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 Velkommen til ny DS. I denne utgaven kan dere lese mest om ting 
som har skjedd, men også litt om kommende aktiviteter. 
Vi prøver også å bruke flere bilder. Og har for anledningen utvidet til 16 
sider. Takk for alle bidrag. Først en dum sak: 
  
Innbrudd og hærverk på speiderhytta 
Da Terje og Ankar kom til hytta for å rydde i leirutstyr ble de møtt av åpne 
dører. Etter nærmere undersøkelser, kunne de konstatere at det har vært 
ubudne gjester på besøk. Det hadde tydeligvis vært fest, for det er strødd med 
ølbokser og flasker i skogen ved bålplassen. En vinduslem er brutt opp og et 
vindu er knust. Vandalene har tømt to pulverapparat ved bålplassen og brent 
opp en stol. Pøblene er tydeligvis ikke skogsvant, for de har saget ned og 
prøvd å brenne en helt fersk furu... Enhver speider vet at ferske trær brenner 
dårlig... 
Heldigvis ble ikke noe bortsett fra en buesag tatt fra hytta. 
Som om ikke dette er nok, har noen vært å revet ned flere huker ved den 
andre bålplassen, men det er muligens ikke de samme. Vi har anmeldt 
pøblene, men vet enda ikke hvem de er. 

 
Tusen takk til alle som har lagt inn oss som grasrotmottakere. Dette har vi fått 
inn til nå: Frem til 31/5: 2591,- Fra 1/6-31/8: 2916,- I alt 25 spillere har 
registret seg til fordel for oss.  
Har du enda ikke gjort det, sier du?! Oppsøk kommisjonæren og gjør det du 
også. Vårt organisasjonsnummer er 993749281.  

Terje, Gruppeleder og Redaktør  



 
             
TO AV GRUPPAS MEDLEMMER HAR FÅTT TILDELT 
ÆRESBEVISNINGER I SOMMER. FØRST UTE VAR EN KJENT 
FROSK: 

                                               
På sommerens lederavslutning 19. juni ble Kermit tildelt Norges 

speiderforbunds Æreskniv for lang, tro, omfattende og solid tjeneste i 
speidingens ånd. Terje sto for utdeling på vegne av Speidersjefen. Vi 
gratulerer med en velfortjent tildeling. 

 Begrunnelsen: 
Rune, eller Kermit i speidersammenheng, har i en årrekke vært en ressursperson,  
ikke bare for Drøbakspeiderne, men for hele Follo Krets. Hans leirbålssprell og øvrig  
innsats har blitt lagt merke til langt utenfor Follos vegger. Det er sjelden nei i hans  
munn og han var også leder i 3. Vidåpen under Utopia. Kermit har hatt en rekke verv  
og oppgaver, vært troppsleder og er nå bla rovermentor i vår gruppe. Han er en  
skikkelig speider og speiderne forguder han. Han har en sjelden evne til å sette seg  
på speidernes nivå, men svitsjer lett til å komme med gode og velfunderte meninger  
om mangt og meget. Han har alltid gode tanker om speiding og deler dem villig.  
Kermit er en institusjon og et varemerke mange har hørt om. Gruppeledelsen i 
Drøbak mener han virkelig fortjener et hedersmerke. 

HØRTE JEG ET BRAVOROP? 



 
 

Siste dag på Landsleiren ble vi invitert til Nittedal Speidergruppes område. Dit skulle 
også speidersjefen, Lars Atle Andersen, for å dele ut Speidersjefens 

Topputmerkelse for rovere til Ida Marie Hagen fra Drøbak og Sigrid Andersson fra 
Nittedal, begge rovere i Nittedal Speidergruppe. Disse to glade, og stolte jentene er 
kun nr 6 og 7 i landet som har mottatt denne. De har jobbet målrettet med dette i to 

år, og Ida Marie er den første Drøbak-speider som har mottatt denne form for 
utmerkelse. Vi gratulerer! 

 
Hva skal til for å få topputmerkelsen? Se denne linken: 

http://www.speiderbasen.no/?side=rover.programmet.topputmerkelsen 

 
B-R-A, SIER BRA, V-O, SIER VO, SIER BRA, SIER VO, SIER:  HÆÆRLIG 



                                                                        
Jamboree-On-The-Air 

 
Oktober er det radioaktivitet som står i fokus. I helgen 17-18 oktober samles gruppa 
på speiderhytta der Ankar rigger i stand utstyret sitt slik at vi kan få radiokontakt 
med andre speidere. Lørdag vil vi snakke mest med norske/nordiske speidere, mens 
vi kanskje, hvis forholdene er gode, prøver litt utenlandsk lørdag kveld.  Søndag er 
flokken invitert til å delta. 
Alle som deltar vil få et eget JOTA 2009-merke mens de som står på litt ekstra, også 
kan klare å ta ferdighetsmerke JOTA. 
Velkommen til en radioaktiv helg 17-18. oktober! 

