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 Men DS’en var ikke død!  
Etter flere diskusjoner på ledermøter, med trusler om nedleggelse av avisen, er DS 
endelig tilbake med nytt nummer. Vi håper på at vi kan gå inn i vårt 10 år på rad som 
gruppas info-avis, som et supplement til nettsidene våre. Takk for alle bidrag, og 
kom gjerne med ditt bidrag til neste nr. Og er det noen der ute som brenner for å 
gjøre avisa bedre er det bare å si fra. Redaktøren tar mer enn gjerne i mot tips for å 
bedre lay-outen, innhold og avisen ellers. 
 
Gruppeleder ønsker også alle nye speidere, foreldre og ikke minst, ledere 
velkommen. Aktivitetene i enhetene er i full gang og interessen for å begynne i 
speideren har også i høst vært stor. Det er allerede etablert venteliste for barn som 
ønsker å starte.   
 
Jeg gleder meg også stort over at det ser ut til at et roverlag er under etablering, 
igjen. Dette er altså et samlingssted for de eldste speiderne, fra 16-25 år. Under 
veiledning av ”Stå-på’er og mentor” Kermit har ungdommene hatt et par møter og 
planlegger en skikkelig speidertur i slutten av måneden.        Lykke til og god tur!   
 
Så sees vi alle på årets siste ”happening”, lysmesse med opptakelse og juleavslutning 
den 7. desember. 
 
Redaktøren ønsker med dette, god jul og takk for det gamle…. 
 
Terje, 
   han med hatten 
 

 



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

Dato: SØNDAG DEN 7. DESEMBER 2008 

 
Tid: fra kl 1630 utenfor DRØBAK KIRKE hvor det er lysmesse kl 1700. 
ALLE SPEIDERE MØTER. Dere som skal gjennom opptakelse må være der  
senest 1630, dere andre kan komme senest 1645. HUSK: ALLE STILLER I 
KORREKT SPEIDERUNIFORM. (Se nettsidene våre) 
 
OG ETTERPÅ: går vi i fakkeltog opp til Seiersten ungdomsskole, hvor vi 
samles i kantina for litt felles hygge.  
I år blir det salg av brus, kaffe og kaker, så ingen trenger å ha med seg noe. 

 
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. 
 
GRUPPESTYRET OG FORELDREFORENINGEN ØNSKER ALLE  
HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN HØYTIDELIG OG ARTIG  

AVSLUTNING PÅ SPEIDERÅRET 



                                                                                                   

Fra Troppsleder 

Da er vi godt i gang med høstsesongen for 2008. Det har vært en hyggelig opplevelse 
å bli kjent med alle dere nye som har ”joinet” oss i troppen. Fordelingen inn i 
patruljene ser også ut til å ha gått smertefritt. Det har i hvert fall skapt litt mer liv i 
hele troppen vår. 
Så jeg vil herved få benytte anledningen til å ønske hver og en av dere: 

Rasmus                                                      David 
Markus                                                      Marit 
Sarah                                                         Åshild 

            Wilma                                                        Karen 
Jarl                                                            Madeleine 

            Inga        Sebastian 
            Herman                                                      Mikael 
                                             
…VELKOMMEN som speidere i troppen. 
 
Vi har også fått inn Erik som ny leder. Velkommen til deg også! 
Neste tur, som blir en patruljetur 15-16 november, kommer til å bli et høydepunkt for 
mange av dere! 
Her får dere virkelig anledning til å bli kjent med patruljene deres. Hver og en av 
dere vil få en oppgave som skal være med på å berike opplevelsen av turen. Husk 
derfor å ta med godt humør og stå på vilje, så vil patruljen komme hjem enda mer 
sammensveiset, som vil gjøre det enda hyggeligere i tiden fremover. 
 
Vil også få takke BRUF for en strålende innsats og vilje til å gjøre 
speideropplevelsen hyggeligere for oss alle. Stå på videre, så skal vi gjøre litt ekstra 
for dere på BRUF-turen i januar.  
 
