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Gruppa har fått flere økonomiske bilag i det siste.  
 
Fra Frogn Kommune har vi søkt om, og fått innvilget, driftstilskudd på kr 
10.000,- 
Foreldreforeningen har fått 15.000,- kroner av foreningen Lions. Disse skal 
brukes til å utbedre taket på speiderhytta. Der er allerede mesteparten gjort. 
Som kjent vant vi førsteprisen i Borgertoget i år, og denne premien på 3000,- 
er besluttet å gå til leirkassa. Det er meningen den skal komme både flokken 
og troppen til gode der.  
Og sist, men ikke minst, har vi fått kr 5000,- fra firma Frank Kristiansen, (v/ 
Per Baltzersen), som skal gå til utstyr eller andre tiltak som fremmer arbeidet 
i gruppa. 
 

 
 
Tusen takk alle sammen…..hilser Gruppeleder Terje 



 
 

31 kroner minuttet ! 
 

Ni speidere samlet på to ettermiddager inn kr 12278,50 på noen timer på Drøbak  
City. Vi fikk lov å stå ved inngangen og fantasien var stor blant ivrige speidere, som 
ikke var sjenerte, men spurte ”alle” som gikk inn og ut. De pekte til og med på mini- 
banken hvis noen skyldte på at de ikke hadde penger! 
At vi ikke samlet inn til oss selv, men til et prosjekt i Sri Lanka, fikk kanskje ikke alle 
med seg, men hvem kan si nei til de søte små…. 
 Vi har regnet ut at vi samlet inn kr 31,08 pr effektive minutt! og det er imponerende. 
 Speideraksjonen 08 ”FORDI VI BRYR OSS, NEMLIG” 

17 MAI.  
17.mai ble en stor suksess selv om vær og føre kunne vært bedre. Vi stilte en rekord- 
stor flaggborg i morgentoget og meget solid innsats i barnetoget. I Borgertoget måtte 
en del ledere bidra i flaggborgen mens resten lagde show bak i toget. Her ble det delt 
ut gratis pølse med lompe fra vår mobile leirplass til tilskuerne langs ruta. Av 100 
pølser var 96 delt ut da kløtsj-lukta fra Jeepen til Mikkel begynte å bre seg i bakkene 
opp mot Grande. Der stoppet bilen helt, og speiderne fortsatte til fots og i kano resten 
av ruta. Selv om ekvipasjen ble halvert ved Grande, hadde speiderne likevel gjort 
nok inntrykk på juryen i konkurransen om beste innslag. Dermed vant vi førsteplass 
og 3000 kroner. 
Og bilen til Mikkel? Den måtte skifte kløtsj, men det gikk heldigvis på garantien... 
Gruppeleder Terje mente vi skulle ha vanskeligheter med å få nok deltagere til 
å fylle alle flaggborgene, og enda kunne delta med noe i borgertoget. Men der 
overrasket dere alle ham. Ved en enorm innsats fra småspeidere og speidere, 
så fikk vi til både flaggborgene og bil med henger og kanotrekking  i 
borgertoget (Kanoen var Terjes ”straff” for ikke å tro på oss). 



 

 

 

 
 

Småspeidernes tur og sommeravslutning 
Speideråret 2007-2008 ble tradisjon tro avsluttet med deltagelse på 

Småspeiderdagene. Her møttes over 150 speidere i alderen 8-10 år på Jeløy 
for å slå leir og leke, utføre hemmelige oppgaver og konkurrere i 
speideraktiviteter. 
Dette er den årlige ”storleiren” som småspeiderne deltar på, hvor vi også får 
oppleve hvordan det er å være på leir med mange andre. Når småspeiderne 
blir 10 år og starter i troppen får de nemlig være med på ”ordentlige” 
storleire, med mange hundre, og noen ganger mange tusen andre speidere. 
Solen strålte om kapp med seg selv nesten hele døgnet, så det gikk med mye 
solkrem og drikkevann! 
Lørdag kveld var det felles leirbål med underholdning og speiderne viste frem 
alle de tingene de hadde laget i løpet av dagen: Det var memoryspill, 
tennisracketer, søppelstativ og ”søppelmaskot (maskot laget kun av søppel). 
Alt ble laget av enten søppel eller ting vi fant i naturen og barna utviste stor 
kreativitet. Noen av lederne måtte også konkurrere, og Tor ble ny regjerende 
mester i lakris-snorspising. 

