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Flokken
ERIK JORGENSEN

De siste ti trene har vart
gjelder flokken,

Er med store forandringer

btde pt forbunds-

og gruppe-plan.

ntr

det

Da det nye forbundet

startet

i 1978, ble det bestemt at det skulle lages et nytt program for
Til E begynne med ble det et forelopig program som var det
gamle gutteprogrammet med noen ft forandringer.
Det tok tre tr for det
nye programmet var klart.
Smtspeidertreet var navnet pt dette triste

flokken.

skrivebordsproduktet.

Etter en noye gjennomgang valgte vi i sjuende t
som grunnlag for vtrt arbeid, og det viste seg
at vi var ikke de eneste som lot det vere.
Forbundet fikk s5 mange klager
pt b6de smtspeider- og speider-programmet, at de besluttet t lage nok et
ikke bruke smispeidertreet

nytt program.

Det nye pFogrammet kom vtren

lggg og var denne gangen

laget av erfarne speiderledere.
I flokken har det vart

store utskiftninger av ledere, spesielt den
Etter at Anne T. trakk seg som flokkleder idesember
1979' etter 10 tr iflokken, tok Ellen over med Gro og Solveig som assistenter.
Etter en stund ble ogsE Christin med. ljanuar 1982 sluttet alle unntatt

forste delen av titret.

Christin.

Noen ledere fra troppen og noen rovere gikk da inn og var ledere
Vi delte oss ito grupper og tok oss av annethvert
Denne ordningen var ikke tilfredsstillende, og hosten 1982 var det

sammen med Christin.
mote.

igien en fast ledelse med Tor Erling som ftokkleder.
Vi var da en stab p5
cirka seks, med noe frafall og tilsig av ledere. Tor Erling trakk seg i
august 1984, da han begynte i 8. Oslo. Steinar tok over som flokkleder,
og med istaben ellers var christin, Anne F., ptl, Are og jeg. Steinar trakk
seg i september 1985, og jeg ble flokkleder.
tiden hadde Audun begynt,

Are sluttet ogst, men i mellom-

st vi var fortsatt

fem stykker.
Etter en stund
og det er oss seks som har drevet flokken de siste irene.
Flokken har de siste Srene bestttt av cirka 25 gutter i alderen g tit
11 6r.
De forste Srene av denne ti-trs perioden opererte vi med en vente-

begynte Trine,

liste fra tr til 8r da det var for mange som ville begynne hver host.
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Barne-

tallet i vtrt

rekrutteringsomrtde

noen venteliste.

har gttt

endel ned, og vi har ikke lenger

Det har likevel ikke vart

noe stort problem t ft nok

gutter i flokken.
Lydnivtet

i det store kjellerrommet i kirken

kan vere ganske hoyt de

siste minuttene fsr klokken blir 1800 en tirsdag ettermiddag.
normalt, men n8r flokk-ropet

Det er helt

lyder blir det som regel rolig, og guttene

stiller seg iflokk-ring.
Alle flokkens m6ter starter medtrDet store hylett'
og sangen rrHer er vi en munter flokkrr.
Norges speiderforbund

har i de nye programmene lagt opp til at valg

av ramme er frivillig for den enkelte flokk.

Barn i8

til 11 trs alderen

har et stort behov for 6 utvikle fantasien, og derfor har vi i Sjuende valgt
t beholde Rudyard Kiplings "Jungelboken[ som en ramme om vtre mote?,
men i litt mindre omfang enn for.

Denne har vi gode erfaringer med fra

for, og den gir oss utallige muligheter ntr det gjelder fantasifremmende
leker og konkurranser.
ved lek.

Barna larer ogst best ved proving og feiling og

Motene er derfor lagt opp med minst mulig teori og mest mulig

lek og praktisk laring.
. Tirsdags-motene er stort sett lagt opp etter samme monster fra gang
til gang. Etter sangen pleier vi I ha en liten Spning, der vi enten leser
et lite bibelstykke,

en tekst som er aktuell, snakker om et tema som opptar
r,Ut med

oss eller kanskje tar for oss en av paragrafene ispeiderloven.
dampen lekil er det neste som sttr

pt programmet.

f6r lopt, slitt og ropt si det virkelig monner.

