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Hallo alle speidere og foreldre. 
Om kvelden den 18. april gikk jeg rundt og smilte for meg selv. Jeg hadde vært på tur hele helgen og feiret speidergruppas 90 årsdag. Og jeg var 
kjempefornøyd! 1000Takk til alle speidere og ledere som bidro til at jubileumsarrangementet vårt gikk så bra. Til sammen telte vi nesten 200 
stykker i skogen denne dagen, og alle var med og vinket! Fra Kretsleder, ordfører, gamle speidere med familier, tidligere gruppe- og enhetsledere 
til nåværende speidere, søsken, foreldre og andre gjester. Og gaver fikk vi og. Fra Frogn kommune kunne tidligere Ekorn-speider Thore Vestby 
overrekke oss gavekort på ny lavvo, fra Follo Krets fikk vi en takke til bålmatlaging overrakt av Vidar Falck-Muus og fra altmuligspeidervenn 
Kjersti Gjendem fikk vi en suvenir som hun hadde skaffet på speiderleirenes ”vugge” Brownsea Island. I tillegg til nevnte talere bidro tidligere 
troppsleder Terje Sørhaug med en del historisk materiale. Tusen takk alle sammen. Og vi sees om 10 år til nytt jubileum!  
 
 Ellers planlegges årets sommerleir for fullt. Troppen skal som kjent ha kanoleir i Soot-kanalen, og prosjektgruppa under ledelse av Jacob 
er godt i gang med arbeidet, og i pinsen blir det sendt ut en fortropp for å inspisere ruten, lokalisere mulige overnattingsplasser, trilleruter og 
punkter for etterforsyninger. God tur til dem, under kyndig ledelse av allestedsnærværende Kermit. Som alle vet trives frosker best i ferskvann, 
så dette er nok en passende oppgave for han! Vi andre trener til sommerleiren på vannet Langen i pinsen.  
 
Velkommen til nye speideropplevelser, og riktig god sommer. 
 
 
Speiderhilsen Terje, Gruppeleder og Redaktør 

 



                                                                          Turreferat  
Fra 12 – 14 Mars var troppen på tur, både i hytte, og midt ute i skogen. Det startet med en BRUF 
 - tur fra fredag til lørdag, hvor det både ble spist taco og snakket om rusmisbruk. Og det ble selvfølgelig mye lek og kos – blant annet ble Terese løftet kun med en finger, på 
flere forskjellige måter.  
Lørdag morgen kl. 12 møtte resten av troppen opp, og vi kjørte til ski, hvor vi spente på oss skiene,  
og satte ut i det vårlige – men plagsomt glatte føret. Føret til tross – etter en rekke fall og knall  
kom vi oss likevel til Bjerkebekk speiderhytte, hvor vi tok en pause og fikk høre litt om historien  
til stedet vi skulle sove ved.  
Så var det nok en gang på med skiene, og etter en halv kilometer var vi kommet til stedet der skisporet endte. Det bar rett oppover i løssnø, med Kermit og Ankar foran for å 
tråkke spor.  
Dette bød på store problemer for noen, mens andre igjen gikk rett oppover bakkene, hovedsake- 
lig på grunn av heldig smørning og nyttige kladder under skiene.  
På toppen av bakken slengte vi fra oss de brysomme sekkene, og satte opp gapahuker, eller i  
enkelte tilfeller gravde snøhuler. Utpå kvelden kavet vi oss gjennom snøen og fant frem til  
Q-hytten, hvor vi samlet oss rundt et par stearinlys og hørte Ankar fortelle historier. Tilbake i  
leiren spiste vi mat, og det ble også holdt et ypperlig leirbål av patruljen rev, som nå har gjort seg fortjent til både leirbål- og drama merket.  
Neste dag var det atter på med skiene, og ned bakken – noe som viste seg å gå mye, mye fortere  
enn andre veien. Vi satte fra oss sekkene, og gikk på ski til Gaupesteinen; en stor steinblokk som  
har gitt navn til hele skogen. Så var det bare hjemturen igjen, og da vi ankom bilene rundt klokken 14.00 var vi alle slitne, tørste og fornøyde med turen vi hadde lagt bak oss.  
 