 
Flokken klar til avmarsj søndagens rundløype(foto: Pål) 



  
 

 
 
I konkurransen på søndag var det 3 hovedting å mestre for speiderne:  

1) gå en lang rundløype i skogen (over 4 timer!) på egen hånd, passe på  
      at alle er med, og ikke går seg bort. 
2) Løse ulike speideroppgaver på 15 poster, så som kart og kompass,  
      lage spyd, synge sang, huske speiderloven, førstehjelp, og mye mer 
3) Vise at de kan samarbeide godt og oppføre seg bra. 

Dette klarte våre speidere kjempebra, spesielt dette med samarbeid og  
oppførsel utmerket de seg på. Tre av de eldste var peffer (patruljeførere) og 
byttet på å gå foran og finne vei, samt å gå bak og telle opp og passe på at  
alle var med.        En stor takk til alle speidere og ledere for flott innsats! 

     
 

11 MERKER ! 
Også en takk for hyggelig sommeravslutning med bilder, opptagelse  

av nye speidere og merkeutdeling som vi hadde på speidermøtet sist 

tirsdag. De som har tatt alle merker i løpet av året har nå 11 merker. 

Gratulerer! 

Ønsker dere alle en riktig god sommer og vel møtt til høsten! 

 

Speiderhilsen Jacob (Akela) 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

NYE SPEIDERE ! 
På flokkens avslutningsmøte den 10. juni ble fire nye speidere tatt opp. Med 

Gruppeleder og foreldre tilstede avla disse speiderløftet: 
OLE MARTIN OLSEN FOSSUM 

JULIE FINSTAD 
AUGUST KRISTIANSEN 
ANDREAS LIE MASSEY 

Vi hilser de nye speiderne velkommen, Vær beredt! 
 

SLUTTER (MIDLERTIDIG?) 

 
På samme møtet fikk Møyfrid overrakt en liten gave fra gruppa. Hun har gitt 
beskjed om at hun ikke blir med i ledergruppen fra høsten, og gruppeleder 

gav bort en gave og flokken bidro med flere hurra-rop. Sammen med Akela, 
(Terje og Jacob) har Raksha vært med på å oppdra to kull med ulver, og vi 

takker henne for den uvurderlige hjelpen hun har bidratt med.  
Vi kommer helt sikkert til å treffe henne igjen, hun har unger i troppen og er 
glad i å være på tur, så hun har lovt å bli med oss snart. Og gruppeleder lover 
å finne prosjekter hun kan hjelpe oss med også i fremtiden. Så vær beredt og i 

mellomtiden 10000 takk for hjelpen. 

  



B R I M I L A N D   2 0 0 8 
Som kjent skal troppen på leir i sommer, og egen gu ide til dette er vedlagt 
denne DS for de som trenger det. Her er litt av det  som skjer 

Dag Aktivitet Merknad Meny 

Lørdag 21. 
juni 

Reisedag +  bygging av 
leir. Åpningsleirbål 

  
Pitabrød og frukt 

Søndag 
22. juni 

Fisketur 
Seterdrift 

I nærområdet rundt leiren 
Speiderburgere og frukt 

Mandag 
23. juni 

Klatrepark 
Leirbål (St. Hansfeiring) 

Klatre rundt i trærne i 10 
meters høyde.  

Høyfjellspasta og 
sjokobanan 

Tirsdag 
24. juni 

Fjelltur til Galdhøpiggen 
Vi går til Galdhøpiggen 
med egen fjellfører 

Pølse i anorakk og 
sjokoladepudding 

Onsdag 
25. juni 

Tur til Lom/omegn + 
mataktivitet 
Leirbål 

Detaljer om dagen er ikke 
bestemt ennå. 

Bålstekt fisk og gele 

Torsdag 
26. juni 

Arne Brimi - dag.  
Arne blir med oss hele dag 
når vi skal lage 
kjempegod primitiv mat. 

Middag med Arne Brimi 

Fredag 27. 
juni 

Energikampen 
Avslutningsleirbål 

Konkurranse i øvelser 
kjent fra NRK 

Grillet kylling m/salat og 
baguetter samt grillede 
epler. 

Lørdag 28. 
juni 

Hjemreise   
Hjemme igjen! 

