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Gruppetur
HARALD ANDERSSON

Gruppeturene er noe en ser frem til med en viss spenning.
det pent var?

Blir

Hvor mange er det som kommer? Flr vi gjort det vi skal?

Det er lardag morgen.

Vi har kjort rundt og samlet sammen motor-

sager, parafinforsyning og rekvisita for et 8r fremover.

Det er alltid

gay e passere bommen pt Hammern p8 vei inn i Nordmarka.

Vi har jo bare

denne ene muligheten i 6ret til I se skauen fra bilvinduet opp til Tomte.
Tenk pt alle de turene vi har svettet innover her med tunge sekker!
Akk, de minner.
til hytta.

Fremme ved Tomte, er det organisering av baring opp

Det g8r greit,

ledere og patruljene tar den sjauen.

Lordagen

96r med til forberedelse til sondagen. Flokken installerer seg ihytta, og
troppen ligger itelt rundt pt kollen. Med stort og smttt pleier vi I vare
ca. 50 stk. som overnatter.
Dagens gjorem8l er over, og vi samles til leirb8l om kvelden.
noe eget ved dette.
rundt leirb5let.

Det er

Her er den eneste kvelden hele gruppa er samlet

Kveldens underholdning, som vi alle stir for, er allsang

og diverse leker.
kveldens program.

Stemningen er god.

Er det regn blir det si som s8 med

Men er det pent var,

ledere og eldre gutter.

blir kvelden ofte meget sen for

Da kan vi bli sittende rundt b8let og smiprate.

Her

kan det tas opp s8 mangt, og samholdet styrkes.
Reveljen neste morgen gir
mindre av for enkelte.
samling.

brutalt kl.8tte.

Men mye skal gjores.

Sovn kan det vel ha blitt

Det er flaggheis og morgen-

Sa tommes hytta helt, og alt tilrettelegges for dagens innsats.

Foreldre, sosken og medlemmer som ikke overnattet,
vollen, og dugnaden settes igang.

Vi er rollebevisste her.

kommer inn pi
Modre vasker

hele hytta ren, og fedrene henter og hogger ved.

De siste 8rs hjelpemidler

med tre motorsager har lettet arbeidet betraktelig.

Etter to-tre timers

arbeid har et 8rs vedforsyning blitt b6ret frem og stablet i skjulet.
er felt og lagt opp ireis

Det er en nytelse 6 vere iVinkelhytta
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Nye trar

for torking til neste 8r.
etter modrenes innsats.

Det

lukter rent!

Men si er det ikke smStterier som er blitt gjor:t heller.
Assistert av noen ledere som henter og varmer vann, vaskes hytta fra
tak til gulv.

Vinduene tas, og ovnene pusses. Hvilken annen tommerkoie
er det som er hundre prosent ren hvert 3r?
U t p i e t t e r m i d d a g e n r u s l e r f o r e l d r e o g m e d l e m m e rh j e m , f o r h $ p e n t l i g
etter en vellykket tur.
Fremmotet varierer fra 5r til 6r, men vi pleier i
v.ere ca. Stti mennesker. Det er gjerne en fast kjerne som kommer gang
etter gang, s6 vi har solide stottespillere.
Det er kanskje fi

som er klar over at etter arrangementet er det
ledere igjen som rydder opp og foretar en status p5 hytta.
Det blir ofte
sent for denne gjengen drar hjem.
Helt bevisst har jeg gjemt samlingen ved friluftskapellet til slutt.
For dugnaden begynner, samles vi alle til friluftsandakt.
SA deles flokkens
flagg og banner ut. Etterpi er det troppens tur med flagg og banner.
Til slutt er det Kjeden.

Det er alltid en viss spenning med Kjeden.

det kommer av dens tradisjoner.