Dette er leker der guttene

Hopper vi over denne leken,

96r det ikke mange minuttene for det er helt htplost E holde guttene i ro.
Etter leken er det tid for dagens emne. Dette er som regel hentet fra
programmet vErt.
SmSspeiderprogrammet er bygget opp om fire hovedgrupper,
hver av disse er det flere forskjellige undergrupper.

og i

De fire hovedgruppene

er:

Vi er sammen, vi og verden, vi er ute og vi bruker hendene.
Undergruppene i for eksempel "Vi bruker hendenerr er: Forstehjelp, knuter,

htndverk

og matlaging.

Dette er riktig

nok det nye programmet, men

emnene er stort sett de samme som de alltid har vert.
etter dette,

har vi ofte en stafett eller konkurranse

elfer med emner fra tidligere moter.

Er det tid igjen
med det vi har lert

Far vi avslutter motet med Speiderbonnen,

blir det gitt beskjeder og eventuelle lapper blir delt ut.
Selvfolgelig er det ikke alle motene som folger denne malen.

De

nye guttene f5r blant annet en aspiranttid de forste mtnedene etter at de
begynner om hosten.
ftr

Her lares de grunnleggende ferdighetene, som de

bruk for opp gjennom hele smtspeider-, ja ogs5 speider-tiden sin.

av det som inngtr

Noe

her er speiderhilsen, speiderbonn, lov og lofte og litt

om gruppens oppbygning.

Aspiranttiden avsluttes med opptagelse pt et mote
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i oktober.
Vi har ogsi hele moter der det foregir
BSde om hosten.og vSren har vi utemoter.

noe utenom det vanlige.
En liten rundloype iskogen

inn mot Grefsenkleiva er et spennende og morsomt hostmote.

Det blir tidtig

morkt, og for I finne fram m8 guttene ha med seg lommelykt.
sykkeltid,

og vSrt sykkelmote i mai har blitt en tradisjon,
Da gir

ifebruar/mars.

og det er mye fart,
bakken utrygg.

V8ren er

likesS akemotet

vi ned ibakken ved rundkjoringen iEikelundveien,

hopping, skrik og skrSl nf,r flokken fra Sjuende gjor

Akekonkurranse der det gjelder 5 komme lengst eller forst

ned, blir det ogsS tid til far vi tusler opp til kirken igjen.
varm kakao og boller.

Der venter

En fin avslutning pt et kaldt og vStt mote.

P5 kjedefesten i desember opptrer flokken med et eget skuespill.
Skal dette gt bra, m5 vi begynne I ove allerede i begynnelsen av november.
Det er ikke lett for en 8 tr gammel gutt I st8 p8 en scene foran tohundre
mennesker og snakke s8 hoyt at alle horer.

Ne kjenner vi lederne til

problemet og prover 5 finne skuespill der de fleste snakker igrupper.
Dette har vist seg I veere vellykket,

og fremforingene har som regel gitt

meget bra.
Fantasi og tilmodighet, begge deler har guttene god bruk for pi det
siste motet far iul. Det er julepynt som sttr pt programmet. Som regel
er det t8lmodigheten og ikke fantasien det har vart litt for lite av hvis
resultatet ikke blir helt topp, men de fleste f5r til flotte resultater.
S m l s p e i d e r a k s i o n e n e r e n i n n s a m l i n g s a k s j o nd e r v i s a m l e r i n n p e n g e r
til noen som trenger hjelp.

De siste Srene har pengene blant annet g5tt

til Unicef, Rode kors og Frambu helsesenter.

Sjuende har deltatt idenne

i n n s a m l i n g s a k s j o n e nh e l t s i d e n 1 9 6 7 . D e n e n e s t e s t o r e f o r a n d r i n g s o m h a r
skjedd, er at det fra 5 vare en julebukkaksjon ni er blitt en innsamlingsaksjon i mars, der smispeiderne g5r i speiderskjorte.

Det spesielle med

Sm8speideraksjonen er at nir folk Spner dgren. s5 synger guttene en sang.
Sangen er spesialkomponert og forteller hvem de er, hva de gjor og hva
pengene gir

til.

Hvis de fir

noen penger, synger de ogsi en takkesang.

