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Hallo alle speidere og foreldre, og godt nytt speiderår!  
Det er flott å være gruppeleder i en aktiv, dyktig og hardt arbeidende speidergruppe. 
Setter stor pris på innsatsen nå i januar, hvor vi først står på å selger vafler på hytta 
hver søndag pluss at vi brukte troppsmøtet til å samle inn penger til jordskjelvofrene i 
Haiti. Initiativet kom fra en av speiderne selv, og det er kjempepositivt! Les mer om 
dette senere i avisa.  
 
Som nevnt i forrige DS, hadde en av småspeiderne fått et brev med hilsen fra 
barnebarnet til selveste Baden Powell, speidingens grunnlegger. DS har som eneste 
avis fått tilgang til dette brevet:  

     
Dear Max, 
I gather that you have started playing the most wonderful game – becoming a Scout. 
You are also playing that game in a perfect country to do it. When I was your age I 
also started Scouting in a “perfect” country which was Zimbabwe. What I learned has 
stood me in good part for the rest of my life, and you will find the same. 
Scouting is playing a game, but it is also the way that you find out how to play the 
game of life. Enjoy it for all your worth and when you grow up you will find that you 
are also enjoying the game of life to the full 
Very best wishes 
Robert Baden Powell. 
 
1. januar møtte Max og faren Kevin, Lord BP i hans private bolig. Der fikk de se 
gamle bilder og høre mange historier om bestefaren. Max takket for brevet, og ga 
han en kalender som takk. Så nå henger det altså en norsk speiderkalender i Baden 
Powells hus i England. Ikke verst! 
 

Speiderhilsen Terje, Gruppeleder og Redaktør  



Opptak av nye speidere 
 
Søndag 13. des hadde Drøbakspeiderne sin årlige lysmesse i Drøbak kirke.  
Hele 19 småspeidere ble tatt opp i ulveflokken og fikk dermed høytidelig  
utdelt speiderskjerfet. Disse 19 var Iris, Mathilde, Caroline, Elin, Louise,  
Daniel, Jonas, John, Mons, Max, Mathias, Nicolai, Nicholas, Odd Einar,  
Christian Fredrik, Tymon, Lage, Mikal og Sondre. 
 
Adrian og Elias hadde ikke anledning til å delta på lysmessen, og ble derfor  
tatt opp som speidere på speidermøtet tirsdag 19. januar. 

 
Spente småspeidere venter på opptakelsen.. 

 
På samme lysmesse ble også fire nye speidere i troppen tatt opp: Tone,  
Kristiane, Lorensa og Cedric avga sitt speiderløfte.  
Vi ønsker alle velkommen som ekte speidere i Drøbak /Frogn speidergruppe! 
 
Etter lysmessen gikk vi i fakkeltog opp til Seiersten for å hedre de nye speiderne. 
Her fant resten av juleavslutningen sted, med merkeutdeling, info og tradisjonen  
tro ble det vist lysbilder fra året som har gått. Takk til Foreldreforeningen som  
ordnet lokale og servering.  
 
Og dermed var nok et speiderår slutt, mon tro hva 2010 vil bringe…. 



                                                                           
ENDELIG: NY KASSERER 

 
I slutten av januar overtok flokkassistent Tore ”jobben” som kasserer for gruppa. 

Etter at Synnøve var ferdig med årsregnskapet for 2009 ble kontoen overført til Tore, 
som allerede er godt i gang med arbeidet. Takk for det! 

Og tusen takk til Synnøve som holdt det gående en god stund etter at eget barn 
hadde sluttet. Flott at du fullførte jobben. 

 
 

                                                     VAFLER 
Som dere vet har gruppa skaffet seg betydelige inntekter ved å åpne speiderhytta for 
vaffelsalg hver søndag. Beløpene vi har fått inn hittil ser dere på side 11. Dette 
tiltaket har vært en ubetinget suksess. Vi har fått utrolig mange positive 
tilbakemeldinger fra besøkende, både for vaflene og for åpen, varm hytte. Det er lagt 
ned et solid stykke arbeid fra speidere, ledere og foreldre så langt, og oppfordringen 
til dere som ikke har vært i ilden ennå er klar: Prøv å slå oss! 

KALENDERE 
Før jul solgte speiderne speiderkalendre. Til sammen tjente vi 13070,- kroner på 
dette. Noe av dette ble lovt til patruljene og lista over hvor mye hver patrulje tjente 
ser du her: Rev 210, Falk 120, Ulv 180 og Bjørn 530. Flest kalendere solgte Mons og 
April, dette har de fått egen premie for. Mange solgte flere enn de tre de skulle. Det 
gjorde Amalie, Jonas, Mads, Per Eivind, Knut, Terese, Sebastian, Madeleine, 
Christian Fredrik, Maya, Daniel og Max. BRA JOBBA! 

