
 

 

 

 

 
                                                   SPEIDING I NITTI ÅR – DRØBAKSPEIDERNE !                                                           

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                        

Følg oss på nettet : 

www.drobakspeiderne.no 
 

 
 

                                                        

                             

  

NOV 2010 
 

 
 

Inneholder bla: 

 

 

 

 

NYTT 

PORTRETT 

 

 

JULE- 

AVSLUTNINGEN 

 

 

VAFFELSALG 

 

 

FULLMÅNE- 

MØTE,  

HVA ER DET? 

 

 

Siste side: 

Dette skjer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRØBAKS STØRSTE 

SPEIDERAVIS 
 

NR 4/2010  ÅRGANG  11  PRIS KR 0,- 

 



                                     
 
Hallo alle speidere og foreldre. 

 

Da er årets siste DS ferdig laget, og så snart juleavslutningen er overstått, kan 

redaktøren pakke vekk alt som har med speiding å gjøre ned i en eske eller tre og 

sette den i haugen med andre esker. Godt merket riktignok slik at den blir lett å finne 

igjen etter nyttår, når flyttingen er overstått. Jeg skal nemlig bruke jula til å flytte og 

mye av tiden min i høst har gått med til å planlegge dette, både rydde pakke kaste 

vaske gi bort og alt annet som hører med, for ikke å snakke om alt annet en stakkar 

må huske på. Vel, folk har jo flyttet før (jeg også faktisk!) så det går nok bra. Flott er 

det også at det flytter speidere inn i min gamle bolig, da vet jeg jo at den blir tatt godt 

vare på…  

 

Ellers er Speiderhytta blitt ryddet og vasket og er klar til nok et storinnrykk av 

vaffelhungrige skiturister. Les mer om det annet sted i avisa og finn ut når det er din 

tur. Og så håper jeg at vi sees på årets lysmesse og juleavslutning søndag den 12, se 

side 3. i år kan jeg og presten love en litt annerledes speidergudstjeneste. Selvsagt 

med opptak av nye speidere som et høydepunkt. Møt opp og følg med! Etterpå 

samles vi til bilder og oppsummering av speideråret. Med merkeutdelinger og litt 

sosialt samvær.  

 

I mellomtiden ønsker jeg dere alle en fredfull juletid. La butikkene være 

søndagsåpne, stress ned, unn deg en tur i skogen (med eller uten ski), les en bok og 

slapp litt av. Og da mener jeg før jul. I romjula kan du gjøre hva du vil….. 

Takk for årets speideropplevelser, vi sees til nye i 2011. 

 
JuleSpeiderhilsen Terje, Gruppeleder og Redaktør 

 
  



 

          JULEAVSLUTNING           

 
ARETS LYSMESSE FINNER STED 

SØNDAG 12. 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 OPP TIL AULAEN PÅ SEIERSTEN  

UNGDOMSSKOLE FOR Å FEIRE DE NYE SPEIDERNE. 

 

       
 

Her er foreldre, søsken, besteforeldre og andre interesserte invitert.  

Gruppa sørger for litt aktiviteter, merkeutdeling og lysbilder, og noen  

overraskelser! 

Ta med kaker og drikke til felles kakebord, det blir ikke salg i år.  

 

Vel møtt ønsker Gruppestyret 

  



 VAFFELDUGNAD                                                                      

2011 
 

Det skal også i år være vaffelsalg på Speiderhytta vår hver søndag i vintermånedene 
januar, februar og mars. Dette er en stor inntektsmulighet for oss, og det slo godt an 
i lokalsamfunnet i fjor. ”Alle” snakket om det! 
Akkurat hvor lenge vi holder på bestemmes underveis, men slik skal det gjøres: 
 
