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Hei alle speidere og ledere. Velkommen tilbake til en ny høst for speiding.
Håper alle har hatt en fin sommer. Noen av oss hadde en kjempetur til
England, men det er det flere som skriver om så jeg skal ikke si noe om det.
Det blir en spennende høst for oss alle. Vi har mange nye ledere og vi har
ennå ikke fått helt på plass hvilke speidere som blir med oss videre, men jeg
håper dere gir de nye lederne en sjanse og blir med en stund til. De vil jo
komme med nye og spennende ting inn i gruppa. Ellers vil jeg fortsette som
gruppeleder en stund til, og jeg har med meg Bjørn og Lars i
gruppeledelsen. Det er jeg glad for. Tror at det og ha med de tidligere
lederne i gruppen kan være en fin hjelp for de nye lederne og stabliserende
for gruppa. Jeg gleder meg til fortsettelsen.
Speiderhilsen fra

Ann-Kristin

FLASKE AKSJON FOR ALLE SPEIDERE:

I stedet for vanlige møter blir det flaskeaksjon 15.og 16. oktober. Alle speidere og
en forelder med bil, må møte
en av dagene.
Det foregår på den måten at hver bil får utdelt en rode og noen speidere, som ringer på dørene hos folk og spør om de vil
støtte speiderne med tomflasker. Disse samles opp og leveres samlet etter endt tur. Alle foreldre og speidere har møteplikt
en av dagene, velg selv hvilken. Dette er den viktigste inntektskilden gruppa har og det
er Foreldreforeningen som arrangerer, og det blir som vanlig enkel servering til deltakerne. Fravær medfører gebyr
dersom man ikke har meldt fra på forhånd.
Kontaktpersoner er Wenche Sunde, mob.41281071, Elizabeth Grønlund mob 41460742.

Frammøte på Sand-Andersen, Holter Industriområde like ved bussene, kl 1800
begge dager. Det varer normalt til
kl 20.30-21.00. Speiderne må ha speiderskjorte og evt skjerf.
Vel møtt og lykke til.

De nye lederne er godt i gang med terminen, både Team Jacob i flokken og Team Stein i troppen. Siden sist har de
imidlertid fått flere i laget sitt.
Kort presentasjon:
I flokken har vi Pål Brikt Olsen, kjent fra Amta og Idrettens Grunnskole.
Bør være bra vant med å jobbe med unger, samt er vel selvskreven som gruppas fotograf og skribent? Har ikke vært
speider før.
I troppen treffer vi Stein Ankarstrand, gammel speider med lang bakgrunn, fra Forsvaret og som speider bla i Vestby. Har
også vært med i stab under leire, nå senest på Tolmers.
Siden han og heter Stein, må vi finne en måte å skille de to ”steinene”. Det blir nok en konkurranse i troppen om å lage
navn, foreløpig er de bare ”den eldste” og ”den yngste”
Velkommen begge to, og lykke til.
Men vi trenger fortsatt kvinnelige ledere…..!

SÅ LITT ØKONOMI.
Hurra vi har fått støtte til vårt lederprosjekt!
Som dere vet så gikk vi ut i Amta og søkte etter nye ledere da det var akutt ledermangel - spesielt i troppen. Vi fikk veldig
bra respons, og det ble etter hvert klart at Stein Brustad var klar til å overta som troppsleder. Han fikk også med seg
Ørnulf, Thomas, Ida Marie og Stein A. I realiteten skiftet vi ut hele ledelsen i troppen og det medfører selvsagt en del
utfordringer. Gruppeledelsen valgte derfor å invitere med de dessuten også på leiren. Dette var kjempebra. De fikk en
unik mulighet til å bli godt kjent med speiderne, samtidig som de så hvordan vi gjorde tingene hos oss. På denne måten
fikk de en fin start for å drive troppen videre.
Vi fant ut at det var mulig å søke FRIFOND om støtte til å styrke ledermiljøet. Vi søkte og har nettopp fått melding om at vi
er tildelt kr 30 000,-. Beløpet skal dekke utgiftene til leirutgifter og reise for lederne. Dette var normalt penger som
Gruppen hadde dekket.
Bjørn

