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Tjah, bladet skal jo ud. -  Så denne gang sparer han på brændet! 
Det er da i det mindste til gavn for CO2 udslippet! 
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I slutningen af august holdt vi opryk-
ningsmøde, hvor de største minier ryk-
kede op til juniorgrenen, og de største 
juniorer rykkede op i troppen. Vi håber, 
alle nyoprykkede spejdere er ved at 
falde godt til og vil nyde tiden i den 
nye gren. 
Selve mødet var en ren spas og løjer-
dag, hvor vi med udgangspunkt i den 
sommerlejr i Sverige, vi lige har været 
på, fik leget, sunget  og lejrbålet os 
igennem aftenen. Det var rart at sidde 
sammen om bålet igen, alle Stifinderne 
samlet. 
Samles skal vi snart igen, for lørdag d. 
3. September inviterer Stifinderne  
som bekendt os selv og alle andre til 
årets Spejderdag. Vi vil gerne vise in-
teresserede, hvor skønt det er at være 
spejder hos os, men først og fremmest 
vil vi selv, alle Stifinderne, have en 
spændende og sjov oplevelse. For at vi 
skal få en vellykket dag, har vi brug for 
forældrenes hjælp til store og små 
opgaver. Det har I forhåbentlig allere-
de læst på den seddel, I har fået med 
hjem, og nogen har allerede været i 
aktion med at dele flyers ud, indsamle 
præmier til lotteri etc.. Spejderne har 
ligeledes været i fuld gang med at 
planlægge de aktiviteter, vi skal lave i 
løbet af dagen. Vi glæder os rigtig me-
get til dagen, og vi håber at se rigtig 
mange af jer. 
En anden ting, man kan hjælpe med som 
voksen forbundet til Stifinderne, er 
vores nystartede Hyttepatrulje. Læs 

mere om det inde i bladet. 
I løbet af efteråret vil alle grene, fra 
mini til senior, blive indbudt til deres 
respektive fællestur med de andre 
spejdere i Amager Division, som er en 
samling af alle de blå spejdergrupper, 
der ligger på Amager, fra Dragør til 
Christianshavn. To gange om året hol-
des der fællesture med divisionen, en 
aktivitets- og hygge-hyttetur for de 
enkelte grene (f.eks. minigrenen) i ef-
teråret, hvor man lærer en masse nye 
at kende, og en divisionsturnering for 
alle grenene, der er mere konkurrence-
præget, men på den sociale måde, i for-
året. Seniorerne har deres egen, lidt 
vildere divisionsturnering på et andet 
tidspunkt. I kan se datoerne i kalende-
ren eller i de respektive grenes må-
nedsprogrammer. 
I slutningen af året, nærmere beteg-
net d. 2.-4. December, drager vi på ju-
le-fællestur, og det skal nok blive jule-
hyggeligt, på den spejder-fede måde. 
 
Nu vil yngste-gruppelederen klappe 
computeren sammen, snøre sine van-
drestøvler og tage ud i vejret og nyde, 
at solen (stadig/for en gangs skyld/
trods alt) skinner gennem træernes 
blade. 
”Løb som vinden, Bulls Eye!” -Ud og nyd 
efteråret! 

Med spejderhilsen 

Chui & DarzeeChui & DarzeeChui & DarzeeChui & Darzee    
 

Gruppeledernes hjørne september 2011 
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I den kommende tid er der række arrangementer for 
spejdere og deres familier. Ud over de arrangemen-
ter, der er omtalt her i bladet, er der: 

 

3. september 2011. Spejderdag. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
23. – 25. september 2011. Divisionstur for spejdere. 
Deltagere: Troppen. (Arrangør: Amager division) 
 
30. september – 2. oktober 2011. Divisionstur for minier. 
Deltagere: Minier. (Arrangør: Amager division) 
 
Uge 42 2011. PLAN-kurser. 
Deltagere: Trop (PL/PA). (Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
 
28. – 30. oktober 2011. Divisionstur for juniorer. 
Deltagere: Juniorer. (Arrangør: Amager division) 
 
4. – 6. November 2011. Seniortræf. 
Deltagere: Klan. (Arrangør: Amager division) 
 
12. – 13. November 2011. Korpsrådsmøde. 
Deltagere: Grp. rep. (Arrangør: Det danske Spejderkorps) 
 
2. – 4. december 2011. Nissetur. 
Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne) 
 
21. – 29. juli. 2012. Sommerlejr.  
Deltagere: Trop (Arrangør: Det danske Spejderkorps m.fl.) 
 
Bestyrelsesmøde 10/10 
Ledermøde 22/9 
Hyttepatruljen 6/10, 3/11. 

Kommende arrangementer 
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Ja, så blev det rigtig hverdag igen! - 
Vi har haft oprykning og sagt farvel 
og god fornøjelse til Tutu, Kamya og 
Sika, som er rykket videre op tik 
juniorerne. Vi håber og ved, at I vil 
også få en fantastisk tid dér. 
Dette bevirker, at vi lige nu KUN 
har 11 minier tilbage! - Vi håber selv-
følgelig på ny tilgang af minier efter 
vores spejderdag, hvor vi meget hå-
ber på, at I inviterer en masse af 
jeres venner med, så vi kan blive fle-
re blå. 
Det første vi skal er, at dele jer op i 
nye patruljer og så skal vi sammen 
finde ud af, hvilket mærke vi vil i 
gang med. Vi glæder os meget til at 
det bliver hverdag igen. 
 
