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Velkommen til Leir- og infokveld 

i 

Drøbak/Frogn Speidertropp 

 
Lederne i troppen inviterer speidernes 

foreldre/foresatte til infomøte 

 

Mandag 25. februar på speiderhytta  

Fra kl 1830 – 2000 (samtidig med troppsmøtet). 

Program: 

Presentasjon av ledere 

Plan for perioden frem til sommer 2009 

Forventinger til speidere og foresatte 

Troppsleir Brimiland 2008 

 

Vi vil siste halvtimen vise frem bilder fra 2007-

sommerens kretsleir på Tolmers i England. Dette vil 

også speiderne delta på. 

 

Enkel servering. 

Vi håper at alle foreldre og foresatte har anledning 

til å komme da vi synes det er viktig å få møte dere. 

 

Ved spørsmål kan du kontakte troppsleder Stein 

Brustad på mobil 900 51 700 eller brustad@bico.no  

Velkommen! 

 



                                                                               
HYTTETUR FOR TROPPEN 

 

Andre helg i februar drar troppen på hyttetur til Tretjernskoia i 
Østmarka. 
 
Avreise skjer fra Biltilsynet lørdag 9. februar kl 0930. vi må kjøres dit 
og hver patrulje ordner selv transport. Speiderne skal slippes av ved 
Krokhol Golfbane, derfra skal vi gå ca 3 km inn til hytta. 
Vi skal hentes samme sted søndag den 10. kl 1500. 
 
Enkleste kjørerute er E6 mot Oslo til avkjøring Enebakk rv 155, like etter 
avkjøringene til Siggerud og Sørmarka ligger Krokhol Golfbane på venstre side. Det 
er kortere å kjøre via Siggerud/Fjell hvis du er kjent.  
 
Vi skal sove inne men være mye ute så det er viktig med riktig 
påkledning.  
NB!: Hvis det er skiføre går vi på ski til hytta, dette bestemmes dagen 
før turen (kontakt Terje hvis det er tvil).  
Ta uansett med skistaver (eller gåstaver) på turen. 
For tips til klær og utstyr, se nettsidene våre. 
Mat avtales på troppsmøte mandag den 4. 
 
Håper alle blir med på turen, det kommer til å bli kjempegøy…. 
Er det spørsmål til turen, kontakt Terje eller en av de andre lederne (se 
midtsidene) 
PS: 
Peffer og asser (som ikke er på CampAlpin) drar allerede fredag kveld, dette avtales 
direkte med disse på møtet mandag. 



                                                                          
 
Troppen driver for tiden med å lage patruljebanner, vi gleder oss til de blir 
ferdige. Men det viktigste i troppen i tiden fremover er årets leir. Foreløpig 
har vi bare bestemt sted og uke, men en komité jobber med detaljer som 
konkrete datoer, hvem vi skal invitere med oss, opplegg på leiren osv. Har du 
noe å bidra med eller tips til komiteen hører de gjerne fra deg, kontakt 
Stein’ene eller Ørnulf.  
Leiren blir i uke 26, i nærheten av Brimiland, se www.brimiland.no  
Info kommer fortløpende på våre egne hjemmesider. Følg med! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

STILLING LEDIG ! 
 

Både gruppa og Foreldreforeningen trenger sårt ny kasserer. Er dette en 
oppgave som passer for deg, ikke nøl med å si fra. Som kasserer blir du, som 
speiderforelder, fritatt fra andre dugnader og pengeinnbringende tiltak som 

arrangeres.  
Ikke vær redd for at det er mye jobb, systemet ligger der så det eneste kravet 
er at du kan telle til mer enn 100! Og  kanskje avse litt tid på et møte i ny og 

ne.  
Vi ønsker oss altså noen som kan holde litt styr på det økonomiske slik at de 

andre lederne kan drive med mer aktiv speiding.  
 

TAKK FOR AT DU MELDER DEG….! 
 

Ring gruppeleder Ann Kristin, se midtsidene, eller en av de andre lederne i 
dag, i morgen kan det være for sent. 



