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ST. GEORGSDAG 21.APRIL 
 

Vi ønsker velkommen til St. Georgsdags feiring for alle ulvunger, speidere, ledere, foreldre og 
venner i Maridalen kirke tirsdag 21.april kl. 1800.  
 

St. Georgsdagen feires av speidere i alle land og er til minne om St. Georg som kjempet kampen 
mot den onde dragen og seiret.  
Vi vil sammen med speidere fra alle land 
avlegge vårt speiderløfte på nytt.  

Det blir kaker, kaffe og brus, før vi inviterer til 
en liten familieløype med poster rundt 
kapellet.  

 
 
Alle familier tar med noe godt og tygge på til 
4-5 personer. 

 

 

 

 

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 på47844722 
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.  



 

BEVER OG HJORTS PATRULJETUR 
 

Fredag den 6. februar sto tre friske unge bevere og en gretten gammel hjort klar på Grefsen 
stasjon for å dra til verdens beste speiderhytte! De var så utålmodige at de ikke kunne vente til 
lørdagen. De satte seg på toget ca. klokken 16:00 og var fremme på Vinkel omtrent klokken 
18:01,7. Etter en litt for lang skitur begynte de å bli rimelig sultene. De satte i gang med 
middagen som besto av store, runde og saftige cheeseburgere. Resten av kvelden hadde de et 
heftig leirbål. Neste morgen oppdaget Max at de hadde et hus fullt av mus så de måtte finne 
frem musefeller. Etter dette satte de seg ned og spiste frokost, rett etter de var ferdig med dette 
kom resten av de to patruljene opp og da var det lunsjtid. Det tok ikke lange tiden før 
speiderne nok en gang måtte begi seg ut på enda en tur, den gikk til turisthytta Gørja. Der 
kjøpte Mikkel hele tre plater med sjokolade, mens vi andre fikk nøye oss med det som var 
igjen av boller og kakao. På vei tilbake stoppet vi for å leke skihar`n med opptråkket spor. Vi 
kom tilbake uten alvorlige knall og fall heldigvis. Når vi kom inn var alle iskalde på tærne så 
vi måtte legge masse nye vedkubber inn i ovnen så det ble rundt 124 grader og mye røyk. Så 
begynte vi på middag det var alt fra taco til vakuum pakket turmat. Noen spiste så mye at de 
var nødt til og ta seg en lur før leirbål, mens andre spilte kort og hadde det gøy. Når mørket 
veltet seg over den vesle hytta var det endelig tid for leirbål. Det var mange flotte innslag som 
for eksempel: grip mikrofonen, rappkjeft, mafia og August sine noe merkelige vitser. Det 
varte ikke lenge før de übertrøtte barna måtte legge seg. Etter at Magnus hadde sunget aj aj 
aja boff for de små barna fikk endelig de litt eldre kidsa lov til å spille litt spar-dam. Neste 
morgen våknet alle barna opp og merket at de små magene var tømt for alt av hamburgere og 
snickers. Dette måtte de gjøre noe med, derfor samlet alle seg rundt bordet for å spise litt digg 
speiderfrokost. Denne frokosten besto av polarbrød med alt fra brie til baconost. Etter å ha 
pakket soveposer og sekker gikk de ut for å lage et skihopp. Dette gikk fort ettersom de var 
ganske gode på det. Hoppingen gikk bra uten alvorlige skader og når de bestemte seg for å 
avslutte var det disse som hadde gjort det best: 1. plass; Anders (Jøntvedt) Bardal 2. plass; 
Martin Jøntvedt 3.plass; Eirik (Jøntvedt) Halvorsen. Mens pappa Jøntvedt var så snill og ta 
oppvasken, vasket vi andre hytta. Det var fortsatt litt tid igjen før vi skulle dra så derfor 
bestemte de seg for å dytte hverandre ned et stup og leke flaggrov. Etter å ha hoppet ned 
skråningen opp til vinkel og kommet seg helskinnet til tømte var speiderne endelig klare for å 
vise frem Northug skillsene sine. De satte utfor de lange bakkene og var fremme på Movatn 
på null komma niks, bortsett fra Marit Johaug og Therese Bjørgen som hadde en heftig rap 
battle. Alle kom seg heldigvis trygt hjem til både PlayStation og varmekabler på do. Alt i alt 
var dette en veldig fin og innholdsrik tur. 

- Skrevet av Markus og Max 

  



 
 

 

PATRULJETUR ELG OG JERV  
 
31. januar møter en gjeng speidere fra patruljene Elg og Hjort opp på Grefsen stasjon klare til 
å dra på tur.  
Alle hadde møtt opp i god tid så alle rakk toget. Det tok litt lengre tid en planlagt å gå opp fra 
Movann enn planlagt. 
Da vi var kommet opp på hytta, litt senere enn planlagt, spiste vi lunsj og begynte å måke stier 
for eksempel mellom hytta og vedskjulet. Det var enormt mye snø så vi kan ikke si at det gikk 
raskt. Brønnen var faktisk dekket av så mye snø og is at vi måtte grave en liten stund før vi 
fant den. Da vi endelig var glade over å ha klart å grave fram brønnen så vi overraskende nok 
Per Olav komme gående opp til hytta med en måke på ryggen (ikke fuglen men redskapet) . 
Det var hyggelig å få en ny måke siden den gamle ikke akkurat kunne kalles i god stand. Per 
kunne dessverre ikke bli særlig lenge men rakk å nevne at vi kanskje burde måke taket i løpet 
av turen siden det var så mye snø der at taket kanskje kunne bli ødelagt om det kom litt til. 
 
