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 Velkommen til ny DS. I denne utgaven kan dere lese om flere kommende 
aktiviteter, og jeg ber alle notere datoene for dette slik at ikke dagene kommer 
overraskende på dere. Uansett vil dere få info direkte på mail og via våre nettsider.  

Vi har nå fått ny nettsideleverandør, og jeg må benytte anledningen til å 
skryte litt av de nye sidene og mye av webmaster Ankar, som legger ned betydelig 
tid med å oppdatere og forbedre disse, nesten daglig. Særlig bildene er blitt lettere å 
se, og dette var også hovedårsaken til at vi byttet sidene. Merk den nye adressen: 
www.drobakspeiderne.no  Husk at alle speidere kan få en egen e-post adresse knyttet 
til denne adressen 
 
  TAKK FOR INNSATSEN 
Vil også benytte anledningen til å takke alle som har bidratt på kakelotteriet, Røde 
Fjær-aksjonen og ikke minst Speideraksjonen. 
Her følger oversikt over hvor mye de forskjellige bøssene samlet inn 

- Bøsse 1:     2571,-   - Bøsse 2:   1431,- 
- Bøsse 3:     2079,50   - Bøsse 29:  2886,- 
- Bøsse 124: 2321,50    - Bøsse324: 2484,- 

Håper dere selv husker hvilken bøsse dere var med på. Til sammen ble det altså kr 
12852,- og det er kjempebra innsats på få timers arbeid. 22 speidere var innom, 
ekstra takk til Jonas og Terese som stilte begge dager og til Stein B som tok 
utfordringen med å være administrator. Jeg er imponert over speidernes iver og 
innsats, og vi møtte veldig få sure mennesker, selv om noen ble spurt både tre og fire 
ganger i løpet av sitt City-besøk. Ingen kan jo bli sure på søte speidere i uniform. 
Pengene er overført Flyktningehjelpen og blir altså brukt på ungdom, skole og 
utdanning i det unge landet Øst-Timor.  
 
Terje, Gruppeleder og Redaktør 

 



                                                      

                                                                         
H U R R A :    V I   H A R   F Å T T  P E N G E R ! 

 
Gruppa har penger fra to steder siden sist. Først var det fra Heer 
Aktivitetsklubb  hvor vi søkte om reisestøtte til sommerleiren. Vi fikk  
hele 15000,- kroner og dette reduserer reisepengene for troppen til et 
minimum. Kjempemange Tusentakk. Vi markerer dette på leiren hvor  
vi lager ”ett-eller-annet” som takk.  
 
Vi har også fått det ”vanlige” driftstilskuddet fra Frogn Kommune  på 
10000,-.  Kjærkommen støtte det også. 
 
Vi har også fått en del ”private sponsorer”  i det siste, gjennom 

 
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 har oppfordret deg til å støtte oss og pr 1,mai er det 19 spillere som har  
registrert oss, noe som foreløpig har generert 1782,- til speidergruppa. Tusen  
takk til alle, håper dere har vunnet noe selv og!  
Men oppfordringen ligger der fortsatt. Vi vet at mange har besteforeldre og familie  
andre steder i landet som gjerne vil støtte podens speidervirksomhet. Da er dette et 
tips dere kan sende videre. Kommisjonærene vet hvordan (de i Frogn har vårt nr) 
-----------------------------------------------klipp ut--------------------------------------------- 
HUSKELAPP                HUSKELAPP                      HUSKELAPP 
Husk å registrere speidergruppa på tippekortet mitt.  
 
Organisasjonsnummer : 993 749 281  Drøbak/Frogn Speidergruppe 



 
                                                                                     

KAKELOTTERIET 
 

Kakelotteriet 4. april ga Foreldreforeningen kr 10 200,-. 
Speiderne gjorde en kjempeflott innsats! Det gikk unna med lodd og kaker og vi var 
faktisk tomme for kaker før siste skiftet med speidere skulle på! Og det var ikke fordi 
vi hadde for få kaker! Siden det var påske var det mye folk på City og mange kjøpte 

lodd. 
Dette var så vellykket at vi gjentar dette til høsten. Da skal de som ikke fikk være 

med nå, men som gjerne ville, få være med. 
 

LIONS RØDE FJÆR 
En stor takk til de som tok seg tid til å hjelp til med Røde Fjær aksjonen! Lions 

Drøbak fikk inn mer penger enn de hadde håpet på, takket være at de fikk hjelp til 
innsamlingen, fra bla speidere/foreldre.  

 

DUGNAD PÅ HYTTA 

 
Lørdag 7. mai kl 10-15 blir det dugnad på speiderhytta. Vi trenger noen som kan 
vaske hytta innvendig, noen som kan hjelpe til med taklegging, og noen som kan 
fylle opp vedbua. Så møt opp store og små, foreldreforeningen holder mat og drikke! 

 

 



17. MAI ER VI SÅ GLAD I  

       
Som alle år skal speiderne stille med tre flaggborger i Drøbaks 
nasjonaldagfeiring. Dette er dagen vi virkelig får vist oss frem. Alle som er 
speidere må stille opp på minst ett arrangement.  