 
Vi vil forsøke å holde hjemmesidene våre oppdatert hele uka, så følg med der 

så får dere vite hvordan det går med oss.  
Leirsjef Ankar vil ha telefon tilgjengelig under hele leiren. 

Avreise fra City lørdag 21 juni kl 0900.  
Regner med å være hjemme igjen lørdag 28. kl 1800 

 

 



 

 
Det har vært invitert til en del aktivitet fra Fore ldreforeningen i våres, men hva har 
egentlig skjedd? Vi har spurt leder Elizabeth. 
- Vi er veldig fornøyd med innsatsen på dugnaden i mai/juni fra de som deltok. Flere foreldre 
stilte opp med god arbeidslyst og enda bedre humør. 
Under ledelse av hyttesjef Are og snekker Per fikk vi skiftet takpapp på hele sørveggen og ca 
halve nordveggen. Her vil jeg spesielt rose de to speiderne Per Eivind og Bjarne, som ”hang” 
i veggen både lørdag og søndag. Flere av foreldrene var der også begge dager, og uten disse 
hadde vi ikke kommet så langt på vei.  
 Men fortvil ikke dere som ikke fikk til å være med på dette denne gangen. Vi satser 
på å ta resten av taket til høsten, så følg med!  

 
De andre som stilte opp hadde også jobb nok, bla er hytta vasket, vindus-skoddene er malt og 
masse av ved som vi hadde fått er møysommelig stablet i vedskjulet. Sistnevnte jobb var det 
tvillingssøstrene Digre som tok seg av. Flott jobb! De bør være fritatt fra å hente ved neste 
gang vi skal ha bål og gå til bålplassen med god samvittighet! (mener redaktøren). Det som 
likevel var litt skuffende var at ikke flere foreldre fant veien til hytta denne helgen, det var 
mer som kunne trengs å få til, men som sagt, det kommer en sjanse til høsten. I følge 
retningslinjene kommer det gebyr til de som ikke stiller.  

De samme to tingene kan sies om flaskeaksjonen i mai. Få fremmøtte og gebyr til de 
andre. Gruppa og Foreldreforeningen vil nå sammen finne ut en måte vi kan gjøre dette på 
som genererer mer inntekter og engasjerer deltakerne. Vi ser med uro på at folk heller vil 
betale enn å stille på dugnader. 
Beløpet fra flaskeaksjonen har vi dessverre ikke fått enda.  
 
Til slutt, igjen en stor TAKK  til de som jobbet til langt på kveld på dugnaden. Og god 
sommer. 



 
SPEIDER’N HØSTEN 2008: 

 
Vi ønsker dere alle en riktig god sommer og  

velkommen tilbake til mer speiding til høsten! 
 

Oppstart til høsten: 
Flokken: (3. og 4. klassinger):  

Tirsdag 26. August kl 1800-1930  
(ikke 2/9 som sagt tidligere) 

Kontaktperson: Flokkleder Jacob Dahl, tlf  95 105 111 
 
Troppen: (5. Klasse og eldre):  

Mandag 18. August kl 1830-2000 
Kontaktperson: Troppsleder Stein Brustad, tlf  900 51 700 
 

Se også våre websider: 
www.drobak-speiderne.no 



                                                                         
EN TROPPSLEDER SER TILBAKE 

Da er vi snart ferdig med vårsesongen for 2008. Jeg gleder meg til sesongens høydepunkt. 
Brimi-leiren. Det skal bli hyggelig å reise på leir med dere alle sammen, og kanskje bli litt 
bedre kjent en det man får muligheten til i løpet av det vanlige speideråret. 
Denne vårsesongen har vært en innholdsrik sesong for meg. Har lyst til å ta 
et lite tilbakeblikk sammen med dere, for å mimre litt.  
Vi startet opp sesongen med at hver patrulje skulle lage sitt eget patrulje- 
banner. Det er kanskje noen som ikke er helt ferdige ennå, men det kan vi 
sluttføre på sommerleiren. Vi har også begynt på å lage en totempæl. Denne 
skal vi  etterlate oss på Brimi-leiren som et minne etter de første speiderne 
som hadde leir på området. Dette var også en oppgave som tok mer tid enn 
beregnet, slik at vi også må sluttføre denne på leiren. Men det er jo bare kos. 
Alle deltagende patruljer skal bidra med hver sin modul (500mm høy) Dette 
gjelder også lederne.  
Av ”speiderfag” har vi gjennomgått 2 bolker med førstehjelp og brannvern.  
Inklusiv et besøk på brannstasjonen. Prosjekt sau (på gården til Thomas), ble fulgt opp med 
en tur for å se på lammingen, men dessverre var ikke denne kommet i gang til datoen vi 
hadde satt opp på terminlisten. (men sånt er jo ikke lett å planlegge) Et fint møte med mating 
av sau og skogstur med bål, fikk vi i hvert fall.   