Kanskje
Den er pi en mite symbolet p8 Kanaljenes

arbeid og historie.
Gruppeturene bygger p3 solide tradisjoner. 'Det er vel ikke de store
nyhetene i arrangementet fra 8r til 3r. Men vi vet hva vi har, og hva som
mi gjores for 3 holde dette ved like. Jeg tror vi som er med 6r etter 5r,
bSde isol og iregn, setter pris pi denne samlingen.
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A r n e H . og Harald A . holder f riluftsandakt I 984.

Alle hjelper til . Thomas R. og Skule P.
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Vedsjau 1986.

Tommeltottkurs 1985. Anne F. og Petter M.
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Tommeltottkurs
TORE REINHOLDT

For tommeltott og slikkepott,
virvler:

arbeidsleir!

biceps, triceps, skurderredd og rygg-

Tommeltottkurs st8r det helst p8 innbydelsen.

lblant ville det vere mer dekkende med:

Bli kjent med deg selv!

oppdag nye interessante sider ved deg selv:

Eller,

senefester, muskelknuter,

ffis i fingeren, fregner i rodt hvitt og brunt,

a m m ek n a r ,

sus i hue og

mareritt.
Tommeltottkurs er dugnad pB Vinkelhytta tilpasset kanaljer med to
tommeltotter. Mareritt? Midt pi dagen? Neida, i bekmorke. En historie
fra virkeligheten, min historie: 'rsandpapir, hvor er sandpapiret? Jeg
mt ha nytt sandpapir! Det mE da ligge her et sted?!" snuble, snuble,
krafse, snuble. "slutt I tull Tore, gS I legg deg igjen, du g8r isovne!'
Haralds stemme borer seg gjennom drommen og gir veiledning til en ivrig
gulvpusser ogsi nattestid, ikke st velvillig kanskje, men av bekvemmelighetsgrunner.
Ingen liker vel t bli tr8kket ned av sandpapirjegere klokka fire
p5 natten.

Men likevel, Harald har da ellers bestandig sett nodvendigheten

av litt nattarbeid? !
Innsatsen setter spor, ikke bare i sinnet, hytta fornyes og forbedres.
Taket over spisekjokkenet etterisoleres, GLAVA-matter rulles ut. Pipehatter
repareres og monteres. soverommet skifter farge fra gult og gront til
rodlige toner som i peisestua, og gulvene pusses, slipes, sparkles og males
pi nytt og pe nytt.
stovler, jernsenger og vippende stoler setter sine
spor, i t6hoyde.

Hytter er som spedbarn, trenger stadig ettersyn og stell.
Hytter skal se pene ut, hvitmaling og beis gjor underverker, og etter en
omgang med penslene st5r hytta og skinner.
I '80 hjelper foreldrene til.
Hyttetaket dekkes med ny rod tiarepapp.
ligget i23 8r.

Det trengs for den gamle har

S5 reises ny flaggstang ir81,

og Svuppgrofta og Autostradaen

er stadig gjenstand for opprensing og rydding.

Hva mer blir gjort?

Jo,

skjulet blir beiset og flaggstangen pusset og malt, og kjokkenstolene, som
stammer fra KjelsSs skole, f8r lakkert overflaten likesom de to kjokken102

bordene.

se f8r hytta fremmedbesok!

Ubedte gjester, ivrige topende
Det er sommerenrg3. rsagflistr i

spisende gjester, stokkmaurbesok.

kjokkenskapet og flisdryss p6 gulvet maner til innsats. Med maurkverk,
xylamon, h8nddrill og oks starter krigen, mens maurene gnager
med liv og
lyst;

det kan hores!

Kampen er uievh, vi vinner til slutt og jager maurene
Men minnet om "Vinkelstokkenrr lever nok fortsatt i maurslekten,
for flere 8r senere har vi opplevd nye, men beskjedne besok.
Store arbeider? Nei ikke i dette siste ti-5ret, men Srlige sensommerp3 flukt.

dugnader av ledere som erkjenner hyttas betydning i speiderarbeidet.
Kontinuiteten gir resultater, vinkelhytta er i god stand.
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Tomtemarka
rundt
TORE REINHOLDT

Gruppens o-lop pi Vinkelhytta.
Kjedefest og Gruppetur.

