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Tradisjonen tro blir det juleavslutning i år også. Dette er de harde fakta: 

 
 

Dato: SØNDAG DEN 9. DESEMBER 2007 
Tid:  Vi møtes på ferjeleiet kl 1730. Derfra går vi fakkeltog opp til  DRØBAK KIRKE  hvor det er lysmesse kl 1800. 
ALLE SPEIDERE MØTER. 
OG ETTERPÅ: samles vi i kantina på Frogn Rådhus for litt felles hygge. Ta med kaker til felles kakebord og 
KAFFE/drikke til eget bruk, det blir i tillegg salg av brus og pølser. 
 

 
I kirken blir alle nye tatt opp som speidere ved å avgi løftet til lederen sin. Detaljer om dette får du av lederen din. 
På samlingen etterpå blir det merkeutdeling og overgang for aspirantene, samt annen info om året som har gått og  
tiden som kommer. Lysbildeshow er og en tradisjon vi ønsker og opprettholde. 
 
FORELDREFORENINGEN ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL EN HØYTIDELIG OG ARTIG AVSLUTNING  
PÅ SPEIDERÅRET.  
 



                                                                                  
Kjære speidere og foreldre! 
 
Som ny speiderleder, vil jeg få presentere meg. Jeg heter Stein Brustad, bor i Drøbak og har vært speider tidligere i oppveksten. Dvs. at jeg 
startet opp som 7 åring og holdt på frem til jeg ble troppsleder. Da jeg flyttet fra hjemstedet for ca 25 år siden, ble det også en stopp i 
speidingen. Men ”en gang speider, alltid speider, det er derfor med stor glede jeg igjen kommer tilbake til denne organisasjonen. 
Jeg opplever at ting har endret seg, mer enn jeg kunne forestilte meg, derfor er denne første tiden for meg å anse som en slags ”læretid”. 
Heldigvis har vi i troppen blitt en fin gjeng med ledere. Ida og Terje, er nok kjente for de fleste av dere. Videre har Ørnulf og Thomas blitt 
med oss. Og ikke minst Stein (Ankar) som har lang fartstid fra Vestby. Sammen utgjør vi et flott team, full av ideer og pågangsmot. En stor 
takk til hver og en av dere 5! 
Denne høsten, har vært preget av litt usikkerhet rundt fremmøte, og hvem som egentlig er speidere. Vi har måttet omrokkere patruljene, og 
kommer sikkert til å måtte gjøre det igjen. 
Vi vil også fokusere mer på fremmøte i tiden fremover, og hvilke problemer fravær påfører de som faktisk kommer på møtene og ønsker å 
drive speiding. 
Dagens tropp består av 3 patruljer, 21 speider og 5 aspiranter. Vi har gjennomført 7 troppsmøter og en JOTA tur. Temaene vi har vært innom 
er:  
Pioner. Vi var med og bygget et leskjul til sauer. 
JOTA: hvor vi har kunnet ta Jota-merket. Vi har lært om praktisk radiospeiding og kunnskapene som trengs for å kunne drive med dette. 
Førstehjelp: Vi har gjennomført 3 scenarioer hvor speiderne måtte vise evne til å løse realistiske utfordringer. 
 
Av det forestående programmet, vil jeg trekke frem fakkelturen helgen 16-18 November. 
Fredag 16/11 kl 1800, møter BRUF (førerpatruljen) på Speiderhytta for hyggetur ute, sammen med lederne. Øvrige speidere møter Lørdag 
17/11 kl 12.00. Fremmøtested kommer senere. Dette blir en spennende høsttur, med flere overraskelser. Gleder med til å se dere alle på 
denne turen. 
Avslutningsvis vil jeg bare si at det er hyggelig å kunne bli kjent med dere alle, og jeg gleder meg til det videre arbeidet. 
Ønsker dere alle en god og innholdsrik speiding. 

                        Speiderhilsen fra  Stein B 



Speiderleir på lufta 
 

 
I mangel på radioamatør er det lenge siden Drøbakspeiderne har deltatt på Jamboree-On-The-Air (JOTA). I år var det 
på plass, og på selveste 50-års jubileet for JOTA var vi på plass. 

