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På gruppetinget i februar, ble Terje Hagen valgt til ny gruppeleder etter
Ann-Kristin Wiik, som har holdt på i en årrekke. På vegne av alle som har
vært speidere i Drøbak de siste årene benytter vi anledningen til å takke AnnKristin for en vel utført jobb. Hun er fortsatt med i gruppestyret og ble også
valgt inn i kretsstyret for ett år.

LEDERLISTE:
Ann-Kristin Wiik
Bjørn
Brekke
Lars
Alm
Stein
Brustad
Ørnulf
Vøllestad
Thomas
Henie
Ida Marie
Hagen
Stein
Ankarstrand
Terje
Hagen
Jakob
Dahl
Møyfrid
Hveding
Tor
Linchausen
Pål
Brikt Olsen
Foreldreforeningen:
Elizabeth
Grønlund

90549638
95766606
91639399
90051700
92284817
91111272
98617503
95467696
90700090
95105111
92463233
95471750
90988615

ann-kristin.wiik@ergogroup.no
bbrekke2@online.no
lar-alm@online.no
stein@brustadnestegard.com
ornulfv@hotmail.com
thomas@toppen.no
ida_1701@hotmail.com
ankarstrand@bluezone.no
terjhag3@online.no
jacob@jdconsulting.no
hveding@drobakadvokatene.no
tor.linchausen@solarnorge.no
paal.br.olsen@amta.no

41460742 lizpost@online.no

Drøbak/Frogn speidergruppe inviterer alle speidere, foreldre, søsken, familie
og andre interesserte til markering av ”speidernes nasjonaldag”
St. Georgsdag

Søndag den 20. april fra kl 1100-ca 1330 ved Speiderhytta

Flokken og troppen, og flere av foreldrene(?) er allerede på tur, men de øvrige
inviteres til medbrakt lunsj (frokost!?) på bål fra kl 1100. Vi byr på sosial
sammenkomst og sporløype for hele familien før høytidelighetene starter ca
kl 1300.
Fra kl 1300 byr vi på tradisjonelt opplegg med skuespill ”legenden om St
Georg” med småspeiderne, løftefornyelse og merkeutdeling/utmerkelser.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen
Speiderhilsen
Terje
Gruppeleder

Se også enhetenes egne arrangementer…

Troppen ønsker å ta del i årets speideraksjon.
Årets innsamlingsaksjon går til et prosjekt i Sri Lanka. Vi samler inn penger
for byggingen av et aktivitetssenter for unge, i forbindelse med en skole i
Vakarai, som gjenreises etter sunamien. Landet er også sterkt preget av de
indre stridighetene, og utbredt bruk av barnesoldater. Vi har allerede hatt et
troppsmøte 7. april, hvor de unge ble innformert om prosjektet og så en film
fra det aktuelle området. Motivasjonen var høy for å gjøre en innsats.
Og vi ble enige om å opprette en stand. Ønsket vårt er Drøbak City, men i
skrivende stund er ikke dette avklart, så jeg må komme tilbake til hvor.
Speideraksjonen 2008 foregår fra 19-27 april, og vi ønsker å delta mandag 21
og tirsdag 22. Oppstart etter skoletid, ca kl 15.00 og så utover ettermiddagen.
Vi fordeler oss litt på dagene, men det er selvfølgelig lov å delta hele tiden for
de som ønsker. Terje skaffer inn nødvendig materiell, slik som ID.kort,
deltagerbevis og bøsser. Det vil være en leder tilstede under hele aksjonen.
Mer informasjon finner dere på www.speiding.no.
God aksjon!

Stein B.
Og selvsagt kan de småspeiderne som ønsker å delta få lov til å
være med: Møt opp på City, gjør en jobb hjemme eller gå fra dør
til dør hos naboene!
Kontakt Terje for materiell og påmelding snarest.
Speideraksjonen 08 ”FORDI VI BRYR OSS, NEMLIG”

