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God høst, speidere og andre! Aktivitetsnivået i gruppa vår er helt upåklagelig og pr i 
dag har vi 64 speidere under 18 år i gruppa, og i tillegg en solid gruppe voksne 
ledere, samt èn frosk! Mens jeg er inne på dyreriket, kan det jo nevnes at speiderne i 
tillegg til denne frosken, også har møtt både mus og elg i høst, samt masse spor og 
dyremerket materiale. Når jeg også legger til grottebesøk, fullmånetur uten lykter i 
”jungelen”, urettferdig fattig/rik-opplegg og jubileumsfeiring med kake og ballonger 
på bål, så skjønner vel alle at det å være speider i Drøbak er skikkelig spennende! Og 
mere gøy skal det bli neste år. Sommerleir til vanns, stor jubileumsfeiring og mye 
spennende møter kan jeg love. Jeg er glad jeg speider og får oppleve alt dette. 
 Men det er utfordringer og. Gruppa trenger ny kasserer snarest, derfor spør 
jeg nok en gang deg: Kan du påta deg denne viktige oppgaven? Krever minimalt 
med erfaring og ikke mye tid heller. Kontakt undertegnede.  
  90 ÅR MED SPEIDING! 
Neste vår er det 90 år siden det startet med speiding i Frogn og Drøbak. Dette vil vi 
markere helgen 16-18 april neste år. Detaljene er naturlig nok ikke klare ennå, men i 
den forbindelse ønsker gruppas historieavdeling å samle inn historier og hendelser 
fra disse 90 årene. Har du noen i din familie som har vært speidere og som har bilder 
eller ting å bidra med er jeg veldig interessert i å snakke med vedkommende. Spør 
foreldre, besteforeldre tanter og onkler og alle dere ser om de har vært speidere, og 
noter ned det de har å fortelle/vise frem. Og inviter dem gjerne til arrangementet i 
april. 
Kontakt meg gjerne på mail terje@drobakspeiderne.no  
 
Speiderhilsen Terje, Gruppeleder og Redaktør 
…nå også historiker! 

 



 

          JULEAVSLUTNING           
 

ARETS LYSMESSE FINNER STED 
SØNDAG 13. DESEMBER. 

 
ALLE MØTER I DRØBAK KIRKE KL 1630, HVOR VI HAR LYSMESSE  
(kl 1700), BLANT ANNET MED OPPTAK AV NYE SPEIDERE. DERETTER 
GÅR VI I FAKKELTOG FOR Å FEIRE DE NYE SPEIDERNE, OPP TIL 
AULAEN PÅ SEIERSTEN UNGDOMSSKOLE. 

       
 

Der vil foreldreforeningen arrangere sosialt samvær i aulaen, hvor de vil selge  
brus, kaffe og kaker. Her er foreldre, søsken, besteforeldre og andre interesserte 
invitert. Gruppa sørger for litt aktiviteter, merkeutdeling og lysbilder, og kanskje 
speiderne har noe å by på? 
 
Vel møtt ønsker Foreldreforeningen og Gruppestyret 

NB: ta gjerne med småpenger  



                                                                  
OG SÅ NOEN ORD OM VÅRE SPONSORER….. 

 
Gruppa har fått noen penger siden sist. Fra en ”ny” speiderpappa som jobber i 

 
har vi fått kr 2500,-  

 
Videre har vi fått kr 5000,- av  
Firma Frank Kristiansen as 

 
 

Ellers kjenner vel de fleste til avtalen med  

 
på Drøbak City, hvor vi får rabatt på turutstyr og annet. 

 
TUSEN TAKK FOR ALL STØTTE! 

 
Imidlertid, det er fra Grasrotandelen vi har fått mest uventede penger. Pr 221109 har 
vi fått ca 8000,- fra i alt 32 spillere. Men vi har plass til flere grasrotgivere! Ifølge 
Norsk Tipping er det kun 1 av 4 tippere som har meldt inn dette, så er du en av dem 
som enda ikke har bestemt deg, så ta med deg tippekortet ditt til kommisjonæren og 
gjør det! Vårt organisasjonsnummer er 993749281. Viktig å gjøre dette før nyttår, da 
får vi for alt du har tippet for i hele 2009. Og husk: dette koster deg ikke noe ekstra.  
Pengene går bare til Norsk Tipping og andre millionærer, hvis du ikke gir dem til 
oss! Lurer du litt på hva dette er, så spør meg, eller les på nettsidene våre.  
TAKK FOR STØTTEN, TIL GAMLE OG NYE GIVERE! 



                                                                        
Troppen vokser! 

Hele 15 nye aspiranter har blitt tatt opp i troppen i høst. Av disse kom 12 fra flokken 
og 3 er helt nye. Alle har gjennomført en aspirantperiode der fokus har vært på å få 
opp grunnleggende speiderkunnskap innen førstehjelp, kniv- og øksbruk, bål, 
brannvern og knuter. Nå har de blitt plassert inn i våre fire patruljer, som hver nå har 
åtte patruljemedlemmer. De tre nye avlegger speiderløftet på lysmessa. 