Etter at vi har måkt ferdig stier bestemte vi oss for å lage et skihopp som vi holdt på med en 
liten stund. Etter at vi var ferdige med den aktiviteten var det noen som har lagt merke til at 
det er mye snø under skråningen. De bestemte seg for å spa på enda mere snø før de hoppet 
ned skråningen. Heldigvis uten skader av noe slag og de hadde masse snø under(god margin) 
dette ble fort en kjempesuksess som jeg og de fleste andre syntes var veldig morsom. 
 
Etter denne pausen begynte arbeidet med å måke snø av taket. Dette var ganske mye mer 
omfattende arbeid enn først forventet og tok opp nesten hele ettermiddagen. Dette var en 
dobbel prosess fordi vi først måtte måke snø av taket og deretter bort fra stiene vi tidligere 
hadde måkt. Det ble en ganske stor mengde snø foran inngangspartiet og da vi var ferdige var 
fonnen ved siden av stien faktisk høyere enn meg.  
 
Fornøyde med å ha fullført måkearbeidet spiste vi middag. Etter middag ble det felles dessert; 
pannekaker. De fleste pannekakene ble gode men røren var litt for tynn så mesteparten ble 
ikke akkurat det man kan kalle perfekt formet, men det smakte godt uansett. 
  
Etter dessert så hadde vi et hyggelig leirbål før vi gikk og la oss.  
 
På søndagen sto vi opp og spiste frokost og fordelte oppgaver. Vi ble raskt ferdig med 
oppgavene så vi hadde tid til lek. Det var litt lav moral og mange hadde egentlig ganske lyst 
til å gå inn, men etterhvert fikk vi sparket i gang noen runder med capture the flag. Etter at 
motstanderlaget faktisk overraskende nok fikk erobret flagget vårt dro vi for å rekke toget.  
 
 
De siste ned til stasjonen rakk så vidt toget og 16.00 var vi hjemme igjen.  
 
Skrevet av Benedikt A. Mithassel patruljefører i elg. 



 
 

 

Ulvs patruljetur med en øks 
 
24. til 25. januar 2015 hadde de superduperkulepeneawesomeintelligentesultne ulvene patruljetur. 
Turen startet som vanlig på Grefsen togstasjon, men der begynner ikke min historie. 
Så for å starte dette kan jeg si at jeg er en øks, en fin nyslipt sleggeøks som nettopp har fått nytt skaft. 
Jeg ble tatt med til en kirke av skaperen min, der satt jeg i et hjørne mesteparten av kvelden, men så 
begynte alle de merkelige skapningene med grå skjorter å forsvinne og gå ut døra. Skaperen min tok 
meg i hånda og ga meg til en jente med blondt hår. Han sa hun skulle bære meg opp til hytta jeg var i, 
i mitt forrige liv. Dette likte jeg, for jeg hadde vært en snill øks i midt forrige liv. Jeg hadde det gøy og 
fikk hogd gjennom flere kubber enn vanlige økser. Så da var jeg en lykkelig øks. Men hva sa den 
blonde jenta? Hun sa nei. Nei? Hva med det fantastiske livet mitt?? Jeg var helt knust. Men det stoppet 
ikke der, det ble enda verre. Skaperen min spurte hvorfor hun ikke ville ta meg med. Og hva sa hun? 
Hun sa “den er for tung” … Hallo lissom, jeg har nettopp slipt av meg en kilo!! De diskuterte i 
evigheter, så kom det enda en blond jente (nå hater jeg blondiner, selv om skaperen min er blond da) 
de var skikkelig imot meg og sa de aldri brukte meg. Hva er det for noe, jeg er jo en sleggeøks, den 
beste øksa i hele vedskjulet på selveste vinkelhytta, alle liker jo meg! 
 
Så etter en diskusjon som varte i hvertfall et helt halvt århundre ble de dumme irriterende blonde 
jentene tvunget til å ta meg med opp til hjemmet mitt. Den ene blonde jenta dro meg gjennom snøen 
hele veien til hjemmet sitt. Opp på fortauskanter, flere ganger krasjet hun meg med vilje i asfalten. Det 
kaller jeg øksimering!! Så kom endelig den etterlengtede helga hvor jeg endelig skulle få komme hjem 
igjen. Hjem til kjente trakter. Hjem til de andre øksene på gode gamle vinkelhytta.  
Men slik ble det ikke. Det viste seg nemlig at de onde blonde trollene hadde en TrekkStein som tok 
med øksa opp for dem. TrekkSteinen skulle gå seg en skitur opp til hjemmet mitt. Derfor hadde han en 
stor trekkvogn med ti hvite hester pent foran som han brukte for å trekke meg opp. Turen tok dager, 
netter, uker, måneder, ja år. Flere årstider gikk det, snø, sol, kulde, så endelig var vi fremme til målet. 
Vinkelhytta. Mitt etterlengtede hjem. Det første de to slemme blondinene gjorde var å dytte meg inn i 
vedskjulet. Og de hadde rett, ingen brukte meg den helga. Der lå jeg, ensom, alene. I kulden var jeg 
der, jeg prøvde å snakke med de andre øksene, men de kjente meg ikke igjen med mitt nye skaft. Til 
slutt endte jeg opp innerst i vedskjulet, lent inntil en spade og der måtte jeg være til skaperen min kom 
tilbake. 
 



