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Vi ønsker velkommen til 
KJEDEFESTEN - gruppas årsfest 
Vi inviterer til årsfest lørdag 6.desember 2014 i Tonsen kirkes lille og store menighetssal for medlemmer, 
deres foreldre, øvrige familie og venner.  
Arrangementet starter 17:00 presis. 
I løpet av kvelden vil det blant annet være underholdning fra flokk og tropp og utdeling av flokkens bannere 
samt flagg og banner og Vandrekjede i troppen. I pausen vil det bli servert kaker, kaffe til store og 
mineralvann til små. Det vil også være muligheter for å kjøpe lodd, etter pausen vil det være loddtrekning 
samt multimedieshow og vi avslutter med høytidelig speideropptagelse.  
 
Husk: Vær ute i god tid, det kan være noe kø i garderoben. Arrangementet vil starte presis.  
 
Medlemmer stiller i kirkens kjellerlokaler senest kl 1640, i korrekt speiderantrekk, det vil si 
speiderskjorte og skjerf, pen mørk bukse eller skjørt og pene sko. Hvert medlem må ta med seg kake 
til 5-6 personer.  
 
Inngang: Kr 20,- for voksne og kr 10,- for barn og medlemmer.  
Arrangementet vil vare til ca kl 21. Det blir loddsalg i pausen, lodd kr 5,-  
Som i fjor har vi tilgjengelig terminal, men vi foretrekker kontanter til inngangsbilletten og til hoveddelen av 
loddkjøp. 
 

Hvis du har en lotterigevinst kan den leveres på tirsdag den 3. desember eller tidligere på lørdagen.  
 
Velkommen til en fin kveld for store og små! 

Vennlig hilsen Gruppeledelsen.  
 

HYTTESKYGGE 
Når speiderne i troppen drar på patruljetur til 
Vinkelhytta skjer det uten ledere, og det er de eldste i 
patruljen som styrer turen. Av sikkerhetsmessige 
grunner vil vi allikevel at det skal være en voksen 
person til stede. Denne voksne personen har ingen 
plikter bortsett fra å være der i tilfelle det skulle skje 
noe ekstraordinært.  
 
Det er fint om alle foreldre som har barn i troppen kan 
titte på terminlista vår og se om de kan stille på noen 
av patruljeturene til poden sin. Det er også lov til å dra 
opp 2 voksne sammen. Gi beskjed til Arne på 
47844722 for gutteturer, eller Bjørn på 40040983 for 
jenteturer. 

INTERNETT 
7.Oslo har sin egen hjemmeside på 

http://7oslo.no 
 

Der finner man bilder, artikler, terminlister og annen 
nyttig informasjon. Terminlistene på nett er ofte også 
mer detaljerte og til tider mer oppdatert/riktig enn den 
som følger med i Hubo. 
 
Nederst i kolonnen til høyre på hovedsiden finnes det 
også en oversikt over våre e-postlister. Meld deg på 
den lista som tilhører din enhet. Dersom det for 
eksempel er noen siste tips om hva som er lurt å ta med 
seg på helgens tur, eller førstkommende møte, vil det 
bli sendt ut via dette systemet. 



 
 

 

GRUBLISER 

Bjørnen 

Et jaktlag skulle ut på jakt. Om kvelden slo de leir for så starte derfra morgenen etter. Først 
dro de 3 km sør, deretter 3 km østover og så 3 km nordover. Dermed kom de tilbake til 
leirplassen, og der var bjørnen i full gang med å nedvende leiren. 

 

Hvilken farge hadde bjørnen? 

 

 

 

Brødre 

I en familie med fem barn er halvparten av disse barna gutter. 

Hvordan er dette mulig? 

 

 

 

gullbelagte steiner 

 

du har femten gullbelagte steiner. du skal fordele disse steinene på så mage som mulig men 
ingen kan få samme antall steiner. 

hva er det høyest antall mennesker du kan dele femten steiner på? 