Lilja og Terese  
 

 



                                                                     
 

Pinsetur på Langen 
Avreise lørdag 22. mai kl 1200 Fra Drøbak City. Vi kjører felles til startstedet Sværsvann som ligger like nord for Siggerud.  
Patruljene må selv organisere transport begge veier (peffer har ansvaret) 
Vi trenger to biler som kan dra kanohengere. Noen frivillge? Si fra til Ankar. 
Retur kl 15 mandag 24. mai fra Ytre Enebakk (ca 600 meter vest fra krysset mellom RV 155 og RV120) 
 Patruljene må forberede matkonkurranse, som selvsagt teller i troppsbannerkonkurransen! 

Vedrørende pakking: Husk å pakke ting som ikke må bli våte vanntett. 

Mat: I tillegg til matkonkurransen må alle ha med en middag og 5 frokost/lunsjer.      Vel møtt til tur! 

 
Bildet: Ikke alle har lært å styre ennå, men øvelse  gjør mester! 

 



                                                                        

 

Soot’n 2010  
VELKOMMEN TIL ÅRETS SOMMERLEIR! 
Vi inviterer alle speidere, rovere og ledere til årets høydepunkt – Soot’n 2010. 
Årets sommerleir er en leir for Drøbak-Frogn speidergruppe. Leiren er lagt opp som en  
6-dagers kanoleir, hvor vi skal padle igjennom det gamle Soot-vassdraget.  
En kano-opplevelse i flott natur og med masse gamle kulturminner. 
Kanoleiren arrangeres i tiden søndag 8. - lørdag 14. august. 
Noen rovere / ledere vil gjennomføre en rekognoseringstur i vassdraget i pinsehelgen, og  
vi vil sende ut mer utfyllende informasjon etter dette. 
Se også våre websider for mer informasjon. Her vil vi legge ut oppdatert informasjon fortløpende: 
http://www.drobakspeiderne.no/2010_Sootn.html 
 
Pris for leiren er kr 1000,- pr pers.  
Vil du være med på årets eventyr-tur, så meld deg på NÅ og senest 1. juni. 
Send en e-post til soot@dfsg.no 
Betaling skjer snarest til kontonr 1617.20.92008.  
Husk å merke innbetalingen med navn! 
 
Hilsen leirkomiteen og troppsledelsen 



 

 

 
 
FLOKKEN PÅ HYTTETUR .  
 
Nå som løvet  på trærne er i ferd med å springe ut,  skal jeg ta leseren med noen uker tilbake i tid. Omtrent 9 uker for å være mer nøyaktig. 
Lørdag 6.mars hadde flokken sin årlige hyttetur til speiderhytta. 
Været var strålende. Sola skinte fra klar himmel og glitret i snøen. Skiføret var strålende. Et fantastisk vintereventyr, med andre ord. 
På speiderhytta troppet det opp mange blide og opplagte småspeidere, klar for skitur og basing i deilig myk snø. 
Per- Eivind gjorde en kjempejobb med å måke hyttetaket til stor fornøyelse for små speidere som gjerne ville la seg begrave( helt frivillig ! ) 
Etter hvert delte vi oss i ulike aktiviteter: En stor gjeng anført av speiderleder Tonje(med Terje) og Tore dro ut for å  ha skileik og moro på 
Skytterjordet. 
En annen flokk ble igjen for å ”hjelpe” Per Eivind med snømåking. Lage flaskebaner og få i gang vedfyringen i hytta. Mye ved ble båret inn og 
snart var hytta klar for klestørk m.m. 
To av gutta hadde også en kjapp tur til den gamle speiderhytta på Måna, sammen med undertegnede. 
Spor av rev og hare ble, og en turbo-sprell-levende mus (helt uten løypevett) ble observert. 
Tilbake på hytta var det tid for medbrakt niste og 1. runde for tørking av klær.  
Varm drikke og en matbit var god bensin på tanken før mer leking og aktiviteter i snøen. 

 

Gøy å leke i 

hulene som 

blir dannet 

under møne 

på hytta når 

snøen ligger 

på utsiden. 

Jonas, Nicolai 

og John. 



