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Hallo alle speidere og foreldre. 

 

Da ble det faktisk 17 mai, før årets første DS ble ferdig. Må bare beklage at 

redaktøren ikke har hatt tilstrekkelig motivasjon til å prioritere dette. Men det 

skjer jo mye i gruppa vår for det, og behovet for en papiravis er dalende i vårt 

moderne samfunn, dessverre. All info kommer på e-post og referater og bilder 

publiseres på nettsidene nesten før vi har dusja etter turen. For 12 år siden, da 

DS ble gjenfødt, vi hadde gruppeavis på 70 og 80 tallet også, var det ca en 

utgave i måneden. Etter hvert som årene gikk og verden ble mer digitalisert, 

sank hyppigheten til 8, så 6, i fjor 4 og i år ser det ut til at det bare blir 2 

utgaver. Men redaktøren håper at dette ikke betyr slutten for vår lille blekke, 

og inviterer herved nye speidere inn i redaksjonen. Å lage avis er en fin måte 

å lære skriftlig språk, tekstbehandling og redigering på, og hvis noen vil prøve 

seg som journalist så er det selvsagt lov. Det er et yrke som vi nok ikke blir 

kvitt med det første. SÅ; oppfordringen er klar til speidere i alle aldre; Bli 

med å lag avis: Det er Gøy! Kontakt Redaktøren. 

 

Uansett står høydepunktene i kø for speiderne våre før sommeren. 17 mai, 

Småspeidernes dag, Røvertokt med kano og selvsagt Kretsleir i Sverige. I 

tillegg skal mange av oss være med å arrangere NM i speiding i pinsen. Så 

speiderne ligger ikke på latsiden. 

 

Ellers vil jeg gjenta oppfordringen fra forrige DS: Vi trenger flere 

småspeiderledere. Les mer om det et annet sted i avisa. 

 

Med ønske om en trivelig sommer til alle, og som Baden Powell skal ha sagt: 

Enhver kan dra på tur i bra vær, men bare ekte speidere kan klare det i dårlig 

vær 

!  

Speiderhilsen Terje, Gruppeleder og Redaktør 

 
  



 

17. MAI ER VI SÅ GLAD I 

       
Som alle år skal speiderne stille med tre flaggborger i Drøbaks 

nasjonaldagfeiring. Dette er dagen vi virkelig får vist oss frem. Alle som 

er speidere må stille opp på minst ett arrangement.  

I tillegg til flaggborgene stiller vi også i år bak i borgertoget med 

oppvisning. Årets tema er ”Speiding i 100 år” (se side 4).  

 
Frammøte for de forskjellige oppgavene er: 

Morgentoget, flaggheis og æresvakter: kl 0730, Ferjeleiet 

Barnetoget: kl 0930, Drøbak skole- nær parkeringen 

Borgertoget: kl 1615, ved ”Seaside” for flaggborgen 

 

VIKTIG; ANTREKK: korrekt speiderdrakt består av ren, strøket 

skjorte, norsk speiderskjerf og knute, samt mørkblå/svart   

bukse/skjørt. Ingen hodeplagg eller ekstra jakke utenpå.  

Ha varmt tøy under hvis det trengs.  

HURRA !! 
  



 

 

 VAFFELDUGNAD                                                                      

2011 
 

 TUSEN TAKK TIL ALLE FORELDRE OG SPEIDERE SOM DELTOK I VINTERENS 

VAFFELSALG. SOM VANLIG FIKK VI FINT VÆR, SKILØYPER OG BLE POSITIVT 

OMTALT I LOKALSAMFUNNET. HVOR MYE DE FORSKJELLIGE PATRULJENE FIKK INN 
SER DU PÅ SIDE 7, SAMLET OVERSKUDD TIL GRUPPA ER RETT I UNDERKANT AV 
KR 20000,-  

VELDIG BRA!  

17. MAI ER VI SÅ GLAD I  

         Forts 

INFO OM MORO I BORGERTOG: 

I år er det 100 år siden norsk speiding startet. Dette vil vi markere på 

følgende måte: Alle som skal gå i borgertogets morodel, skal være gamle! 
Dette kan gjøres på mange måter: 

- Ta på en gammel speideruniform hvis noen i familien har dette. Det gjør 

ingen ting om den er for stor 

- Ta på gamle turklær: Nikkers, vadmelsbukse, lusekofte, mariusgenser, 
ludviksekk osv 

- Lag og ta på løsskjegg, stokk og andre hjelpemidler 

Bruk fantasien.  