 

 
 

 

andre halvparten 
var også gutter 

5 personer 

hvit, de var på nordpolen. 

av Ingrid i Bjørn 



 
 

 

OTERSIDEN 
 

 

1. Hunden min er veldig smart, når jeg spør hva 5-5 er så sier den ingenting. 

 

 

2. Det var en gang en mann som skulle på kino, ham kjøpte billett til filmen , men like etter 
kom han tilbake og kjøpte samme billetten en gang til. Tredje gangen spurte damen i kassa 
hvorfor han kjøper samme billetten hver gang? så svarte han fordi det er en mann i døra som 
river billetten i to. 

 

 

 

3. Kelner, kelner det er en flue i suppen min. 

 - Nei, det er en veps. Fluen er i glasset. 

 

 

4. Hva gjør du med sagen lille venn. Og hvor er broren din? HA,HA! han er halvbroren 
min  nå! 



 
 

 

SANNHETEN OM ULVEN 
Ulv eller gråulv (Canis lupus) er en av flere arter i hundeslekten (Canis), som tilhører 
hundefamilien (Canidae). Arten er den mest vanlige ulvearten i verden og finnes over store 
deler av den nordlige halvkule.  Arten overlever i kraft av flere underarter, hvorav flere er 
omdiskuterte. 
Setningene er veldig kopiert fra Wikipedia. 
 
Men hva er egentlig dette merkelige vesenet? Er det en sau i ulveklær? En forvokst 
chihuahua? Eller bare en veldig hårete gammel mann? Vi bestemte oss for å finne ut av dette, 
så vi dro ut i skogen og intervjuet en ulv vi møtte på vår ferd. 
 
 

- Hei, hva heter du? 
Grrrrrr 

- Okei, hyggelig å møte deg herr Grrrrrr. Jeg har hørt at 
dere ulver er i slekt med hunder. Har du noen kommentar 
til det?  
Katt, katt, katt, katt... Katt! katt!! 

- Okei, så du mener dere er i slekt med katter og ikke 
hunder? 

                                                                                        
Etter dette ene intervjuet ble journalisten vår på mystisk måte borte fra jobb i en lengre 
periode. Noen dager senere sa han opp jobben.       

Men vi ville fortsatt komme til bunns i dette mysteriet om ulvens hemmelige liv. For de må ha 
et hemmelig liv. Så vi oppsøkte noen speidere for å se hva de mente om disse snodige gamle 
hårete mennene. Og se hva vi fant!  

 

Der fant vi syv gale mennesker som 
kalte seg Ulv♥ 7. Oslo. De hadde noen 
merkelige ritualer. De løp rundt 
hverandre og mjauet, bet hverandre i 
skulderen og snakket om unicorner og 
sneglekatter. Jeg er uansett sikker på at 
vi fant noen varulver. Så dette må være 
ulvenes hemmelige liv! 
 
 
 

Skrevet av en forvokst chihuahua og en sau i ulveklær.  
Secrets will stay as secrets!! 
  



 
 

 

 Litt REKLAME 

  
Lik oss på facebook! 

Søk opp 7. Oslo Kanaljene Speidergruppe 

 

Spiller du Lotto, Tipping e.l. via Norsk Tipping? 

Har du ikke ennå meldt inn din grasrotandel, så kan du 
velge oss. Ved å velge grasrotmottaker blir 5 % av det 
du spiller for gitt videre til det formålet du selv har valgt 
(ingen ekstra kostnad for deg). 

Slik velger du oss som grasrotamottaker: 

• Hos kommisjonæren 
• Mobilspill 
• Norsk Tipping sine nettsider 
• SMS, send Grasrotandelen 984115482 til 2020 
 



 
 

 