 

 

 
 
Annette kom også og ble med oss denne kvelden. Veldig hyggelig! 
På ettermiddagen mens sola begynte å gå ned satt en flott gjeng speidere rundt bålet med pølsespyd og varmt i koppen. I åttetiden gikk alle inn 
og det var tid for lek, spill og moro: 
Kortspill, ”ubongo”, ”twister” og tegning var tilbud til de som ikke bar ville ligge å småprate. 
 
Elin i flokken hadde laget deilig sjokoladekake og alle fikk smake. Noen ble også matet i forvridde ”Twister-positurer” (veldig morsomt å se 
på!). 
Som sild i tønne lå alle speiderne på gulvet i ”ny-hytta”. Lørdagsgodisen ble fortært før kl. 22 og ikke lenge etter var alle i soveposene. Ingen 
ville ha godnattasang så det ble adjektivfortelling i stedet. Det ble en fryktelig skummel fortelling om Michael Jackson som kom på besøk og 
ville ligge over på speiderhytta !  Etter 2-3 repriser av historien ble det stille, bare lyden av ledernes kortspill(”idioten”) kunne høres. Hvem ble ” 
idioten” ?... 
Det ble en god natt i speiderhytta og små og store sov godt! 
Neste morgen var det vaffelsalg i fortsatt strålende vintervær, til glede for skiturister og serviceinnstilte speidere. Salget gikk strålende denne 
dagen! 
På ettermiddagen ble småtrøtte, men blide barn hentet av mammaer og pappaer. 
Speiderledere ruslet hjemover og vintereventyret var over,..for denne gang. 
 
En flott tur har gitt mange gode minner. Takk, alle sammen !   Hilsen Stine  
 

 

St Georg og dragen.  

Bildet er tatt da flokken 

øvde på skuespillet som 

ble fremført under 

leirbålet på Øvredammen 

den 17. april. 



 

 
DE ELDSTE ULVENE PÅ HYTTETUR 

       
Fredag 29. januar 2010 dro de eldste flokkmedlemmene på hyttetur til Hallvardbo speiderhytte i Sørmarka i Enebakk. Det var en spent gjeng som ankom den flotte 
speiderhytta (med så mye speiderhistorie på veggene) på ettermiddagen. Siden det var så kaldt, gledet vi oss til å fyre på peisen og finne varmen. Men det viste seg at det var 
helt tomt for ved, både inne i hytta og ute i skjulet! Baloo ble straks sendt ut for å kjøpe inn ved, mens Raksha (Tonje) og hennes Terje (medlånt ”speider”) fikk fart på 
koksovnen. En gammel pall ble hogd opp, og fungerte fint til å fyre med. Det ble en god del røyk inne i hytta, så speiderne luftet godt ut på den flotte sovesalen på hemsen. 
Ulvungen koste seg deretter med brettspill og lek, og når kvelden kom, tok det ikke lang tid før det var helt stille.. 
Lørdagen fyrte vi like godt med en kjempekubbe! Den brant sakte og godt hele dagen. Vi var masse ute, først flaggheis, deretter fant vi en naturlig rutsjebane rett bak hytta. 
Livlinene fungerte som klatretau opp igjen, og dette var noe som de fleste synes var moro. Jentene fant en død mus i snøen, og da måtte det selvfølgelig en musebegravelse til, 
med blomster, sang og det hele. 
Etterpå fikk alle i oppdrag å lete etter bålplassen. De fikk utdelt et ”skattekart” og satte i gang. Det viste seg at den lå kjempefint til ved innsjøen Langen, med flott utsikt 
utover Geitholmen. Vi fant en død bjerk som vi hogde opp til ved, og gjorde alt klart til kveldens leirbål. 