 

     
TUSEN TAKK FOR ALL STØTTE! 



                                                                             
Troppen tok mange merker i høst 

 
I høst har troppen vært veldig aktiv på merkefronten, og mange har nå kvalifisert seg for 
merkesnorer. 
I hele høst har vi jobbet systematisk med det grunnleggende førstehjelpsmerket. I september 
tok vi brannvernmerket hvor vi bl.a besøkte Frogn brannstasjon og fikk en grundig 
orientering om brannvern og brannfarer.  

 
Under årets radio-jamboree  i oktober fikk flere tatt JOTA-merket og spormerket. JOTA-
merket innebærer bl.a. å kunne litt om radiobølger, kunne fonetiske alfabet og snakke i radio. 
Som en aktivitet ble også spormerket gjennomført, der speiderne fant dyrespor, tok 
gipsavstøpning og fant ut om sporene til ulike norske ville og mindre ville dyr. 

 
I november var det Nord-Sør-problematikk. Her fikk speiderne finne ut litt om hvorfor det er 
så store forskjeller mellom I- og U-land, og ble avsluttet med et møte der hver patrulje hadde 
besøk av en person med bakgrunn fra et fattig land. I november hadde patruljene 
overnattingstur der de fikk tatt patruljehaik-merket. 

 
I alt har troppen nå 12 speidere som har klart å få den gul/hvite 6-merkerssnora, og enda 10 
stykker mangler bare ett merke for å få snora. Per Eivind har fått den rød-hvite 12 merkers 
snora. Flott! STÅ PÅ! 
 
 Merkene skal syes på høyre arm, der skal også snora sitte, men husk at snora betyr 6 
merker, så har du tatt 7 så skal du kun ha ett merke på armen! 

De aller fleste fikk disse merkene utdelt på juleavslutningen, men de som ikke var 
tilstede der får de nok på et troppsmøte. Neste Store Merkeutdeling blir på St Georgsturen i 
april.        

(Ankar) 



 
I år er det altså 90 år siden speidergruppa vår ble offisielt stiftet. Det var nok speiding 
før det også, men siden 1920 har det vært formelt. Og det er sannsynlig at det har 
vært en viss aktivitet kontinuerlig siden den gang. Jeg har gravd litt i gamle 
dokumenter og bøker og funnet ut en del fra disse 90 årene, om viktige 
begivenheter, navn på ledere og hva som kjennetegnet gruppa vår i de forskjellige 
tiårene. Og masse bilder og reportasjer. Dette blir straks lagt ut på nettsidene våre, 
så følg med der, men her kommer noen smakebiter: 
 

• 1. Drøbak speidergruppe stiftet 31/3-1920 (bare gutter) 
• Siden 1959 har det vært ulvunger  
•  Tomtebo (”gamlehytta”) ble bygget i 1967 
• Resten av hytta, slik den er i dag, var ferdig i 1978, mens 

kjøkkeninnredning og vann kom først i 2003 
• Drøbaktroppen var suverent flinke og vant kretskonken mange år på 

rad på starten av 70-tallet 
• Det var nesten 100 pikespeidere midt på 70-tallet 
• Vi arrangerte årlig speiderski- og hopprenn (70-åra) 
• Roverne drev sjøspeiding med skøyta ”Solbris”, men denne ble byttet 

ut med mindre båt på 80-tallet.  
• Vi har arrangert kretskonk og småspeiderdager en rekke ganger, 

samt andre kretsarrangementer. 
• Mange fra vår gruppe har sittet i kretsstyret og hatt kretsverv, men vi 

har aldri hatt Kretslederen! 
• Guttene og jentene slo seg endelig sammen også i Frogn, og 

Drøbak/Frogn Speidergruppe ble stiftet 2. september 1985 
• I mange år var ballongsalg 17. mai viktig inntektskilde 
• Mange Drøbakspeidere har vært på jamboreer, fått æreskniven og 

andre utmerkelser 
• Vi har også laget krus, t-skjorter og andre profilklær 
• Vi har vært flinke til å markere oss, både i media og på kommunale 

arrangementer. 



 
I forbindelse med jubileet vil gruppa utlyse følgende konkurranse: 
 - Lag et slagord for drøbakspeiderne, som helst bør inneholde ”90 år” eller 
”siden1920”. Dette kan gjerne være som et rop (ala yoggi eller bravorop) eller bare 
en enkel setning. Hensikten ar at den skal være vårt kjennetegn i år (og kanskje 
senere også…) 
 - vi ønsker å ha et eget jubileumsmerke også, enten ved å ”pynte” litt på det 
vi har eller lage et helt nytt. Tar gjerne imot forslag til hvordan det kan se ut. 
 - Har du lyst til å lage sang? Skriv en ny tekst til en kjent speidersang (eller 
en annen melodi)  som også inneholder budskapet om at vi er 90 år. 
 
