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Velkommen til 10. årgang med DS. Selv om ikke antall utgaver pr år
er like mange som før så mener jeg at det er på sin plass med en egen
gruppeavis. Håpet er at alle gruppas medlemmer bidrar med stoff, slik at den
ikke bare blir en papirutgave av nettsida vår. Så jeg gjentar oppfordringen fra
forrige nummer; har du noe å bidra med så kom med det. En konkurranse, en
vits, kryssord, et speidertips, en oppskrift, turreferat, turtips eller hva-somhelst, kom med det!
MEDLEMSAVGIFTEN
Har lyst til å informere litt nøyere om medlemsavgiften som kom i
januar/februar. Dette er medlemsavgift til forbundet, kretsen og gruppa for
hele 2009. I fjor var gruppa litt sene med å kreve inn gruppeavgiften, den
betalte dere i høst, men det skjer altså ikke i år. I år er det forbundet som
krever inn denne for oss. Det er årsaken til at det ble mye kontingenter på kort
tid. Ta vare på medlemskortet, det gir visse fordeler også, skal prøve å
komme tilbake til det ved en senere anledning.
Foreldreforeningen prøver noe ”nytt” i år, nemlig kakelotteri. De siste års
flaskeaksjoner er saga blott, og penger trenger vi til hytta vår, så vi håper at de
som blir plukket ut, har anledning til å stille med positivt sinn, selv om det er i
starten av påskeferien. For dere som ikke stiller denne gangen har vi andre
oppgaver. Både dugnaden på hytta og Røde Fjær-aksjonen trenger folk. Se
side 4,5 og 9 for mer info.
Terje, Gruppeleder
han med hatten

Kjære speidervenner. Er du tipper? Nå kan du hjelpe oss med å motta støtte.
Les mer:

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller
kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker.
Vi oppfordrer deg til å støtte oss!
Det er enkelt, og det går ikke utover din innsats eller premie. Når du tipper gir
du automatisk 5% av din innsats til speidergruppa, dersom du har registrert oss på
spillekortet ditt.
Slik gjør du det: Neste gang du er hos kommisjonæren, be de om å registrere
speidergruppa som din mottaker av Grasrotandelen og gi den vårt
organisasjonsnummer, som er: 993749281
Hvis du vil bruke SMS eller internett for å registrere oss; se på nettsidene våre.
Vær obs på at Grasrotandelen har tilbakevirkende kraft, til 1/1-09 slik at alle
dine registreringer siden den gang, nyter vi godt av. Dersom du vil støtte andre
organisasjoner også, aksepterer vi selvsagt det, men velg oss først…..
Vi vil holde dere løpende oppdatert på hvor mye vi har fått inn på denne måten

-----------------------------------------------klipp ut------------------------------------HUSKELAPP
HUSKELAPP
HUSKELAPP
Husk å registrere speidergruppa på tippekortet mitt.
Organisasjonsnummer : 993 749 281 Drøbak/Frogn Speidergruppe
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KAKELOTTERI
Lørdag 4. april fra kl 1000 til 1800 på Drøbak City
Alle speidere må levere 2 kaker hver (langpanne-kaker kan deles i 2!)

Kakene leveres på Drøbak City mellom kl 10.00 og 1030 lørdag.
Har dere ikke mulighet til å levere kaker lørdag, noen er kanskje borte, kan
frosne kaker leveres hos
Elizabeth (Vannverksveien 6, tlf.4146 0742) torsdag kl 19-20,
eller hos
Tanja (Espensv. 18, tlf 9433 4858), også torsdag kl 19-20.
Vaktfordeling: 4 speidere og 2 foreldre selger i 2 timer.
Denne gangen er det primært småspeiderne som skal selge. De som ikke
stiller nå får sjansen til høsten.