 

 

Denne gang :  BJARNE BALTZERSEN 
 

Hvor lenge har du vært i speideren? 
Fra 5-9 klasse 

Hva er kulest med speideren? 
Litt for skjellig, jeg liker godt å sove i skogen 

Hva er den beste leiren du har vært på? 
Kanoleiren i 2005 

Hvilken tur ville du ha dratt på en gang til? 
Kanoleiren 

Hva er det verste du har glemt hjemme eller mistet på speidertur? 
Ja sovepose men jeg fikk låne av en leder 

Hva klarer du deg ikke uten på speidertur? 
Sovepose 

Hva er det viktigste du har lært i speideren? 
Førstehjelp 

Hvilken av speiderlovene synes du er den beste/viktigste og hvorfor? 
Å være en god venn. Fordi det er hyggelig å ha hen god venn 

Hvor mange i din familie har vært/er speider? 
Mine to små søstre sluttet akkurat. Og bestemor når hun var yngre 

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? 
Nei jeg kommer ikke på noen akkurat nå 

Hvem utfordrer du til å svare neste gang? 
Christian 



 

 
 

Flokken i vinter: 
I vinter fokuserer vi i flokken på å være ute om vinteren og hvordan kle seg 
da. På de to første møtene har småspeiderne hatt i oppgave å sanke ved i 
skogen som er så tørr at vi kan tenne bål med den – og det har de klart! Til og 
med når det regnet. Alle har fått prøve å bygge og tenne bål, samtidig som de 
lærer bålreglene, og bl.a. at ingen småspeidere får lov å bruke fyrstikker uten 
en voksen. Ungene er utrolig engasjerte og flinke, og som belønning for å få 
fyr på bålet ble det vafler til alle – stekt på bålet. Nam. 

 
Vi har også startet å lære om kart og kompass. Det kan være vanskelig i 
starten, men speiderne samarbeider i grupper og hjelper hverandre, så det går 
bra. – Og ofte legger vi opp til læring gjennom lek, både å løpe etter 
himmelretningene, og hvordan å snike seg frem mot Mowglis bål i mørket 
uten å bli hørt av Mowgli. (Dette er noe dere kan trene på hjemme; slå av 
lyset i stua og sett i gang og snik!) 
 
Mye av det vi gjør for tiden er aktiviteter som vil gi speidermerker, og det er 
forberedelser til noen større arrangement som kommer denne våren: Spesielt 
til hytteturen i mars og småspeiderdagene i mai-juni. På småspeiderdagene 
skal vi konkurrere mot andre flokker i Follo Krets. Da får man poeng for 3 
hovedområder: speiderferdigheter, samarbeid og oppførsel. På hytteturen blir 
det overnatting inne i speiderhytta, men med masse aktiviteter utendørs på 
dagtid. 
 
En annen ting vi trener på i speidern er ”Kims lek”. For de av dere som ikke 
vet hva det er kan dere lese om Kim i egen artikkel på side 10 i denne avisa. 
 
Flokkhilsen Akela 



Glimt fra flokkens møter. Du finner mer på hjemmesidene våre. 
 
 Himmelretningene lærer vi med gode huskeregler!  
Under: Ivrige speidere finner speiderhytta på kartet. 
(Alle foto: Pål B Olsen): 

 

 



Historien om Kim 
Viste du at... 
... Kims lek har fått navnet sitt etter en gutt fra India. Kim, eller som han i virkeligheten het, 
Kimbal O`Hara, var sønn av en irsk soldat som var stasjonert i India. Begge foreldrene hans 
var døde, og han ble oppdratt hos en gammel tante. Lekekameratene hans var innfødte, så han 
lærte språket og skikkene deres bedre enn noen annen europeer.  
Kim ble bestevenn med en omvandrende prest i India, og sammen streifet de to gjennom hele 
den nordlige delen av landet. En dag møtte de det regimentet som Kims far hadde vært med i, 
og da han besøkte soldatene i leiren, ble han arrestert, mistenkt for å være tyv. Da de 
undersøkte ham, fant de dåpsattesten hans og en del andre papirer. Da de så hvem han var, 
tok de vare på ham og tok seg av oppdragelsen hans. Men så snart Kim så høve til det, kledde 
han seg som de innfødte barna og lekte med dem.  
En tid senere ble Kim kjent med Mr. Lugan, som handlet med gamle smykker og andre gamle 
saker. Lugan hadde et inngående kjennskap til de innfødtes vaner og skikker og forstod seg 
godt på hvordan han skulle omgås med dem. Han passet derfor godt inn i en annen stilling 
som han hadde. Han var medlem av regjeringens hemmelige etterretningstjeneste.  