 
Ankar har hatt 2 bolker med kano, slik at vi var godt forberedt til pinseturen, samt 2 bolker 
med orientering, som vi helt sikkert har stor glede av på sommerleiren.  
3 turer har vi hatt. 8-9 februar reiste BRUF til Tretjernskoia i Sørmarka, for å sove ute. 
Utrolig nok hadde vi skiføre, og fikk prøvd å sove under åpen  
himmel en vinterdag. På lørdag 9 kom resten av troppen og vi flyttet oss  

innomhus på hytta. En topptur til områdets høyeste punkt; Tømmeråsen, rakk vi også.      



                                                                  
EN TROPPSLEDER SER TILBAKE  

18-19 april var BRUF på orreleik i Vestbymarka.  Vi hørte antydning til leik, men vi hadde 
nok lagt oss litt vel langt unna til å få oppleve dette ”live”. Kanskje neste år? Lørdag morgen 
reiste vi til speiderhytta, hvor hele troppen samles for å ha felles overnatting ved 
Øvredammen. Søndag 20. deltok vi sammen med resten av  gruppen på St. Georgsdag 
arrangementet. Sesongens siste tur var kanoleir i pinsen. Våre 3 eldste speidere;  Maria, 
Joachim og Andrea var ansvarlige for dette arrangementet. Med litt lederhjelp hadde de lagt 
opp til kanotur fra lørdag til mandag. Vi fikk noen kjempevarme og fine dager langs breddene 
av Vannsjø. Noen timer i kano ble det jo, men vi fikk også tid til å slappe av og hygge oss. 
Matkonkurransen på lørdag var imponerende. At våre speidere er så kreative og flinke til å 
tilberede mat i naturen, lover godt for vår leir på Brimi, som jo står bla. i matens tegn. (Takk 
for innsatsen til dere 3, ikke minst til deg Maria) 

 
17 mai deltok gruppen i alle tre togene. (Se eget innlegg side 3) 
Avslutningen for denne sesongen blir på hytta nå mandag 9. Juni, med klargjøring av utstyr 
til leiren, og litt kos. Så sees vi ikke før den 18. August til vanlig speidermøte igjen. Da får vi 
med oss en gjeng med nye aspiranter. Dette blir en spennende tid for oss alle. Sommeren 
2009 er det landsleir på Åndalsnes, så høstens (og våren 2009) program vil bære noe preg av 
dette. Ikke minst at vi skal ha et flere etasjes byggverk i pionerarbeid, som inngangsportal. Så 
da må vi planlegge, designe og trene, slik at vi får et byggverk som kommer til å bli husket. 
Jeg vil til slutt bare få takke hver og en av dere for en flott speidersesong. Gleder meg til å se 
de fleste av dere på leir, og så til alle sammen, speidere, ledere og nye aspiranter. GOD 
SOMMER, så treffes vi 18 august. 
Med speiderhilsen 

STEIN 



                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK 
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Dette skjer i SOMMER : 
 
Sommerleir 21-28 juni 
 
Første speidermøte høst: 
 
       Troppen : 18. august 
 
        Flokken : 26. august 
 
 

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

terjhag3@online.no 
STOFFRIST ER 01.09.08 

NESTE DS, ER I DIN 
POSTKASSE ca 10. sept  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
DRØBAKSPEIDERNE  

I MEDIA: 
En flott reportasje i Amta fredag 
den 6.6. Takk til Pål som var 
både Ankars og Amtas 
utskremte, sa han selv. 
 
I tillegg ble vi profilert både i 
Frogn frognere og 17 mai, så det 
er virkelig in og kult å være 
speider. 

GOD SOMMER 

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

trenger av info! 