Hederlig innsats i kretskonkurransen 
To sammenslåtte patruljer deltok i årets kretskonk i september. Det er flere år siden 
vi har vært med, men årets innsats motiverer til videre satsing. Patruljen RevFalk 
ledet konkurransen etter første dag, men et dårlig o-løp og kanskje litt vel mye kaos i 
leirområdet bidro til at de endte på en hederlig 10.plass blant de 20 deltakende 
patruljene. BjørnUlv følgte opp med jevn innsats og endte på 12.plass. Dette er 
absolutt godkjent. Arrangørene får imidlertid ikke godkjent, som klarte å dele ut 
diplomer til våre på hhv 6. og 11.plass før de noen uker senere korrigerte det.  
Drøbakspeiderne kommer enda sterkere tilbake neste år. Vi skal bare trene litt på 
orientering og indretjeneste først… 

Urettferdig møte 
Tema for november er Nord-Sør-merket, dvs u- og i-land. Ett av troppsmøtene var en 
rundløype der urettferdighet sto i fokus. Speiderne ble delt i "fattig" og "rik" der de 
rike fikk en høyere startkapital i form av penger og dermed hele tiden ville ha 
fordeler. De var igjennom flere poster med forskjellige oppgaver, hvor man kunne 
skaffe seg flere penger, eller tape de man hadde. Bla skulle man drikke vann. Man 
kunne da ”velge” mellom sølevann eller å ”kjøpe” rent vann. Du kunne vinne flere 
penger ved å kaste ringspill. Hadde du penger, kunne du kjøpe deg til å stå nærmere 
å kaste.  
Som avslutning fikk de rikeste kjøpe boller og solbærtoddy mens de fattigere 
måtte nøye seg med flatbrød og vann. Mange klager og de fleste fikk virkelig 
oppleve urettferdighet! 
 



                                                                      
 

Jamboree-On-The-Air 
”CQ JAMBOREE –CQ JAMBOREE –CQ JAMBOREE, dette er Lima-Alfa-Åtte-
Viktor” 
Disse kryptiske ord ble hørt titt og ofte i helgen 17-18 oktober. Da var det igjen 
radioaktivitet på Speiderhytta. I år hadde vi hele tre radioamatører med, og en rekke 
aktiviteter ble gjennomført. Speiderne fikk prøve å snakke med andre speidere på 
kortbølgeradio, de gikk orienteringsløp med bruk av radio og de peilet radiosendere i 
skogen i det som kalles revejakt. I tillegg lagde de internasjonal mat – mat fra både 
Kamerun, Mexico, India og Sudan ble satt sammen i Frogn-skogen. Alle patruljene 
fikk også gjennomført Spor-merket, selv om gipsavstøpningen av dyrespor fikk litt 
varierende resultat. Roverne hadde stelt i stand leirbål med etterfølgende 
kveldsmanøver i mørket. 

 
Mor og datter som peff! 

Alt i alt en meget vellykket JOTA også i år. Takk til alle som stilte opp for oss. De to 
ekstra ”radiotene” som Ankar fikk med og til Ankar himself som ”lever for” at denne 
turen blir ett av årets høydepunkt.  
Også en kjempetakk til Møyfrid, som velvillig stilte opp som peff for patruljen 
Bjørn, da fravær plutselig gjorde at de sto uten ”store” speidere. Kjempesporty! Og 
hvor ofte har det skjedd at på samme tur har vært mor og datter som peff for hver sin 
patrulje? Gjetter på at konkurranseinstinktet ble vekket hos begge to! 



Og her et par ferske bilder fra helgens patruljeturer:  

 

 

 
 

Patruljen Ulv på vei inn til 
leirplass på Haveråsen i 
Trolldalen. Og klare for 
helgens oppgaver. 
 
 
 
 
 
 
Mens Bjørn fant seg godt til 
rette på odden ved 
Øvredammen. Håper og tror 
humøret var like bra når de 
våknet til regn på søndagen.  
 
 
 
 
 
 
Falk installerte seg på sitt 
”faste” sted ved gården til 
Thomas. 
 
 
 
 
 
Rev beleiret Seiersten 
skanse og koste seg der, 
men det har vi ikke fått noe 
bilde av – foreløpig. 



 

 
JUBILEUMSFEIRING 

Den 28. oktober 1959 hadde ulveflokken i 1. Drøbak speidergruppe sitt 
første møte. Dette ville nåværende ulver være med på å feire, 

 
 

Bålplassen var pyntet med ballonger, og det ble servert både pinnebrød og kaker 
da flokken feiret 50 år i oktober. Speiderne hadde vanlig møte først og etter hvert 
kom gruppeleder Terje og flere foreldre for å markere dagen 
Med litt lek og merkeutdeling ble det også lest et brev som en av våre speidere 
hadde fått fra England, faktisk fra barnebarnet til Baden Powell. Det ble salutt da 
vi prøvde å slå ballonger til hverandre over bålet, men det var faktisk ikke så lett 
som det høres ut! Amta kom også på besøk. 
Vi valgte en liten feiring denne gangen, fordi vi jo skal ha stort party i april for å 
markere gruppas 90 års jubileum. Der blir det nok flere ballonger, mer kake og 
sikkert pinnebrød hvis noen vil ha.  