Har du noen forslag/ideer/tegninger så lever/send de til Terje. Lover premie til de 
beste! 
Konkurransen ar åpen for alle, både speidere, ledere, foreldre og venner og kjente, 
så det er bare å slippe kreativiteten løs! 
 

Hold av datoen 18. april ! 
Dette er dagen vi skal feire oss selv. Vi ønsker å ha en stormønstring av gamle og 
nye speidere/ledere ved Speiderhytta. Speiderne skal selvsagt på tur hele helgen, 
men på søndagen blir vi mange.  
Mer info kommer, men hold av dagen. Du er herved invitert! 

NOTIS-NOTIS: Flokkens hyttetur 6. og 7. mars NOTIS_NOTIS 
 
Lørdag 6. mars skal hele ulveflokken på årets første overnatting. Vi skal overnatte 
inne på speiderhytta, og søndag 7. mars har vi åpen speiderkafé fra kl. 11:00-15:00. 
Vi håper på fortsatt mye snø og gode skiforhold, slik at vi får solgt hundrevis med 
deilige speidervafler. Det blir også tid til andre aktiviteter, lek og moro. Mer 
informasjon om turen kommer snart på epost. 

Velkommen til en hyggelig og sosial søndag på speiderkaféen! Husk også at 
den er åpen hver søndag fremover i skisesongen. 
 
Speiderhilsen Akela. 



 

 
 

Vinteraktivitetsdag for flokken 
 

Søndag 7. februar kl. 12:00 til 15:00 er det vinteraktivitetsdag for alle ulvungene i Follo krets. 
Dette er et familiearrangement, og det er Jeløy speidergruppe i Moss som inviterer i år. De 
stiller med masse snø, akebakke og et stort bål. Ta med foreldre og søsken, akebrett, kjelker 
og/eller ski, samt sitteplate, godt med klær, pølser til grilling, varm drikke og godt humør. :-) 
 
Dette er et arrangement hvor den enkelte speiderfamilie deltar på eget initiativ. Det er 
ingen felles avreise. 
 
For å komme dit må dere over på Jeløya (følg skilting fra Mosseporten). Fortsett rett oppover 
til lyskrysset på Gimle. Ta til høyre i lyskrysset og følg skilting til Jeløy Kapell der veien 
deler seg. Ikke ta av fra veien, men kjør rett frem. Etter noen jorder på høyre og venstre hånd 
ligger Kapellet på høyre side. Her er parkeringen.  Herifra er det ca. 500 m å gå videre. 
Håper det er mange ulvunger som har lyst på en skikkelig flott akedag sammen med andre 
småspeidere i kretsen vår. 
God fornøyelse! 
 
Speiderhilsen Akela. 

 

 

STATUS 
Det er i dag 28 småspeidere i 
ulveflokken vår, atten av dem er født i 
2001 og ti stykker er født i 2000. Det er 
en aktiv gjeng, som har blitt veldig flinke 
til å spikke, tenne bål og andre ting en 
speider må kunne. 
 
Hvis det er noen foreldre som har lyst til 
å delta på et speidermøte eller to, er det 
bare å ta kontakt med Akela. Vi har det 
veldig hyggelig på møtene våre. :-) 
 



 

 

 
Noen av flokkens aktiviteter hittil i år 

Etter jul har alle ulvungene i flokken vår fått trent seg skikkelig på å lage bål. I fire tirsdager 
har vi prøvd med ved som vi har samlet både ute og fra vedskjulet, og det har vært en 
utfordring å få fyr på isete kvister og fuktig ved. Det har vært mye ivrig samling av 
bjørkebark i jungelen vår. 

Tirsdag 12. januar gikk hele flokken på tur til Øvredammen. Det var en vakker og 
stjerneklar kveld, og alle ulvungene koste seg med fri lek på den islagte dammen. Det ble 
mange engler i snøen der ute den kvelden, og hvem var det egentlig som ristet den grenen 
med snø akkurat da Akela gikk under den, mon tro..? 

Tirsdag 26. januar hadde vi patruljekonkurranse, og en av oppgavene var at alle 
peffene skulle samarbeide om å lage et bål. Det viste seg at det skulle bli det flotteste bålet 
flokken har laget hittil, og de fikk fyr på første forsøk. Kun én eneste fyrstikk ble brukt denne 
kvelden! Det var stor innsats og utmerket samarbeid. Ingen tvil om at det ble poeng til alle 
patruljene på den oppgaven. 

 
                   Peffene har laget et flott bål med kun én fyrstikk! 

