kommunikations-mærket 

19/10  EFTERÅRSFERIE 

24/10  Kommunikations-mærket - evt. refleksløb 

31/10  Kommunikations-mærket 

Lige hjemkommet fra en fantastisk 
Divisionstur på Colleruphus, er jeg 
måske nok lidt mat men fuldt opladet 
til nye strabadser - tusind tak for 
sidst til dem, der var med til at lege 
Asterix og Obelix en hel weekend OG 
fortære en hel pattegris efterfølgen-
de - det var SÅ godt … ☺ 
Vi begyndte så småt på at tage kom-
munikationsmærket sidste gang. Vi 
snakkede morse og I fik skrevet jeres 
navne - det skal vi nok få mere af. 
- Men vi skal også udenfor of vi vil 
meget gerne have mulighed for at gå 
ud med jer, selvom det regner lidt, så 
derfor: Husk jeres regntøj - det er 
ikke så behageligt at blive gennem-
blødt bare fordi, man har glemt sit 
regntøj ☺ 
I denne måned har vi efterårsferie og 
derefter er det blevet temmelig 
mørkt, når vi har møder, så derfor 
skal I også huske jeres lommelygte, 
da vi en aften skal ud og gå efter re-
flekser, så vi kan se, hvor vigtigt det 
er at have dem på i mørket. 
Vi har en kæmpe hilsen til jer fra 
Radha, som er i England. Hun hygger 

sig og er blevet assistent i en engelsk 
pigespejder-gruppe i Tadworth, hvor 
hun bor. Dér går også familiens lille 9 
årige pige Bella, så Radha glemmer 
ikke spejderiet og jer ☺ 
Vi er ikke så mange hos minierne, men 
vi håber meget på, at vi bliver nogle 
flere - indtil da vil vi bruge alt vores 
krudt på at få jer helt toptunet til 
spejderlivets og hverdagens strabad-
ser.  
- Puha - hvor blev det pludseligt en 
forfærdelig masse voksensnak, men vi 
skal nok huske at hygge os med jer 
også! - Vel mødt i det fantastisk far-
vede efterår ☺ 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Hej minier. 

Med Mini-hilsen 

Glip, Chikai Glip, Chikai Glip, Chikai Glip, Chikai     
og Akeela.og Akeela.og Akeela.og Akeela. 
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Med spejderhilsen 

 Gekko , Vashan,   Gekko , Vashan,   Gekko , Vashan,   Gekko , Vashan,      
Buni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og SahrabiBuni og Sahrabi 

Så er vi i gang. I gang med efterårets 
aktiviteter og læs endelig ”mærker”. 
Det er altid sjovere at lære, når der 
vifter et bevis forude, og det gør der 
ofte hos os. Det første vi har kastet 
os over er et mærke, der hedder 
”kultur og samfund”. Det indeholder 
rigtig meget vi skal, men drejer sig  
allermest om at have kendskab til sit 
lokal samfund. Derfor skal vi i gang 
med at lære ting og sager om Ka-
strup/Tårnby og selvfølgelig lidt om 
resten af Amager. I har allerede prø-
vet lidt, bl.a. en quiz, som I var rigtig 
gode til at svare på. Så har vi været 
inde og vende ved spejderloven, hvor 
en af pindene jo hedder, at man skal 
”tage medansvar i familie og samfund”. 
I har også set på kort, for at finde ud 
af, hvor ligger de forskellige ting i 
vores kommune og hvad har vi egent-
lig? 
Men vi skal meget mere endnu, vi skal 
helt ind. ☺ Vi skal – muligvis – for det 
er kun, hvis det kan lade sig gøre, dan-
se lidt amagerkansk folkedans, vi skal 
rundt og se hvor rådhus, bibliotek, 
svømmehal osv. ligger og vi skal – hvis 
vi er heldige – på besøg på politistati-
onen. Så venter der en divisionstur 
forude, i slutningen af oktober, nemlig 
sidste weekend og den får I nærmere 
besked om, men reserver weekenden.  
Vi må klare os uden Radha her i efter-
året, hun er kommet i huset i England 
som au-pair og vi ønsker hende en fed 

oplevelse og glæder os til at se hende 
igen ☺ 

Husk her i efteråret: Tøj på eller 
med, så vi kan være ude, hvis vi skal 
det. 
 

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

Kære Juniorer 



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

Classic Troppens indlæg for oktober :) : Classic 

Sidste måned, ja - hvad brugte vi 
den på? Vi er begyndt på et nyt 
mærke, som hedder kommunikati-
on. Man har jo altid lært, at kom-
munikation er en svær kunst – det 
skal vi nu modbevise. Vi kommer til 
at sparke *biiib* til at kommunike-
re med hinanden og selvfølgelig 
også med andre.  

Og så har Tavi og Melvin jo også 
været til et møde – den dag, hvor 
det var Baloo og Rahda der styre-
de mødet med (forhåbentlig) hård 
hånd. På mødet blev der snakket 
meget, som der jo bliver gjort på 
møder. Vi snakkede om næste års 
sommerlejr. Den kommer til at 
foregå fra 21. juli til 29. juli 2012 
… så sæt kryds i kalenderen alle-
rede nu!  

Hvis man vil vide mere allerede nu, kan 
man gå ind på www.2012.spejderne.dk. 

I vil selvfølgelig også få mere infor-
mation fra os.  