Denne gangen

: ANDREA Rokke Elvebakken

Hvor lenge har du vært i speideren?
Siden 3.klasse, så det blir 6 år.
Hva er kulest med speideren?
Å treffe nye folk og få nye venner.
Hva er den beste leiren du har vært på?
Englandsleiern nå i sommer var veldig bra.
Hvilken tur ville du ha dratt på en gang til?
Enten camp alpine 07 eller pinseleiern på Tjernsbråtan 07.
Hva er det verste du har glemt hjemme eller mistet på speidertur?
Jeg har mistet to speiderkniver.
Hva klarer du deg ikke uten på speidertur?
Uten varme klær og gode venner hadde jeg nok hatt en kjip tur.
Hva er det viktigste du har lært i speideren?
At man skal verne om naturen.
Hvilken av speiderlovene synes du er den beste/viktigste og hvorfor?
Å være en god venn og hjelpe andre er viktig fordi alle trenger gode venner.
Hvor mange i din familie har vært/er speider?
Bestefar og søstern min Johanne.
Kan du tenke deg å fortsette som leder når du blir eldre?
Jeg vet ikke ennå, men jeg har hvertfall lyst til å bli rover.
Har du en morsom opplevelse i speideren som du vil fortelle om?
Jeg vet at flere har nevnt badeepisoden på FRI:05, men de som var med vet hva som skjedde
og det er morsomt å tenke tilbake på.
Hvem utfordrer du til å svare neste gang?
Har Joakim svart ennå?

Her er en samlet oversikt over hva som skjer i Speideren i september og oktober. Husk å legge merke til om
aktiviteten er for flokk (3. og 4. klasse) eller tropp (5-10) eller ledere.

Terminlisten er fjernet i nettutgaven av DS.
Se egen link på www.drobak-speiderne.no

LEDERLISTE
Ann-Kristin
Bjørn
Lars
Stein
Ørnulf
Thomas
Ida Marie
Stein
Terje
Jakob
Møyfrid
Tor
Pål

Wiik
Brekke
Alm
Brustad
Vøllestad
Henie
Hagen
Ankarstrand
Hagen
Dahl
Hveding
Linchausen
Brikt Olsen

Hvitstenveien 145
Seljeveien 5
Bokfinken 12 B
Åmålveien 41 A
Holtbråtvn. 11
Ermesjøåsen 36
Bokfinken 8 A
Aronsvein 9
Bokfinken 8 A
Askveien 6
Spurvefaret 13
Heervn 4
Holter terr. 22

ann-

64932396

90549638 kristin.wiik@ergogroup.no
95766606 bbrekke2@online.no
916 39 399 lar-alm@online.no
90051700 stein@brustadnestegard.com
92284817 ornulfv@hotmail.com
91 111 272 thomas@toppen.no
98617503 ida_1701@hotmail.com
95467696 ankarstrand@bluezone.no
90700090 terjhag3@online.no

64935463
64931129
64935463
64935474 951 05 111
64938545 92463233
64932766 95471750
64932264 90988615

jacob@jdconsulting.no
hveding@drobakadvokatene.no
tor.linchausen@solarnorge.no
paal.br.olsen@amta.no

30 Drøbak speidere på leir i England
Follo krets hadde i anledning speidernes 100-årsjubileum lagt årets kretsleir til Tolmers speidersenter like nord for
London. Leiren varte en drøy uke fram til søndag 5. august. Sammen men Follospeiderne var det også speidere fra AustAgder, Salten, Hordaland og Vest-Oppland. Den norske kontingenten var på 640 speidere og ledere. I tillegg var det
omtrent like mange fordelt på Spania, Nederland og England.
Tolmers Speidersenter er et stor aktivitetspark med masse aktiviteter – både tradisjonelle leiraktiviteter men også en
masse aktiviteter som en ikke tradisjonelt forbinder med speidere. Dette kan være bueskyting, ”laserdueskyting”
luftgeværskyting, klatring i vegg, laser krig, ansiktsmaling, gladiators, media, pussling, 4- hjuls-motorsykkel for over og
under 12 år, bading, seiling og bowling. De fleste aktivitetene foregår i leiren, mens noen få var lagt til området utenfor
leiren. Speidersenteret har helårsdrift og er åpent for bla speidere, skoleklasser, firmaer og andre grupper også resten av
året.
Dagen i leiren var ganske hektisk for speiderne med revelje kl 0700, frokost og flaggheis. Deretter var det å dra på
dagens aktiviteter – inntil 2 før og 2 etter lunsjen som er mellom kl 13 og 14. Speiderne var i farta hele tiden og syntes det
var både spennende og morsomt. Det er jo spesielt spennende med å jobbe med speidere fra andre land. På kvelden var
det tid for å treffe nye og gamle venner, ha leirbål og hygge.