                  
Etter hard jobbing, var det godt med litt lunsj og varm kakao. Mer moro i snøen og litt snøballkrig ble det også tid til, og så var det endelig klart for leirbål og grilling av 
pølser. Tymon hadde klart å få fyr på bålet med kun én fyrstikk, bra jobba! 
Vi koste oss lenge der nede ved det islagte vannet, mange skiløpere for forbi, vi kunne visst solgt pølser og vafler der nede hadde vi visst dét! 
Etter en stund, ble det ganske kaldt, og vi gikk tilbake til hytta og koste oss ved peisen. Sjakk og andre brettspill var veldig populært blant speiderne. Og utpå kvelden ble vi 
jammen sultne igjen! Vi lagde oss en super grønnsakssuppe, og alle synes det var gøy å hjelpe til! Så bra at vi hadde med oss så mange grønnsaker! :-) 
Utslitte speidere sovner fort, og det gjør jammen ledere også.. Baloo og Daniel valgte å sove ”ute blant de ekte ulvene”, selv om det var veldig kaldt om natten. Tøffinger! 
Søndag morgen var det tid for pakking, vasking og avreise. Vi hadde en kjempefin tur, og alle var litt slitne, men veldig fornøyde da vi reiste fra Hallvardbo. Vi gleder oss til 
mange flere eventyr sammen! 

Med hilsen fra Akela.  
 



 

 
 
HA-MED-DAG I FLOKKEN 
 
Tirsdag 4. mai kunne alle ulvungene ta med seg en venn på speidermøtet. Det viste seg å bli veldig vellykket, vi koste oss masse i jungelen den 
kvelden! 
Lederne hadde fire forskjellige poster, og speiderne kunne selv velge hvilken ”patrulje” de ville være i denne spesielle kvelden. 31 speidere og 
speidervenner koste seg med knuter og surringer, øks og sag, spikking av pølsespyd, vedhenting og bålfyring, pølsegrilling, varm saft, og 
orientering med kart og kompass med quiz i skogen. Tiden gikk så altfor fort, så foreldrene måtte vente litt før speiderne var klare til å dra hjem 
på slutten av kvelden. Da var det nok slitne småspeidere som stupte rett i seng etterpå, tenker jeg. Det gjorde i hvert fall jeg! ;-) 
 
     Akela 
 

 



        

Denne gang : KAROLINE DIGRE 
 

Hvor lenge har du vært speider? 
Jeg begynte i speideren i tredje klasse. 

Hva er kulest med speideren? 
Det kuleste med speideren er alle de fine naturopplevelsene, de gode vennene og alle leirene man får oppleve sammen.  

Hva er den beste turen/leiren du har vært på? 
Det blir vel fri: 05, selv om alle jeg har vært på har vært fantastiske, så husker jeg den første landsleiren min best.  

Hvor mange knuter kan du? 
Uff, jeg kan ikke ramse opp alle, hehe, men jeg kan i alle fall båtmannsknopp, pålestikk, tømmerstikk og flaggstikk 

Hva er det verste du har glemt hjemme eller mistet på speidertur? 
Det må vel bli den ene småspeiderturen jeg hadde i ulveflokken, da jeg mistet den nye speiderkniven min. Vi fant den igjen et halvt år etterpå, rusten og litt brent, den hadde 
nemlig havnet halvveis oppi et leirbål.  

Hva klarer du deg ikke uten på speidertur? 
Der må jeg si at sjokolade henger veeeldig høyt, men en speidertur er ikke den samme alene, så venner og ledere kommer aller først ☺ 

Hva er det viktigste du har lært i speideren? 
Jeg har fått utrolig god nytte av alle surringene jeg har lært, har også hatt behov for litt lett førstehjelp.  

Hvilken av speiderlovene synes du er den beste/viktigste og hvorfor? 
Alle er jo flotte, men jeg liker spesielt nummer 4. En speider er en god venn, det er viktig at alle hjelper hverandre og er snille, man skal være mot andre som du vil de skal 
være mot deg! 

Hvor mange i din familie har vært/er speidere? 
Tja, storesøsteren og tvillingsøsteren min er speidere og faren min har vært speider som barn, moren min bodde dessverre litt for langt unna da hun var liten, men hun hadde 
veldig lyst til å være speider. 

Kan du tenke deg å fortsette som leder når du blir eldre? 
Tja, det kan vel hende, en gang speider, alltid speider! 

Hva var jungelnavnet ditt i småspeideren? 
Jeg het Nilghai, det var navnet på en okseantilope som var veldig sterk.  