 
 

 

  «PANNE» 
 

 

 

 

Dette er en enkel oppskrift på en litt annerledes middag i 
stekepanne. Om du ikke liker noe i oppskriften kan det byttes ut 
med noe annet, eller du kan for eksempel ha med ferdigstekt 
kjøttdeig istedenfor pølser.  

 

 

 

 

 

Slik gjør du: 

Skjær de kokte potetene, pølsene og osten i terninger (kan gjøres før 
turen). Baconet og løken skjæres i små strimler. Først steker man 
baconet litt og så tilsetter man potetene, når potetene får litt farge 
tilsetter man løken. Smak til med ønskelig krydder. Legg osten i panne 
og la den smelte. Serveres rykende varm til venner, katter, ulver(!), 
enhjørninger og snille hytteskygger.  

  

Ingredienser (én 
porsjon): 

-Smør til steking 

-Pølser (1-2 pølser 
per porsjon) 

-En halv løk 

-En pakke bacon 

-Ost (i terninger) 

-Kokte poteter 
(terninger) 

-Krydder etter 
egen smak  

 



 
 

 

Vandertur til Østmarkskappelet 
 

Red: To stykker har skrevet om denne turen, de presenteres over de to neste sidene. 
Referatene viser blant annet at en sak kan ha flere sider 

 

Verson1 fra Isolde  (Oter): 

Den 7 mars kl 10:00 møtte mange ivrige vandere og ledere opp for turen til 
Østmarkskappelet. For de nye vandrerne ville dette bli en helt ny hytte, men de eldre hadde 
vært der før. Østmarkskapellet er en kirke som er åpen på søndager med en gudstjeneste og så 
er kafeen åpen etterpå. PÅ veien opp lærte alle sammen hvor praktisk det var med brodder på 
is, for de hjelper en med å gå fremover istedenfor å skli bakover. Da alle var kommet fram ble 
vi møtt av en varm hytte (noe som er uvanlig de fleste turer) og vi ble delt inn i forskjellige 
rom etter kjønn og rangering.  
I løpet av lørdagen ble det blant annet lekt gjemsel. Etter en pause fra lekingen, for ikke alle 
vandrere har like mye energi som en stifinner, fortsatte man med neste aktivitet. Grip 
mikrofonen ble neste aktivitet, hvor det er om å gjøre å kjenne igjen en sang og synge til den 
og fortelle navnet og/eller artisten/bandet som synger. Det endte i en seier hos jent- vandrerne 
takket være at de delte musikk smak med noen av lederne.  
En skulle tro dagen var over, men neida! Alle sammen gikk ut for å leke ‘15 gjelder’, men 
hvor personen som er ikke skulle bevege seg fra der man sto. Nok en gang gjorde Guro, 
Isolde og Maren det vanskelig for de som var, men Leo var også med på å gjøre det vanskelig 
for personen som var. Dette var fordi de brukte alle sammen blåe jakker, og Guro og Isolde 

hadde de sammen vandrerjakkene på seg. Takket være 
jakkene ble det mulig å sitte 5 m unna personen som var, 
uten å finne ut av hvem den blå jakken tilhørte. Dette 
opplevde Bård Iver som et stort hinder når han skulle finne 
ut hvem som var hvem, men han greide det til slutt. Før 
folk begynte å gå inn,var det, ‘flaggrov’. Da deles man inn 
i to lag, hvert lag med sitt eget flagg, og man skal ta 
motstanderen sitt flagg. På forhånd blir man enige om 
hvor grensen på hvor flagget kan legges er. Første runde 
fikk Bård Iver løpt med flagget rett bort til grensen, men 
ble stanset før han fikk flagget over grensen. Etter en stund 
hvor guttene gjorde deres beste i å få distrahert Maren og 
Isolde greide Bård Iver endelig å løpe raskt over og smette 
med seg flagget over til den andre siden. Senere ble 
rollene vendt over når Isolde greide å få guttenes flagg helt 
bort til grensen, takket være Sivert som distraherte 
guttene. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Neste morgen skulle alle ut for en matoppgave, hvor guttene lagde maten og jentene sagde 
ned et tre og lagde ved av det. Selv om bollene ble litt mislykket, var det mulig å bruke de 
som pinnebrød. Etterhvert var det bare å vaske hytta og komme seg hjemover på ny. Turen 
hjem gikk fint i alle fall for de som brukte brodder. Nede ved p-plassen stod mange flotte 
pappaer og en flott mamma som ventet på at barna deres, og andre passasjerer kom nedover 
før de ble kjørt tilbake til kirken. 
 

