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Så blev spejderåret skudt i gang og det 
kan mærkes, at både ledere og spejde-
re er blevet inspirerede på Blå Sommer 
og vores jord, miljø og klima og hvad vi 
kan gøre for det, kommer til at betyde 
meget i grenenes programmer, i hvert 
fald det næste halvår, frem mod det 
store klima-topmøde. 
 

I september skal vi alle sammen, inkl. 
forældre, søskende og den slags, på 
Natur-tur i anledning af Stifindernes 

fødselsdag og da vi har opført os ual-
mindelig pænt, regner vi med dejligt 
vejr. Læs mere inde i bladet. 
 

Forberedelserne til årets julemarked 
er allerede skudt i gang. På loftet (eller 
førstesalen) huserer nisserne med lim-
pistol og saks, så englestøv og filttot-
ter står ud over det hele og der er og-
så materialer til hjemmefabrikation af 

forsk. julerier.  
Til altings-møderne 
planlægges detaljerne 
for café, lotteri, pr. og 
den generelle logistik. Begge steder er 
alle voksne mere end velkomne, vi kunne 
faktisk godt tænke os at se nogle flere 
end de til alle tider hårdtarbejdende 
'Tordenskjolds soldater'. Det er nemlig 
hér og hverken på leder- eller bestyrel-
sesmøderne, markedet bliver arrange-
ret. 
Altingsmøderne skulle også gerne danne 
rammen om alle mulige andre projekter, 
man kunne have lyst til at kaste sig ud i 
ang. Stifinderne, så bliv endelig ikke 
væk, fordi du fx lige er ude at rejse d. 
21. november. 
 

Efteråret byder på nogle spændende 
gren-ture med divisionen, hvor der 
bliver chance for at lave sjovt spejder-
arbejde sammen med alle de andre mi-
ni-, junior- eller tropsspejdere på Ama-
ger. For troppen er det også nu, til-
meldningen til årets Plan-kursus 
(PatruljeLeder og -Assistent-kursus i 
efterårsferien) skal afsted. Alle, vi har 
spurgt, der har været afsted, fortæl-
ler, at det har været en af de fedeste 
oplevelser i deres spejdertid, så det 
skal I ikke gå glip af. Hvem der bare 
var 13 år igen.. 

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

Gruppeledernes hjørne. 
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Husk nu vores JULESTUER! 
Datoer findes i kalenderen... 

Vi mødtes denne 
fantastiske lørdag 
ved Stifindernes 
hytte kl. 10, hvor vi 
lige vendte dagens 
program ved bålplad-
sen og vi fik nogle 
tilbud fra Lars 
(Bunis far), som vi vil 

benytte os af i fremtiden. 
Derfra tog vi diverse tog op til Brede 
Værk og begyndte vores vandring langs 
med Mølleåen med indlagt picnic under-

vejs. - Det blev en fan-
tastisk varieret tur i 
en storslået natur, som 
bar tydelige præg af 
den sidste istid med 
skovens vældige slug-
ter rundt omkring. 
Efter togturen hjem 

fra Skodsborg station hjalp vi hinanden 
med et rigtig lækkert måltid tilberedt 
på bålet. 
Gennem hele dagen fik vi også snakket 
om gruppens fremtidsplaner og alt, 
hvad der nu kan ske i en tosset spej-
derhjerne… Det var en dejlig dag, hvor 
man nyder samværet med de andre le-
dere og lader op til resten af året… 
Tusind tak for sidst! 

JetteJetteJetteJette    

Ledernes dag d. 8. august 2009. 
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Hej alle Stifindere, forældre, 
søskende og alle andre. 

 
Så har STIFNDERNE igen et godt tilbud: 
Vi har fødselsdag her omkring, så derfor: 

NATURTUR. 
 
Søndag den 20. september arrangerer STIFINDERNE natur vandretur 
på Vestamager. 
Vi mødes på Parkeringspladsen for enden af Finderupvej kl. 13.  
Herfra går vi en rundtur i naturen på Vest-
amager. Turen er på ca. 6 km. Vi skal både lege 
og høre om naturen her og nu.  
Undervejs får vi eftermiddagskaffe (the, ka-
kao, saftevand). 
Vi er tilbage på Parkeringspladsen ca. kl. 16. 
Prisen for arrangementet er 20,- kr. pr. delta-
ger. 
Tilmelding og betaling til din leder senest onsdag den 16. september. 
 
Tilmelding til Naturtur den 20. september 

�—————————————————-—- 
Navn: ______________________________ 
 
Tilmelder antal personer á 20, - kr. _______ 
 
Underskrift: __________________________ 
 
Dags Dato. 
 