HJORT 
Det er 13.9 og vi skal på speidertur. Det er Hjort og Jerv som skal på tur.  Vi 
skal til Vinkelhytta. Det er en solfylt dag og varmt i været. Når vi kommer på 
Vinkel tenner vi i ovnen og spiser lunsj. Etter å ha spist lunsj leker vi flaggrov. 
Oskar, Even og Erik har tenkt ut en morsom ide, vi skal være med i «Speidernes 
speider». Konkurransen er at Stifinnerne i Hjort og Jerv skal konkurrere mot 
hverandre individuelt. Første oppgave er livline hvor vi skal løpe rundt Svupp 
og deretter skal vi kaste livline, dette skal vi gjøre tre ganger. Etter oppgaven 
lekte vi flaggrov. Mens vi lekte flaggrov fant vi en armbrøst den funket veldig 
bra, etter to timer kom neste oppgave. Vi skulle måle pinner og gjette vekten på 
en stein. Etter at vi var ferdige med oppgaven skjøt vi med armbrøsten.  Da 
middagen var ferdig kom neste oppgave. Vi skulle svare på noen spørsmål 
Oskar hadde laget, deretter skulle vi til Eirik og Even der vi skulle ta en US 
DRILL. Når vi var ferdig med oppgave hadde vi leirbål. I løpet av leirbålet 
hadde vi den siste oppgaven. De som var på første og andre plass fikk en 
avgjørende oppgave. Når Eirik dro i snora falt blyanten ned og den som tok 
blyanten vant. Vi la oss klokka 23.00. Alle hadde sovet godt og etter frokost 
fordelte vi arbeidsoppgavene. Når alle hadde gjort det de skulle spiste vi lunsj og 
dro hjem. 

Forfatteren tapte den siste og avgjørende oppgaven i «Speidernes speider» og vil 
ikke røpe hvem som vant. 

 Skrevet av Anders 11 år, Hjort JJJ 

 

 



 
 

 

DE TRE JERVENE OG DEN 
INTERNASJONALE KANELBOLLEDAGEN 

Det var en gang eller rettere sagt den 4.oktober 2014. En tidlig lørdag morgen sto jervene Even, Eirik 
og Lars opp. 
« Vet dere vilken dag det er idag»,ropte Lars. 
«Det er lørdag»,sa Even. 
«Nei, det er den internasjonale kanelbolledagen»sa Lars til de to andre jervene. 
«Vi må sjekke hvilket land i norden som har de beste kanelbollene»,sa Eirik. 
Som de sa så gjorde de det, Even dro til Danmark, Lars til Sverige og Eirik ble i Norge. 
 
Even tok danskebåten til Danmark. Da han kom fram til København dro han til en cafe som het 
«Store bageri». Even gikk inn i bakeriet. 
«Hvad skulle det være»,spurte en feit bekeridame. 
«Et par kanelboller»,sa Even. 
«Noget mere», lurte bakeridama på. 
«Nei takk»,svarte Even. 
«Der er 87 mio»,sa bakeridama. 
Even betalte og spiste opp bollene og dro tilbake til Norge. 
 
Lars tok flyet til Sverige. Da han kom fram til Stockholm dro han til en cafe som het «Kanelbulle 
hörnet». Lars gikk inn i bakeriet. 
«Noen kanelboller takk», sa Lars. 
«Nogot mer», spurte den tynne kassadamen. 
«Nei takk»,svarte Lars. 
«Det blir 54 kronor», sa kassadama. 
Lars betalte og spiste opp bollene. 
 
Eirk dro inn til Oslo sentrum. Da han kom fram til sentrum dro han til en cafe som het «Bollete 
business» Eirik gikk inn i bakeriet. 
«3 kanelboller takk»,sa Eirik 
«Noe mere»,spurte Kassamannen. 
«Nei takk»,svarte Eirik 
«Det blir 60 kroner»sa kassamannen. 
Eirik spiste opp og dro hjem igjen. Der møtte han Even. 
«Hallo»,sa Even. 
«Smakte du noen gode boller i Danmark?»,spurte Eirik. 
«Ja, de var kjempegode»,ropte Even. 
«Ikke så gode som de jeg spiste vel», lurte Eirik. 
«PLING»,sa telefonen til Eirik. 
Eirik sjekket det var en melding fra Lars. 
«Jeg blir her og spiser disse digge kanelbollene» 
Sinp snap snut så var dette eventyret ute. Og kansje sitter Lars der forsatt og spiser Svenske 
Kanelboller.           Skrevet Av Jonas.F.K.   



 
 

 

ELG 
 
Alle vet at elgen er skogens konge, men hva vet vi egentlig om kongen vår? 
 
 
Etymologi 
Begrepet "elg" stammer fra en eldre tysk dialekt der det betydde jage. Dette begrepet smittet senere 
over fra tysk til Norrønt og het da "Elgr". Lignende begreper har blitt brukt over flere steder spesielt i 
Europa. Som f.eks. den britisk-engelske versjonen "Elk". 
 