Flokkens årlige fullmånemøte 

 

Riktignok en regntung og tåkete kveld i begynnelsen av november, uten at 
det la noen demper på stemningen, var det endelig tid for flokkens årlige 
fullmånemøte. Dette var kvelden hvor de ferske ulvepotene i Drøbak-
jungelen fikk sine jungelnavn. Med fakler og høye forventninger listet alle 
ulvungene seg til den hemmelige rådsklippen, den som bare innvidde ulver 
vet hvor befinner seg. Etter den høytidelige seremonien med utdelingen av 
jungelnavnene, lekte vi mørkgjemsel. Alle ulvungene var veldig flinke til å 
bevege seg i mørket uten lykt. Deretter leste vi ferdig jungelboken og fikk 
dermed høre den spennende historien om Mowglis kamp mot Shere Khan. 
Det var en stemningsfull og fin kveld der ute i jungelen. 
 

Speiderhilsen Akela. 

 
Ellers er det på sin plass å gratulere Stine og Tore som godkjente speider-ledere. De 
har avgitt speiderløftet sitt i løpet av høsten, på samme måte som flokkaspirantene 
skal gjøre i kirka den 13. desember. 1-2-3-VOFF 



        

Denne gang : MARIT HALVORSEN 
 

Hvor lenge har du vært i speideren? 1 år 

Hva er kulest med speideren?   Man lærer nye ting 

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

Hvor mange knuter kan du?     Mange 

Hva er det verste du har glemt hjemme eller mistet på speidertur? 
ingen ting! 

Hva klarer du deg ikke uten på speidertur? Kniv og lommelykt 

Hva er det viktigste du har lært i speideren? 
Førstehjelp 

Hvilken av speiderlovene synes du er den beste/viktigste og hvorfor? 
jeg synes alle er best 

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

Kan du tenke deg å fortsette som leder når du blir eldre? vet ikke 

Hva var jungelnavnet ditt i småspeideren? har ikke vært 
 

Har du en morsom opplevelse i speideren som du vil fortelle om? 
nei. 

 

Hvem utfordrer du til å svare neste gang? Inga 



 
Korte nyheter fra speidergruppa vår siden sist. 

 
17/9: flokkassistent og tidligere Akela, Tonje fyller 40 år. Gratulerer 
19/9: meldingen kommer om at patruljen Falk/Rev leder Krets- konkurransen 
etter første dag 
19/9: flokkassistent Tore avlegger speiderløftet og blir tatt opp som speider.  
19-20/9: Troppsaspirantene på egen tur ved Oppegårdtjernet 
20/9: Drøbakpatruljene kommer hjem med 6 og 10 plass i kretskonken. Dette 
blir senere rettet til 10. og 12 plass. 
21/9: troppen har møte på brannstasjonen 
28/9: Sindre Brekke blir valgt til ny roverleder i gruppa 
 
17/10: Aspirantene ”hopper over” til troppen og får tildelt patruljer 
20/10: Flokken markerer 50 årsjubileum med pinnebrød, kake, ballonger, 
foreldre og en liten seremoni. Blant annet med et brev fra Baden Powells 
barnebarn. 
20/10: De 6 eldste i flokken får godkjent ”Utfordringen” sin 
26/10: Troppen har møte ved grottene i Spro 
 
3/11 : Fullmånemøte i flokken med utdeling av jungelnavn til ulvene 
6-8/11: Christian, David og Terese deltar på peffkurs 
7/11: Kakelotteri på Drøbak City innbringer ca kr 11.000,- 
10/11: Flokkassistent Stine avlegger speiderløftet og blir tatt opp som speider 
10/11: Gruppeting for alle ledere 
13/11: Tore fyller 50 år. Gratulerer! 
14-15/11: Thea deltar på ”Nyingen”-kurs 
21-22/11: Patruljeturer 
23/11 DS nr 3 går i trykken og distribueres til alle abonnenter 



                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK 

FORELDREFORENINGEN ønsker 
å takke alle som bidro til at 
Kakelotteriet ble en suksess. Vi fikk 
inn ca 11000,- og gjorde oss en del 
erfaringer til neste gang, som er 
palmelørdag, den 27.mars.  

* 
Husk også Kalendersalget vårt. Alle 
må selge minst tre stykker. Flere 
kan fås av Terje. 60 kroner går til 
gruppa og selger du flere får 
patruljen 30 kroner for hver (gjelder 
troppen). Lykke til!  

 
             
 

 

Dette skjer i NOV/DES : 
 
Rovertur krets : 27-29/11 
 
Avslutning i troppen 7/12 
 
Avslutning i flokken 8/12 
 
Lysmesse m opptak 13. des  
 
Første møte tropp: 4. jan 
 
Første møte flokk: 5. jan 
 

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

terje@drobakspeiderne.no 
STOFFRIST ER 10.01,10 

NESTE DS, ER I DIN 
POSTKASSE ca 25.01  

Nye nettsider: 
www.drobakspeiderne.no 

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

fra aktivitetene våre. 