Hver søndag vil en patrulje fra flokk eller tropp ha ansvaret for serveringen, se liste 
nedenfor. Disse speiderne skal da, sammen med noen av foreldrene stå for røre, 
steking og salg av vafler, i tillegg til salg av drikke og småvarer. Alle speiderne har 
møteplikt, og vi trenger 3-4 foreldre hver gang. Hvilke som stiller blir den enkelte 
patrulje enig om i forkant. Det er utarbeidet en vaffelinstruks som de voksne får 
tilsendt før aktuell helg. Gruppas ansvarlige, som i år er Jacob og Terje, sørger for at 
ingredienser og alle salgsvarer er på plass på hytta. Det eneste du skal gjøre er å 
møte opp, og jobbe. Og selvsagt rydde etter deg. Antatt arbeidstid er fra ca kl 10-16, 
men dette kommer vi tilbake til hver enkelt helg. Det er også klart at vi er avhengig 
av snø og skiføre, men ønsker å få til ”noe” uansett.  
Sett av dagen til en koselig og sosial dag på speiderhytta! 
Mer info om vaffelsalget kommer etter jul. 
Listen ser slik ut, men vi må ta forbehold om endring (bla pga kretsarrangementer for 
de store speiderne): 

Søndag 9. januar: Patrulje Falk med foreldre 
Søndag 16. januar: Patrulje Hare med foreldre 
Søndag 23.januar: Patrulje Ulv med foreldre 
Søndag 30. januar: Patrulje Rev med foreldre 
Søndag 6. februar: Patrulje Bjørn med foreldre 
Søndag 13.februar: Patrulje Gaupe med foreldre 
Søndag 20. februar: Patrulje Ørn med foreldre 
Søndag 27. februar: Troppen er på tur, og har ansvaret 
Søndag 6. mars: Patrulje Ekorn med foreldre 
Søndag 13. mars: Flokken er på tur, og har ansvaret 

 
Troppens patruljer er på tur på hytta fra lørdagen, det kommer egen info om dette fra 
troppslederne. LYKKE TIL MED VAFLENE! 

  



 
 

 
 

HEMMELIG SEREMONI 
Årets fullmånemøte ble avholdt på et superhemmelig sted i Drøbaksjungelen tirsdag 
23. november. Det var en mørk og kald natt, og selv om det var overskyet dukket 
fullmånen opp på slutten av kvelden. 17 ulvunger bærende på fakler møtte Akela på 
rådsklippen hvor det ventet et varmt bål og en hemmelig seremoni. Her fikk de nye 
ulvevalpene sine jungelnavn, og alle fikk smake jungelsaften med ukjente 
ingredienser som drikkes kun denne natten hvert år. 
Etter all høytideligheten var det på tide med litt lek. Noen ulver snek seg lydløst ut i 
natten for å bli i ett med skogen, mens resten av ulveflokken fikk i oppdrag å spore 
de opp så stille som mulig. Det har aldri vært så tyst i skogen som denne natten.. 
Siste kapittel av jungelboken ble lest før det var på tide å vende de kalde snutene 
hjemover. Se dere vel for, o ulver.. 

 
Årets ulveflokk består av 21 ulvunger, og det har vært kjempebra fremmøte i høst. Vi 
har spikket, laget knuter, slitt litt med bål, hatt masse poster i skogen, hatt besøk fra 
Afrika og mye mer! 
Etter jul skal vi trene mer på å lage bål, vi skal ha en del om førstehjelp, det blir 
vaffelsalg patruljevis, og det blir vinteraktivitetsdag for småspeiderfamilier i Langhus. 
Flokkens ledere dette speideråret er Baloo (Per-Eivind), Bagheera (Annette), 
Messua (Stine) og Akela (Thea). På grunn av diverse årsaker trenger vi nå flere 
lederassistenter fremover. Finnes det mammaer og pappaer der ute som kunne 
tenke seg å være med å leke i jungelen på tirsdager? Vi trenger noen som kan 

være med fast, og Shere Khan trenger dere ikke være redd for, han tok vi hånd om 
på fullmånemøtet.. 
 
Ta kontakt med Akela hvis du har lyst til å bli en del av et morsomt og sosialt 

speidermiljø! Ingen forkunnskaper nødvendig, men du må være leken.  
  

  



 

        

Denne gang : JONAS ROSSEID 

 
Hvor lenge har du vært speider? 

 Jeg har vært i speideren i nesten to år. 
Hva er kulest med speideren? 

 Det kuleste med speideren er alle de snille menneskene og turene. 
Hva er den beste turen/leiren du har vært på? 