En Srlig tradisjon, rike fast som

Men i storre grad et medlemsarrangement da

foreldrene har aldri fttt

skikkelig fotfeste i denne tradisjonen. Noen
hyggelige unntak er det riktignok, f .eks. har Kjell Jontvedt, Bjarn
Nilsen og Hans olav Beisland lopt mange raske runder iTomtemarka.
Kanskje litt vel raske for for mange av oss, og kanskje sarlig for

sOnnene? For noen har det vart

et hell at statuettene er forbeholdt

Kanaljer.
A lope o-lop fra vinkelhytta er krevende og tungt.
Beskrivende
er det at ingen idrettslag lenger finner terrenget egnet for slike
aktiviteter, det er for kupert!
At beskrivelsen er dekkende kan jeg
gjerne skrive under pt, for mange loypeleggere har i trenes lop interessert
seg for o-kartets ("Tomtemarka'rl sydlige omrtder. Mer eller mindre frivillig
har jeg si blitt godt kjent med "Maridalsalpene' med sine topper og dype
daler, steinurer og hengemyrer.

Et serpreget omride med historiske minner,

vill natur og verneverdig landskap.

Det siste har resultert i Vaggesteinskollens naturreservat, opprettet 1961.
Uinteressant terreng for ttprofesjonellet' o-lopere, og dermed for dem
som produserer o-kartene!
Resultatet lot ikke vente pt seg. ',Tomtemarka
er utsolgt og kommer ikke i nytt opplag" var den klare beskjeden vi fikk
fra Nydalens ldrettsforening i 1985. Hva nt, tenkte jeg.
tradisjonen ifare

Stod o-lops-

for 5 do ut pga. kartmangel? En trist tanke, men

Nordmarkskartet og o-kartet fra 60-tallet var slett ikke brukbare alternativer.
S5 viste det seg etterhvert at trykkplatene til Tomtemarka var i god behold,
og at vi kunne f8 dem hvis vi ville ha dem! rrJatakk, det vil vi gjerne,r,
svarte jeg fort,
i eget nytrykk

og st gjorde P8l Jensen resten av jobben som resulterte
av kartet.

Tradisjonen var sikret.

o-lop er spenning og kondisjon.

o-lop er sporten for den noyaktig

beregnende loperen som tar seg tid til alltid 6 vite hvor han er.
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O-lopsdeltagerne .|996.

Kunsten er 5 holde hodet kaldt og ikke la seg beruse av viljen til I rase
Men, hvem har vel ikke glemt akkurat det i kampens hete. En
ung loper har kanskje ikke helt forst8tt betydningen av det, men en
rrgammelrrsom meg selv? Joda, jeg
vet og har selv vunnet noen ganger
nettopp av denne grunn.
Men sl skjer det pt ny, hodet legges igjen p6
avsted.

startstreken,

og det barer rett ut i villeste bl8barlyngen.
Kart og
kompass stemmer ikke overens lenger, og posten er sokk borte.
"At jeg
aldri kan lere?rr har jeg tenkt de siste to 8rene.
Deltagelsen pt O-lopene har vart varierende, og d6rligst har den nok
i kort loype, Zkm, som enkelte 8r har vart uten deltagere. De eldre
trsklassene har vart mer trofaste og har de senere Srene hatt to loyper A
velge mellom. En pt 4km og en pt 5-6km. AltsS legges totalt tre loyper.
vart

De korteste er tilpasset 2.- og l.-graden, mens man i den lengste kiemper
Lord Ventry - statuetten til beste loper fra troppen
og Tvillingene Thoresens vandrestatuett til beste loper totatt.
Denne er
naturlig nok det gjeveste trofeet.
Som en tekstrapremier krever
om de to statuettene,

tradisjonen at vinneren av den lange roypa m8 arrangere neste grs lop.
Slik er arranga"problemet lost for alltid.
o-lopene er en spennende og hyggelig tradisjon.
foreldre oppdage det i neste tiSr?
Lord Ventry
-statuetten
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Kanskje vil flere