I tillegg til flaggborgene stiller vi også bak i borgertoget med 
oppvisning. Årets tema er ”speiderturer”. Det går ut på at to-tre speidere går 
sammen og viser frem mangfoldet av speiderturer som vi kan ha, f.eks kanotur, 
båltur, fisketur, hyttetur, mat-tur, klatretur, sofatur, gjørmetur, fjelltur osv. 
Dette er noe som andre speidergrupper har gjort tidligere. Fantasifulle 
speideruniformer og turantrekk - det meste er lov her! Vi har muligheter til å 
låne traktor og hengere hvis vi vil. 
Egen mail er sendt alle speidere/foreldre, og detaljer kan også leses på 
www.drobakspeiderne.no. Flokken melder til Jacob og troppen/rovere/ledere 
melder til Ankar om hvilke tog de kan delta i innen 8. mai. 

 
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, norsk speiderskjerf og knute, samt mørkblå 
bukse/skjørt med kniv i beltet. 

HURRA !! 



                                                                      
 
Pinsetur  
Troppens pinsetur blir som i fjor kanotur. 
I skrivende stund er det ikke avklart akkurat hvor vi drar, men det er viktig at alle 
speidere i troppen setter av pinsen fra lørdag 30 mai til mandag 1 juni. Info om turen 
blir sendt ut på mail i midten av mai. Godt vær er i hvert fall bestilt! 

 
St. Georgstur 
I fantastisk vær ble årets St. Georgstur nok en flott opplevelse. BRUF var på 
storfuglleik fra fredag. I forhold til i fjor var det en viss fremgang da vi i hvert fall 
hørte fugl i år. Vi møtte resten av troppen på speiderhytta lørdag formiddag og gikk 
så ned til Øvredammen.  
 
Der var turens prosjekt å bygge en mer permanent latrineordning slik at vi reduserer 
forsøplingen i skogen. Alle patruljene deltok i dette, og en glimrende dass sto klar 
etter et par timer. Alle patruljene satte opp huk, og Falk laget en mer permanent 
gapahuk med solide stokker og skikkelige surringer. Det lover godt til Utopia! 
På kvelden var det vandring opp til speiderhytta for å ha leirbål sammen med 
flokken. Etter et par timers leirbål gikk turen tilbake til troppens uformelle leirbål. 
Søndag var det fortsatt flott vær. Pakking av leir og retur til hytta der vi fikk se et 
flott St. Georgs-skuespill av flokkens talentfulle skuespillere, sammen med alle 
foreldre. 
 

 
17. mai ;  
se annet sted i DS. 



                                                                     
 
 
Troppens vår-termin 
Troppen har denne våren fortsatt å fokusere på patruljene. Vi opprettet patruljen 
Bjørn like før jul, og har nå fire gode patruljer med peffer og asser som fungerer 
meget godt. Vi har hatt lite frafall dette året, og det tyder på at alle synes speiding er 
gøy! Det har vært flere turer, både patruljetur i skikkelig grisevær, troppstur i 
vinterlandskap og BRUF-tur til Nesbyen.  
Speideraksjonen under kyndig ledelse av Stein B ga rekordresultat. Nesten 13000 
kroner ble samlet inn til inntekt for Flyktningehjelpens arbeid med å gi utdanning til 
unge på Øst-Timor. Utrolig bra, og gir speiderarbeidet ekstra mening. Frem til 
sommeren er det enda mer tur. Pinsetur med kano for alle i troppen, og sykkeltur i 
Nordmarka for BRUF gjenstår før sommerens høydepunkt. Det er landsleiren Utopia 
med 8000 deltakere, hvorav nesten 30 fra Drøbak. Vi gleder oss! 
 
Foreldremøte 
(kun for Utopia) 
Vi minner for øvrig om foreldremøte for alle foreldre til speidere som skal på Utopia.  
 
Det blir mandag 25. mai kl 1830 på speiderhytta.  
 
Der vil vi informere om leiren, detaljer om reise, utstyr osv.  
 

 



 

 
 

   og arrangerer 
 

       SMÅSPEIDERDAGENE 2009 
 

        ”Den store skattejakten” 
 
Tid: lør 6. Juni – søn 7. Juni 2009 
 
Sted: Øvre Skansen Festningsområde i Drøbak 
 
Organisasjonskomiteen, under kyndig ledelse av Jacob, er godt i gang med å 
planlegge arrangementet som også skal markere kretsens 80 års dag. 
Det blir derfor, under leirbålet på lørdag, servert en overraskelse fra 
kretsstyret. 
Tema i år er skattejakt, og vi håper på et samarbeid med Follo Museum og vil 
bruke området rundt Veisvingbatteriet og skansen under arrangementet. Vi 
tror ungene synes dette er spennende. 
Vi trenger gjerne hjelp av flere, så har du noe å bidra med, eller bare lyst til å 
hjelpe til, så nøl ikke med og kontakte Jacob. 
      