 
Flokken har jobbet med flere merker i det siste. På lysmessen fikk småspeiderne 

utdelt to merker. Det ene var orientering og det andre var vær beredt-merket. I januar har vi 
jobbet en del med vær-merket. Friluftsmerket, som er litt mer omfattende, har vi jobbet med 
siden i høst. Småspeiderne synes det er morsomt å ta merker, og de gjør en kjempebra jobb 
med oppgavene de får utdelt. 
Det er en super og munter gjeng med ulvunger vi ledere er så heldige å få være sammen med 
hver tirsdag. :-)     

Hilsen Akela 



 

Denne gang : INGA BRUALØKKEN 
Hvor lenge har du vært i speideren?    Snart 2 år  

Hva er kulest med speideren?    At vi er ute nesten hele tiden  

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? 
Tortilla chips  

Hva klarer du deg ikke uten på speidertur?     Tortilla chips  

Hva er det viktigste du har lært i speideren?   Pionerarbeid og førstehjelp  

Hvilken av speiderlovene synes du er den beste/viktigste og hvorfor? 
Alle er like bra! 

Hvor mange i din familie har vært/er speider?    2, med meg 3 

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

Hva var jungelnavnet ditt i småspeideren?    Hva er det? 
 

Har du en morsom opplevelse i speideren som du vil fortelle om? 
En patruljetur på Thomas’ gård var det en bukk som stanget hele tiden, men 

dagen etter fikk vi vite at den bare ville kose! 
 

Hvem utfordrer du til å svare neste gang?    Christian 
 



 
 

Korte nyheter fra speidergruppa vår siden sist. 
 
16+17/11 Alle speidere får utdelt kalendere for salg 
25/11 Planleggingsmøte i troppen 
07/12 Troppens juleavslutning  
08/12 Flokkens siste møte før jul 
13/12 Lysmesse med opptakelse (se side 3), fakkeltog og  juleavslutning på Seiersten 
30/12 Ankar og Terje har møte ad vaffelserveringen 

2010 
04/1 Troppen lager vafler for å trene seg til serveringen 
06/1 Gruppa mottar kr 5267,50 fra Grasrotandelen, Norsk Tipping 
07/1 Stort oppslag i Amta om vaffelsalget 
8-10/1 BRUF på hyttetur til Nesbyen 
10/1 Vaffelsalg (flokk) på Speiderhytta. Vi fikk inn kr 3595,- 
16-17/1 Patruljetur Bjørn 
17/1 Vaffelsalg (Bjørn) på hytta. Vi fikk inn kr 5267,50 
19/1 Nye småspeidere avlegger speiderløftet (se side 3) 
19/1 Ledermøte, hvor vi bla bestemmer kjøp av patruljeskap 
23-24/1 Patruljetur Falk 
24/1 Vaffelsalg (Falk). 4718,- pluss 1450,- til ofre på Haiti. 
24/1 Kasserer Synnøve leverer regnskapet for 2009 til Gruppeleder og takker med det for seg. 
Vi takker tilbake!  
25/1 Ny kasserer tar over (se side 4) 
25/1 Troppen går fra dør til dør på Skorkeberg/Ullerudåsen og samler inn kr 12318,- for 
Kirkens Nødhjelp (Haiti) 
30/1 Seks fra troppen deltar på volley- og kanonballturnering 
29-31/1 De eldste i flokken drar på hyttetur til Hallvarbo i Østmarka 
30-31/1 Patruljetur Rev 
31/1 Vaffelsalg (Rev). 4120,- pluss 1066,- kakesalg Haiti 
01/2 Mange merker, og merkesnorer ble delt ut på troppsmøtet 
02/2   DS nr 1/2010 går i trykken og distribueres til alle abonnenter 



                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK 

FORELDREFORENINGEN opp-
lyser at salget på juleavslutningen 
innbrakte kr 2400,-. De trenger også 
flere medlemmer til styret sitt. Ikke 
mye jobb, (ca 3-4 møter i året og litt 
ansvar rundt dugnadene) men det er 
viktig. Ta kontakt med Elizabeth 
eller Terje. 

* 
Neste kakelotteri er lørdag den 27. 
mars. Dere som ikke har deltatt på 
vaffelsalget vil nok bli prioritert til 
å delta her. Nærmere beskjed 
kommer når datoen nærmer seg.  

 
             
 

Dette skjer i FEBR/MARS: 
 
Vaffelsalg hver søndag 
 
Troppstur hytta 13-14 feb 
 
Tenkedagen 15/16 februar  
 
Gruppas årsmøte 2 mars 
 
Flokktur hytta 6-7 mars 
 
Troppstur 13-14 mars 
 

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

terje@drobakspeiderne.no 
STOFFRIST ER 01.04.10 

NESTE DS, ER I DIN 
POSTKASSE etter påske.  

 