Speidergruppa vokser! 
Høsten er tiden da nye speidere kommer til. Som i fjor, har Drøbakspeiderne hatt 
meget god vekst. Hele 14 nye aspiranter i flokken møtte til flokkmøte tirsdag 25. 
august, og flokken teller nå 20 ulvunger som skal bli gode speidere under Akela 
Thea sine labber. I troppen møtte det tre nye speidere som sammen med 10 tidligere 
ulvunger sørger for meget god vekst. Med ”avgang” på seks (hvorav to til roverlag) 
gjør dette at speidergruppa totalt øker med 15. I tillegg er det kommet inn tre nye 
ledere i flokken. 
Velkommen til alle! 



                                                                      
Utopia – et tilbakeblikk 

De fleste har vel fått med seg det meste om landsleiren Utopia i sommer. DS 
presenterer derfor et knippe bilder fra leiren som ikke tidligere har vært 
publisert på www.drobakspeiderne.no 

  
 

 



 

  
 

 



                                                                      
 

KanoTerningTur 
 Årets pinsetur ble som i fjor en fantastisk flott tur, også denne gang i 
Vansjø. Vi startert ved Middagsåsen skisenter og padlet først Hobølelva. Mye 
hindringer i form av nedfalte trær og litt småstryk, men alle speidere og 
kanoer kom velberget gjennom. Etter hvert kom vi ut i store Vansjø. Lite vind 
gjorde turen relativt enkel og vi ankom overnattingsplassen i seks-tiden etter 
over 6 timer og 11 km padling. Søndag formiddag var det kanoorientering før 
vi padlet en kort etappe på ca 4 km til Kvernøya ved Dillingøy. Volleyball, 
bading og terningspill. Mandag padlet vi ned Mosse-elva.  
Tema for årets tur var terninger, og det var terningspill, terninger til middag 
og terningkast på "Jeg er et rotehue"-rundene. På tross av myggen ble det en 
kjempetur på til sammen mellom to og tre mil og bare sol! 

         
Patruljene skulle prøve å samle/vinne så mange terninger som mulig til turens 
avslutning. Patruljen REV vant denne konkurransen. Underveis kåret vi også 
Mr og Mrs Terning. Ved hver oppstilling kåret en lederjury den som, siden 
forrige oppstilling, hadde utøvet god speiderånd.  
Disse speiderne var dyktige og hjelpsomme på forskjellige måter, og ble 
belønnet med denne tittelen, samt ekstra terning-poeng til patruljen:  

• Madeleine         Bjarne 
• Ronja                 Per Eivind 
• Amalie              Mikael 
• Terese               Odd Erling 
• Christian          Marit 



                                                                     
 

I tillegg ble det kåret følgende vinnere og priser: 
 
”HUNDREMESTER” : Christian 
”ENDELØSE LANDEVEI”: Amalie 
TERNING-QUIZ: 1. Per E og Christian 2. Åshild, Rasmus og Terese 
KAN-O-LØP: FALK 
JACOB DAHLS ÆRESTERNING: BRUF 
O STORE GOURMETKONKURRANSE: Delt 1. plass mellom REV og 
ULV. (ULV vant etter terningkast) 
TURENS ROTEKOPP: Jonas 
TURENS FISKER : Mats 

 
 

Beyond Utopia er Utopia sin nachspiel-minileir der man skulle møte venner, 
gjøre noe, oppleve noe sammen med andre i Follo Krets. Ca 200 speidere, 
rovere og ledere fra hele landet og faktisk utlandet deltok i et flott 
arrangement på Breivoll innerst i Bunnefjorden.  
Karoline, Amalie, Lilja, Per-Eivind og Bjarne var påmeldt fra 
Drøbakspeiderne, men ble ganske raskt omgjort fra deltaker til stabshjelpere. 
I tillegg var Kermit programsjef, Sindre program-medhjelper og Ankar var 
vaktsjef. 
Egen stor kro med ”alle rettigheter” og show, karaoke, legobygging og spill 
sørget for en flott ramme på fritiden. Det var et supert leirbål der Trang 
Fødsel holdt intimkonsert og en lørdag fullspekket med aktiviteter i form av 
morsomme konkurranser. 
Søndag var det superfinale mellom lørdagens to beste patruljer, og vinnerlaget 
fikk helikoptertur over Follo og Oslo! 



 

  
NYE LEDERE 

Det har skjedd nytt på lederfronten i høst. Jacob har valgt å tre litt tilbake i 
rekkene, og overlatt til Thea å bli Akela.  I tillegg til disse to har vi fått med oss 
tre nye ledere. Her får vi vite litt om dem. 
 