 
Biologi 
Arten Elg er en relativt ung art, den stammer fra en periode mellom 2-2,6 millioner år siden. Det har 
siden den tid vært flere elgeraser og arter som har oppstått siden den tid, men de fleste har dødd ut.  
Elgen er et høyreist pattedyr med partåede hover og en tydelig pukkel fremst på ryggen. Begge 
kjønnene har også hakeskjegg, mens bare oksen er kjent for geviret sitt. Oksens Gevir er fjølformet 
og kalles skovler. Det tar som regel 3-5 måneder å vokse ut et helt gevir etter man mistet det forrige, 
noe som er ganske utrolig med tanke på at det er mellom 120 og 150cm langt. Sommerpelsen til 
elgen er mørkebrun, mens vinterpelsen er lysebrun (gråbrun). Pelsen er varmende og 
vannavstøtende siden hårstrående er hule.  
Elgen kan bli mellom 2.5-3.2 meter høy og ca. 180-210 cm til skulderhøyde. Oksen kan veie alt fra 
380-900kg, mens kvinnen som regel vier 270-360kg. 

 
Utbredelse 
Man finner som regel kun elg i barskogen i Eurasia og Nord-Amerika. Det ligger mest elg mellom 
Skandinavia i nord, Polen i vest og Uralfjellene i øst (Russland). Det lever ca. 1.5-2.5 millioner elg i 
verden og ca. 1 million av dem lever i Europa. Av den millionen lever der igjen minst 2/3 av den elgen 
i Norge, Sverige og Finnland. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Atferd 
Hos elgen tiltrekker kua seg oksen med lukt og et parringsraut som kan bære opptil 3.2 km. Oksene i 
nærheten vil da kjempe om kuas gunst der den mindre oksen som regel vil trekke seg unda når den 
større kommer. 
Akkurat som menneske er kua drektig i ni måneder før de føder, og føder som regel 1-2 kalver pr. 
kull. Kalven veier som regel 11-16kg under fødselen, men så lenge den dier moren legger den på seg 
1kg i døgnet. Etter 3 uker kan kalven begynne å følge moren rundt om kring, og etter fem måneder er 
den fullt utadvent, men den forlater ikke moren sin side før det har gått et år. Det er likevel ikke de 
som drar fra sin mors side, men moren som jager dem vekk siden kua ikke liker å ha noen mellom seg 
og babyen sin (selv ikke de eldre barna). Atferden til kalva kan ofte bli uberegnelig fordi de er 
frustrerte og lite erfart med å hanskes på egenhånd. Det er sjeldent dette medfører trafikkulykker. 
Elgen ferdes helt alene og oppholder seg for det meste ved vann. Noe som har gitt den en god 
motstand mot insekter som mygg og klegg, og har gjort den til en utmerket svømmer.  
Elgen har kun tre naturlige fiender, Mennesket, Ulven og Brunbjørnen.  
Elgen er en drøvtygger så den ernærer seg ofte på mer 1 000 forskjellige plantearter. Elgen spiser for 
det meste urter, bark, kvister, skudd, røtter og blader. 
 
Jeg håper du har lært en ting eller to om skogens konge. Husk også at du aldri skal komme mellom en 
mor og hennes kalv for hun er tross alt over 2 meter høy.  

  



 
 

 

BEVERSIDEN 
Vandrergradstur	

Jeg (Henning, peff i Bever) og Eirik (peff i jerv) gikk en tur sammen som alle speidere med ambisjoner 
om å bli leder er nødt til å gjennomføre. Ruta vi valgte var en liten del av flyktning ruta som ble brukt 
av norske flyktninger under 2. verdenskrig. Vi gikk til fots og da er kravet å gå 20km med en 
overnatting ute og et varmt måltid.    

Dag 1: (Fredag 10.10.14) 

Fredag stod vi klare på Oslo bussterminal for å ta 501- Enebakk kirke kl. 17.00. Bussturen til 
holdeplassen “Løken garasjene” der vi skulle gå av varte i litt mer enn en time, så da kunne vi 
spise litt og forberede oss litt ekstra. Rett ved veien der vi gikk av bussen fant vi det 
blåmerka skiltet mot Bøvelstad (11,9 km) vårt mål for kvelden. Jeg hadde med en GPS og 
hadde den på hele tiden for å forsikre oss at vi visste hvor vi var. Det kan være lurt hvis man 
er på tur i et område man vanligvis ikke ferdes så mye i.  