Tvillingene Thoresens
vandrestatuett

19 7 9

Erik Jorgensen

Tore Reinholdt

1980

Eivind Ajer Olsen

Eivind Ajer Olsen

19 8 1

Erik

1982

Christian Beisland

Arne Haugen

Jargensen

Tore Reinholdt

1983

Frode Beisland

Tore Reinholdt

1984

Brede Nilsen

Arne Haugen

r 985

lver lversen

Tore Reinholdt

1986

Grunde Beisland

Arne Haugen

1987

Oystein Flenning

Erik Jorgensen

1988

Jon Egil Bork

Arne Haugen
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Hyttepappa
KJELL TVEIT

De forste 6rene Kjetil, sonnen min, var med iT.Oslo var jeg noks6
lite opptatt av Kjetils ulvungetid.

Jeg var bare glad fordi han syntes I
Da jeg et 8r ble med pt gruppetur ijuni, fikk jeg innblikk i
gruppens arbeid. Forst da forsto jeg hvor viktig Vinkelhytta var.
Jeg
trives.

ble kjent med andre ulvunger, speidere, ledere og, ikke minst, andre
foreldre.

De fleste foreldrene kom der fordi de gjerne ville gjore sitt

for I hjelpe lederne i tropp og flokk med 3 gi barna et verdifullt

fritids-

tilbud.
Da Kjetil var blitt opptatt som speider, ble jeg innkalt til et mste for
fedre som skulle fordele oppgavene som I'hyttepappa" den vinteren.
Jeg
tok p8 meg min helg litt tvilende, for jeg tenkte at jeg kjente guttene for
dSrlig.

Pe den andre siden var dette en anledning til E bli kjent med Kjetils

kamerater, og Vinkelhytta var ikke ukjent mark.
Det viste seg at det var ingen grunn til 5 vere nervos, og etter
hvert ble det mange hyggelige turer.

Patruljeforerne og assistentene ordnet

som regel opp ntr det var nodvendig.
Forste turen husker ieg sarlig godt av flere grunner.
Pe de fleste
turene skulle speiderne felle et tre.
Denne gangen var Knut lvar
Dybendahl, som var patruljeforer iOter,
kraftig like under kneet.

s6 uheldig at han hogde seg

Det ble ingen panikk av den grunn.

Steinar

Thoresen, den andre patruljeforeren, og Erik Jorgensen, som da var
assistent iOter - n8 flokkleder, fikk bruk for kunnskapene iforstehjelp.
Alle tre hadde forstehjelpsmerket.
som stanset blodningen.

De la raskt og effektivt

Tanken p5 I lage en skikjelke meldte seg.
deres minste kunst.

en trykkbandasje

Si skulle Knut lvar fi'aktes til Vinkelhytta.
Det virket som det ville vare

Men de kom snart til at snoskuffa var like bra.

Ved

hytta ble begge patruljene samlet, og alle speiderne ble spurt om hva man
skulle gjare i en slik situasjon.

Knut lvar, Erik og Steinar tok det s6 rolig
Det kom noen "vittigerrforslag,

at mange trodde det bare var en ovelse.
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som at vi like gjerne kunne hogge hodet av Knut lvar med det samme.
Men straks det gikk opp for guttene at det var alvor, kom de med gode
forslag.
Steinar gikk pE ski ned til Trekkhundklubbens hytte ovenfor
Damputtene.
sine.

Der var det tilfeldigvis en fra Trekkhundklubben med hundene

Han mente den beste m8ten 6 ft

Knut lvar til lege pt var med hunde-

spann fra Vinkelhytta til Tomte, og ambulanse videre til Legevakta.
gikk derfor videre til Lorenskog glrd

Steinar

for t ringe, mens gutten fra Trekk-

hundklubben la i vei mot Vinkelhytta.
Det var fantastisk t se hundespannet gi rett opp den bratte skrenten
ved bronnen i dyp sno.