 

Vi trenger så mange som mulig til å stille, også gjerne alle rovere, ledere 
og gjerne foreldre slik at vi blir mange nok i alle togene. Men husk at vi 

må fylle opp flaggborgene også,, så de som stiller i morgentoget og 

barnetoget vil ha prioritet til å bli med ”bak” i Borgertoget 

  
Hilsen Ankar, som nok en gang har som mål å bli beste innslag i 

Borgertoget 

  



 

  
 

VI TRENGER NY LEDER! 

 

Gruppa har en utfordring på ledersiden fra høsten. 

Vår kjære lederulv Akela, Thea, har gitt beskjed om 

at hun søker nye jaktmarker og vi trenger derfor en 

ny lederulv. Er det deg? 

 

For at flokken, altså småspeiderne, skal fortsette 

som før til høsten, samt åpne for nye ivrige 

speidere, er vi avhengig av hjelp. Får vi det? 

 

Hva trenger vi og hva kreves, lurer du kanskje? 
Vi trenger en person som liker å være ute, trives med barn og 

unge og som kan koordinere opplegg og resten av ledergruppa. 

Speidererfaring ikke nødvendig, opplæring blir gitt på det 

området, og det vil alltid være flere ledere tilstede. Du 

trenger ikke finne opp kruttet!, vi har en mal for opplegg på 

hvert eneste møte og tur. Og som sagt har vi flere ledere som 

er med i flokken, både Per Eivind og Annette har sagt de er 

med videre, men av forskjellige årsaker kan ikke de være 

Akela. 

 

Hva ellers kan vi friste med? 
Vi er en stor ledergruppe, med mange hyggelige folk, med 

positiv innstilling og et sinn som brenner for speideren, og 

barn/unges oppvekst og liker å være ute på tur, sitte med en 

kaffekopp rundt et bål i måneskinn og tenke på det stressa 

livet ”de andre” driver med akkurat nå!  

 

LES MER OM DETTE SPENNENDE OPPDRAGET PÅ NESTE SIDE: 

 

  
  



 

 

 

 
 

Du ble litt nysgjerrig, og ville vite mer?  
Det er altså aldersgruppen 3. og 4. klasse som er i flokken, 

noen har vært speidere ett år og er VELDIG flinke, mens det 

helt sikkert starter noen nye. Blant disse nye vil vi også 

verve foreldre som ”hjelpere” 

 

Som sagt så er erfaring fra speideren ikke nødvendig. Thea var 

”helt grønn” forelder da hun ble med for noen år siden, nå er 

hun en av lederne i Drøbak som har mest Speiderleder-utdanning 

på baken. Og dette er erfaring og kunnskap som næringslivet 

setter pris på! 

 

Har du mye annet å gjøre på tirsdager, sier du 
Vel, møtedag er ikke fast, det er selvsagt mulig å gjøre 

endringer slik at det passer hverdagen din. Og ikke trenger du 

være der hver gang heller, men dette snakker vi om..! 

I tillegg har vi også noen hyggelige ledermøter på kvelden og 

alle ledere er velkomne til å være med på turer i andre 

enheter. 

 
BLIR DISSE STÅENDE UTEN LEDER TIL HØSTEN?? 
 

Ikke nøl; ta kontakt med Terje (tlf90700090) (eller 

Thea) snarest. For vi vil vel ikke legge ned flokken 

vår, vil vi vel…? 

  



 

 

  
 
Når dere nå vet at Thea slutter, er det på sin plass med en 

stor takk til henne for den tiden hun har vært med oss. Hun 

startet i flokken høsten 2008 og fra 2009 har hun vært Akela. 

Som nevnt har hun hatt en lynkarriere som speider, har tatt 

speiderlederkurset, som bla  inneholdt utendørs overnatting i 

vinter-Finnmark, og hun har deltatt på landsleir sammen med 

troppen. Thea fortsatte i flokken da hennes egne barn ble for 

gamle der, og hun tok et år til som Akela selv om hennes barn 

ikke lengre er speidere. Det kaller jeg speiderånd! 