 

 

 

Versjon 2 fra Oliver (Jerv): 

Det møtte opp en haug med vandrere og ledere på Tonsenkirke på lørdagen som var klare for 
tur. Etter at vi hadde kjørt opp til parkeringsplassen gjorde alle seg klare og vi begynte å gå 
oppover. Veien opp var litt isete men de fleste hadde brodder så det gikk fint. Da vi kom fram 
til kapellet slappet alle sammen av en stund og hadde det deilig, helt til Maren bestemte seg 
for at vi skulle leke gjemsel i det store kapellet. Det viste seg å være mange fine 
gjemmesteder og det var kjempe gøy. Etter det hadde vi grip mikrofonen. Det var guttene mot 
jentene og endte med at jentene fikk flere poeng, men guttene vant siste poenget så det ble 
uavgjort. Også gikk vi ut for å leke 15-gjeller og flaggrov, noe som var veldig morsomt. Etter 
en stund gikk vi inn for å lage middag, middagen ble Risotto. Tilslutt kom kveldens store 
høydepunkt, Bjørn hadde laget en orienterings-løype som vi skulle klare i mørket! Det viste 
seg å ikke være like vanskelig som det hørtes ut som og det var veldig gøy. Etter at alle 
vandrerne hadde løpt orienterings-løypen hadde vi leirbål. Til leirbål koste alle seg med 
godteri mens vi lekte mini-ponni, reisen til Amerika og gode, gamle mafia. Etter et kjempe 
fint leirbål var det legge tid og alle sammen la seg til å sove.  
Søndags morgen våknet vi og var klare for en ny dag. Det ble en fin frokost før vi gikk ut for 
å lage bål. Etter at vi hadde funnet et fint tre og Bård Iver hadde forklart hva et bra tre 
innebærer lagde vi et fint lite matbål før vi begynte på oppgaven. Matoppgaven var å lage 
boller, men det endte ikke så bra siden Sivert hadde klart å gi oss salt istedenfor sukker. Vi 
hadde også altfor lite mel for å kunne lage noe som lignet på boller, så det ble til veldig salt 
pinnebrød isteden. Etter at vi hadde ryddet opp etter oss dro vi tilbake til kapellet hvor vi 
begynte å rydde og vaske. Etter at vi hadde ryddet en stund lekte vi en runde til med gjemsel 
før vi dro. Da vi var nede var alle enige i en ting, ikke hvem som hadde vunnet grip 
mikrofonen, men at dette hadde vært en superbra tur!  
  



 
 

 

BJØRN SIN SIDE 
 
Åpningen av  friluftslivets år: 
Det var en Tirsdag og jeg møtte opp på Isdammen til et litt uvanlig speidermøte. Der møtte 
jeg resten av patruljen. Vi skulle ha rundløype. Vi ble delt opp og gikk til hver vår post. Ført 
skulle vi kaste livlinje, så var det førstehjelp. Vi gjorde det ganske bra syns nå jeg. Etter det 
skulle vi lage lefser, men fikk vi aldri gjort fordi det var så mange patruljer som skulle gjøre 
det. Og så var møte over, men det var ikke åpningen av friluftslivets år. Vi hørte på Fabian 
Stang sin tale. Etter det var det noen som ble og gjorde noen av aktivitetene der og noen dro 
hjem. Jeg og noen andre vandrere ble igjen fordi vi skulle overnatte der. Vi skulle egentlig 
sove ute, men jeg sov inne på hytta sammen med Annelin (Ass i bjørn)  
Neste dag var frokosten klar når vi våknet. Vi spise og koste oss. Etter vi hadde spist måtte vi 
pakke sekkene våre. Når man var klar til å gå var det bare å gå. Jeg tok følge med Annelin 
hjem fordi vi bor veldig nærme hverandre. Når jeg kom hjem måtte jeg skifte og dra til skolen 
fordi skoledagen ikke var over ennå.  
Det var en veldig morsom tur, selv om jeg måtte dra på skolen etterpå.   
Skrevet av Oda (Peff i bjørn) 

 

 

 

 

 

Ordføreren og 
Flokken: 

 

 

 

 

 

 

Takkebrev fra 
ordføreren: 

 



 
 

 

 

Sommertur 2014 
        Dag 1 

Endelig sommertur igjen, årets høydepunkt.  De første 
timene med og bare sitte på med buss var ikke så 
morsomt, men da vi endelig kom fram til Sigridnes var 

det fantastisk vær og et nydelig område. 
Når man da ender opp 
med slikt fantastisk vær 
må det alltid være noe 
som går galt. Noen av 
primusene hadde visst 
fått en litt hard medfart 
på reisen. For lederne 
ble det en fin 
måte å fornye 
primus-
reperasjons- 
kunnskaper. Så 
var det en 
matoppgave 

knyttet til primusbruken, masse gode 
oppfinnsomme matretter ble servert hvorav de 
fleste ble til eggepai med masse gode 
grønnsaker. Senere ute på ettermiddagen ble det 
massevis av bading, soling og øving til 
leirbålet. 