Det er vanskelig nok I 96 opp der utenom stien n8r

det ikke er sno.
Gutten fra Trekkhundklubben

syntes bandasjen var si god at det ikke

var noen grunn til I rore den.
Erik fulgte med hundespannet ned til ambulansen, som ikke hadde
stoppet p6 Tomte, men fortsatt

ned til Lorenskog g6rd.

Tirsdagen etter

kunne Knut lvar levere tilbake nokkelknippet som var blitt brukt til trykkbandasjen, og fortelle at legen var meget fornoyd med den forstehjelp han
hadde f8tt.
Denne hendelsen viste meg at iT.Oslo hadde valgspr8ket "Alltid beredt'l
virkelig

innhold.

For eksempel var ikke forstehjelpsmerkene til pynt.

Senere turer var ikke s8 dramatiske.

For en voksen kan det vare

fristende 6 hjelpe til st mye at patruljeforerne foler det ikke er de som har
Jeg forsokte t passe meg.

ansvaret.

De som kjenner meg, vil forstS at

det ikke alltid er lett.
Storste fordelen med I ha med en voksen pt turene,

er nok at det

trolig blir mindre skader pt hytta enn det ellers kunne ha blitt.
for eksempel vare enkelte gutter

Bare en gang fant jeg det helt nodvendig 5 gripe inn.

taket.

Det kan

som synes det er morsomt I klatre pt
To patruljer

lekesloss, og til slutt ble noen av guttene s6 ivrige at de sparket etter
hodet til kameratene.

Dette var et enkeltsttende tilfelle.

De sluttet da

ieg sa ifra.
Noe av det morsomste pt turene var t se den gleden guttene hadde
av 6lage mat.
kjokken.

Det ble ofte mye sol som mor aldri ville ha tillatt pt sitt

Men for speiderne startet joggeturen

ettermiddag, var alt vasket og ryddet,

ned mot Movatn sondag

og hytta var satt i stand til neste tur.

Da jeg for to tr

siden var s5 dum at jeg felte ei torrgran over meg,
slik at jeg brakk ryggen, s5 jeg at tradisjonene blir holdt ved like i
7.Oslo.

Jeg kom meg ned til Vinkelhytta,

og speiderne ordnet opp.

Jeg

ble bragt til Legevakta, og sykkelen kom hjem.
Noen ganger har jeg spurt meg selv om kanskje ogsS m6dre skulle
bli bedt om I vare med pt patruljeturene til Vinkelhytta.
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Det er svart

hyggelige turer.

Hvis en mor svert gjerne vir vere med p8 stik tur,

burde hun vel ft anledning til det.

PE den andre siden heter det at nirr
en ordning fungerer godt, skal man betenke seg far man forandrer den.
Ordningen med hyttepappaer har virket godt i mange ir.
For T.Oslos framtid tror jeg det er viktig at ledelsen ide neste
70 6ra fortsatt gir foreldrene medansvar, for ntr foreldrene blir med, vil
ogsi guttene bli ivrigere.
Det er ingen tvil om at speidere med engasjerte
forpldre blir sttende lenger i 7.Oslo.
Lykke til videre!

Vinkelhytta i vinterdrakt.

Vinkelhytta. Maleri av Hans Solli l g41
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Foreldreforeningen

ODD MYRANN

Nir vi blar iT.Oslos historie, finner vi mye om foreldrenes innsats iforeldrertd,

grupper6d, hyttekorps og sist, men ikke minst i

mgdreforeningen.

Foreldreforeningen kom etter dannelsen av Norges

Speiderforbund ved sammenslSingenav Norsk speiderguttforbund

og

Norsk speiderpikeforbund, som ble vedtatt av Speidertinget i 1978.
53 - 6 i Speiderforbundets lover sier;
Gruppen bor ha en foreldreforening eller et foreldrerid
som selv velger sin styreformann.