Modtaget kr. _______________ 
For deltagelse i STIFINDERNES Naturtur den 20. september 
 
Kvittering: _______________________________ 
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I den kommende tid er der række arrangemen-
ter for spejdere og deres familier. Ud over de 
arrangementer, der er omtalt her i bladet, er 
der: 
 
 
20. september. Vandretur/naturtur på Vest-
amager/Stifindernes fødselsdag. 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne, forældre og søskende. 
(Arrangør: Stifinderne) 
 
25. - 27. September. Divisionens tropstur. 
Deltagere: Tropsspejdere. (Arrangør: Amager division) 
 
3. - 4. Oktober. Divisionens minitur på Colleruphus. 
Deltagere: Minier (Arrangør: Amager division) 
 
8. oktober. AL-ting 
Deltagere: Alle (Arrangør: Bestyrelsen) 
 
Uge 42. Oktober. PLAN-kurser. 
Deltagere: Trop (Arrangør: Det Danske Spejderkorps) 
 
23. - 25. Oktober. Divisionens juniortur. 
Deltagere: Juniorer. (Arrangør: Amager division) 
 
21. November. Julemarked. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
16. December. Fælles juleafslutning. 
Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne.  
(Arrangør: Stifinderne) 

Kommende arrangementer 
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Program: 

2/9  INTET MØDE - vi havde oprykning i mandags... 

9/9  Vi skal ud og sejle med vores ”hjul-dampere” 

16/9  - ? - 

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

23/9  Vi forbereder os til MiniDiviTuren... 

30/9  Vi forbereder os til MiniDiviTuren... 

Hej minier. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00 

I sammenhæng med vores emne klima, 
vil vi forsøge at få jer til at arbejde 
sammen bedre i patruljerne, for det 
er kun sådan, man kan blive god til at 
samarbejde. Vi prøvede at få jer til at 
lave en ”hjuldamper” i mælkekarton til  
en mødeaften, men de fleste steder 
viste det sig, at I havde LIDT svært 
ved at arbejde sammen! - Det må vi 
have lavet om på!... 
Ellers er vi nu 16 børn fordelt i 4 pa-
truljer, og - man må sige, at I larmer, 
men I er nu også søde til at være stil-

le, næsten når man beder jer om det. 
I løbet af efteråret skal vi også til at 
fabrikere vores del af de ting, vi skal 
sælge på julemarkedet d. 21. novem-
ber, så der er nok at glæde sig til! 

Vi begynder jo at nærme os lidt den 
mørke  og lidt køligere årstid og snart 
skal vi på Mini-Divi-Tur til Colleruphus 
- det glæder vi os meget til!  
Vi håber, at rigtig mange af jer vil 
med! 

Med Eftersommer-hilsen 

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

Så starter vi en ny sæson og i denne 
sæson har vi fokus på, at I skal have 
mærker. Det duer jo ikke at uniforms-
ærmet er nærmest tomt, når I kom-
mer ud og møder andre spejdere! 
Vi har haft det første møde efter 
sommerferien – og der er så en del af 
jer, der har fået ok på kniv, sav og øk-
se, men som ikke rigtig kan skilte med 
det endnu. Det gør vi noget ved som 
det første. 
Dernæst er der et par af jer, der har 
været på Blå Sommer, hvor klima var i 
højsædet. Det er vel passende for 
spejdere, at markere sig på dette om-
råde, specielt når København er vært 
ved klimatopmødet i december. Derfor 
står hele efteråret i klimaets tegn og 
vi skal beskæftige os med, hvordan vi i 
hverdagen kan være med til at være 
bevidst om klima og miljø. 
Selvfølgelig skal vi også lave nogle an-
dre ting, der kommer jo også en de-
cember måned på et tidspunkt. Vi sat-
ser allerede nu på, at nissen er natur 
og klima venlig – godt han bruger rens-
dyr i stedet for jetjager! 
Vi kommer til at dele jer lidt op, såle-
des at troppen har møde fra syv til ni, 
og overvejende vil være sammen med 
Rasmus, mens juniorerne stadig har til 
halv ni og overvejende vil være sam-
men med mig. Vi fortsætter altså med 
at have mødedag sammen, men deler 
jer så I laver noget forskelligt. 

Det betyder også, at vi trækker 
”gæstelærere” ind, så I kommer til at 
møde os fast, men forhåbentlig også 
møde forskellige andre mennesker, der 
kan forskellige ting i løbet af efter-
året. 
Jeg vil så nødig sætte datoer på end-
nu, så I modtager en lille plan, når vi 
ses til første møde efter oprykningen. 
Håber I er friske på at tage fat på et 
efterår, hvor det også er rigtig vig-
tigt, at I melder ud, hvad I kunne have 
lyst til at lave. Til sidst skal det lige 
nævnes, at vi fra denne sæson igen 
skal være to patruljer, da der er nogle 
der er stoppet, men det er også noget 
vi laver klar på mødet efter opryknin-
gen. 
 

Med spejderhilsen 

Sahrabi og TaviSahrabi og TaviSahrabi og TaviSahrabi og Tavi. 