Dag 2 
Ah, deilig å stå opp sent om morgen (til 
sommertur å være) og ha fastleir og bare 
kose oss. Mesteparten av dagen ble fylt 
med en rundløype med kanokurs, og ulike 
ballspill. Resten av dagen gikk ble fylt 
med KANOKRIG og flaggrov med kano! 
Bading, og generelt det folk ville sto på 
menyen, men flere av lederne satt 
fremdeles og fiksa på primuser.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Dag 3 

Tirsdag morgen bar det opp igjen, vi skulle 
padle til Stornes og kunne ikke sove dagen lang. 
Morningen gikk med til å rive ned leiren, og det 
virket som at alle hadde begynt å huske rutinene 
for pakking og rydding.  
Etter å ha padlet et stykke og spist lunsj, padlet 
vi et stykke til hvor vi så kom fram til leirstedet. 
Det var den en gang fine og godt brukte 
speiderhytta Stornes, som nå møtte oss. Rundt 
hytta var det heldigvis en bra leirplass, selv om 
gresset vokste helt vilt og var veldig høyt. En 
speider var også uheldig og fikk et vepsestikk, 
mens en annen fikk en liten brannskade. 
Heldigvis gikk det jo bra, speiderne passet på, det 
var jo dette man øvet til på møter og turer. Maten 
smakte og leirbålet var bra, og det var deilig å legge seg i posen for kvelden. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Dag 4 

En ny dag var kommet og vi gledet oss til å stå opp, så vi kunne padle og kose oss. Leiren 
ble revet og frokosten fortært. Det var som vanlig (vi begynte nesten å bli vant til det) 
noen små hindringer. Om det var stryk, merkelige langgrunne områder hvor strømmen var 
sterk, eller bare var dårlig plass, klarte vi alltids å finne på noe lurt. 

Dagen ble også som vanlig stort sett tilbrakt i kanoen.  Alle gledet seg spent til å komme 
fram til dagens leir, Bøylestad, hvor man hørte rykter om sol, bading, god mat og leirbål. 
Men så var det en hindring mellom oss og leiren, nemlig en litt lang trilling. Til tross for 
at folk var litt slitne, klarte alle å rulle inn på åkeren med kanoen, og ikke minst, hele 
patruljen. Telt ble satt opp og mat spist. Så var det på tide å slappe av litt, med bading og 
soling, og selvsagt øving på leirbålsunderholdninga.  Da også leirbålet var over krøyp 
trøtte speidere seg ned i soveposen og falt til ro. 

 

 

Dag 5 og 6 

Etter å ha pakket sammen etter en av de fineste campene på turen padlet vi nedover elven 
igjen etter lang tid på å finne plass til alt utstyret. Med godt humør og god medstrøms 
padlet vi nedover elven før vi kom til demningen, det tok sin tid som vanlig åfå alle opp 
på land, men med de nye kano trallene så fikk vi oss fort nedover veien mot elven igjen.   

Etter demningen hadde dessverre mye av strømmen tatt av, men som gode 7.speidere 
fortsatte vi uten vanskeligheter. Etter ca. en mil padling i Arendals nydelige natur kom vi 
frem til lunsjsplassen. Henning sin Bestemor tok oss i mot på stranden og ønsket oss 
velkommen. Etter lunsjen brukte mange speidere muligheten på å fylle opp de dyrebare 
godterilagrene sine.  



 
 

 

 

 

 

Vi padlet videre og kom frem til nok et fint sted å slå leir. Etter å ha satt opp sine telt og 
slappet av i den deilige solen brakte middagen løs. Hamburger ble servert i dag. Et strålende 
leirbål ble holdt med latter og sang, kanskje også noe av det nyinnkjøpte godteriet ble spist?   
Etter leirbåla ble det fort stille i campen. Den lange padleturen på 2 mil den dagen hadde nok 
gjort de fleste ekstra slitene. 

 

Dag 7 

Dessverre måtte denne dagen en eller annen gang 
komme, snufs, siste hele sommerturdag. Vel det på sett 
og vis greit ettersom det er fint og avslutte en god tur 
med en god dag. Det var fastleir på en fantastisk fin øy 
(bryllupsholmen) med utsikt ut til havet, og sola skinte 
på den blå himmelen. Vi startet dagen med og en 
avslappet morgen med litt bading for dem som ville, 
mens andre kanskje var med og lagde katamaran, eller 
man jaget geiter. For de som var med på å bygge 
katamaranen gikk mesteparten av dagen med på å rett og 
slett bygge den, men til slutt ble den ferdig med et seil 
som man hurtig kunne heve og senke etter behov (veldig 
nødvendig etter erfaring). Det var godt med vind i 
retning land, noe som er en god fordel. Etter første 
prøvetur fant vi ut at den kunne gå rimelig fort! Det var 
nesten sånn at vi begynte og få litt høy hastighet mot 
kysten. Etter noen turer med katamaranen med frivillige 
unger fikk hvert av patruljene i oppgave å lage en t-
skjorte som de trodde Aurora ville like best. Ut på kvelden hadde hver av patruljene litte 
granne underholdning, men på siste leirbål tar lederne over showet. 

       

Dag 8 

Siste dag gikk bare ut på å rive leir og padle/la vinden dytte oss bort til båtplassen hvor bussen 
skulle plukke oss opp. Så kåret vi hvem som vant hele sommerturkonkurransen. Dette ble 
Ulv; gratulerer! Etter kåringen pakket vi bussen og begynte kjøreturen hjem, noe var helt 
perfekt ettersom det begynte og pøsregne etter en liten stund etter vi begynte og kjøre hjem. 