Vi har i løbet af foråret talt en del 
om den store fælles sommerlejr 
2012 med alle da andre danske spej-
derkorps på en samlet lejr i Holste-
bro. Men da det viste sig, at prisen 
for denne lejr ville snige sig op i 
nærheden af 2000,- pr. deltager, 
besluttede gruppen kollektivt, at 
dette kunne vi gøre bedre og ander-
ledes, så børnene ville få mere ud af 
en anden form for lejr.  
Derfor vil vi hurtigst muligt komme 
ud med en anden dato end uge 30, så 

nu ved I i hvert fald det. - Håber, at 
man ikke er nået alt for langt med 
sommerferieplanlægning for 2012. -  
I øvrigt er en MUS-lejr (Minier/
Ulve/Smutter) i pinsen på et eller 
andet spejdercenter også en mulig-
hed - alt står åbent :) 
We´ll be back ;D 

Hej alle I dejlige minier. 

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30 

Med mini-hilsen 

Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,Glip, Chikai,    
 Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. Radha og Akeela. 

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

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

Mødedag for Blomsterbørnene: Efter aftale ☺ 
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  September   Oktober 
T 1 Hyttepatruljen L 1 Divisionstur mini 

F 2   S 2 Divisionstur mini 

L 3 Spejderdag M 3 40 

S 4   T 4   

M 5 36 O 5   

T 6   T 6 Hyttepatruljen 

O 7   F 7   

T 8   L 8   

F 9   S 9   

L 10   M 10 Bestyrelsesmøde              41 

S 11   T 11   

M 12 37 O 12   

T 13   T 13   

O 14   F 14   

T 15   L 15 PLAN 

F 16 Seniordivisionstur S 16 PLAN 

L 17 Seniordivisionstur M 17 PLAN 

S 18 Seniordivisionstur T 18 PLAN 

M 19 38 O 19 PLAN 

T 20   T 20 PLAN 

O 21   F 21 PLAN 

T 22 Ledermøde L 22 PLAN 

F 23 Divisionstur trop S 23   

L 24 Divisionstur trop M 24 43 

S 25 Divisionstur trop T 25   

M 26 39 O 26   

T 27   T 27   

O 28   F 28 Divisionstur juniorer 

T 29   L 29 Divisionstur juniorer 

F 30 Divisionstur mini S 30 Divisionstur juniorer 

    M 31 44 
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Mini 9/9 Mungo (Thor S) 2 års stjerne 

 9/9 Ibex (Victoria) 2 års stjerne 

 15/9 Pakha (Thor L) 1 års stjerne 

 15/9 Muvin (Oliver E) 1 års stjerne 

 19/9 Chikai (Niclas) 5 års stjerne 

Junior 6/9 Tjo (Kamille) 1 års stjerne 

 9/9 Kanya (Oliver M) 2 års stjerne 

 13/9 Kirba (Josefine) 1 års stjerne 

 16/9 Mowgli (Tim) 3 års stjerne 

 20/9 Fox (Amalie) 1 års stjerne 

 27/9 Gekko (Jack) 39 års føz’da 

Trop  6/9 Melvin (Karen) 22 års føz’da 

 19/9 Chikai - igen 5 års stjerne 

 23/9 Vixen (Lea) 3 års stjerne 

 27/9 Twiga (Sofia) 1 års stjerne 

BB 6/9 Melvin - igen 22 års føz’da 

RRA 15/9 Kala Nag (Britt) 34 års føz’da 

GH 24/9 Thokis (Lene) 21 års stjerne 
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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 

2348 4782 
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@privat.dk 

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: 
 

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 Amagerbanken 5207 - 1501175 Husk at skrive Jeres navn på. Tak ! 
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Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede. 

 
Stifinderne har, som I alle ved en dejlig spejderhytte, der hver uge bruges 
flittigt af alle vores dejlige minier, juniorer, spejdere, seniorer og ledere.  
 

Ting, der bruges flittigt, bliver slidt og under tiden går et eller andet i stykker. 
For at hytten kan blive ved med at være en god ramme om spejderarbejdet i 
Stifinderne, er det nødvendigt, at vi løbende vedligeholder hytten. 
 

Til at stå for den løbende vedligeholdelse har vi oprettet Hyttepatruljen. 
Hyttepatruljen er en uformel samling af forældre, ledere, seniorer og andre 
der har lyst og tid til at give en hånd med til at holde hytten i stand. 
 

De første opgaver vil være at få; genindrettet ”Bjerrehus”, sat tagrender på, 
fjernet skurvognen, lagt de sidste fliser op mod hytten, sorteret brædder 
samt en del mindre reparationer inde og ude. 
 

Vi planlægger næste patruljemøde torsdag den 6. oktober.  
 

Har du lyst til at være med i ”hyttepatruljen” så skriv til  
stifinderne@stifinderne.net  
Hvis der er en anden dag, der passer dig bedre så skriv det i mailen. 
 

På gensyn 
Ledere og spejdere i Stifinderne.Ledere og spejdere i Stifinderne.Ledere og spejdere i Stifinderne.Ledere og spejdere i Stifinderne.    

Med  Regnhilsner Med  Regnhilsner Med  Regnhilsner Med  Regnhilsner     
Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen. Reduktionen.     

 
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   
Oktober- 

Bladet 

22/09-2011 

Reduktionens klumme: 

Jahhhhh! Denne gang er bladet kom-
met på en kraftig slankekur, I kan 
selv regne ud, hvem der ikke er kom-
met med noget indlæg! 
Det er synd for Jer læsere, men vi i 
reduktionen kan ikke trylle! Og vi er 
ikke inspireret til at finde ret mange 
billeder ! 

 
Lad os bare sige:  
Vi er ikke bitre - Nej: Vi er skuffede! 
 
 
Better luck next time!  