Denne gang

: CHRISTIAN BERGER

Hvor lenge har du vært i speideren?
Jeg har vært speider i 5 år
Hva er kulest med speideren?
Og dra på tur
Hva er den beste leiren du har vært på?
Tolmers 2007
Hvilken tur ville du ha dratt på en gang til?
Jeg ville dratt til Tolmers igjen
Hva er det verste du har glemt hjemme eller mistet på speidertur?
Jeg har mistet mobiltelefonen min
Hva klarer du deg ikke uten på speidertur?
Jeg klarer meg ikke uten klær og drikke
Hva er det viktigste du har lært i speideren?
At du skal kle deg godt
Hvilken av speiderlovene synes du er den beste/viktigste og hvorfor?
Jeg syns nummer to er best for da kan jeg lære meg ansvar
Hvor mange i din familie har vært/er speider?
Faren min har vært speider
Kan du tenke deg å fortsette som leder når du blir eldre?
Jeg vet ikke
Har du en morsom opplevelse i speideren som du vil fortelle om?
Når en annen dat ned hemsen før jeg nesten hadde kommet inn døra
Hvem utfordrer du til å svare neste gang?
Linnea

Flokkens hyttetur i mars
Endelig var det igjen tid for overnattingstur for flokken. 18 småspeidere og 6 ledere/voksne
dro til skogs for å bli enda bedre speidere og for å leke og ha det gøy. Vi var heldige og hadde
oppholdsvær hele tiden vi var utendørs. Om natta både regnet og blåste det kraftig, men da lå
vi trygt og varmt inne i hytta.
Etter å ha gjort en kjempeinnsats ute, bla i en krevende hinderløype for patruljene, gikk vi inn
da det begynte å mørkne.
Inne hadde vi både disco, papirflybretting og tegning. I tillegg laget patruljene hvert sitt
patruljebanner; en solid stokk hvor vi festet et skinnstykke. På skinnstykket har hver patrulje
skrevet og tegnet sitt patruljenavn og symbol.
Overnatting på gulvet i storstua var vellykket, selv om alle lå tett i tett. Søndag morgen
våknet vi så sent som 0730 og spiste og ryddet utstyr og klær. Materiellkontroll med så
mange som overnatter sammen er en utfordring.
- Men vi blir stadig bedre!
Ute skinte sola og det var tid for å sette på pannebånd og ørnefjær og leke indianere. Vi
spikket pil og bue og skjøt på ballonger. Etterpå var det jakt på ledere og stakkars Pål måtte
tilbringe resten av dagen bundet fast til et tre, hvor han ble utsatt for grusom kiling med
ørnefjær.

Mot slutten av dagen sørget de lederne som ikke var tatt til fange for at det ble servert kaffe
og vafler tilberedt over leirbålet til både indianerne og familiene som kom for å hente dem
hjem.
Takk for en flott tur – og en veldig bra oppførsel og innsats fra speiderne!
Hilsen Lederne.

St. Georgs tur
(flokken)
St Georg er speidernes skytshelgen. St. Georgsdagen, den 23. april, er en av
speiderens høytidsdager. I forbindelse med denne dagen møtes speidere over hele
verden til lokale arrangementer. Vi vil feire denne dagen søndag den 20. April, i
forbindelse med overnattingsturen.
På St. Georgsdagen fornyer speiderne sitt speiderløfte. Dagen feires til minne om
helgenridderen St. Georg. Et gammelt sagn forteller at han kjempet mot en
ildsprutende drake for å redde livet til en vakker prinsesse. Dette er symbolet på St.
Georgs kamp mot det som er dårlig og ondt, og for det som er godt, edelt og sant.
Praktisk informasjon:
- Fremmøte ved speiderhytta kl 1200 lørdag.
- Ferdig kl 1330 på søndag.
- Vi skal sove ute under gapahukene 200 meter syd for hytta, og være ute
hele turen, så pass på å sende med nok klær, regntøy, varmt fottøy og
sovepose/underlag. Detaljert pakkeliste finnes på: www.drobak-speiderne.no
- Mat: Ta med ferdig smurt niste til lørdag lunch og søndag frokost og lunch,
samt pølser, el til bålgrilling lørdag kveld. Ta med drikkeflaske og gjerne
termos med varm drikke. Vi sørger for tilgang på kaldt og varmt vann
underveis.
- Troppen (speiderne i alderen 10-16 år) er også på tur denne helgen, og vi vil
ha felles arrangement med dem:
o Leirbål lørdags kveld
o St Georgs markeringen og ”brunch” på søndag.
- Alle familier til speiderne er herved invitert til å delta på fellesarrangementet
på søndag: Fremmøte ved hytta kl 1100.
- Ta med mat og ha familiens søndagsbrunch sammen med oss rundt
leirbålet! Dere velger selv om dere vil ta med niste, el, eller pølser for grilling
over leirbålet. Vi stiller med kaffe og te og vann. Ta med egen kopp.
Vel møtt!
Småspeiderhilsen Akela (Jacob)