 



 
 

 

FLOKKSIDEN 

Flokken består av i overkant av 30 småspeidere som alle er veldig ivrige 
på møter og tur. Gjennom vinteren har vi forsøkt å ha flest mulig 
utemøter med samling ute på ca hvert annet møte. Vi har hatt akemøte, 
skimøte, skøytemøte og benyttet Isdammen med omkringliggende 
områder. Åpningen av friluftslivets år med besøk av ordføreren fikk vi 
også med oss på Isdammen. Det er helt tydelig at møtene ute er de mest 
populære. 

Vinterturen i februar gikk til speiderhytta Blåhaug i Østmarka. Det var et 
strålende vintervær på søndagen som satte en ekstra spiss på turen. Vi fikk da 
begynt på punktene på merket «Primitiv mat» og fullførte merket i et 
påfølgende møte på Isdammen. Småspeiderne fikk da prøve seg på å steke 
eple på bål, steke pinnebrødfv på bål (blir ekstra godt med bolledeig) og delta 

i en kjempedugnad for å få laget felles middag til alle på turen. Maten blir ekstra god når man 
har vært med å lage den selv. Merket fikk barna utdelt på møtet etter gjennomførte aktiviteter. 

Å få et merke på speiderskjorta er stas og inspirerer til innsats. Derfor har vi nå begynt på 
«Knivmerket» som vi skal fortsette på utover våren. «I Speidern lærer vi barna å bruke kniv». 
Vet du hvordan du skal levere fra deg og ta i mot en kniv og hvilke spikkeregler som gjelder? 
Har du lyst til å vite hvilke merker som finnes eller hva som er kravet til hvert merke? Ta en 
titt innom speiderbasen.no – der er merkene beskrevet. 

Vi deler også ut «perler» for turdeltakelse. I en skinnsnor festet i skjorteklaffen på 
speiderskjorta festes en perle (blå, hvite og grønne perler) for hver tur man har deltatt på. 
Treperlene deles ut etter hver tur. I møtene i våres og frem mot sommeren skal vi fortsette å 
være mye ute. I slutten av april skal vi på ny hyttetur – denne gang til en speiderhytte i 
Lillomarka. Følg med når invitasjonen kommer og se på flokkens terminliste på 7oslo.no 

Målet med arbeidet i flokken er at småspeiderne skal : 

- Utvikle ansvarsfølelse og lære å ta ansvar for seg selv 
- Utvikle nysgjerrighet og positive holdninger til læring 
- Få trening i å samarbeide med andre 
- Få trening i å løse en oppgave med andre 
- Bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for naturen 
- Bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for nærmiljøet 
- Bli kjent med speidingens verdigrunnlag 

 

  

Flokklederne ved Pål S 



 
 

 

Uteliggertur 2015 
Den 28. februar møtte en gruppe speidere opp på kirken til 2o for å spre seg i biler og kjøre til 
Blåhaug, hvor de skulle overnatte ute. Ved kirken fikk de nyheten om at uteliggertur var 
flyttet til Isdammen på grunn av mildvær. Ski skulle bli unødvendig. Der ble oppgaver delt ut, 
hvor noen skulle lage leir og sette opp gapahuker, og andre som skulle sage ned trær til 
uteliggerbålet. noen store og noen små ble tatt ned og saget i store og små biter. Etter det 
måtte alle ta et tak og bære 1-2 stokker/kubber/pinner til leiren. Guttene og jentene hadde hver 
sin leir, og lederne hadde sin. En av patruljeførerne hadde en strålende ide om å tenne bål  2 
timer før hva lederne hadde tenkt.  

 
Fra da til middag skjedde det sånn cirka ingenting hvert å nevne. Etter middag ble det lagt 
noen av de største kubbene på bålet, og da de brente godt, startet leirbålet. Det var mafia som 
en av få leker under leirbålet. Bålet ble bare større jo senere det ble. Det ble laget en regel om 
at når noen våknet opp om natten, skulle de legge en kubbe på bålet. Neste dag brente bålet 
fortsatt, bålet hadde da brent i nesten 20 timer uten å slokke eller å bruke flere fyrstikker. 
Resten av dagen skjedde det nærmest ingenting. Peffen i elg satte i gang leken rappkjeft, hvor 
mikkel dominerte sterkt. Senere skulle bålet slokkes etter at det hadde brent nonstop i over 24 
timer og vi gikk til parkeringsplassen og ble kjørt hjem. 

Magnus, ass. i hjort 



 
 

 

Nyttårstur 
Dag 1 

Speiderne satt i bussen på vei opp til Krakoseter på sin årlig nyttårstur. Bussen stopper 
plutselig på Linderud å plukker opp en turist og en soldat som trodde de gikk på bussen til 
flyplassen. 

Når speiderne ankommer Krakoseter sitter hyttefuten og hyttefutens kone på vollen sammen 
med campingvogna omringet av masse skrot. Hyttefuten forklarer at han og kona i det siste 
ikke bare har mistet, men også har dukket opp ny ting overalt. Hyttefuten er sint og anklager 
speiderne for forsvinningen. 

Etter at alle at kommet seg på plass i hyttene har hyttefuten noen oppgaver til barna. De skal 
nemlig lage en safe, slik at det ikke skal forsvinne mer ting. Den andre oppgaven var å lage en 
lommelykt som skal gjøre det lettere å se om noe forsvant. Alle patruljene klarte oppdraget de 
fikk. 