                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Tonje Mørkhagen har tidligere vært 
flokkleder og er en skikkelig 
speiderdame. Vi ønsker henne 
velkommen tilbake. Tonje er mor til 
Mari som er en av de ”gamle” i 
flokken 

Tore Rosseid er snart 50 år, er fra 
Stavanger, men har bodd i Drøbak 
mesteparten av de siste 20 årene. 
 Selv om han aldri har vært speider er 
han godt kjent med friluftsliv og 
skogene i Drøbak etter å ha jobbet 
som offiser i Forsvaret og særlig på 
befalsskolen som var ute på 
Oscarsborg. Tore har seks barn i 
alderen 9 til 28 år samt to barnebarn.  
To av mine barn er i speideren, 
Madeleine, som er ny i flokken og 
Jonas i troppen.   
 -Jeg gleder meg til å være en del av 
Drøbakspeideren, bli kjent med store 
og små speidere samt å ha nyttige 
møter og flotte stunder i skog og 
mark i speideråret som kommer, 
forteller en ivrig Tore til DS.  
Men kan han speiderhilsen? 
 



 

 

 
 

 
Vi ønsker alle tre velkomne og lykke til med speiderkarrieren.  
Og mens vi venter på neste møte, kan vi ta en sang: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Sang om speiderloven  
melodi: Tyven-tyven  
 
Når vi lærer speiderloven er det jammen greit med sang  
Da kan vi på enkel måte huske teksten med en gang  
Nå blir alle med, vi skal lære det  
Dette greier vi, vi lærer alle ti.  

Første lov: En speider han er åpen for Gud og hans ord  
Og han kjenner ansvar for seg selv og andre folk på jord  
Hjelpsom det er vi, hensynsfull og blid  
Men det beste her, at du en god venn er.  

Femte lov: En speider han er ærlig og pålitelig  
Kjenner allting i naturen, verner om den og er fri  
Tenke selv vi må, hjelpe og forstå  
Selv i motgang og i vansker vi står på.  

Nå til slutt i denne sangen skal vi ta de siste to  
Man skal være flink og nøysom, og på dere selv ha tro  
Vi må og forstå hva folk tenker på  
Jobb for fred på jord, der menneskene bor 

Sangen er laget av Cathrine Dahle fra 1. Fræna Elnesvågen 

Stine Kvernberg Raumli er den tredje 
nye lederen. Hun er 39 år og jobber til 
daglig som lærer ved Heer skole. 
Hun er mamma til Ingeborg i flokken. 
Stine har aldri vært speider før , men 
husker godt da speidergruppa holdt til på 
Sagajordet (det er lenge siden, det !) 
Hadde ganske lyst til å være med den 
gangen.  
Liker turer i skog og mark og stjerneklare 
høstkvelder. 
Gleder meg til mange hyggelige stunder 
med flokken 
fremover. 
 



 

 
 

OVERNATTINGSTUR LØR 19. - SØN 20. SEPT  
Fremmøte/avslutning: 
Flaggstanga ved speiderhytta kl 1200 på lørdag. 
NB; En voksen må følge barna helt inn og melde fra til flokkleder Thea, slik 
at vi kan kvittere dere inn, samt sjekke at vi har riktig mobiltlf nummer til 
dere. 

Speiderne skal hentes ved speiderhytta kl 1200 på søndag. 

 
Pass på å være kledd iht været ved fremmøte, slik at vi slipper å måtte starte 
turen med å gå i sekken og lete frem ekstra klær. 
For mer detaljer, og pakkeliste, se websidene våre. 
 
Opplegg: 
Vi vil gå til gapahukene 200 m syd for speiderhytta hvor vi vil: 

- etablere leir, gapahuker, bålplass 
- jobbe med knuter og andre speideraktiviteter 
- gjøre ulike friluftsliv leker 
- lese fra Jungelboken 
- trene på å ta vare på oss selv utendørs når det er kaldt 
- trene på å ta vare på utstyret vårt utendørs og i mørket 
- fyre bål og lage mat over bålet. 
- Trene på å overnatte ute! 
 

Foreldredeltagelse: 
Vi vil gjerne ha med flere voksne på turen, og oppfordrer alle til å ta 
kontakt hvis dere har tid/lyst! Det kreves ingen forkunnskaper. 

 



 

 

 
SMÅSPEIDERDAGENE 2009: 

 
Rett før sommerferien arrangerte gruppa vår årets speiderkonkurranse for 
småspeiderne, dvs de i alderen 8 og 9 år. Konkurransen går hver vår og er 
avslutning på speideråret, hvor man får vist hvor mye man har lært i løpet av 
året. 

Her konkurrerer småspeiderne i mange speiderferdigheter som 
førstehjelp, livlinekasting, dyrekunnskap, kart og kompass, og lignende. Men 
vel så viktig som å kunne speiderferdigheter er det å vise at man kan 
samarbeide godt, være snille med hverandre og løse oppgaver i fellesskap. 