Med til dette horer en liten historie.
penger iblokkene iTraverveien.
og de synger sangen.
verset og gir

Ett av kullene v8re skulle samle inn

De ringer p8 en dor, denne blir Spnet

Responsen er god og de fir

til neste leilighet.

litt penger, synger takke-

Da kommer en nabo fra etasjen over og

sier at slik br6k vil de ikke ha i oppgangen, og kaster guttene ut derfra.
Skal si bide guttene og lederen som sto utenfor ble lange imaska.
har heldigvis ikke vart
goy e g5 rundt.
flokken i to.

De to siste motene for pSske har vi de siste Srene delt

Den ene gruppen lager pSskepynt, mens den andre gruppen

reiser og bader.

Svommemotenep8 Nordtvedt er meget populare,

allerede tidlig p8 hosten fir
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Dette

noen vanlig opplevelse, og guttene synes at det er

vi sporsm5l fra guttene om nir

og

vi skal pi

badet igjen.
Som en hyggelig avslutning

pa speidertret,

innforte vi i l98tl en ny
Da tar vi lederne med oss seks av gruppas kanoer, guttene tar
med foreldre, sosken, griller og grillmat.
Vi reiser opp til Bogstadvannet
tradision.

og padler, griller
foreldrene

og koser oss.

Nlr guttene har gltt
meget godt kjent med dem.
forskiellige

En hyggelig og verdig avslutning

som

har sluttet meget bra opp om.

A kjenne.

i flokken i to eller tre Er, har vi lederne blltt
B€de pt moter og ifike minst turer lerer en de

Det er derfor

fordi de gtr over iaspirantpatruljen.
f6tt med seg noe de har bruk

litt trist

hver gang vi mister de eldste

Likevel vet vi at dlsse guttene har

for senere,

ikke bare som speidere men ogst
Det er vel en av hovedgrunnene til at vi fortsetter.
Vi tar i mot
nye utfordringer hvert tr, i form av 10 - 15 nye gutter som vi skal bli godt
kjent med og gi noe. Noe vi mener de trenger.
vi synes dette er goy.

ellers.

Eric N . A. og Martin M. pe svommemotev8ren 1988.
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(Ulvel ut i skauen>)

ERIK JORGENSEN

Det er ofte det er stor stemning iflokkrommet ikirken.

En ting som

kan f5 den til 3 stige ytterligere et hakk, er at vi deler ut lapper om at
vi skal p8 tur.

De fleste synes det er goy pe tur,

svarslippene tirsdagen etter er det svart
guttene som skal vare med.

og n6r vi f6r tilbake

sjelden farre

enn halvparten av

Vanligvis er det niermere to tredeler som stiller

opp.
De siste syv Srene har det vart

arrangert fem overnattingsturer

gruppetur og to kretsarrangementer iiret.

Vi fgler at guttene synes det er helt topp I dra p8 tur,
problem med at det skal bli for mange turer.
dagsturer.

pluss

Dette er noen flere enn tidligere.
og det er ikke noe

Vi har ogs6 g8tt helt bort ifra

Vi lederne synes det var minst like mye planlegging med disse, og

guttene f8r mye mindre ut av en slik tur.
Hostturen til Vinkelhytta er en tur med lange tradisjoner.

Det er den

forste turen p8 hosten og dermed ogsi den forste turen for de nye guttene.
Fem kilometer hores ikke s8 langt ut, men for en StteSring som g5r med sekk
for forste gang, er det ikke bare langt, det er VELDIG langt.

Heldigvis er

det fort glemt n8r vi omsider har kommet opp.
Neste tur vi arrangerer g5r til Krakosseter i begynnelsen av november.
Dette er en tur vi innforte p5 midten av Stti-tallet.

Det er mange av guttene

som synes det er bedre 5 dra til Krakos enn til Vinkelhytta.
av standarden, men av veien vi ml 95.
og tre hundre meter.
Vinterturen

Det kommer ikke

Det er stor forskjell p8 fem kilometer

har disse siste ti Srene hatt en god del forskjellige

bestemmelsessteder. | 1980gikk turen til Ragnhildtun i Enebakk, s5 gikk
det to 5r hvor det ikke var noen vintertur.
en dagstur i Lillomarka for hele flokken.