Lykke til med det videre speiderarbeidet til dere alle! 
Med speiderhilsen STEIN/troppsleder 



        

Denne gang :  TERESE HAGEN 
(egentlig var det Linnea som ble utfordret, men siden hun har sluttet så fant vi en 

jevngammel) 

Hvor lenge har du vært i speideren? Dette er mitt fjerde år 

Hva er kulest med speideren? Turer  

Hva er den beste leiren du har vært på? Brimiland 08 er den eneste jeg har vært på 

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

Hva er det verste du har glemt hjemme eller mistet på speidertur? Det verste jeg har glemt 
er en skje! 

Hva klarer du deg ikke uten på speidertur? Sovepose 

Hva er det viktigste du har lært i speideren? Lage leirplass 

Hvilken av speiderlovene synes du er den beste/viktigste og hvorfor? Den 10. fordi den 
handler om fred 

Hvor mange i din familie har vært/er speider? Fem stykker 

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? Jeg syntes klatreparken 
var gøy 

Hvem utfordrer du til å svare neste gang? Cecilie 



 
 
Hvert fjerde år arrangeres det felles landsleir for alle speidere i Norge. Neste år skal 
denne arrangeres i Åndalsnes i perioden 4-11. juli. Sett av datoene allerede nå, og gi 
beskjed til mor og far! 
Landsleir er noe av det beste du kan være med på som speider. Du får nye 
speidervenner fra hele landet, og noen ganger hele verden. En fin uke i telt med mye 
moro og masse opplevelser.  
I løpet av noen dager skal omtrent 8000 speidere bygge, bo og rive en by, helt fra 
grunnen til det bare er jorder igjen. Og det er jo helt Utopia! 
Her er noen fakta om landet Utopia: 

• Offisielt språk: Speiderslang 
• Hovedstad: Torget 
• Styreform: Speidermetoden 
• Statsleder: Tore Arnesen 
• Religion: Etter beste evne 
• Befolkning: Antatt 8000 
• Nasjonaldag: 4.juli 
• Nasjonalsang: Enda ikke skrevet 
• Valuta: Fleksibel 

• BNP: NOK 2009,- (+reise og lommepenger) 

Drøbak/Frogn skal som vanlig stille sterkt på Utopia. Av de 8000 innbyggerne bør i 
hvert fall 30-35 være utvandrede speidere, rovere og ledere herfra sammen med 4-
500 andre fra Follo. Det kommer til å bli store og små byggverk. Regn og sol. 
Godterier og fisk. Vennskap og krangling. Forelskelser og oppbrudd. Haik og leirbål. 
Kjempeartige oppgaver og do-vask.  
Og alt kommer du til å huske i lang tid. 
Gruppa kommer tilbake med mer info når vi får dette fra Forbundet. 



HURRA!  NY LEDER. 
 
Like etter at speiderhøsten var i gang, og plassene begynte å fylles opp, fikk 
troppsleder en henvendelse om nok en speider som ville være med. Da faren til 
speideren også ville bli med som leder var svaret selvsagt ja. Her presenterer 
Erik seg selv: 

 
Jeg er en guttunge på 55 år fra Drøbak, som har vandret i skogene her omtrent like 
lenge. Jeg har fem sønner i alder 5 til 32 år og så langt tre barnebarn. Sebastian er 
min nest yngste sønn på 10 år, han begynte i speideren sammen med meg nå i høst. I 
det sivile jobber jeg med forsikring og reiser ganske mye rundt i inn- og utland. 
             Jeg er veldig glad i skog og mark og synes at marka i Frogn er noe av det 
fineste som finnes. Vi er utrolig heldige som har dette utenfor stuedøra vår, så la oss 
bruke det og verne om det. 
               Da jeg var ennå yngre enn jeg er i dag var jeg en kort periode i det som 
kaltes Ulvungene, i dag Flokken. Senere ble det Røde Kors Hjelpekorps hvor jeg 
lærte førstehjelp og en del andre ting som kan være nyttig for en speider. Jeg har 
også hatt jobb som ambulansemannskap og vært sanitetsleder i Heimevernet.  
 
Jeg gleder meg til å bli kjent med store og små og ser frem til mange nytte- og 
hyggestunder sammen fremover! 
 
Erik Rønningen 
 
Takk for det, Erik, skal bli flott å bli kjent med deg og! 