Etter en liten stund var det tid for en fantastisk middag etterfulgt av en av tradisjonene på 
Krakoseter.  Da kvelden kom var det endelig tid for leirbål med leker, sketsjer og sanger. Midt 
i leirbålet kommer hyttefuten inn å klager på at ting fortsatt forsvinner.  Han forteller også at 
han tror det er noen andre som står for forsvinningen, med tanke på at patruljene hadde vært 
til så stor hjelp med å lage safe og lommelykt. 

Da hyttefuten har gått, fortsetter leirbålet med de siste bidragene. Leirbålet avsluttes og alle 
speiderne pusser tenner før de legger seg godt i soveposene. 

Senere den natten våkner alle speiderne av et høyt smell. Det viser seg at campingvogna til 
hyttefuten har tatt fyr og alt sølvtøyet hans er blitt borte. Alle speideren må derfor hjelpe til og 
prøve å finne igjen sølvtøyet hans som ligger rundt i skogen. Deretter fikk alle lov til å sove 
igjen. 

 

Dag 2 

Klokka 08.15 ble alle vekket og morgengym ble iverksatt etterfulgt av frokost. Så måtte man 
også smøre matpakke og pakke dagstursekk, fordi alle skulle ut på dagstur. Deretter var det 
inspeksjon og så flaggheis ved samling på vollen. Der møtte de hyttefuten som var ganske sint 
på dem og anklaget dem for at campingvogna hans brant ned og sølvtøyet hans forsvant, men 
han var ikke lenger like sikker på at det var speiderne som stod bak, for de hjalp ham jo tross 
alt med å finne det igjen. Han fortalte også at han hadde funnet en lapp med masse matte-
greier som han ikke skjønte noe særlig av. Siden speideren var så smarte ba ham dem om 
hjelp. Alle speiderne fikk en lapp hver og prøvde å løse matteoppgavene. Det greide de og 
svaret fortalte dem at de skulle gå til Holterkollen, så det gjorde de. 

På veien oppover møtte de en del ledere som ville teste dem i ulike speideroppgaver. Det var 
speiderhistorie, livline, førstehjelp og primitiv mat som var tema for de ulike oppgavene og 
alle speiderne løste de fleste oppgavene bra. Til den siste oppgaven, som var matoppgave, 
måtte speiderne også hugge trær og lage bål. Det tok litt tid så der ble det også lunsj og mye  



 
 

 

 

 

 

kos ved bålet etterpå. For øvrig foregikk dette på toppen av Holterkollen. Like ved lå det et 
lite vann. En del av speiderne la merke til at to merkelige små folk drev å løp fram og tilbake 
og flytta på diverse ting på og rundt vannet. Dette syntes de var merkelig og ryktet spredde 
seg raskt. 

Senere den dagen ble det lagd og fortært middag før det igjen var klart for et tradisjonsrikt 
leirbål. Igjen var det mye leker, sketsjer og sanger, men i tillegg fikk alle speiderne kake og 
kakao som lederne hadde lagd. Dessuten skjedde det også noe veldig spesielt under leirbålet. 
To nisser kom inn og begynte å flytte rundt på flasker, stoler, folk og masse andre rare 
gjenstander og rett som det var forsvant plutselig nissene igjen. Dette var veldig merkelig. 
Leirbålet ble avsluttet ved at speiderne gikk i fakkeltog bort til Skogskappellet. Der stod tre 
ledere som leste opp dikt og sa kloke ord. Til slutt var det fyrverkeri før det igjen var tid for å 
legge seg. 

 

Dag 3 

Det første som sto på planen var obligatorisk morgengym. Trøtte som de var, ble alle med på 
morgengym som besto av forskjellige øvelser som hermegåsa, push-ups og frosken. 
Det neste som skjedde, var at alle spiste frokost før de gjorde seg klar til inspeksjon og 
flaggeheis på vollen. 
Hyttefuten og hans kone setter tingene som ble funnet på natten dagen før, ut i teltet som ble 
satt opp etter at campingvogna brant ned. Hyttefuten og alle speiderne gjemte seg bak 
hovedhytta og ventet på at hittegodsnissene skulle bite på agent i teltet.  Nissene kom og alle 
speiderne løp rundt nissene og dannet en ugjennomtrengelig ring rundt dem. Nissene fortalte 
at de hadde en stor lidenskap for skrot og at det var noe de bare måtte gjøre. Hyttefuten ringte 
en venn av seg som eide en skrothandel rett bort i gata. 
 
Når vi endelig hadde fått oppklart saken om tingene som stadig flyttet på seg, var det tid for 
livlinestaffet for både speidere og ledere. 
Etter at alle speiderne hadde gjort en super innsats i stafetten tok de seg en velfortjent 
lunsjpause.  Etter lunsjen var det på tide å rydde og vaske hytten før hjemreise. 
Da alle hyttene var rene, pene og pakket ut av var det tid for å kåre vinnerpatruljen for hele 
nyttårsturen. 
 
På bussen hjemover, kjørte bussen med de slitene speiderne forbi hittegodsnissene og 
skrothandleren. 
 
Vel fremme i kirken, takket vi for turen og ønsket alle et godt nyttår! J 
 
Skrevet av Michelle og Oskar. 