Hej alle glade og friske juniorer og tropsspejdere. 
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I september skal vi til oprykning og vi 
får desværre ikke nogen op denne 
gang, men det skal ikke stoppe os for 
at lave noget sjov og ballade og nogle 
spejderting.  
Vi har ikke fået sat nogle møde datoer 
for denne måned, men det kommer, når 
vi nu skal til oprykning, så aftaler vi 
noget. 
Vi har snakket lidt om, at vi skal lave 
nogle forløb til troppen og få pusset 
nogle spejder færdigheder af selv. Det 
har vi nok godt af. Ellers har vi faktisk 
ikke særlig meget på programmet i den 
her måned. Vi skal lige i gang efter en 
god sommer, hvor vi jo var på Blå Som-
mer og hvor var det dog fantastisk. 

Det kan jo også være vi skal finde ud 
af, om vi skal noget til efteråret. Det 
er alt sammen nogle ting, vi skal have 
taget hul på næste måned. 
Jeg vil slutte herfra og glæde mig til 
at komme i gang igen. 
 

 
Spejder hilsen  

Tavi.Tavi.Tavi.Tavi.    

Mødedag for Blomsterbørnene: Tirsdag (efter aftale)  

Hey Blomsterbørn 

HJÆLP SØGES: 
Er du handy-
mand eller 
håndværker, 
der har lyst 
til at være 
med i et 
s pænde nd e 
miljøprojekt? 
 

 
På Blå Sommer lavede vores spejdere 
et ”Sudan komfur”.  
 
Det er ”blikæske”  
med et hul i toppen og i siden.  
”Komfuret” hjælper til at samle var-

men og dermed spare brænde. Nu kun-
ne vi godt tænke os at arbejde videre 
med ideen og måske lave en model, der  
er mere transport- og brugervenlig. 
Spejderne vil derfor i løbet af vinte-
ren arbejde med at udvikle og produ-
cere komfuret, så det er klar til næ-
ste års ture og lejre. Hvis du har lyst 
til at være med i projektet så kontakt 
Vibe eller p. 
 

Spejderhilsen    
Chui & Darzee Chui & Darzee Chui & Darzee Chui & Darzee     
(p. og Vibe)(p. og Vibe)(p. og Vibe)(p. og Vibe) 
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    September     Oktober 

T 1  T 1   

O 2  F 2 Minitur (Divi) 

T 3   L 3 Minitur (Divi) 

F 4   S 4 Minitur (Divi) 

L 5  M 5  41 

S 6  T 6  

M 7  37 O 7  

T 8  T 8 AL-ting 

O 9  F 9   

T 10  L 10 PLAN 

F 11   S 11 PLAN 

L 12   M 12 PLAN                               42 

S 13   T 13 PLAN 

M 14 38 O 14 PLAN 

T 15  T 15 PLAN 

O 16 Regama-møde (leder) F 16 PLAN 

T 17   L 17 PLAN 

F 18 Seniortur (Divi) S 18   

L 19 Seniortur (Divi) M 19  43 

S 20 Natur/vandretur T 20  

M 21  39 O 21  

T 22  T 22  

O 23  F 23 Juniortur (Divi) 

T 24  L 24 Juniortur (Divi) 

F 25 Tropstur (Divi) S 25 Juniortur (Divi) 

L 26 Tropstur (Divi) M 26  44 

S 27 Tropstur (Divi) T 27  

M 28 40 O 28  

T  29   T 29   

O 30  F 30  

   L 31  
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Mini: 16/9 Mowgli (Tim) 1 års stjerne 

Junior: 14/9 Wontolla (Louis) 11 års føs´da 

 23/9 Vixen (Lea) 1 års stjerne 

 25/9 Mandla (Stine) 3 års stjerne 

 26/9 Bupo (Sofia) 2 års stjerne 

RRA: 15/9 Kala Nag (Britt) 32 års føs´da 

GH: 9/9 Stig Hjelm Madsen 44 års føs´da 

 24/9 Thokis (Lene) 19 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  

Mini:  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 

Junior: / 
Spejder 

Charlotte Falmer (Sahrabi) 
Cypres allé 56, 2770 Kastrup 

3251 5170 
fru.falmer@tdcadsl.dk 

2168 6937 

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

3252 3940  
4029 7207 

rakmu@hotmail.com 

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 

(p) 
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Reduktionens klumme: 
Ja, så lykkedes det endelig at lave bladet til 
jer, men det er vist en lille  tynd kop te! 
Men med hiv og sving lykkedes det, at hive 
de sidste indlæg ind! 
 
- Undskyld for de gnavne smsér! 
 
 
 

Med ”En tynd kop te”- hilsner  

ReduktionenReduktionenReduktionenReduktionen    

 
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   
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bladet: 

24/09-2009 