200 speidere og ledere fra hele Follo speiderkrets samlet seg i våres på 
Skansen festningsområde i Drøbak. Årets tema var ”Den store skattejakten”. 
På lørdagen var det omfattende leting etter poster og skatter rund i skogene – 
og skatten fant man til slutt ved de store kanonene ved Veisvingbatteriet. Av 
den skulle man bla lage fargerike hatter. 

Lørdag kveld var det felles leirbål inne i festningen, med under-
holdning, leker og sang. Bildet under er fra Stigespillet 

Søndagen var hovedkonkurransen, og speiderne fra Drøbak-Frogn 
gjorde en kjempeinnsats og viste at de var gode til både speiderferdigheter og 
samarbeidet; de ble faktisk nr 3 av 15 flokker! Gratulerer med innsatsen 

 



 

 

Denne gang : WILMA ARNESEN 
 

Hvor lenge har du vært i speideren? 3 år 

Hva er kulest med speideren?      Alle turene 

Hva er den beste turen/leiren du har vært på? Utopia 

Hvor mange knuter kan du?     6  

Hva er det verste du har glemt hjemme eller mistet på speidertur? 
Lommelykt 

Hva klarer du deg ikke uten på speidertur? Sovepose 

Hva er det viktigste du har lært i speideren? 
Kan ikke velge, det er så mye 

Hvilken av speiderlovene synes du er den beste/viktigste og hvorfor? 
En speider er en god venn 

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

Kan du tenke deg å fortsette som leder når du blir eldre? 
Kanskje det 

Hva var jungelnavnet ditt i småspeideren? Rana 
 

Har du en morsom opplevelse i speideren som du vil fortelle om? 
Alle har vært så fine, så jeg klarer ikke velge. 

 
Hvem utfordrer du til å svare neste gang? 

Marit 



 
Korte nyheter fra speidergruppa vår siden sist. 

 
9/5:  Per Eivind holder konfirmasjon 
9/5:  Dugnad på Speiderhytta 
10/5 Lilja holder konfirmasjon 
17/5 Vi vinner pris i Borgertoget 
18/5 Sykkelrebusløp i regnvær for ivrige speidere i tropp 
25/5 Foreldremøte Utopia 
30/5-1/6  Kanotur på Hobølelva og Vannsjø 
 
2/6   Siste flokkmøte for sommeren, Lena fyller 40 år 
6-7/6 Vi arrangerer Småspeidernes Dag på Seiersten Skanse 
15/6 Christian Berger vinner premie som mest-møtende speider i vårterminen 
19/6 Lederne har avslutning på Søndre Langåra, Ankar fyller 40 år 
19/6 Kermit tildeles Æreskniven 
3/7   Avreise landsleir 
10/7 Ida Marie Hagen mottar Speidersjefens topputmerkelse for rovere 
11/7 Hjemreise Utopia 
22/7 Ankar og Terje oppdager at det har vært innbrudd og ubudne gjester på 
hytta 
 
18/8 Ledermøte, for å planlegge høsten 
24/8 Patruljemøter, med opprydding og vask i patruljekassene etter leiren 
24/8 Første aspirantmøte. Tre helt nye speidere møter også 
25/8 Første flokkmøte med TheAkela: 14 nye ulvunger tok hun mot 
28-30/8 Thea og Terje deltar på Lederløft 
1/9 Utstyrsmøte på hytta. Vi diskuterer hvordan utstyr bør oppbevares og 
lagres. Ønske om flere skap i gangen og bedre utnyttelse av toalett og 
kjøkken. Fortsettelse følger… 
4-6/9 Flere Drøbakspeidere deltar på Beyond Utopia 
7 og 8/9  Foreldremøter, både i tropp og flokk 
13/9 DS nr 3 går i trykken og distribueres til alle abonnenter 



                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK 

VELKOMMEN NYE SPEIDERE: 
 
Gruppas ledere ønsker alle nye 
speidere, og foreldre, velkommen 
til oss. Denne avisa er gruppas info-
organ, sammen med internettsiden 
vår. Her finner dere referater fra 
turer og info om kommende 
arrangementer. Har dere lyst til å 
bidra med stoff eller spørsmål så 
ikke nøl med å sende inn. 
  
. 

 
             
 

Dette skjer i HØST : 
 
Alle drar på tur til helgen  
 
JOTA-tur 17-18 oktober 
 
Flokken er 50 år i oktober 
 
Kakelotteri 7 november 
 
Patruljetur 21-22 nov 
 
Juleavslutning 13. des  
 

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

terje@drobakspeiderne.no 
STOFFRIST ER 10.11.09 

NESTE DS, ER I DIN 
POSTKASSE ca 20.11,  

Nye nettsider: 
www.drobakspeiderne.no 

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

fra aktivitetene våre. 