 
I helgen 20-21 dro et 20-talls speidere og ledere sammen med ca ti speidere og ledere fra Fagerstrand til speiderhytta. 
Målet med helgen var todelt: Ha det gøy på tur og ta JOTA-merket.  
Det var flere aktiviteter i tillegg til selve JOTA. Vi hadde revejakt, som vil si å peile seg frem til ”rever”, dvs 
radiosendere i skogen ved hjelp av en radiomottaker. Videre hadde vi internasjonal matlaging. Her var poenget å 
tilbrede en fiskegryte med internasjonal vri fra grunnen av. Aldri har vi sett speidere nyte fisk som kulinarisk 
opplevelse som vi gjorde på denne turen.  
 
Videre hadde vi radi-o-løp, som vil si at en del av patruljen ved hjelp av kart og radio skulle veilede den kartløse, 
andre delen av patruljen til en post med oppgaver i skogen rundt hytta. Tilbake på hytta byttet de om slik at resten av 
patruljen tok neste post. I tillegg hadde vi selvsagt leirbål lørdagskvelden under kyndig ledelse av Ida Marie.  
 
På amatørradio fikk vi kontakt med ca 60 stasjoner fra 15 ulike land i Europa, noe som utfordret både 
mikrofonskrekken og språkkunnskapen. Begge deler ble for de fleste overvunnet. Se bilde side 8. 
 
JOTA ble et kjempefint arrangement, og vi stiller sterkt også neste år. 
For flere bilder og mer om JOTA, se våre nettsider www.drobak-speiderne.no. 
 
(ankar) 



 

Denne gangen :  JOAKIM BALSLEV 
 

Hvor lenge har du vært i speideren? 
Siden 4.klasse 

Hva er kulest med speideren? 
Leir, og å møte fine jenter som Tiril 

Hva er den beste leiren du har vært på? 
England  Tolmers 07 

Hvilken tur ville du ha dratt på en gang til? 
England  Tolmers 07 

Hva er det verste du har glemt hjemme eller mistet på speidertur? 
Soveposen  

Hva klarer du deg ikke uten på speidertur? 
Sovepose 

Hva er det viktigste du har lært i speideren? 
Å være en god venn 

Hvilken av speiderlovene synes du er den beste/viktigste og hvorfor? 
Å være en god venn 

Hvor mange i din familie har vært/er speider? 
En, pappa 

Kan du tenke deg å fortsette som leder når du blir eldre? 
Kanskje? 

Har du en morsom opplevelse i speideren som du vil fortelle om? 
Da vi kælva på kanotur 

Hvem utfordrer du til å svare neste gang? 
Dante 



 

Småspeidernes fullmånemøte på rådsklippen i Jungelen!                                
tirsdag 13. nov 2007 
 
Sist tirsdag, i snødrevet, var det møte på rådsklippen i ulveflokken. Her fikk alle småspeiderne sine jungelnavn. 
Navnet ble skrevet på en skinnlapp som skal henges på venstre brystlomme på speiderskjorta. 
 
Kvelden startet med å gå uten lommelykter fra speiderhytta og til den hemmelige rådsklippen som ingen voksne 
mennesker vet hvor er. Småspeiderne gikk med fakler til de fant lederen for ulveflokken, Akela, sittende ved leirbålet 
på rådsklippen, på skinnet til Sheera Kaan. 
 
Etter den høytidelige tildelingen av jungelnavn trente vi på gjemsel og det å være stille og smyge seg frem i skogen i 
mørket. Til slutt var alle småspeiderne så godt gjemt at lederne ikke fant noen. 
 
Vi avsluttet med speiderbønn ved bålet og gikk samlet tilbake til hytta. 
 
___________________________________ 
 

Småspeidernes overnattingstur: 
 
Midt i oktober, rett etter at frosten hadde kommet, gikk alle småspeiderne ut i skogen med egne pakkede sekker for å 
overnatte i gapahuk. 
 
Vi satte opp gapahukene, etablerte leiren, med stor bålplass for over 30 stk, og vi trente på ulike speiderferdigheter. 
Det var stort engasjement rundt både knuter, førstehjelp, spikking og matlaging over bålet. Mange av de aktivitetene 
vi gjorde fører frem til et merke som speiderne vil få utdelt på juleavslutningen. 
 
Det var flott innsats fra alle, og spesielt hyggelig var det at samtlige småspeidere stilte opp til overnattingsturen!  
Vi ser frem til neste overnattingstur på nyåret! 
 