Stien startet som en skogsbilvei, lik den som går opp mot Vinkelhytta, men etter et par km 
kom vi over på en smal sti med tett skog rundt. Her begynte det å bli mørkt så vi skrudde på 
lyktene våre. Vi gikk forbi kålabånn, klokker torvet og masse trær. Vi møtte bare på en 
utfordring annet en mørket 
og tung sekk og det var en 
myr som hadde blitt demmet 
opp til et lite tjern, trolig pga. 
mye nedbør dagene føre. 
Heldigvis var det ikke så langt 
igjen så vi tok det med fatning 
og gikk den lille omveien vi 
var nødt til å ta Vi kom frem 
rett før 24:00 og tilberedte 
det varme måltidet på 
primus. Teltet satt vi på tunet 
til DNT hytta Bøvelstad fordi 
det ikke var noen der vi 
kunne plage. Jeg hadde 
nøkkel slik at vi fikk gått på do 
og hentet vann. Da jeg skrudde av GPSen stod det at vi hadde brukt 5 timer og 42 minutter 
på 13,8 km. 

      



 
 

 

 

 

 

Dag 2:(Lørdag 11.10.14)  

Vi stod opp i 10 tiden og spiste en herlig frokost med tykke brødskiver, egg og bacon. Da vi 
pakket telte hadde det kommet flere turgåere innom hytta for å titte, men ingen hadde 
planer om å sove der slik vi 
gjorde.  

Klokken hadde rukket å bli 14:30 
da vi forlot tunet på Bøvelstad 
DNT hytte, fordi vi var så slitene 
fra turen vi hadde gått dagen 
før. Målet for dag 2 var fjell 
busstasjon som ligger litt mer 
enn en mil unna der vi sov. På 
fjell skulle vi ta samme bussen 
som vi tok på dag 1 for å komme 
inn til Oslo.  

Vi gikk ikke så langt før vi var 
nødt til å ta farvel med 
flyktningruta og fortsette en annen vi retning Bysetermåsan, en parkeringsplass i østmarka 
som vi bruker hvis vi skal til speiderhytta Totemkoia. Veien var 50/50 sti og skogsbilvei.  

Da vi passerte Bysetermåsan begynte det å regne så da var vi glade for at vi snart skulle 
hjem. Klærne våre ble våte så vi var nødt til å skifte før vi gikk inn på bussen og skulle sitte 
der i tre kvarter. Men det gjorde ikke noe fordi GPSen viste at vi hadde gått 11,7 km som vil 
si at vi gikk 25,5 km til sammen. Vi besto altså punktet med en kjempe fin tur langs 
flyktningruta. J  

  



 
 

 

NYTTÅRSTUR 2014		
– Troppens høydepunkt i romjula! 

Å	være	med	koster	300	kroner.	Påmeldingsskjema	(Se	siste	side)	gis	til	Sivert	Skiaker	på	
kjedefesten	eller	speidermøtet	etter	kjedefesten.	Betalingen	foretas	via	nettbank	til	
kontonummer	1503	26	81120.	Husk	å	merke	betalingen	med	speiderens	navn!	På	
kjedefesten	vil	det	også	være	mulig	til	å	betale	med	kort	via	terminal. 
Turkontingenten	dekker	hytteleie,	transport,	middag	og	andre	utgifter	vi	har	med	turen.	Eneste	
unntak	er	brød!	Dette	må	alle	ha	med	selv!	Dette	gjøres	ved	at	alle	har	med	2/3,	1	eller	2	brød	
(etter	behov)	som	deretter	samles	inn	og	skjæres	opp	felles	til	brødmåltider.	Dette	gjelder	
selvfølgelig	ikke	ved	allergier	som	krever	spesialbrød.	Vi	ser	helst	at	man	IKKE	har	med	type	
nudler,	pasta	osv	til	frokost/lunsj	da	det	er	begrenset	med	varmtvann!	Diverse	konsentrat/	
pulver	for	varm	drikke	er	det	dog	bare	å	ta	med. 
 