Har du en morsom opplevelse i speideren som du vil fortelle om? 
Tja, jeg husker veldig godt den ene dagen i Utopia, da jeg ble plukket ut til en konkurranse på radiostasjonen på torget. Jeg og en gutt skulle ha så mange bamsemoms vi 
klarte i munnen og si bamsemums tre ganger etter hverandre, det endte med at begge vant og at jeg fikk en stor flaske med såpebobler☺ 

Hvem utfordrer du til å svare neste gang? 
Jeg utfordrer tvillingen min, Amalie! 



 
Korte nyheter fra speidergruppa vår siden sist. 
6/2 -7/2 : patruljetur Ulv 
7/2  Vaffelsalg (Ulv) kr 4596,- 
12-14/2 : fem av de store speiderne deltar på Camp Alpin 
13-14/2 Frivillig troppstur, 4 jenter sov ute i kulda! 
14/2 Vaffelsalg (tropp) kr 2998,50 
19-21/2 Thea deltar på Speiderlederkurset i Alta 
21/2 og 28/2 Vaffelsalg (flokken) til sammen kr 4515,- 
2/3 På gruppas årsmøte møter 10 stk, herav tre speidere. Det går rolig for seg. Terje blir gjenvalgt som Gruppeleder og Bjørn Brekke er formelt ute av styret, men fortsetter 
som revisor og ”kanosjef” 
6-7/3 Flokken på hyttetur Speiderhytta, se side 4-5 
7/3 Vaffelsalg (flokken) kr 2911,- 
7/3 gruppa representert på kretsting. Annette valgt som representant til forbundstinget. Ann-Kristin fortsatt i Kretsstyret.  
12/3 Bruf på hytta, møte med Utekontaktene i Frogn Kommune 
13-14/3 Troppen på skitur i Østmarka, se side 3 
14/3 Vaffelsalg (Flokken) kr 1326,50 
16/3 mottar vi 15000,- fra Heer Aktivitetsklubb til innkjøp av utstyr 
21/3 Vaffelsalg på hytta. Ingen besøkende! 
27/3 Kakelotteri på City. Vi får inn ca 9000,- kroner 
1/4  Nye skap på plass på hytta. Takk Tor! 
2/4 Flokkassistent Stine fyller 40 år. Gratulerer! 
13/4 Ledermøte med hovedtema jubileum og St georgstur 
14/4 Follo Krets arrangerte flokkledersamling på Speiderhytta vår 
16/4 Bruf på tiurleik i Østmarka 
17-18/4 Hele gruppa på tur, flokken ved hytta, troppen ved Øvredammen. Felles leirbål med St Georgsmarkering og skuespill 
18/4 Jubileumsfeiring på hytta, se side 2 
19/4 Stor reportasje om jubileet i Amta. 
2/5 Christian Berger blir konfirmert. Gratulerer. 
6/5 vi mottar kr 7259,- fra Grasrotandelen Norsk Tipping 
11/5 Ledermøte med fokus på sommerleir og innkjøp 
17/5 Gruppa deltok som vanlig i flaggborg og borgertog 
18/5 DS går i trykken og distribueres til alle abonnenter 



                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK 

17. MAI 2010 

 
TUSEN TAKK TIL ALLE SPEIDERE 
SOM STILTE OPP TIL INNSATS I 
TOGENE 17.MAI. VI BLIR LAGT 

MERKE TIL OG HEIET PÅ OG ER FOR 
MANGE EN VIKTIG DEL AV 

FEIRINGEN. EKSTRA HILSEN TIL DE 
SOM ”STO PÅ” OG BAR LAVVO OG 
TRAKK KANO I BORGERTOGET. VI 
VANT IKKE PREMIE I ÅR, MEN VI 

VAR BEST!!! 

 
             
 

 

Dette skjer i MAI/JUNI:  
 
Pinsetur 22-24 mai 
 
Småspeidernes Dag 5-6/6 
 
Foreldremøte Leir 7/6 
 
Lederavslutning 18/6  
 
Sommerleir 8-14/8 
 
Oppstart høst 23 og 24/8 
 

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

terje@drobakspeiderne.no 
STOFFRIST ER 01.09.10 

NESTE DS, ER I DIN 
POSTKASSE i september.  

 