SMÅSPEIDERDAGENE
2008

Kjære speidervenner!
Her kommer litt informasjon om Småspeiderdagene som i år altså arrangeres på
Røed Gård, Jeløy, helgen 31. mai til 1. juni 2008. Arrangør 8. Moss og 1. Jeløy
Dette er den årlige samlingen for alle småspeidere i Follo speiderkrets.
Program lørdag:
Klokken 12.00: Ankomst Røed Gård / registrering / kort informasjon
Klokken 12.30-14.30:Lunsj/leirslagning
Klokken 14.30: Velkommen / utdeling/presentasjon av praktisk oppgave
Klokken 14.30-17.00:Flokkene arbeider med praktisk oppgave
Klokken 17.00-18.30:Middag/Grilling
Klokken 18.45: Innmarsj/oppmøte til felles leirbål
Klokken 19.00: Oppstart av leirbål/underholdning/show
Klokken 22.00: Ro i leiren. Leirvakter vil være i området.
Klokken 23.00
Lang tone
Program søndag:
Klokken 07.45
Klokken 08.00
Klokken 08.30:
(pakking) av leir
Klokken 10.30:
Klokken 11.00:
Klokken 13.00:

Revelje
Flaggheis
Frokost på leirområdene / riving
Orientering til postmannskaper
Velkommen/Konkurransen starter
Matpause etter hvert som flokkene kommer tilbake

Klokken 14.30-15.00:Vi kårer vinneren. Avslutning, Speiderbønn og hjemmarsj.
NB! Det kan bli mindre endringer av tidspunktene under arrangementet.

Hvor skal vi være?
Vi skal altså være på Røed Gård, Jeløy/Moss.
Hvordan kommer vi dit?
Røed Gård ligger på Jeløya. Følg skilting til Jeløy/Alby/Galleri F15. Røed Gård ligger til høyre
før dere kommer til Alby. Det vil bli merket.
Parkering
Parkeringsplass er på parkeringen ved Alby/Galleri F15. Derfra er det ca 500 m
å gå til leirplassen på Røed Gård. Det vil bli anledning til å sette av flokkene og utstyret i
umiddelbar nærhet av leirområdet. Det vil være parkeringsvakter utplassert på/i området, følg
deres anvisninger.
Flagg
Vi ber om at flokkene tar med seg flagg og eventuelle flokkbannere til oppstillingsplassene.
Antrekk
Speiderdrakt, fottøy og yttertøy etter været.
Utstyr
Hver flokk må medbringe eget utstyr for overnatting og mat/utstyr til matlaging.
Gjerne også en presenning for oppspenning hvis det regner.
Hver flokk bør også, pga brannsikkerheten, medbringe et pulverapparat.
Vann
Det er vann på stedet.
Toaletter
Det er to toaletter ved sekretariatet. Ta med dopapir!
Griller
Det vil bli satt opp felles griller på området for grilling lørdag kveld,
ta med grillmat.
Søppel
Det skal ikke være noe søppel der når vi kommer, heller ikke når vi drar. Alle ledere påser
at søppel plukkes og taes med hjem.

For å kunne delta på dette arrangementet, så er vi avhengige av foreldre som kan kjøre både
speidere og utstyr til/fra Jeløya. De som har mulighet til dette bes si fra til Jacob innen 29. April.

