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Hallo alle speidere og foreldre. 
 
Det har skjedd mye i gruppa siden sist. Vi har hatt en vellykket sommerleir, hatt besøk fra 
Malawi, samlet inn penger til flomofrene i Pakistan og ikke minst fått mange nye barn som 
vil bli speidere! Og de er godt i gang med opplæringen under kyndig ledelse av TheAkela. 
Velkommen og lykke til! 
 
I tillegg har vi gjort ting ”i kulissene”, vi ønsker å omorganisere Foreldreforeningen da det 
ikke var personer igjen i Styret. Vi kommer med mer info om dette i senere DS. Kasserer 
Tore har tatt over pengene, mens Lars tar ansvaret som Hyttefut. Ny utstyrsjef for gruppa er 
Jacob, og han er veldig godt i gang med å lage oversikt, systemer og rutiner. Tonje styrer 
fortsatt utleie 
 På ledersiden har vi fått inn tidligere peff Per Eivind som assistent i flokken, og 
Møyfrid hjelper Troppsleder Stein med aspirantene som kom over fra flokken. .  
Takk til dere alle for at dere stiller opp. 
 
Ellers vil jeg informere alle ”nye” speiderforeldre om Grasrotandelen til Norsk Tipping. 
Dette har blitt en av våre viktigste inntektskilder, og sparer faktisk foreldre for en del 
dugnadsinnsats. Så neste gang du er hos kommisjonæren for å tippe, be om at de registrerer 
Drøbak-speiderne som din Grasrotmottaker. Gjelder selvsagt også dere som ikke har gjort det 
enda!  
Vårt organisasjonsnummer er 993749281. Takk for støtten! 
Og vet du om andre som vil støtte oss, eller har jobber vi kan utføre, ikke nøl med å kontakte 
meg. Pengene bruker vi til beste for ditt barn. 
 
Velkommen til nye speideropplevelser. 
 
Speiderhilsen Terje, Gruppeleder og Redaktør 

 



 
 

HØSTENS KAKELOTTERI 
Går av stabelen på Drøbak City lørdag 2. oktober. 

 
Denne gangen er det speidere i troppen som har ansv aret, etter 
følgende plan: 

 
Fra kl 1000-1130 trenger vi 3 speidere og en foreldre fra patruljen BJØRN 
Fra kl 1130-1300 trenger vi 3 speidere og en foreldre fra patruljen ULV og 
Fra kl 1300-1430 trenger vi 3 speidere og en foreldre fra patruljen FALK.  
  
PEFFENE er ansvarlig for organiseringen av dette, og må melde tilbake til TERJE 
hvem som kommer (med tlfnr til foreldren) 

Alle loddselgere stiller med speiderskjorte og skjerf. 
 

     
Alle speidere må imidlertid levere 2 kaker til lott eriet.  
Disse kan leveres på City (inng ved apoteket) lørda g  
mellom kl 10-1030. Er dette vanskelig, spør om en a nnen 
speider kan levere for deg (eller kontakt Terje på mail) 
 
Tips: lag gjerne en langpanne og del i flere porsjo ner, så  
blir det flere gevinster. Det blir ekstra "stjerne i boka" 
hvis speideren selv har vært med på å bake!  
Det er også mulig ned andre type gevinster, men gjø r litt stas 
med innpakning 
Vi har i det siste ikke praktisert gebyr for mangle nde levering, men vil 
vurdere dette utfra deltakelsen denne gangen. De si ste gangene har vi nemlig 
sluppet opp for gevinster lenge før både lodd, inns atsvilje og  
ikke minst kunder! 
 

Vel møtt og lykke til!      Hilsen Gruppeleder  



                                                                     
 

JOTA 2010 
Også i år blir det Jamboree-On-The-Air (JOTA). I helgen 16-17 oktober reiser vi som 
de foregående år til speiderhytta og deltar på "verdens største speiderleir" med ca en 
million deltakere. Vi får besøk av speidere fra Vestby, og det blir tre radioamatører 
som skal hjelpe til. I år skal vi for første gang bruke Drøbakspeidernes eget 
kallesignal Lima Alfa 1 Drøbak SpeiderGruppe (LA1DFS). I tillegg til å snakke på 
radio blir det en del andre radio- og kommunikasjons-oppgaver, og høstens 
matkonkurranse skjer til middag lørdag. 
Flokken blir invitert til å delta på søndag, og alle som deltar (snakker minst en gang i 
radio) får JOTA deltakermerke. Troppen kan i tillegg ta JOTA ferdighetsmerke. 
Velkommen! 
  