Vinteren 1983 ble det arrangert
Dette Sret var ogsi det forste vi

hadde eldstegruppetur til Vinkelhytta imars.
eldste av guttene f8r vare med.
om vinteren,
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Dette er en tur der bare de

Det er fordi det b8de er langt opp, spesielt

og fordi det er meget miljofremmende og utviklende for de eldste

at de ftr

vare 'storerr pt en tur.

Krakosseter var turens mEl de
| 1985 mette imidlertid turen avlyses pt grunn av kulde.
Det ble mtlt ned mot minus 30 grader om natten, og vi fant det uforsvarlig

neste fire trene.
E dra pt tur.

som et plaster pt s5ret lagde vi en tur for alle i mars,
De eldste dro da opp pg fredag og resten

sammen med eldstegruppeturen.

av flokken kom oPp pe lordag.

Vi fikk her bekreftet vlre mistanker om at
det er for langt 5 gt opp til Vinkelhytta pt ski for de yngste.
Turen opp
tok omtrent tre og en halv time for de minste. | 1989 gikk turen til Blthaug
i Enebakk.
Hvis foret tillater, blir det ogsS en tur til Vinkethytta imai.
De siste
ti trene har den bare blitt avlyst en gang, i 1988. Det lE da fortsatt 50 60 cm sno pt vollen utenfor hytta, og pg veien mellom Lorenskog og Tomte
var snodybden noen steder opp mot 30 cm. Dette var imidlertid et unntakstr,
som regel har det ikke vart noe problem E arrangere denne turen.
Flokken deltar ogsE, servfolgelig, pt gruppeturen i juni.
Aktivitetene

pt turene varierer selvsagt etter som hvilken trstid det
er, men noe gar igjen fra tur til tur.
Kniven er alltid med pE tur, og en
liten gjennomgang av reglene for bruk av kniv harer med pE alle turer.
Den blir som regel brukt flittig enten for A lose oppgaver fra lederne eller
p5 eget initiativ for t lage et eller annet.
Matlaging over btl er en svart popular aktivitet, og pe maituren er
det blitt en tradisj<rn at vi lager pinnebrod.
Det kreves en god del
tSlmodighet for at et pinnebrod skal bli slik det skal vere.
lkke alle av
guttene har det, og resultatet kan bli btde litt svart og litt r|tt.
Med smor
og syltetay pe glir brodene ned pt hoykant.
Guttene synes det er godt og
gaY, og da er det ikke st noye med hvordan resultatet ser ut.
pt en av
hostturene pleier vi ogst ha en matragingsoppgave. vi har gjort alt fra t
koke ris, makaroni eller fruktsuppe i blikkboks til t grille bananer med
sjokolade.
Det 6 vare
er artig,

ute ntr det har blitt morkt,

og det utnytter

er noe alle i den alderen synes

vi ofte.

En etler annen form for uteaktivitet om
kvelden, rett for eller rett etter leirbElet, er alltid populart.
Refleksloype
har vert brukt mye, da det er st mange muligheter for variasion, men det
har ogst vart

UFOer som har styrtet,

tyver

som har stj8let soveposer eller

ville ulver som skulle fanges.
Skirenn i en eller annen form horer alltid med p6 vinterturene.
gt btde tradisjonett skirenn, skirenn pt idealtid og nulllop. Null-lop er nok det som er blitt mest brukt pt de turene der hele
ffokken er med. I null-lap gtr man to runder i samme loype, og det er om
Guttene har fttt

t gjore t bruke samme tid pE begge rundene.
lopet.

Det beste resultatet vi har hatt,

Den som greier det, vinner
var en differanse pt fire sekunder.
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Flokken pe vei til Vinkelhytta vSren 1982.

Siste hvilepause for Vinkelhytta.
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Flokktur hosten 1988.
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Eldstegru ppetu r p e V i n k e l h y t t a v i n t e r e n 1 9 8 9 .
O d d A , E r i k J , Sverre B, AleksanderT. H.