 
Korte nyheter fra speidergruppa vår siden sist. 

 

24/2: Gruppas årsmøte forløp rolig og uten dramatikk. Bjørn og Lars 
ble gjenvalgt i styret, mens Ann Kristin trådte ut.  
 
1/3: Kretsting i Follo, her ble Ann Kristin gjenvalgt i Kretsstyret. 
1/3: Gruppa får nytt billedgalleri og etter hvert nye hjemmesider. 
8-9/3: Troppens patruljer var på overnattingstur helt alene 
8-9/3: Flokken var på hyttetur og lagde bla snømenn av all snøen som 
ble måkt ned fra taket. 
14/3: Endelig fikk vi leirmerkene fra Brimiland! 
17/3: Første møte i Småspeidernes Dag-komiteen. Siden har vi møttes 
flere ganger. 
18/3: Vi får støtte til leirreise fra Heer Aktivitetsklubb. 
30/3: Påmelding til Utopia går ut. Vi reiser 25 speidere 
 
4/4 : Kakelotteri på Drøbak City 
8/4: Reiseplanen til sommerleiren er klar. 
14/4: Ledermøte hvor vi bla snakket om ledersituasjonen og 
sommerleir neste sommer. 
17-19/4: Både Bruf, flokk og tropp på tur 
19/4: St Georgs dags feiring med løftfornyelse og skuespill. 
21-22/4: Speideraksjonen på Drøbak City 
27/4: Styremøte i Foreldreforeningen 
 
3/5: Amalie og Karoline har konfirmasjon. Gratulerer! 



        

Denne gang : KAROLINE TUTTUREN 
 

Hvor lenge har du vært i speideren? 
Rundt 3 år  

Hva er kulest med speideren? 
Alle turene  

Hva er den beste turen/leiren du har vært på? 
Den beste turen jeg har vært på er kanoturen i pins en 2008 

Hvor mange knuter kan du? 
Mange nok  

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

Hva klarer du deg ikke uten på speidertur? 
Jeg klarer meg ikke uten gode venner og et godt hum ør 

Hva er det viktigste du har lært i speideren? 
Jeg er ikke helt sikker, men en av tingene er at ma n alltid må være beredt på 

alt som kan skje, 
Hvilken av speiderlovene synes du er den beste/viktigste og hvorfor? 

Jeg synes den beste loven er at man ikke skal lyve for da vet du at du kan 
stole på en speider  

Hvor mange i din familie har vært/er speider? 
Tre 

Kan du tenke deg å fortsette som leder når du blir eldre? 
Er ikke sikker. Må tenke litt på utdannelse først  

Hva var jungelnavnet ditt i småspeideren? 
Mitt navn var dompappen  

Hvem utfordrer du til å svare neste gang? 
Wilma 

 
 

 



 
Til alle speidere som trenger utstyr til både leir og andre turer. 

 
Gruppa har en liten frosk, som jobber på sporten i Drøbak City 
Redaktøren er blitt fortalt, at det kan lønne seg å gå sammen flere, og 
handle sammen. 
 
I første omgang gjelder dette de litt større tingene som sekk, 
liggeunderlag og sovepose. 
Om vi kan enes om hvilke produkter vi går for, kan Kermit se hva han 
får gjort med prisen. 
For å få best priser er vi avhengig av å handle litt stort. 
For de av dere som er interessert, send gjerne en e-post til gruppa 
eller Kermit, med hva dere trenger, så får vi en oversikt vi kan jobbe 
videre med. 
E-post Kermit: kermit@drobakspeiderne.no 
 

 

 
Patruljen Rev  melder at de ønsker å arrangere en byttedag  på 
speidermøtet den 11. mai . Her kan alle ta med seg noe de ikke 
trenger lenger; klær/utstyr som har blitt for smått, bøker man har lest, 
cd’er man er lei, speidermerker man har flere like av, for å nevne noe, 
og bytte dette med hverandre.  Mer info kommer på nettsidene våre 
straks (kanskje er det der allerede!) 



                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK 

 
 
  
. 

 
             
 

 

Dette skjer MAI/JUNI :  
 
Dugnad på hytta 9 mai 
 
Tradisjonell 17 mai feiring 
 
Kanotur i pinsen 
 
Foreldremøte Utopia 25/5 
 
Småspeidernes Dag 6-7/6 
 
Bruf-tur 13-14/6 
 
Lederavslutning 19/6 
 
Landsleir Utopia 4-11/7 
 
Oppstart 24 og 25 august 
 
 
 

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

terje@drobakspeiderne.no 
STOFFRIST ER 20.08.09 

NESTE DS, ER I DIN 
POSTKASSE ca 01.09, men 

kanskje kommer det ett nummer 
før leiren….  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Nye nettsider: 
www.drobakspeiderne.no 

Det er oss! Der ligger alt du 
trenger av info! Og masse bilder 

fra aktivitetene våre. 