Avreise:	Tonsen	kirke	Søndag	28	Desember	kl	10:00,	oppmøte	senest	09:45. 
Hjemkomst:	Tonsen	kirke	Tirsdag	30	Desember	kl	17:00. 
Pakkeliste: 
-Tykke	sokker	av	ull	(ekstra	skift) 
-Tynne	sokker	av	ull	(ekstra	skift) 
-Ullundertøy	(ekstra	skift) 
-Bukse	til	utebruk	om	vinteren 
-Bukse	til	bruk	inne 
-Speiderskjorte	og	skjerf 
-Skjorte	eller	genser 
-Tykk	genser	(ull) 
-Jakke	til	bruk	ute 
-Lue,	votter,	skjerf	(ekstra	skift) 
-Gamasjer 
-Undertøy 
-Innesko 
-Skisko 
-Skismurning 
-Kniv,	lykt,	fyrstikker 
-Toalettsaker 
-Ski	og	staver 
-Sovepose 
-Regntøy 
-Brød	og	pålegg	til	fem	måltider 
-To	tallerkener	(en	dyp)	og	bestikk 
-Kopp 
-Termos	(til	dagstur	om	ønskelig) 
-Oppvaskhåndkle 
-Noe	godteri	(til	to	kvelder,	ikke	så	mye	at	det	går	utover	inntak	av	brødmat	og	middag!) 
 
Er	det	noen	spørsmål?	Ikke	nøl	med	å	spørre! Høres	dette	interessant	ut?	Meld	deg	på	da	vel! 
 
-Mvh	nyttårstursjef	Jim-Daniel 
Mobil:	97719576	eller	Mail:	jim-daniel.dahlmann@hotmail.no 
PS:	Jeg	fikk	en	merkelig	melding	her	forleden	jeg	ikke	skjønte	noe	av...	les	meldingen	fra	en	som	
kaller	seg	for	hyttefut	å	se	om	dere	skjønner	den	bedre	enn	hva	jeg	gjør..	på	forhånd	takk! 



 
 

 

BREV FRA HYTTEFUTEN 
Hei alle dere dustemikler av noen speidere i 7. Oslo Kanaljene! 

 

Jeg er Herbertsen og er hyttefut på Krakoseter-hyttene, der jeg sammen med min kjære 

kone har ansvar for vedlikehold, orden og utstyr, med mer. Det er likevel slik at dette i 

det siste har vært en utrolig krevende oppgave. Her er det ting som forsvinner, andre 

ting som dukker opp, ting som er ødelagt, TING SOM IKKE ER PÅ PLASSEN SIN, 

OG SÆRE TING SOM SKJER – OVERALT! Ikke ta det personlig, men jeg klander 

dere speidere for uorden på hyttene mine.  

Nå har jeg prøvd det alle meste, men hverken vaskehjelper, leteaksjoner, røde kors, 

Tore på sporet eller Norge rundt har klart å hjelpe hyttene ut av denne vanskelige 

situasjonen. Det er og forblir et uendelig kaos på Krakos. 

Jeg har forstått det slik at dere har tenkt dere en tur opp hit i løpet av romjulen. Og jeg 

mener det er fult å helt deres ansvar å rydde opp i rotet deres. Derfor forlanger jeg at 

dere på denne turen setter av tid til å hjelpe meg og min kone med å rydde opp og 

finne frem til nye ordninger slik at fremtidens krakosbesøkende finner hyttene mine i 

strålende stand. Det skal ikke være slik det er nå! 

 

Hilsen Herbertsen  

Hyttefut på Krakoseter  

hyttefurt_kaos@krakos.no 

 
 
 

  



 
 

 

PÅMELDINGSKJEMA 
 
	
	
	
	
Jeg	melder	meg	selvfølgelig	på	nyttårsturen	2014! 
 
 
 
 
(Navn	på	speider) 
 
 
 
 
(under	foresatt) 
 
 
 
Leveres	til	Sivert 
 
 
 
Plass	til	eventuell	kommentar	om	allergier	eller	annet: 
  



 
 

 

 