 
Thea har gjort en solid jobb med barna, og hun har vært en 

populær leder, og en stor ressurs for gruppa. For en 

gruppeleder har det vært stolte øyeblikk når Thea legger bilde 

av seg selv i speiderdrakt ut på facebook, noe som viser at 

hun tydelig er stolt av å være speider. At hun også overvinner 

det faktum at hun alltid fryser, men likevel ligger ute i 

gapahuk, viser at hun har tæl. Vi takker Thea veldig for den 

innsatsen hun har lagt ned i gruppa vår, og ønsker lykke til 

videre med hva hun enn måtte foreta seg. 

Men husk at selv om man slutter i speideren, så slutter man 

ikke å være speider, det er en holdning man har med seg 

overalt. Og det skulle ikke forundre meg om vi ser henne 

innimellom.  

Det er jo ha-med-en-venn-dag til våren også… 

1-2-3 VOFF! 

 



 

 

NYE SPEIDERE HAR AVGITT SPEIDERLØFTET: 

På lysmessa 12 desember ble10 nye speidere tatt opp som speider da de avga 

speiderløftet til Akela Thea. De dyktige er: 

Matthias 

Sander 

Johanne 

Martine 

Sandra 

Emil 

Emma 

Lisbeth 

Linus 

Tom Rune 
”Jeg lover etter beste evne 

 å være åpen for Gud, 
 hjelpe andre 

 og leve etter speiderloven” 

 

På leirbålet under St Georgsturen ble to til tatt opp i vårt brorskap: 

 

Tobias 

Neo 
 

VELKOMMEN OG VÆR BEREDT ALLE SAMMEN. 

 

 

  



 

 
 

"Hemmelige Agenter og Superdetektiver" 
 

 Årets Småspeiderdager går av stabelen 28.-29. mai på Fagerstrand, og 

Drøbak/Frogn-flokken deltar selvfølgelig!  I skrivende stund har vi to 
ledere som kan delta, så hvis du har anledning til å stille som 

lederassistent denne helgen, blir Akela veldig glad.  

 

Som de fleste har fått med seg, så er speiding i Norge 100 år i år. 
 Vertene har derfor vært en tur på Speidermuseet og blitt inspirert til 

årets forhåndsoppgave. Alle småspeiderne skal lage sin egen lenestropp 

for bedre sittekomfort ved leirbålet. Det blir spennende å se alle de fine 

variantene av disse. Vi starter dette arbeidet på flokkmøtet den 24. 
 

 Ellers er temaet for helgen "Hemmelige Agenter og Superdetektiver".  

Flokken vår skal i år stille post med tema "Fugler (teoretisk oppgave) og 

blikkbokskasting (praktisk oppgave)". 
Vi har felles avreise lørdag 28. mai kl. 11:00 fra parkeringsplassen på 

Høiås, det er fint om patruljene kan avtale seg imellom hvem som skal 

kjøre til og hvem som skal hente. Vi avslutter på Myklerud Skole på 

Fagerstrand søndag 29. april kl. 15:00. 

Alle speiderne må stille i full speideruniform (speiderskjorte, speiderskjerf, 
kniv (og knutetau) i tillegg til klær etter været. Pakkeliste vil bli sendt ut 

på mail, og det er lurt å ta med et lite kosedyr på reisen.  Husk også å 

ta med godt med nistemat og grillmat. Dette pleier å være årets kuleste 

og morsomste arrangement, så jeg håper alle småspeiderne vil være 
med. Jeg håper også at noen voksne melder seg som lederassistent, slik 

at vi får gjennomført turen vår. 

Jeg gleder meg!!  

  

Speiderhilsen fra Akela.  
  



        

Denne gang : MORTEN OLSEN 

 

Hvor lenge har du vært speider? 

 1 1/3 år 
Hva er kulest med speideren? 

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

 Første speiderleiren i småspeidern. 

Hvor mange knuter kan du? 

 5-6 stk 
Hva er det verste du har glemt hjemme eller mistet på speidertur? 

 En buff. 
Hva klarer du deg ikke uten på speidertur? 

 Sovepose/varme klær 

Hva er det viktigste du har lært i speideren? 