 
 
FORELDREFORENINGENS LEDER ELIZABETH VIL TAKKE ALLE FOR 
STRÅLENDE FREMMØTE OG INNSATS PÅ FLASKEAKSJONEN SOM VAR I 
OKTOBER. BELØPET ER IKKE BEKREFTET ENDA, MEN VI FORVENTER 
LANGT MER ENN SISTE AKSJON. BELØPET BLIR KUNNGJORT PÅ 
NETTSIDA VÅR SÅ FORT VI FÅR BESKJED. 

x x x 
Det ble avholdt foreldremøter i både flokk og tropp i høst. Her ble opplegget og 
ledere presentert, samt at helt nye speiderforeldre fikk vite hva speiding er og fikk 
stilt sine spørsmål. Personlig utstyr var av de temaene som ble mest diskutert, særlig 
dette med sovepose og kvaliteten på denne. I tillegg ble det presisert at barna selv må 
pakke sekken, slik at de vet hva de har med.  

x x x  
Gruppeleder gjentar også oppfordringen om ikke å kjøre helt inn til stien til hytta, 
bruk parkeringsplassen ved Høyås-banen. Speidere klare å gå derfra/dit. Straks 
starter skisesongen og i høstmørket er det mørkt og vrient å få snudd der inne.  

x x x  
BAMSE/BINNE PATRULJE? 
 
Allestedsnærværende Ankar prøvde nok en gang å arrangere speidertur for 
foreldrene i oktober, men heller ikke denne gangen klarte han å lokke med seg noen. 
Vil han prøve igjen? Det får tiden vise, men da bør du melde din interesse….! 

x x x  
GRUPPEKONTINGENT. 
Alle, minus de som var nye i høst, har fått beskjed om å betale gruppekontingent nå i 
høst. Ikke alle har gjort dette enda, så se på dette som først purring. Gjelder det deg 
så vær grei å betale inn 550,- til konto 1617.20.92008. TAKK. Gjelder altså alle 
”gamle” speidere.  

Dere som er nye i høst skal ha fått giro fra Forbundet og betaler selvsagt dit. For du 
vil vel være medlem? Har du ikke fått, kontakt Gruppeleder Terje. 



 

 
 

NYE LEDERE I FLOKKEN 

Lena (t.v.) og Thea 
 
Lena: Mamma til Casper i flokken, var med på noen overnattingsturer i fjor som 
foreldre. Ble forespurt om å bli leder på ”fast basis” og tok utfordringen. 
Har ingen tidligere speider erfaring, så her er det sunn fornuft som rår. Lærer masse 
på lik linje med barna. Men er der for å assistere de gamle traverne som kan/og har 
vært speidere i mange år. Syntes det er morsomt og lærerikt, og ser på det som flott, 
og kunne bruke naturen som en lære/lekeplass sammen med barna.  
Lena avla speiderløftet til Gruppeleder på speiderturen i oktober og er dermed 
”årntli” speider og får lov å bruke skjerfet. 
 

 
 

Thea: Grunnen til at jeg meldte meg som speiderleder var et ønske om å lære alt det 
jeg ikke lærte som ung om naturen. Dvs alle speidertriksene. ;-) 
Etter at jeg ble med har jeg jo også funnet ut hvor positive og entusiastiske de andre 
speiderlederne er, og opplevd iveren og gleden, og ikke minst spenningen til alle 
barna ved møtene (spesielt når vi er ute). Jeg er mor til April i Flokken og David i 
Troppen, og har ingen speidererfaring fra tidligere. 



    

 

                                                                      
 

Vilja har skrevet referat fra småspeiderturen. Det var hennes 
utfordring for å få merket.  

Hver høst har småspeiderne en tur i skogen ved speiderhytta. Speiderne pakket 
hjemme og møtte opp ved Speiderhytta på lørdag. Så bar vi bagasjen opp til 
leirplassen.  Etterpå startet litt jobb med å sette opp og ordne gapahukene. Så startet 
vi med noen poster. Det var fire poster med forskjellige oppgaver.  En hvor vi skulle 
velge navn til patruljen. En annen hvor vi skulle spikke pølsepinner. Så en hvor vi 
kunne lage noe lett av tre og garn. På de siste skulle vi hente ved. Etter på var det 
middag for alle og etter det var det dessert.  De fleste spiste marsmellows.  Litt 
senere tok vi ut soveposene.  Noen la seg ned i den og andre løp rundt og lekte.  
Senere var det leirbål hvor vi fortalte spøkelseshistorier og grillet marsmellows.  Så 
var det noen som la seg og andre løp og lekte mer, noen la seg og snakket.  Litt etter 
måtte alle ned i soveposene og så var det å sove tid.  Så var det søndag.  Vi sto opp i 
passe tid og så spiste vi frokost.  Så var det fire nye poster. Denne gangen var en post 
hvor vi trente på å sage og en hvor det var førstehjelp.  Den nest siste var at vi skulle 
smyge oss inn på en annen patrulie og så var det også en vi skulle tegne patruljedyret 
på flagget.  Når vi var ferdig ryddet vi opp leiren og når vi hadde blitt ferdig med og 
ta ned leiren skulle vi ta opp en speiderleder.  Etter det dro vi hjem. 