Speiderhilsen LA4MIA Stein 
  

 



                                                                        

 
PINSETUREN 

 Årets pinsetur var en "generalprøve" før sommerleiren. Vi padlet Langenvassdraget 
og turen skulle inneholde alle elementer som det senere viste seg at vi også fikk på 
Soot'n, f.eks trilling, bæring, styrtregn, sol, bading og mygg. 25 speidere og ledere 
fikk en flott tur i naturskjønne omgivelser. 

 



 
I PÅVENTE AV EN RAPPORT FRA SOMMERLEIREN SETTER  
VI INN NOEN BILDER FRA AKTIVITETENE VÅRE. 

  
UT PÅ TUR, ALLE ER MED!   ERIK BÅLMANN 

 
Speiderne ble spurt om å servere pølser og juice i forbindelse med Sogsti 
skoles 100-års jubileum. Det sa vi ja til, og et knippe speidere, foreldre og 
ledere stilte opp for å tjene noen kroner for gruppa. Kjempejobb av alle, og vi 
fikk masse skryt for opplegget. 



 

 
BESØK FRA AFRIKA: Susan og Lexa fra Malawi fikk servert Bruf-vafler 
inne og pinnebrød og saft utendørs, da de besøkte flokkmøtet 31. august. De 
bidro med et spennende utviklingstre, som henger på hytta. 

 



 

 
 

NYE SMÅSPEIDERE 
Tirsdag 24. august møtte 16 forventningsfulle småspeidere ved speiderhytta på 
Heer. Det var både gamle og nye ulvunger, og vi brukte mesteparten av kvelden på 
å bli kjent med hverandre og området rundt speiderhytta. Vi gjennomgikk kniv- og 
bålregler, de nye speiderne fikk omvisning på speiderhytta av Per-Eivind, og til slutt 
fikk vi besøk av gruppeleder Terje (du vet, han med hatten ;-), og første kapittel av 
Jungelboken ble lest for musestille speidere. :-)  

 
 

DEN FØRSTE TUREN 
For en flott gjeng med ulvunger vi har! Hele 17 av 21 ivrige småspeidere deltok på 
høstens første overnattingstur i Drøbaksjungelen, og det var ingen som lengtet 
hjem!! Vi startet turen med en god lunsj, etter at alle hadde fått båret utstyret sitt til 
leirplassen vår. Deretter var det tid for å se over gapahukene, og alle måtte 
repareres! Heldigvis hadde vi nok med tau og kjempeflinke speidere. I tillegg hadde 
Per-Eivind og undertegnede med seg to superdyktige pappaer på turen, hvorav den 
ene var "gammel" speider, og det kom godt med! Gapahukene ble grundig reparert, 
og fikk presenninger over seg, dermed var det klart for "innflytting" av alt utstyret vi 
hadde med oss. Speiderne var nok litt for raske med å ta fram soveposen, for nå var 
det jo tid for ved-dugnad! To paller ved skulle inn i vedskjulet, og med så 
arbeidsvillige ulver, satte vi nok ny rekord med våre 27 minutter. Da det var tomt for 
ved ute på plassen, utbrøt en forbauset småspeider at "nå var vi konkurs!" :-) 
 

 



 

 
 

Elin hadde tatt merket "Utfordringen" for de eldste småspeiderne, og hadde med seg 
resultatet, nemlig "Bestemors sjokoladebløtkake" som hun hadde bakt helt selv. 

Dermed ble det fest i skogen, og for en sjelden gang tok ulvungene i bruk 
speiderhytta. Det var en fantastisk god bløtkake, det var det ingen tvil om. 

Godkjenning av knivmerket for de nye, og litt knutetrening for alle var neste post på 
programmet. Og hvem egner seg vel bedre til å lære bort pålestikk enn Pål? 

 
Og da var det endelig tid for middag. Flinke, store småspeidere viste nye ulver 

hvordan man lager et bål, og pølsepinner kunne spikkes, for alle var jo utrolig sultne 
etter all jobbingen. I løpet av kvelden delte vi barna inn i patruljene Ørn, Ekorn, 

Gaupe og Hare. Det virket som alle var godt fornøyd med patruljene sine. Vi fikk 
etter hvert besøk av gruppeleder Terje med hatten, og han og Per-Eivind holdt et 
livat leirbål med leker og moro, blant annet "Sjimpansene", "En liten, internasjonal 

undulat", og diverse rop som er typisk for speidern. Merkeutdeling ble det også tid til. 
 

Etter leirbålet var det endelig tid for godteri, og plutselig var det sengetid! Merkelig 
nok sovnet alle ulvungene fra planene om "døgning".. 

 

 
 

Søndag morgen startet med bål og pinnebrød, pakking av utstyr, riving av leiren, og 
til slutt, velfortjent frilek. Det var en kjempefin tur, rolige og flinke barn, alle gikk godt 

sammen, og all førstehjelp i løpet av turen ble summert opp til omtrent 5 plaster. 