Flokken pe Krakosseter hosten 1988.
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Noen ganger n8r ulvungene har kommet hjem fra tur,
seg en ting de har laget.

har de hatt med

Da har vi hatt en formingsaktivitet

p5 kvelden,

og laget noe guttene enten har bruk for selv eller kan gi bort.

Serviett-

holder og bordskSner av klyper har vel s3 godt som alle ulvungene de siste
seks Srene f6tt lage.

Videre har vi laget nokkelknippe i makrame, knute-

tavle og nokkelpung.

Vi har ogs8 forsokt 6 dyppe lys en gang.

Av de ting som er med p8 alle turer,

er nok lek det som uten tvil tar
Det er alltid like

mest tid.

Det kan vere fri lek, eller arrangert lek.

populart.

Spesielt synes guttene det er artig hvis vi lederne er med.

Polser til middag er det p5 si godt som alle turene, 09 det er utrolige
Og ikke nok med det, n8r middagen

mengder guttene klarer I f8 fortert.
er ferdig,

er det frem med godteriposen. Egentlig er denne til leirbtlet,

det er de farreste

som klarer I vente.

men

Kveldens hoydepunkt er leirbtlet.

Ntr vi samles rundt peisen i fellesskap til sang, lek, alvor og skjemt, er det
f3 som ikke koser seg og tenker:
Det er pi turene en virkelig

Tur er goy!
kan vare sm8speider med skogen rundt

Det er da en opplever friluftsliv og vennskap
seg, borte fra alt maset ibyen.
- to av de viktigste speideridealene - helt inn p6 kroppen.
Det er ogs6 p6
turene vi lederne opplever at toffingen kanskje ikke er sA tgff , og at den
lilte, stille gutten fort blir en pratsom filosof med de mest utrolige losninger
pt problemene sorn finnes.

Vi merker ogsi at barnas behov for voksenkontakt

er et noe forsomt behov idagens TV- og videosamfunn.

Det er alltid

populart med leker der guttene f8r klenge mest mulig pe lederne.

Men de

rolige behovene finnes ogs6, og det hender at guttene krabber opp i fanget
Det
p8 oss lederne for 5 snakke litt om skolen eller mors og fars jobber.
hender ogst de kommer bare for 5 sitte der og kjenne at vi er nar hverandre,
og da foler.vi

lltt ekstra at vi trengs.

og for oss selv.
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Vi gjor noe nyttig,

bSde for guttene

s&&&e&&&&&&&&&&&&s&&sse&&&&s

Sammenmedandresmispeidere

ERIK JORGENSEN

Da det nye forbundet,
ble Oslo inndelt inye

Norges speiderforbund,

kretser.

ble stiftet i 1978,

Det medforte at de gamle smispeider-

arrangementene fra kretsens side ble kuttet ut, og det skulle isteden finnes
p5 nye.

Oslo Lillomarka krets bestemte seg for I arrangere en samling for

smSspeidere om vtren og en om hosten.
Forstemanntur / Baloos jakt som g8r av stabelen om hosten, er et
todeft arrangement.

Det gtr over en helg med Forstemanntur pt lardag

og Baloos jakt pt sondag.

Forstemannturen er en tur for forstemenn og

hjelpere, men vi i syvende har valgt I la alle som ikke er nye den hssten
f8 vare med.

Ett av form8lene med denne turen er at det skal drives litt

avansert smSspeiderarbeid, noe som er uten om det vanlige, slik at de som
er med skal fole at de er blant de eldste.

De blir ofte ogsi delt inn i
patruljer / kull pi tvers av gruppene, og pt den mtten larer en ogs6 I
samarbeide med andre en ikke kfenner.
Baloos jakt og VSrspretten, som blir arrangert pt vtren,

meget like arrangementer.

Begge gtr

er to

ut pt at smtspeiderne kullvis gtr

en loype med fra Stte til femten poster.

Pt hver post er det en eller

flere oppgaver som skal loses pt best mulig m8te.

Det kan vere alt fra

sporsmtl om Norden, slt opp i telefonkatalogen og knyte knuter til t kaste
pt blink eller balansere pt en skr6 stokk som er festet til et tre.
Etter
laypa er det utdeling av diplomer, og en vandrepris til beste smlspeiderflokk.