 Den beste leieren var kanoleieren på Soot kanalen. 
Hvor mange knuter kan du? 

 Jeg er flink til blåknuten og noen til 
Hva er det verste du har glemt hjemme eller mistet på speidertur? 

 Det verste må være at jeg ikke tok med nok godteri. 
Hva klarer du deg ikke uten på speidertur? 

 En speider tur uten godteri må være tortur. 
Hva er det viktigste du har lært i speideren? 

 At jeg klarer meg ute i skogen. 
Hvilken av speiderlovene synes du er den beste/viktigste og hvorfor? 

 En speider er en god venn, fordi da er det mye koseligere å reise på 
tur sammen. 
Hvor mange i din familie har vært/er speidere? 

 Pappa, lille søster, store bror og morfar. 
Hva var jungelnavnet ditt i småspeideren? 

 Jeg gikk ikke i småspeideren men hvis jeg gjorde måtte navnet være 
Dovendyret.  
Har du en morsom opplevelse i speideren som du vil fortelle om? 

 Kommer ikke på noe morsomt. 
Hvem utfordrer du til å svare neste gang? 

 Morten 

  



 

Korte nyheter fra speidergruppa vår siden sist. 

 
2/10  Kakelotteri på City, og vi får inn 12712,- kroner. Supert! 
15-16/10  Bruf samles på hytta , for god mat og praktisk oppgave. 
16-17/10  Jota tur med gjester fra Vestby.speiderne 
30-31/10  Speiderting i Lyngdal. Annette representerer gruppa og Follo Krets. 
9/11  Gruppeting avholdt for ledere og eldre speidere 
12-14/11  Rovertur med Ås og Vestby. Planen var kano; hvordan gikk det?? 
14/11    På et kort rovermøte i bilen hjem fra tur, blir Per Eivind valgt til  
  roverleder. 
21/11  flere foreldre stiller til Rundvask av Speiderhytta. Det trengtes! Tusen  
  takk for at dere stilte opp. 
22/11   troppen har akedag på Golfbanen 
23/11  Fullmånemøte i flokken. Nye ulver får navn. Spennende! 
24/11  Felles troppstur med 1. Ski avlyst pga kulde! 
27-28/11   Men Drøbakspeiderne drar på tur likevel! Troppen til Fjeroshytta i  
  Lommedalen, aspirantene på hytta vår. 
1/12  8 ledere og rovere deltar på Follo Krets’ Grøtfest for ledere og  
  rovere. 
2/12   Årets siste DS distribueres. 

 
Oversikt over patruljene i Flokken: 

 

GAUPE ØRN EKORN HARE 

Mons Elin Sondre Iris 
Johanne Matthias Martine Emma 
Lisbeth Tobias Sandra Krister 

Tom Rune Linus Sander Emil 

Christian-
Fredrik 

John Adrian Mikal 

Peffene øverst, assene nederst. 
 

 
  



                                                         
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Returadresse: TERJE HAGEN, BOKFINKEN 8 A, 1440 DRØBAK 

NOK ET JUBILEUM! 

I år var gruppa vår 90 år. I 2011 

skal det markeres at Speidingen i 

Norge er 100 år. Dette gjøres med 

flere arrangementer i løpet av året,  

særlig på kretsleiren i Sverige i 

august. Så følg med! 

 

KALENDERSALG 

Speiderne i Drøbak har bestilt 225 

kalendere i år. Husk å levere penger 

til Thea. Status kommer i neste DS. 

 
             

 

 

Dette skjer i VINTER: 

 

Lysmesse m opptak 12/12 

 

Juleavslutning 12/12 

 

Første Troppsmøte 3 jan 

 

Første Vaffelsalg 9 jan 

 

Første Flokkmøte 11. jan 

 

BrufTur 14-16. jan 

 

 

 

HAR DU STOFF TIL DS’EN, 

SEND DET TIL REDAKTØREN 

terje@drobakspeiderne.no 

STOFFRIST ER 15.01.11 

NESTE DS ER I DIN 

POSTKASSE EN GANG NESTE 

ÅR … 
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