 

Denne gang : AMALIE DIGRE 
Hvor lenge har du vært speider? 7 år 

Hva er kulest med speideren? Alle de kule folka der 
 

Hva er den beste turen/leiren du har vært på? 
Alle har vært kule, men FRI:05 var min første leir. Kjempegøy! 

Hvor mange knuter kan du? Tja…i underkant av 10. 
 

Hva er det verste du har glemt hjemme eller mistet på speidertur? 
Jeg mister så lite…. 

 
Hva klarer du deg ikke uten på speidertur? 

Sjokkis, sovepose, og den fantastiske og den fantastiske patruljen min (som faktisk satt 
ved siden av da hun skrev dette…(red) 

 
Hva er det viktigste du har lært i speideren? Førstehjelp, og å ta ledelse! 

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

Du skal være en god venn. Alltid viktig 
 

Hvor mange i din familie har vært/er speidere? Begge søstrene mine er speidere. 
 

Kan du tenke deg å fortsette som leder når du blir eldre? Det hadde vært koselig! 
 

Hva var jungelnavnet ditt i småspeideren? Ha ha, det husker jeg godt, O-o var 
det! 

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

Reisen i 07 til England var veldig morsom! Husker vi gikk med speiderskjorte i London, 
og møtte masse blide mennesker som pekte og momlet ”look, Norwegian scouts!” 

 
Hvem utfordrer du til å svare neste gang? Jeg utfordrer Jonas 



 
Korte nyheter fra speidergruppa vår siden sist. 

 
Først en ”nyhet” vi glemte sist: 
19/4 speiderne samler inn 11975,- til Speideraksjonen på City 
 
21/5 gruppa mottar kr 10000,- i støtte fra Frogn kommune 
22-24/5   troppen på kanotur i Langen 
25/5 møte i leirkomiteen 
5-6/6 flokken deltar på Småspeidernes Dag 
7/6 Foreldremøte om sommerleiren Soot’n 2010 
8/6 siste flokkmøte denne terminen 
14/6 siste troppsmøte, Per Eivind tar farvel som peff. 
17/6 gruppas ledere og eldste speidere serverer pølser mm i forbindelse med 
Sogsti Skoles jubileum. Vi har fortsatt pølser igjen! 
18-19/6  lederavslutning på Søndre Langåra. 
21/6 troppslederne planlegger høstterminen 
 
28/7 gruppeleder og datter besøker Brownsea Island 
8/8 avreise sommerleir Soot’n 2010 fra Bjørknessjøen v/Årnes 
13/8 Patruljen Bjørn kåres til årets Flaggpatrulje. B-R-A-V-O 
14/8 hjemkomst sommerleir, 23 speidere og 7 ledere fornøyde 
23/8 første troppsmøte etter sommeren, med nye aspiranter 
23/8 Gruppeledelsen har møte 
24/8 første flokkmøte etter ferien, 6 helt nye speidere møter 
25/8 Jacob utnevnes til Utstyrsjef (materialforvalter) for gruppa, og tar dermed på 
seg en stor arbeidsoppgave som vi lenge har savnet Herunder også kanoene og 
utleie av disse. 
31/8 gruppa får besøk fra Malawi, to ledere deltar på flokkmøtet 
7/9 Foreldremøte i flokken for nye speiderforeldre 
13/9 Foreldremøte for de nye aspirantene i tropp 
18-19/9 mange småspeidere ligger ute for første gang. Alle patruljene i troppen er 
også på tur i Seierstenmarka. 
20/9 Speiderne samler inn 10499,- til Flyktningehjelpens arbeid for flomofrene i 
Pakistan. 



                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK 

TV-AKSJONEN 2010  
Jeg vil herved oppfordre alle til å stille som 
bøssebærere til årets Tv-aksjon 24. 
oktober.  

Årets TV-aksjon går til 
Flyktninghjelpen, Norges speiderforbunds 
samarbeidspartner gjennom flere år. Vi 
stiller derfor opp og blir med på høstens 
viktigste søndagstur, er meldingen vi har 
fått fra sentralt hold.  
OBS :Speiderne kan ikke gå alene, så 
foreldrene må følge med. 

 
             
 

 

Dette skjer i OKT/NOV:  
 
Kakelotteri 2 oktober 
 
BRUF-tur 15-16 okt 
 
JOTA-arr. 16-17 okt 
 
TV-aksjonen 24 okt 
 
Fullmånemøte 23. nov 
 
Troppstur 26-28. nov  
 

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

terje@drobakspeiderne.no 
STOFFRIST ER 15.11.10 

NESTE DS ER I DIN 
POSTKASSE I DESEMBER  

 