Pe de to sistnevnte arrangementene har ogsS foreldrene anledning
Det er jo en kjempefin anledning til I se hva

til I vare med I titte.

guttene driver med pt speider'n og hva de har laert.

spesielt pl V8r-

spretten som pleier t gt pt Hovedoya en sondag islutten

av mai, kan det

vere fint 5 kombinere sondagsturen med speider'n, og det har vart

mange

foreldre tilstede.
Formilene med disse arrangementene er selvfolgelig ikke konkurransen
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og det t vinne denne.

Gjennom oppgavene pt postene larer

at samhold og samarbeid er viktig
gavene de ftr.
smtspeidere,

smtspeiderne

for at kullet skal lykkes med de opp-

Det er heller ikke st ofte smtspeiderne treffer
og i s6 m8te er disse kretsarrangementene fine.

andre
Det 6 ft

oppleve at en er en del av et stort fellesskap, og se at det er andre som
ogsi synes det er goy 5 vare smtspeider.

Eller for oss lederne:

Smt-

speiderledere har en utrolig viktig oppgave E fylle.
Som en liten kuriositet tar vi til slutt med resultatene til flokken de
siste trene:

Ar
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Vtrspretten

Baloosjakt

9. plass
3. plass

ikke delt.

i k k e d e l t.
10. plass
1. plass

ikke delt.

6. plass
3. plass
6. plass
2. plass

ikke delt.
2. plass
5. plass
10. plass
2. plass
7. plass
t. plass

VSrspretten 1989. Lars Johan H, Morten B, Jan Ceorg R, Bjornar J .
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Afeksander T. H , Jorgen G. o g E r i k D .
larer e bruke telefonkatalogen v i n t e r e n 19 8 9 .

Matoppgave: Koking av makaroni i blikkboks.
Vinkelhytta hosten 1989.
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Speiderloven
5 1.

En speider er tpen for Gud oq Hans ord.
Speideren vil lare Gud E kjenne og soker € komme
i et tillitsfullt forhold til Ham. Han er Spen for
t sske Gud der Han finnes - i Bibelen, i Kirken og
i naturen.

5 2.

En speider kienner ansvar for seq selv oq andre.
Speideren ser pt sin fremgang og utvikling mot de
mtl han har satt seg i livet, som noe som skal
vere til beste for ham selv og andre. Han forsttr
at han har ansvar for andre - hjemme og ute.

5 3.

En speider er hielpsom oq hensynsfull.
Speideren er alltid beredt til t hjelpe dem som
trenger det, uten tanke pt egen fordel.
Han er
v8ken for situasjoner der han kan yte hjelp.

5 4.

En speider er en qod venn.
Speideren prover t finne de beste sider hos sin
venn og sttr pt hans side nEr andre vil skade ham
i ord eller handling. Som speider tilhsrer han
det fellesskap som finnes mellom alle verdens
speidere.
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5 5.

En speider er erliq oq ptliteliq.
Speideren opptrer slik at andre kan stole pt ham.
Han farer ikke med fusk eller logn, og det er en
eressak for ham t holde hva han har lovet.

5 6.

En speider kienner naturen oq verner om den.
Speideren er Spen for det vakre i naturen og soker
stadig I lere naturen og livet i den bedre 6 kjenne.
Han folger de regler som gjelder for friluftsliv

og

naturvern.

s 7.

En speider tenker oq handler selvstendiq oq prover t
forstt

andre.

Speideren soker t se enhver sak fra flere sider og
er klar over at ogst andres meninger har verdi.
Men det hindrer ham ikke i t hevde sin egen mening
og stt for den, hvis han mener at den er den rette.

5 9.

En speider er novsom oq prover 6 klare seq selv.
Speideren soker t utnytte de midler han har til
rtdighet - evner, tid og penger - sA han minst mulig
blir til bry og mest mulig til gagn for andre.

Han

forst8r det verdifulle ved 6 spare i en bestemt hensikt.

s 10.

En speider arbeider for fred oq forsttelse

mellom

mennesker.
Speideren er klar over at alle mennesker har samme
rett til liv og frihet.

Han gjor derfor ikke forskjell

pl mennesker fordi disse er ulike pt grunn av kjonn,
arbeid, sprtk,

rase, religion eller pt andre m5ter.
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