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

 En speider er ærlig og pålitelig, fordi man må bli stolt på av andre til 
enhver tid. 

Hvor mange i din familie har vært/er speidere? 

 2 med meg. 
Hva var jungelnavnet ditt i småspeideren? 

 

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

 Da jeg sang Knutsen og Ludviksen med en dame 

Hvem utfordrer du til å svare neste gang? 

 Tone 
  



 

 

Korte nyheter fra speidergruppa vår siden sist. 

 

3/1  troppen har årets første møte 

4/1  roverlaget BUDT har sitt første møte for året 

9/1  BUDT har ansvar for vaffelsalg. Får inn 3400,- 

14-16/1  Førerpatruljetur til Nesbyen 

16/1 Flokkpatruljen HARE har Vaffelsalg. Får inn kr 2790,- 

23/1 patruljetur for ULV, med vaffelsalg. Får inn kr 4645,- 

26/1 Flokken reiser til Myrvollflokken for felles akemøte 

30/1 patruljetur for REV, med vaffelsalg. Kr 5720,- + nesten 500 kroner til 

Kirkens Nødhjelp og Tenkedagsfondet. 

6/2  Patruljetur for BJØRN, med vaffelsalg kr 3945,- 

11-13/2  Flere av de eldste speiderne/roverne deltar på Camp Vinter 

13/2 Flokkpatruljen GAUPE har vaffelsalg. Får inn kr 4205,50 

14/2 Troppen markerer Tenkedagen 

15/2 Flokken markerer Tenkedagen, bla med besøk av Småspeiderombudet 

Jorunn 

20/2 Flokkpatruljen ØRN har vaffelsalg. Får inn kr 3350,- 

26-27/2 9 speidere overnatter ute og ser på VM på ski i Nordmarka 

27/2 Patruljetur for FALK , med vaffelsalg kr 2186,50 

1/3  Gruppa avholder Årsmøte på hytta. Ingen dramatikk! 

6/3  Flokkpatruljen EKORN har vaffelsalg. Får inn kr 1665,- 

9/3  Follo Krets avholder Kretsting på Seiersten 

11-13/3 6 rovere er med på kretsens snøhuletur 

13/3 Flokken har overnattingstur på hytta, med vaffelsalg kr 672,50 

20/3 Siste runde med vaffelservering. Får inn kr 1340,- 

28/3 Det oppdages knust rute på hytta, men ingen tegn til innbrudd 

9-10/4 Flokken og troppen på St Georgstur. Felles leirbål om kvelden med 

løftefornyelse, opptak av to speidere og skuespill. 

 Post i postkassa fikk vi også! 

29/4-1/5 Tre patruljer deltar på Kretskonkurransen. Vi fikk 17,18 og 22 plass, 

og ULV var BEST på førstehjelp av samtlige 

2-3/5 Speideraksjonen med stand på City og døraksjon. Vi samlet inn 

12261,50 som går til Flyktningehjelpens arbeid i Liberia 

8/5  5 speidere står æresvakt under kommunens 8.mai markering 

 

 
  



 

 

 

                                                         
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Returadr: TERJE HAGEN, SKORKEBERGÅSEN 30, 1440 DRØBAK 

SKAL DU PÅ KRETSLEIR? 

HUSK VAKSINE! Les mer i mail 

fra Ankar 

 

HØSTEN: 

Troppens første møte er 22 august 

Flokkens første møte er 23 august 

 

TAKK til Datametrix, som også i år 

støtter oss med pengegave! 

 

GOD SOMMER! 

 
             

 

Dette skjer i SOMMER: 

 

17. mai med flaggborg 

 

Roveropptakstur 20-22/5 

 

Småspeiderdagene 28-29/5 

 

Sjørøvertokt kano 3-5/6 

 

NM i Speiding i pinsen 

 

Kretsleir 6-13/8 

 

 

 
 

 

HAR DU STOFF TIL DS’EN, 

SEND DET TIL REDAKTØREN 

terje@drobakspeiderne.no 

STOFFRIST ER 15.09.11 

NESTE DS ER I DIN 

POSTKASSE EN GANG PÅ 

HØSTEN… 

 

 

mailto:terje@drobakspeiderne.no