Styret mi ha kjennskap

til forbundets lover og retningslinier og rette seg etter
disse.
Foreldreforeningen/foreldrer8det
arbeid og kan r8dsporres.

informeres om gruPpens

De soker 5 utbre interessen

for speiderarbeidet blant flest mulig foreldre og andre voksne
i lokalmiljoet.

Foreldreforeningen/foreldreridet

stotter for

ovrig opp om gruppens arbeid ved skonomisk og praktisk
bistand i den utstrekning dette finnes mulig og onskelig.
Foreldreforeningen/foreldrerSdet

holder minst 2 mgler i

5ret.
| 7.Oslo var det naturlig at modreforeningen ble utvidet til foreldreforening, og dens forste leder ble Hans Jorgen Sveen som tok over
etter modreforeningens leder Anne Marie Schiirer 8. mars 1982.

Den faste

motedagen, forste mandag i mineden, ble beholdt.
Kontakten mellom lederne og guttenes hjem/foreldre har alltid vart
hoyt prioritert

i Sjuende, og opprettelsen av foreldreforeningen var i

grunnen en samling og en viderefOring av de samrSdsfora lederne og
foreldrene allerede hadde.
Foreldreforeningens styre velges p8 SrsmOtet i mars hvert 8r.
Foreningen har tre til fire moter hvert semester.
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Pe motene orienterer

lederne om arbeidet igruppen

og de forskjellige enhetene (tropp og

flokk ) .
Foreldreforeningen har fire representanter i gruppetinget som er
gruppens besluttende organ.

Foreldrene har ikke stemmerett, men er med

og diskuterer grulrpens drift og blir ofte spurt til rtds.

Det gjelder jo

v6re barn, og det er en stor styrke for lederne 6 vite at de har foreldrenes
stotte i sitt arbeid.
Foreldreforeningen skaffer ogsi "hyttefarrr til patruljeturene til
Vinkelhytta hvor det ikke er voksne ledere med.
leder, det er patruljeforerne,

Hyttefar er ikke tur-

men han skal vere til stede for I se at

ikke ung yrhet og ubetenksomhet skal fore til ukontrollerte hendelser, en
ordning som utvilsomt er til glede bide for hyttefar og guttene.
Foreldreforeningen ser det som en oppgave 5 stotte opp om gruppearrangementer som foreldrene er med p8;

St. Georgsdagen hvert tr

23. april i Maridalen kapell hvor deltakelsen er meget god, gruppeturen til
Vinkelhytta i juni med vedsjau og hyttevask, og sist, men ikke minst Kjedefesten.

Foreldreforeningen

har ikke moter i desember og april, for

at foreldrene heller skal vare med p5 gruppearrangementene.
Foreldreforeningen holder gamle tradisjoner fra modreforeningen og
grupperSd i hevd.

Mandagsmotene i Tonsen med orientering fra lederne

og kaffekos startet i 1962.
hatt hvert 8r siden da,

Vedsjau og hyttevask pi gruppeturen

har vi

omtrent like lenge har vi bidratt med gevinster til

utloddingen p8 Kjedefesten.

Men det viktigste av alt:

Den gode kontakten

09 foreldrenes vilje til 3 stotte opp om
speiderarbeidet, det er like gammelt som "kanalje-soga" selv. La oss holde
mellom ledere i Sjuende og foreldre,
dette i hevd!
Til slutt vil foreldreforeningen gratulere 7. Oslo speidergruppe med
70-6rs jubileet, samtidig som vi takker hver iser av lederne, b8de de som
fremdeles er, og de som har vert

ledere idenne

arbeid de har nedlagt for guttene v8re.

l0-5rs perioden, for det

Vi onsker dere lykke til videre med

s p e i d e r a r b e i d e t!
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F o r e l d r e f o r e n i n g e n sS r s m o t e 1 9 8 9 .

H a r a l d A . og Bjorn N . Hosten 1gg3.
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