Været
Været i England var selvsagt et alvorlig tema før avreisen fra Norge med flom og mye uvær. Tolmers har heldigvis ligget
utenfor uværsområdet, så vi kom til et tørt og fint leirområde. Etter ganske mye regn den første natten ble det kun sol og
solbrente neser etterpå. Det er en viktig faktor for blide speidere.
Verdens- Jamboree
Samtidig med vår leir ble det også arrangert verdens-Jamboree like i nærheten. På jamboreen var det speidere fra hele
verden fordelt på 163 land Alle Drøbak-speiderne fikk anledning til å besøke Jamboreen Dessverre traff vi ikke Ida Marie
da vi var på besøk, men med 40 000 speidere i leiren og ca 10 000 besøkende hver dag var det stor aktivitet og ikke lett å treffe enkeltpersoner. Det var et stort marked for bytting av merker, skjerf
og speiderskjorter. Mange av våre speidere kom hjem med mange spennende ting. Det er en stor opplevelse å treffe så
mange speidere fra alle verdenshjørner.
100-Års jubileum
Under leiren feiret speiderne over hele verden sitt 100-års jubileum. 1. august 1907 arrangert speidingens grunnlegger
Baden Powell verdens første speiderleir på Brownsea Island syd i England for 20 speidergutter. Dette var opptakten til det
som i dag er verdens største barne- og ungdomsorganisasjon med over 38 millioner medlemmer på verdensbasis.
Jubileet ble blant annet markert med at alle speidere fornyet sitt speiderløfte i en Sunrise Ceremony. Det var selvsagt en
stor markering både på jamboreen, i Tolmers men selvsagt også på Brownsea Island.
London tur
Er det mulig å være på leir utenfor London uten å benytte anledningen til å dra inn til selve byen? Nei det er det ikke.
Derfor hoppet vi onsdag på toget inn til London for å få med litt shopping og besøke noen av de mange
turistattraksjonene. Det ble sent på kveld før slitne men kjempefornøyde speidere returnerte til leiren med mange
handleposer.
Under en egen seremoni på leiren fikk ny troppsleder Stein overrakt ”ledergenseren” av gammel troppsleder Bjørn. Dette
markerte lederskifte i troppen. Viktig både for Stein og speiderne at de fikk anledning til å bli kjent med hverandre på
leiren.
Bjørn Brekke
Avtroppende Troppsleder

Som dere alle vet har Bjørn sluttet som troppsleder etter utallige år. Han blir ikke helt borte heldigvis, han blir
med i gruppestyret fremover. Her er et ”avskjeds”portrett om speiderkarrieren hans.

1 Hvor lenge har du vært speiderleder/troppsleder?
Jeg begynte som småspeiderleder i januar 1998 var med i flokken til sommeren 2001. Etter landsleiren Urban 2001
overtok jeg som troppsleder.
2. Var du speider som ung? og hva er den største forskjellen siden dengang?
Jeg begynte i speideren i Sauda i 1972, og gikk gradene opp til Peff. Den gangen var det Peffen som var viktigst, og det
var han (før sammenslåingen med jentene) som ledet møtene og drev patruljen. Vi hadde troppsmøte en gang i
måneden. Etter hvert ble jeg Rover og dro på mange arbeidsleirer både i inn og utland.
3. Ditt beste minne som leder i Drøbak?
Jeg har veldig mange gode minner om flotte turer og leirer, men også om mange flotte speidere og ledere. Husker
spesielt en morgen ved Klärelven i fjor. Kjempeflott vær og en helt stille elv fløt forbi. Vi var bare noen ledere som lå
akkurat der da speiderne hadde fått lov til å stoppe for natten der de ønsket..
4. Ditt verste minne som leder i Drøbak?
Tja – kommer ikke på noen i farten som utpeker som verst….
5, Hvilken tur/leir vil du oppleve på nytt?
Sommerens tur til England var så absolutt en høydare. Mange flotte opplevelser besøk som til Jamboreen, Gilwell Park,
Brownsea Island, men også minnene om hyggelige og greie speidere som koste seg på leir. Det var flott vær og
hyggelige dager! En perfekt avslutning som troppsleder!
6. Hva er det viktigste med speiding, lokalt og globalt
Jeg synes at friluftslivs delen er den viktigste. Her er speideren en god motvekt mot stillesittende databruk. Speiderne
lærer å ta vare på hverandre og bli selvstendige.
I en større sammenheng så mener jeg at speideren er fredsskapende. Besøket på Jamboreen hvor mer enn 40 000
speidere fra hele verden møtes. På torget var det representanter fra alle de største religionene side ved side.
7. Hvilken av speiderlovene synes du er den viktigste, og hvorfor?
Det er faktisk mange av speiderlovene som er svært viktige og jeg tror det er vanskelig å si at den ene er viktigere enn
den andre. Helt fra småspeidertiden har jeg hevdet hardt at en speider er en god venn, men i det ligger det jo også at han
er hjelpsom og hensynsfull og tar ansvar for både seg selv og andre. Det var minst 3 av speiderlovene
I en større sammenheng mener jeg at å arbeide for fred og forståelse mellom mennesker er kanskje det aller viktigste,
men i en tid hvor miljøet er i ferd med å bli en knapphetsfaktor er det ikke minst viktig at en speider kjenner naturen og
verner om den.
8. Hva er det verste du har lagt igjen hjemme før en tur
En gang reiste jeg fra all maten min - da var det godt at Jeppe hadde tatt med seg mye ekstra!