17. MAI ER VI SÅ GLAD I

Som vanlig stiller speiderne opp i flaggborgen på samtlige tog 17.mai. Nytt i år
er at Ankar også vil lage show lengre bak i borgertoget. De som melder seg på
flaggborgen i de andre togene får førsteretten til å bli med bak i borgertoget.
Nærmere info kommer på nett og på speidermøtene før dagen.
Det opplyses at dersom alle flaggborgene fylles opp med nok speidere, og vi
likevel klarer å stille opp lengre bak i toget med et opplegg, har gruppeleder
Terje egenhendig lovet å trille en kano i borgertoget. Bare det burde være
grunn nok til å stille opp!
Frammøte for de forskjellige oppgavene er:
Morgentoget, flaggheis og æresvakter: kl 0730, Ferjeleiet
Barnetoget: kl 0930, Drøbak skole- nær parkeringen
Borgertoget: kl 1615, ved ”Seaside” for flaggborgen

VIKTIG; ANTREKK: korrekt speiderdrakt består av ren, strøket skjorte,
uten annet enn speidermerker (altså, dere som fikk tegnet bak på skjorta på
leiren, må skaffe ny!), norsk speiderskjerf og knute, samt mørkblå bukse/skjørt
med kniv i beltet.

HURRA !!

Kanohaik – pinsen 2008
VANNSJØ VED MOSS

LØRDAG 10. MAI KL 0900 – MANDAG 12. MAI KL 1400
•
•

Oppmøte fredag 10.5. kl 0900 v/Biltilsynet (vi reiser samlet til
Hobølelva)
Henting mandag 12.5 kl 1400 v/ Mossehallen / Nesparken, Moss

DETALJER OG PAKKELISTE FÅR DU PÅ MØTET DEN 5. MAI ELLER
SE PÅ NETT.
Men vi trenger påmelding allerede nå, og beskjed om hvem som kan kjøre, og
om bilen kan ta en kanohenger. Gi beskjed til troppslederne så snart som
mulig.
Med Speiderhilsen Maria, Joakim, Andrea

Du inviteres på bamse/binnetur 19-20. april 2008.
Drøbak/Frogn Speidergruppe starter opp en ny patrulje. Denne patruljen er til for deg
som er foreldre/foresatt for speidere i troppen eller flokken, og hovedhensikten med
patruljen er å få opp speider- og friluftsinteressen også blant dere speiderforeldre!
Dette er altså et tilbud om å reise på tur med andre speiderforeldre (bamser og
binner) i tilknytning til troppens og/eller flokkens turer. Det er ikke meningen at vi skal
være sammen med speiderne, men av og til være på tur samtidig.
Denne første patruljeturen for Bamse/Binnepatruljen arrangeres som sagt 19-20.
april. Den vil foregå nær flokken og troppens område og vi har oppmøte lørdag kl
1500 på Speiderhytta og avslutter sammen med flokk og tropp der de skal ha sin St.
Georgsfeiring søndag
Hvis du vil være med på tidenes første Bamse/binnetur i Drøbak-speidernes historie,
må du være forberedt på følgende:
•
•
•
•
•

Bo ute i gapahuk
Investere i sovepose dersom du ikke har det (lakenpose holder ikke!)
Putrende kaffekjele over glørne
Sene kveldstimer med røverhistorier rundt bålet
Felles speidermiddag (jeg fikser det)

Har du ikke alt meldt deg på, gjør det nå! (gammelt speiderord)
------Stein Ankarstrand
Troppsass Drøbak/Frogn Speidergruppe
Mobil 95467696
e-post: ankarstrand@bluezone.no
www.drobak-speiderne.no

St. Georgs tur
(troppen)
Fredag 18. April til Lørdag 19.April
Arrangerer vi BRUF (Peffer og Asser)tur til Ishavet i Vestby. Dette blir en
leik hvor vi håper å få del i storfuglens våryrhet. Vi møtes på Biltilsynet
fredag 18 kl 19.00, så reiser vi i felleskap til Vestby. Det blir en ”lang” natt
så vi får satse på et rolig program, og masse godt å knaske på utover natten.
Etablerer oss i Huk, så det blir ekstra viktig med riktige/varme klær denne
gangen.

Lørdag 19.April til Søndag 20. April
BRUF, som forhåpentligvis fortsatt klarer å holde seg våken på en lørdag
morgen, bryter opp fra leiren, slik at vi kan møte resten av TROPPEN
på speiderhytta kl 12.00. Herfra har vi utgangspunktet for troppsturen
som ender opp med overnatting ved Øvredammen lørdag
kveld. Vi overnatter ute i huk, alle sammen. (leser: kryss fingrene for oss,
slik at vi får ekstra fint vær denne helgen) På kvelden beveger vi oss
så opp til troppshytta hvor det blir et felles leirbål for hele gruppen.
Også Bamse/Binne patruljen.