Flokkhilsen Akela 



 
 
 
 
To bilder av flokken på tur (Foto: Pål B Olsen): 
 
 
 

      
 



 
 

Jamboree 
I sommer var jeg på jamboree, en stor internasjonal speiderleir. Det arrangeres hvert fjerde år, i år var det i England, 
fordi det var 100 år siden den første speiderleiren på Brownsea Island.  
På jamboreen var det speidere fra hele verden, det var representanter fra 158 land i verden, det er alle land som har 
speiding. Til sammen var det ca 40000 speidere samlet, så dette var en stort arrangement. Fra Norge var vi ca 600, 
med deltagere, IST (internasjonal service team) og kontingent ledelse.  
Temaet for leiren var ”One world, one Promise” altså ”En verden, ett løfte” Dette var på grunn av at den 1. august, nøyaktig kl. 8, 
skulle alle speidere i hele verden avgi løftet sitt på nytt, også vi på jamboreen. Samtidig med dette var det noen utvalgte fra hvert 
deltagende land på Brownsea Island, med direkte overføring til jamboreen. Det var en veldig spesiell opplevelse når 40000 speidere 
på en gang avga løftet sitt, sammen med oss, og samtidig tenke på at dette nå skjer samtidig i hele verden.  
 
Men det var jo bare èn dag…  
 
Resten av tiden holdt vi på med masse annet gøy, vi hadde World village, der alle landene hadde med noe fra sitt eget 
land, for å vise seg frem. Der kunne vi spille på det finske nasjonalinstrumentet kantele, prøve klær fra de 
nederlandske antiller, ha treben løp med tresko fra Nederland og spise norske sveler, eller kanskje man heller ville ha 
belgiske vafler. Det var nok å finne på.  
En annen dag hadde vi om søppel, alt som vi kaster, som er fullt brukbart, vi lagde broer, bilder og 
musikkinstrumenter. Ett annet sted kunne vi drive med pionering, få massasje, lære å sjonglere, leke med diablo, gå 
på stylter eller leke i trapes. Det var masse aktiviteter, og det var ingen grunn til å sitte i teltet og sløve. 



 
 
Vi var også i Gilwell Park en dag, det er hovedsenteret for speiding i England. Her var det også masse forskjellige 
aktiviteter, som skulle lære oss om engelsk speiding, som katapultlaging, bål, rapellering, bueskyting, og hinderløype. 
I tillegg var det informasjon og filmer om opprettelsen av speiderbevegelsen, og Baden- Powell selv.  
En dag var vi også ute av leirområdet og gjorde uken gode gjerning. Vi lagde en parkeringsplass, uten å asfaltere slik 
at gresset overlevde, andre rensket opp i den nesten gjengrodde parkdammen i nærmiljøet, andre igjen ryddet opp i en 
overgrodd hage osv.  
 
Alt på leiren foregikk på minst to språk, engelsk og fransk. I noen tilfeller var det også oversetting til spansk, men det 
var overraskende lite. Men stort sett kunne man forstå det som skjedde, selv om man ikke forsto språket.  
Religion hadde også sin plass på jamboreen, man kunne være med på katolsk messe, eller Won buddhistisk 
meditasjon. Alt dette var meget lærerikt, og det var med på skape forståelse for andre kulturer. 
En annen ting son bidro til å lære om andre kulturer var GDV, Global Development Village. Her var det mange 
aktiviteter basert på denne verdenens problemer, både fattigdom, global oppvarming, og forurensing.  
Det å være på jamboree er noe som ikke kan beskrives med ord, det må oppleves. Det er en helt egen stemning, ett 
meget spesielt fellesskap, for selv om vi var fra så mange ulike land, og snakket så mange ulike språk, var det én ting 
vi alle hadde felles. Vi var speidere. 
Jambo! Fra Ida Marie Hagen 

 



                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK 

 
 
  
. 

 
             
 

 

Dette skjer i nov/des : 
 
Bruf-tur 16-17 november 
 
Troppen tur 17-18 nov. 
 
Juleavslutning 9. desember 
med fakkeltog og 
opptakelse 
 
Oppstart: 7. og 8. januar 
 

         HAR DU STOFF TIL 
DS’EN, SEND DET TIL  
REDAKTØREN 

terjhag3@online.no 
STOFFRIST ER 20.01.08 

NESTE DS ER I DIN 
POSTKASSE ca 1. februar 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
              
 

Høstens flaskeaksjon 
 

Foreldreforeningen takker alle 
speidere og foreldre for super 

innsats på høstens aksjon. 
Enorme mengder flasker gir gode 

penger i kassa.( Vi kommer 
tilbake med beløpet når vi har fått 

oppgjør fra Coca Cola.) 

Følg også med på  
www.drobak-speiderne.no 

Det er oss! Og nå har vi fått en 
ansiktsløfting!. 