9 Hva "må" du ha med deg på tur?
Tja – soveposen er jo kjekk og ha. Har etter hvert også vendt meg til at det er godt
å ha feltseng når vi er på leir…
10 Hva er du mest stolt av å ha gjort som speider?
Tror faktisk det er at jeg har vært troppsleder i Drøbak Frogn speidergruppe i 6 år.
Det har vært mange speidere innom troppen i denne tiden – vi var faktisk hele 44
på en gang for noen år siden. Tror mange av disse speiderne har mange gode
minner om fine turer og gode venner. Ellers så var jeg jo med å få lagt inn vann
og kloakk på hytta – det var bra!
11 er det noe du gjerne skulle gjort som du ikke har i speidersammenheng?
Skulle gjerne ha vært med på en Jamboree. Var tett på da den ble arrangert i
Thailand for 4 år siden. Var med på arbeidsleir i 1975 på Lillehammer, men aldri
som deltager.
12. Hvilket råd har du gitt/vil du gi de nye lederne?
At de deler på ansvaret slik at alle kan være borte fra en tur eller et møte uten å
ha dårlig samvittighet for det for det er andre som trår til.
13 har du en "speiderrekord"?
Nei tror ikke det
14 Hvor mange utenetter har du som speider, cirka? Det har jo blitt en del gjennom mange år La oss ta et snitt på
15 netter i 17 år. Oi! Det blir 255 netter det….
15. Hva i alle dager skal du gjøre på mandagene nå?
Tja det blir vel å sitte å tvinne tommeltotter det
Takk for det Bjørn, neste gang spør vi Jeppe!!?

-

-------------------------------------------------FORELDREFORENINGEN
Foreldreforeningen består av foreldrene til alle speidere
og småspeidere.
Hovedsakelig oppgave er driften av speiderhytten, samt å
få inn nok penger til vedlikkehold og drift.
Dette gjøres bla ved 2 flaskeaksjoner pluss 2 dugnader på speiderhytten i løpet av året.
Kontaktperson for Foreldreforeningen er
Elizabeth Grønlund mob 41460742.

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK
HAR DU STOFF TIL
DS’EN, SEND DET TIL
REDAKTØREN
terjhag3@online.no
STOFFRIST ER 15.10.07
NESTE DS ER I DIN
POSTKASSE ca 1. november
- - - - - - - - - - - - - - - Velkommen
til alle nye speidere som har
. begynt i høst.
Dette er info-avisa vår, her finner
dere turreferater, info om
kommende arrangementer og
”alt” du trenger å vite om
speiding i Drøbak.
Hvis du har lyst til å bidra med
noe, en vits eller en historie eller
har et spørsmål eller hva som
helst, så send det til redaktøren.

Dette skjer i høst :
Flokken tur 13-14 okt.
Troppen tur 20-21 okt.
Gruppeting 8. oktober
Flaskeaksjon 15-16 okt.

Følg også med på
www.drobak-speiderne.no
Det er oss! Og nå får vi en
ansiktsløfting!.