Søndag 20. April
Vi deltar alle på felles arrangementet til gruppen, som starter opp
ved speiderhytta med lunsj kl 11.00. Foreldrene er invitert.
Turen avsluttes her kl 13.30.

Fin troppstur 9/02-10/02 08
Bruf dro 8/02 de var 3 stykker. De gikk på ski til hytta vi skulle være i og fant en plass ute
like ved hytta og la snø og granbar. Innen de fikk lagt seg var klokka rundt 1. Neste dag
ventet de på resten av troppen. Som var der ca.12:30. Da var vi 7 speidere og 2 ledere. Så
spiste noen lunsj. Så gikk vi en tur på beina til det høyeste utsikstpunktet i Ski.
Hele gjengen på Tømmeråsen, 313 meter over havet, og flott utsikt.

Når vi kom tilbake var det tid for middag på bål. Så prøvde vi og ake på søppelsekker, men
det gikk ikke bra før Terje trakk oss. Men vi fant noen glatte planker og akte på de isteden. Så
gikk vi inn og spiste godteri, spilte kort og hadde ludoturnering. Så var det leirbål med
klapping, sang og leker. Så var det finalen i ludoturnering og snakking. Man kunne også
legge seg men ingen ville det. Litt over tolv la vi oss. Og våknet rundt halv ni. Så var det
frokost og pakking. Etter det så var det en liten tur hvor man kunne velge om man ville gå
eller stå på ski. Når vi var fremme til dit vi skulle var det repetering om hva vi gjorde på
brannstasjonen for ikke så lenge siden. Så dro vi tilbake til hytta og spiste lunsj. Etter det
gjensto den siste ryddingen. Så var det skituren hjem som gikk ganske fort for det var nesten
bare nedoverbakker.

(skrevet av Terese)

FLASKEAKSJON
NESTE INNSAMLING BLIR 19-20 MAI.
Samme opplegg som tidligere. Oppmøte på
Sand-Andersen en av dagene. Husk speiderskjorte
og en av foreldrene, med bil.
Avbud og spørsmål rettes Wenche 41281071 eller
Elizabeth 41460742
Møt opp og slå resultatet fra forrige gang!!
KASSE PÅ REMA!
Noen av dere har kanskje sett en speiderpostkasse
på Rema 1000? Her kan alle legge sine
pantelapper, hvis de ikke ønsker å bære med seg
pengene hjem! Sist gang Foreldreforeningen tømte
kassa, lå det hele 830,- kr oppi der!!
TAKK! til alle som har bidratt…
DUGNAD
En av de viktigste oppgavene til FF er å
vedlikeholde hytta. Men vi trenger Din hjelp.
Helgen den 31/5-1/6 arrangeres dugnad på hytta.
I år må vi bla skifte taket på gamlehytta, i tillegg
til litt maling, snekring og innvendig vask.
Siden taket er et så stort prosjekt MÅ vi vite at det
kommer nok folk (dumt å rive taket lørdag hvis
ingen kan sette det opp søndag!!) Påmelding må
derfor skje til Elizabeth (lizpost@online.no eller
tlf se over) med beskjed om hvilke(n) dag(er) du
kommer og hva du kan tenke deg å gjøre.
Dette er en viktig oppgave som vi må prioritere i
år, så vær så snill og møt opp!! Vi starter kl 1100
begge dager og serverer både vått og tørt.
VI SEES !

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK
HAR DU STOFF TIL
DS’EN, SEND DET TIL
REDAKTØREN
terjhag3@online.no
STOFFRIST ER 01.06.08
NESTE DS, leirutgaven, ER I
DIN POSTKASSE ca 10juni
- - - - - - - - - - - - - - - MEDLEMSAVGIFT:
. Alle har fått tilsendt giro for
medlemskap i speideren.
Purringer med ekstra gebyr
sendes ut primo mai, så har du
enda ikke betalt, gjør det snarest.
Har du ikke fått giro, kontakt din
leder eller gruppeleder snarest.

Dette skjer i APRIL/MAI :
St Georgstur 18-20 april
Kanopinsetur 10-12 mai
Flaggborg i 17 mai toget
Flaskeaksjon 19-20 mai
Småspeiderdager 30/5-1/6

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