ALLE SPEIDERE STILLER I SPEIDERUNIFORM
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KAKELOTTERI
Lørdag 4. april fra kl 1000 til 1800 på Drøbak City
Disse er de heldige utvalgte denne gangen::
KL 10-12

KL 12-14

Simon m/forelder
Brian m/forelder
Fredrik
Casper

Thea m/forelder
Viljar m/forelder
Vilja
Julie

KL 14-16
August m/forelder
Andreas m/forelder
Johanne
Maya Celine

KL 16-18
Turil m/forelder
Hans Marius m/forelder
Mari
Lars Jacob

RESERVER: Mads, Morten, Knut Martin, Ole Martin, Svein Mathias, Vilde, April,
Cecilie, Emilie, Ingeborg, Camilla og Nora
Hvis dere ikke kan, så bytt med noen på en annen gruppe, eller en fra reservelista.
Send endring til Elizabeth i foreldreforeningen: lizpost@online.no /sms 41460742
Det er nå slutt på flaskeinnsamlingene (Coca Cola satt en stopp for det), så vi har
store forhåpninger til kakelotteriene. Foreldreforeningen (alle speiderforeldre) har
mange utgifter til drift av speiderhytta, og pengene fra kakelotteriet går uavkortet til
dette.
Hilsen Foreldreforeningen v/ Elizabeth, Tanja, Wenche, Stine og Gro
Hva skal dere andre få gjøre?

Les mer om det på side 9

Utopia – Norges heftigste eksperiment –
påmeldingen har startet!
Som kjent er årets speiderhøydepunkt uten tvil landsleiren i Åndalsnes i tiden
4-11 juli. Påmeldingen til leiren er nå i gang, og alle speidere skal ha fått med
seg lapp hjem med påmeldingsinfo. Hvis dere mot formodning ikke skulle ha
den, kan den lastes ned på www.drobak-speiderne.no.
Leiren vil koste kr 2009,-. Dette inkluderer alt unntatt reise og lommepenger.
Reisen antar vi vil gå med tog, og vil koste ca kr 450 tur/retur.
For de fleste speidere vil dette være den eneste gangen man får öppleve
landsleir fordi den bare arrangeres hvert fjerde år. Her er det ingen grunn til å
nøle. Meld deg på ved å fylle ut påmeldingslappen og levere denne til Stein
B eller Ankar.
For mer info om leiren, se www.landsleir.no og www.visitutopia.no
PS: Rovere som vil være med og bo i roverleiren Utopilia melder seg også
på via Ankar.

TREDJE PLASS I VOLLEYBALL
Sju speidere fra Drøbak var med på kretsens volleyballturnering i Sofiemyrhallen og
de spilte seg helt frem til semifinalen, hvor det dessverre ble tap mot et lag fra Ås.
Før det hadde det blitt et tap 0-2(mot Myrvoll Hauk, som senere vant turneringen) og
seier 2-1mot Myrvoll Gaupe i innledende runde.

Deretter ble det kvartfinale, av en eller annen grunn også mot Myrvoll Gaupe!, og
igjen vant vi kampen. Dermed var semifinaleplassen klar, og vi var ikke sjanseløse til
seier, men gutta fra Ås var flinkere til å få serven over, og vant dermed fortjent.
På laget spilte PerEivind, Christian, Karoline, David, Sebastian og Amalie, og de
viste at fire dagers trening i forkant var nyttig. I tillegg var Terese med
som heiagjeng, samt at hun deltok på kanonball-laget, sammen med Christian og
tvillingene. Siden vi var så få, stilte vi lag sammen med Myrvoll Gaupe i
kanonballturneringen, så de ble vi godt kjent med. Men i denne turneringen ble det
tap i kvartfinalen.

Alle spillerne syntes det var gøy å være med og "lovte" å bli med neste år også. Da
håper vi at flere av speiderne blir med, og at lederne også stiller lag, for det så ut
som om lederne/roverne som var med hadde det minst like gøy som speiderne. Takk
for innsatsen alle sju.
Tekst: Terje Foto: Erik
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Bamse/Binnetur for speidermammaer og speiderpappaer
Vi har to ganger forsøkt å invitere speidermammaer og speiderpappaer
med på tur gjennom Bamse/binnepatruljen. Nå prøver vi igjen, og det er
i helgen 18-19. april, som er samtidig med at troppen og flokken er på
sin St. Georgstur.