    
Mr. Lugan fant snart ut at Kim hadde mange egenskaper som kunne utnyttes i 
etterretningstjenesten. Derfor begynte han å trene ham i alle slags små ferdigheter. Det første 
han gjorde, var å trene Kims hukommelse. På et brett han hadde, la han opp en del gamle 
juveler, og Kim fikk lov til å se på dem en kort stund. Så la Lugan et tørkle over brettet, og 
Kim måtte fortelle hva han hadde sett. Det var ikke stort Kim klarte til å begynne med. Han 
husket knapt antallet av steiner. Men etter hvert trente han seg opp.  
Det varte ikke lenge før han kunne beskrive et brett med over femti steiner av forskjellige 
slag. Han kunne ikke bare nevne antallet, men også si hvor mange som hadde den fargen og 
hvor mange den, hvor mange som hadde så og så mange kanter, og å videre i detalj, noe om 
hver eneste stein.  
Da han var blitt dyktigere, satte Lugan ham til andre og mer krevende oppgaver - han ble 
medlem i den hemmelige etterretningstjenesten. 

Kims lek 
Et visst antall ting legges på et bord, et fat, på bakken eller lignende og dekkes til med et 
klede (kjøkkenhåndkle, pledd etc) 

1. Kledet fjernes og deltakerne får se på tingene i for eksempel 30 sek før kledet igjen 
legges tilbake over tingene.  

2. Nå skal deltakerne forsøke å huske så mange ting som mulig.  
    Den speideren eller den patruljen som husket flest ting vinner. 



FLASKEAKSJON 
 

 

 
 

Vi har fått inn beløpet fra siste aksjon: 

 
Kr 10700,-  

Det er veldig bra. Takk alle som bidro. 
 

Neste flaskeaksjon blir 
Man 19 og tirs 20 Mai. 

 
Begynn å samle allerede NÅ!  

 
LEIRBÅLSKAPPER 

Flere i troppen etterlyser dette. Stoff til kapper kan 
bestilles på www.alltidberedt.com søk på ”stoff” 

og bestill grønn (selv om det ikke er at alternativ!). 
Pris kr 168,- + porto. 

Mønster og ytterligere opplysninger skaffes hos 
Elizabeth (tlf 41460742). 

 
FF skal forsøke å gjøre klar noen ”mønsterpakker” 

til foreldremøtet den 25. feb, der kan vi snakke 
mer om det, og kanskje få i stand en felles 

bestilling. 



                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK 

 
 
  
. 

 
             
 

 

Dette skjer i FEB/MARS : 
 
Bruf-tur 8-9 februar  
 
Troppen tur 9-10 februar 
 
Flokken tur 8-9 mars 
 
Gruppeting 26. februar 
 
Foreldremøte tropp 25/2 
 

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

terjhag3@online.no 
STOFFRIST ER 20.03.08 

NESTE DS ER I DIN 
POSTKASSE ca 1. april 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
UTLEIE: 

Husk at du kan leie speiderhytta 
til (barne)bursdager, 
konfirmasjoner og andre rusfrie 
arrangementer. Ta kontakt med 
hyttefuten eller en av lederne. 
 
Vi har også kanoer til utleie, så 
skal du på tur er det bare å ta 
kontakt.  
 
Hilsen Gruppa      
 

Følg også med på  
www.drobak-speiderne.no 
Det er oss! Der ligger alt du 

trenger av info! 