Når I læser dette indlæg, har vi væ-
ret på F.E.D.T. (FællEs Trops Divisions 
Tur). Vi håber, det har været en fed 
tur for alle og at vi har mødt en masse 
nye mennesker, som vi ikke kendte i 
forvejen.  

Med Tropstramp 

Baloo,  Tavi og Melvin.Baloo,  Tavi og Melvin.Baloo,  Tavi og Melvin.Baloo,  Tavi og Melvin.    

Baloo sparker *biib*/red. 

Sendt første gang 2011 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 
 
 

 
 

Hyttepatruljen er kommet godt i gang i efteråret. Vi er begyndt på at male 
hytten, og de tre sider har fået. Vi skulle gerne nå vestsiden inden vinteren, så 
mød op og giv en hånd med. 
Skuret har også fået første gang, og vi skulle gerne nå en gang mere inden vin-
ter.  
Der er meget vi gerne vil nå, så mød op og giv et par timer til vores fælles spej-
derhytte.  
 

Søndag den 7. oktober kl. 9 – 12. 
Søndag den 11. november kl. 9 – 12. 

 
Alle er velkomne i hyttepatruljen. Selv om mange af opgaverne mest er 
”voksenopgaver”, så er der også mange opgaver, alle kan være med til.  

 
På arbejdslisten står for tiden: 
 
Indretning og oprydning i ”Bjerrehus” (skuret). 
Tagrender på Bjerrehus. 
Lægning af de sidste fliser op mod hytten. 
Oprydning på grunden. 
Reparation af cisterne. 
Male hytten udvendigt (vi skulle gerne den sidste side inden vinteren) 
Indretning af krea-rummet på 1. sal (lederne laver en plan) 
 
Har du lyst til at give en hånd med i ”hyttepatruljen” så skriv til  
stifinderne@stifinderne.net - så søger 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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Mini Divisionstur  
28-30 september 2012 
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    Oktober     November 
1 M  Bestyrelsesmøde 1 T   
2 T   2 F   
3 O   3 L   
4 T Ledermøde 4 S   
5 F Divisionstur trop 5 M   
6 L Divisionstur trop 6 T   
7 S Divisionstur trop 7 O   
8 M   8 T   
9 T   9 F   

10 O   10 L   
11 T   11 S   

12 F   12 M   

13 L   13 T   

14 S PLAN-kursus 14 O   

15 M PLAN-kursus 15 T   

16 T PLAN-kursus 16 F   

17 O PLAN-kursus 17 L   
18 T PLAN-kursus 18 S   

19 F PLAN-kursus 19 M   

20 L PLAN-kursus 20 T   

21 S   21 O   

22 M  Bestyrelsesmøde kl. 19:00 22 T   

23 T   23 F   

24 O   24 L   

25 T   25 S   
26 F Divisionstur junior 26 M   

27 L Divisionstur junior 27 T   

28 S Divisionstur junior 28 O   

29 M   29 T   

30 T   30 F Juletur 

31 O   1  L Juletur 
      2 S Juletur 
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Mini 20/10 Frej 10 års Føz’da 

Junior 3/10 Yara (Emillia) 1 års stjerne 

 4/10 Alina (Nanna) 11 års Føz’da 

 7/10 Kotick (Oliver) 3 års stjerne 

 18/10 Buni (Jonathan) 8 års stjerne 

 20/10 Kamya (Oliver M) 11 års Føz’da 

Trop 2/10 Pudmini (Louise) 6 års stjerne 

 4/10 Joka (Steffen) 8 års stjerne 

 15/10 Vixen (Lea) 14 års Føz’da 

 18/10 Buni - igen 8 års stjerne 

 19/10 Sona (Kasper) 5 års stjerne 

 25/10 Mang (Kaja) 3 års stjerne 

RRA 7/10 Kala Nag (britt) 27 års stjerne 

 16/10 Biju (Frank) 40 års stjerne 

SSF 18/10 Lars Thomsen 55 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 

 
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@gmail.com 

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´s: 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 Bank Nordic 6509 - 3052993228      Husk at skrive navn på. Tak ! 

Kathrine Bjerre

Kathrine Bjerre

Kathrine Bjerre

Kathrine Bjerre    
66 Homefield Gardens

66 Homefield Gardens

66 Homefield Gardens

66 Homefield Gardens    

Tadworth
Tadworth
Tadworth

Tadworth    KT20 5HP

KT20 5HP

KT20 5HP

KT20 5HP    UKUKUKUK    
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Flemming & (Reduktøsen) 
Jette Bjerre  
Vægterparken 237,  
2770 Kastrup 
3252 0213 

  
2448 5614 / 3031 7413 

 
fl.n.bjerre@gmail.com 

- eller 
jette.bjerre@gmail.com 

Tryk: Stifinderne © 2012   
Reduktionen tager forbehold for tylkfejl og mistolkninger 

Deadline   
November 
Bladet 

25/10-2012 

Reduktionens EFTERÅRS-klumme: 
Så er det vist lykkedes at få lavet bladet 
igen - men der manglede et enkelt indlæg 
fra Troppen, så derfor har vi genudsendt 
indlægget fra 2011. Så vær sød at komme 
med indlæg til tiden. 
Hytten er efterhånden malet færdigt, det 
hvide venter vi med til næste år - mange 
tak og maleruller herfra. 
Reduktionslokalet er lidt tomt for tiden - 
efter at Radha er taget til London, men 
takket være Skype taler vi med hende 
hver dag. Vi skulle hilse fra hende med 
mange  Tjikker-likker ☺ 