Bamse/Binnepatruljen er til for deg som er foreldre/foresatt for speidere i
troppen eller flokken, og hovedhensikten med patruljen er å få opp speiderog friluftsinteressen også blant dere speiderforeldre! Det er altså et tilbud om
å reise på tur med andre speiderforeldre (bamser og binner) i tilknytning til
troppens og/eller flokkens turer.
Turen kommer til å foregå i nærheten av speiderhytta. Oppmøte lørdag
ettermiddag på speiderhytta og vi er tilbake på speiderhytta omtrent når
Flokken avslutter sin tur.
Vi håper flest mulig har lyst og anledning til å være med og kose seg på tur,
sitte rundt bålet til langt på natt, lage og spise felles middag og fortelle
røverhistorier. Det eneste utstyr du må ha, er en god sovepose og varme klær
som tåler bållukt!
Send en e-post til webmaster@drobak-speiderne.no eller ring/sms til Ankar
på tel 95467696 innen 15. april hvis du vil være med på turen.
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ANDRE FORELDREOPPGAVER
I tillegg til Kakelotteriet 4/4 hvor altså alle skal levere kake (se side 4) så er
det et par andre ting vi trenger hjelp av foreldre til. Og nå har dere altså
muligheten til å velge hva dere ønsker å være med på.
Speidergruppa og Foreldreforeningen forventer at dere stiller på minst en
”dugnadsjobb” i år.

LIONS RØDE FJÆR
…er noe vi har blitt bedt om å stille på. Vi trenger bøssebærere som kan sette
av 2-3 timer søndag den 19. april fra kl 1500.
Siden flokken først og fremst tar seg av kakelotteriet, foreslår vi at troppens
foreldre tar seg av dette.
Interesserte melder seg til Elizabeth eller Terje
snarest, vi må melde tilbake til Lions medio mars om hvem som stiller. Gi
beskjed om du har tilgang på bil eller ikke.
Vi har fått en del pengestøtte av Lions de siste åra, og nå forventer de litt
tilbake. Men dette er ikke noe for speiderne selv, derfor må foreldre ”trå til”.
De eldste speiderne kan også være med, dvs de som er13-14 år.
Les mer om aksjonen på www.lrf.no
Dessuten arrangerer vi Dugnad på Speiderhytta i begynnelsen av mai, og det
blir minst ett kakelotteri i høst.
X X X X X
Det er selvsagt mulig å bytte internt dere foreldre imellom, også på tvers av
flokk/tropp, men gi Elizabeth beskjed om evt bytter.

Vel møtt, og takk for hjelpen!

Vi har et par sider til overs denne gangen, så redaktøren benytter anlednongen
til å reklamere litt for billedgalleriet på nettsidene våre. Her finner du bilder
og tekst fra de fleste aktivitetene våre, så sett av tid og se dette sammen,
speidere og foreldre, og prat sammen om det som har skjedd.
KONKURRANSE:
FRA HVILKE ARRANGEMENTER OG ANLEDNINGER ER DISSE
BILDENE HENTET? VI TREKKER UT EN PREMIE TIL DE SOM
SENDER RETT SVAR TIL REDAKTØREN, SENEST 8. MARS.
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3.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK
HAR DU STOFF TIL
DS’EN, SEND DET TIL
REDAKTØREN
terjhag3@online.no
STOFFRIST ER 14.04.09
NESTE DS, ER I DIN
POSTKASSE ca 20 04
- - - - - - - - - - - - - - - VI SKAL ARRANGERE
SMÅSPEIDERDAGENE
I ÅR.
.
6.OG 7. JUNI PÅ SEIERSTEN
SKANSE.
En komité er allerede i gang med
å forberede denne, men jeg regner
med at alle speidere setter av
denne helgen, vi trenger nok hjelp
av dere alle sammen.
FØLG MED !!

Dette skjer FEB/MARS :
Gruppas årsmøte 24/2
Hyttetur for flokken 7-8/3
Patruljetur for patruljene!
Påmelding til Utopia
Masse andre møter …

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