  



 
 

 

Gruppetur; 30.-31. mai  
Vinkelhytta benyttes ofte, i løpet av en normal høst og vinter står den kun ubrukt 2-3 helger. 
Dette gjør at slitasjen på hyttta blir stor. Vi trenger hjelp til å passe på hytta vår og å gjøre den 
klar for en ny sesong. Dette betyr at hele hytta må vaskes ned, vedskjulet må fylles opp og vi 
må finne ny ved som kan ligge til tørk til neste gruppetur. Selve helgen gjennomføres slik: 
Ulvunger og speidere reiser opp på lørdag 30. mai kl 15:50 fra Grefsen jernbanestasjon.  
Foreldre og venner reiser opp søndag 31. mai med buss til Skar eller bil til Skar eller Movatn 
og går retning Vinkelhytta. Dersom man ikke har små barn kan man også rekke til 
Vinkelhytta innen 11.30 ved å ta toget som går 09:50 fra Grefsen. For veibeskrivelse og annen 
info: se neste side. Vi merker fra Tømte og opp til hytta.  
På lørdag er det grilling, så speiderne må ta med det måtte ønske.  
Ulvungene sover inne og speiderne ute i telt. Utstyrsliste kommer på mail senere. 
Søndagen samles vi kl. 1130 før vi vasker hytte ren og sikrer  
vedforsyningen til neste år. Har du bare hørt om Vinkelhytta, er dette  
en fin anledning til å se området. Etter 3 timers dugnad er hytta klar for nok et år med mange 
turer.  
Vi håper så mange som mulig setter av helgen!!  
Som sagt: vi er avhengige av hjelp! 

 

Gruppas O-løp 26. mai.   
Gruppas tradisjonelle o-løp avholdes tirsdag 26. mai Start er fra Isdammen (øverst i 
Årvollveien). O-løpet erstatter det normale speidermøtet. 
Vi har to løyper å velge mellom: 
En kort, som anbefales for ulvunger (med foreldre) og stifinnere (de yngste stifinnerne kan gå 
to og to), og en lang, som anbefales for vandrere (unge vandrere kan gå to og to) og ledere.  
 
4 vandrepokaler står på spill. Disse deles kun ut i lang løype 
Det deles også ut diplomer til alle deltagere på Kjedefesten i desember. 
Mer informasjon om arrangementet kommer på mail når dette nærmer seg, men husk å sette 
av dagen. 
 

 



 
 

 

Veien til Vinkelhytta  
Første turen? eller skal du prøve nytt alternativ? Her er en rutebeskrivelse som du trolig klarer 
deg med, selv om et kart er enda bedre. Anbefales Oslo Lillomarka 1:25.000, eller Oslo 
Nordmarka 1:50.000. Arrangementstart på Vinkelhytta er kl. 11.30.  
 
Ruteforslag A: Fra Skar i Maridalen, gjennom et svært spennende og naturskjønt 
terreng. Kan ikke sykles. Litt under 5 km totalt. Mye! stein, joggesko anbefales ikke. Ca. 
280 høydemeter  
 
Buss 51 fra Nydalen T kl. 08:54 til Vaggestein busstopp (rett før Skar). Kjører du bil: Parker 
på Skar omkring 0930. Gå tilbake langs ”nye” Maridalsvei til Vaggestein. Ta av til hhv høyre 
(buss), venstre (bil) opp forbi Vaggestein gård. Følg skogsbilveien som etter hvert går 
over til å bli kjerrevei/blåmerket sti retning Tømte. Etter en lang steinet bakke, et flatt 
stykke, og over en myr, har du gått ca. 1,5 km. Der finner du et stikryss, skiltet henholdsvis 
Mellomkollen - Tømte og Tømtehyttene. Gå til venstre skiltet Tømtehyttene. Etter ca. 1 km 
med litt opp og ned, går det bratt oppover i en trang dal med en bekk til høyre. Deretter 
passerer du en våt, kloppet myr. Straks etter myra tar du første sti til venstre, igjen skiltet 
Tømtehyttene. Herfra er stien merket til Vinkelhytta. Følg stien opp på kollen. Vinkelhytta er 
den tredje av hyttene. Gangtid 50 min rask gange, 1 t 10 minutter mer behagelig, 1t 45 med 
barn. NB ca. tid med alle forbehold. God tur.  
 
Ruteforslag B: Fra Movatn jernbanestasjon. Kan sykles til Tømte. 5,5 km totalt, 220 
høydemeter. NB Sykkelplass må evt. forhåndsreserveres. Ved sykkel anbefales å ta 
treningsturen helt hjemmefra. Begrenset parkering på Movatn st.  
 
Fra Movatn: 
Følg skogsbilveien mot Lørenskog gård. Ta til venstre i veikrysset rett etter denne. Etter ca. 4 
km tar du av i veikryss til venstre opp til Tømte gård. Fra Tømte følger du merket sti som tar 
av til venstre (sørover) ved Tømte skiltet Tømtehytta, men ikke blåmerket sti opp på 
Mellomkollen. Etter ca 700 m, ved enden av eldre hogstfelt, tar du av til høyre fra hovedsti 
opp til Vinkelhytta. God tur. Gangtid: 1t 10 min rask gange, 1t 30 min mer behagelig, 2 timer 
med barn, NB ca. tid med alle forbehold. 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