Bra Vilja! Takk skal du ha. 

                          FULLMÅNEMØTE PÅ RÅDSKLIPPEN I JUNGELEN 
Møtet startet med marsj fra speiderhytta uten lommelykter. Men med fakler ble det et 
flott tog av ulver som kom marsjerende igjennom Jungelen for å ha møte på det 
hemmelige stedet hvor ulveflokkens rådsklippe er. Dypt inne i Drøbaks-jungelen. 
(Ref Mowgli og Jungelboken). Her har ingen voksne eller andre mennesker 
noensinne satt sin fot. Bare speiderulvene. 
På rådsklippen fikk alle jungelnavn, og er nå ekte ulvunger. Etterpå lekte vi en 
spesialform for gjemsel hvor vi trener nattesynet og å gå i skogen helt i mørke. Tre 
av de eldste speiderne fikk utdelt merket ”utfordringen”. Vi avsluttet med å lese fra 
Jungelboken og speiderbønn. (Jacob) 



                   
                                        

 Speidertur er for mange synonymt med svidde grillpølser og ”rett i koppen”. Jeg har 
mange ganger lurt på dette, hvorfor spiser egentlig speidere det? 
Det svaret jeg har fått etter å ha spurt litt rundt er "pølser er så godt eller det er så 
enkelt å lage..." 
Dette vil mange ta for god fisk, men jeg tror ikke på det. Da jeg startet som speider i 
”gamle dager” spiste jeg ikke pølse eller ”rett i koppen”, jeg ville ha god mat. 

- "God mat, det går ikke i skogen på stormkjøkken"  
- Jo, det går fint. Ta til eksempel middag, hva med å lage en god 

speiderwok? 
 
Ta en pakke nudler, litt kjøtt av valgfri sort (kylling/svin/okse), 
litt grønsaker (wokblandig/eller ferske) 
Ta så nudlene og kok, stek kjøttet og legg til side, fres opp grønnsakene og når de er 
varme, legg kjøttet i panna sammen med grønnsakene og til slutt nudler i herligheten, 
og spis! 
Ikke bare er dette bedre enn pølser og ”rett i koppen”, det går nesten like fort. 
 
Eller frokost?  

- Hva med en liten omelett? 
                            

Bruk 2-4 egg og litt bacon. Stek bacon i biter i pannen, legg til side, rør sammen egg 
og hell det i stekepannen, legg over baconet stek på svak varme. 
Når det har stekt i ca 1-1,5 min, vipp halve omeletten over seg selv og stek på begge 
sider. Det er frokost det... 

                                          
               I neste episode av Micke rydder opp:  
Micke tar oppgjør med pakking av turutstyr og egen sekk. 

 
Speider hepp fra Micke 



                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK 

 
 
  
. 

 
             
 

 

Dette skjer i VINTER :  
 
Lysmesse + Juleavslutning                  
07. desember 
 
Første møte i 09: 
       Troppen: 12.januar 
        Flokken: 6.januar 
 
Masse møter og turer…. 
 
 

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

terjhag3@online.no 
STOFFRIST ER 01.02.09 

NESTE DS, ER I DIN 
POSTKASSE ca 10. feb  

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

I MEDIA:  
Vi fikk fin dekning i ”speideren” 

fra leiren på Brimiland, og i 
tillegg har  Pål sørget for at det 

jevnt og trutt står om oss i Amta. 
Stor  takk også til Ankar som 

oppdaterer hjemmesiden straks 
noen ber om det, og nesten er 
”online” når det foregår turer. 

 
”STÅ PÅ”  

(gammelt Kermit-ord) 

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

trenger av info! 


