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Velkommen på leir!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildetekst: Det finnes ikke noe som heter for mye bagasje, bare spør disse to 

  

To build a 

flagpole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og photo: 

Angelica Mathisen  

 

Iskender (15) and 

Anastasia (19) from 

Azerbaijan are here for 

their first international 

camp. For this camp 

they are staying with 

Kjelsås and Ukraine. 

The multi-international 

group has created a 

large area which seats 

all three groups 

comfortably. In 

addition, they are 

making what will likely 

be the tallest flagpole 

in the whole camp, 

since they must fit 

three flags. 

Tekst og Foto:  

Tonje Otnes 

Alle telt begynner å 

komme på plass, 

ihvertfall fellesteltene. 

Gruppeneteltene har  

 

 

vært oppe, med på 

grunn av vinden som 

har vært, Har flere av 

de største blåst ned.  

 

 

Derfor har de blitt 

lagt ned i frykt for at 

de skal blåse over.   

 
 Det utlånes ut Kubb, 

badminton, 

Volleyballer og frisbee 

fra leirkontoret.    

  
 

 

 
 

 Rosa Kro-kro-dille 
 

Leirsjefens hjørne 

Tekst: Tonje Otnes 

Foto: Angelica Mathisen 

Midt i leiren ligger det 

et telt med rosakledde 

krohelter. Her kan du 

få tak i hva magen 

ikke orker og øynene 

bare må ha. Snacks 

av ulike typer, drikke 

og Leirmerch som  

 

 

t-skjorter, kopper og 

gensere selges i kroa.  

 

Kroa har også 

aktiviteter og 

eventer. I går det var 

beat for beat night. 

Så følg med, det skjer 

stadig noe! 

 Tekst: Fredrik Rossow 

Endelig er vi i gang! 

Mange måneder med 

planlegging er over, nå 

er det 100% leir! 

Alle våre forberedelser til 

tross, det er dere som 

skaper leiropplevelsene 

sammen.  

Ha en fabelaktig uke! 

 

Leirnytt 



10 på Leir 

 

Hva er det rareste du har opplevd på reise til eller fra speidertur? 
 

 Trygve (11) 

Rælingen, Romerike krets 
 

På vei til en tur gikk vi 5 km feil retning . 

Så vi et skilt som ikke stemte med hvor vi 

trodde vi var. Peffen måtte opp på en 

topp for å få gps-signal og da fant vi 

frem.  

  

 Nathalie (11) 

Kjølberg, Fredrikstad 
 

Jeg var på vei til kretsbannerkonkurranse 

og så skulle jeg ta av meg genseren. Da 

vi kom frem så var både sovepose og 

genseren borte.  

 Mathea(15), Thale(14), Lotte (14), 

Heidi(14), Anette(11), Fride(8) Helle(10)  

1.Ski, Follo 
 

Mathea:På en haik måtte vi vente i 7t 

før roverne kom og hentet oss.  

Heidi: Da vi kjørte til leiren kjørte 

bussjåføren på skilt til Strømstad og så 

dukket plutselig skiltet til Strømstad opp 

igjen og bussjåføren ble veldig forvirret . 

 

 Arthur (18) 

1.Langhus, Follo 
 

På kanotur til en øy skulle en av lederne 

komme senere i seilbåt. Det gikk ikke så 

bra, seilbåten tippet. Så ide vi kom til 

land med kanoene så måtte vi ut igjen å 

redde seilbåten. Det ble sen middag for 

å si det sånn. 

 Mads (11)  

Speidergruppe, Follo 
 

Jeg var på kanotur og på vei hjem 

begynte det å blåse så mye at kanoen 

blåste feil og vi rotet oss vekk. 

 

 Live (17)  

Kongsvinger 2, Glåmdal 
 

Vi skulle på NM og reiste i rushtrafikken. 

Så begynte vi å vinke til en bil med 

gutter i som vinket tilbake til oss hver 

gang vi passerte hverandre, vi begynte 

å vise hverandre ting vi hadde i bilen og 

de viste tilbake. 

 

 Sindre (14)  

1.Nordstrand, Oslospeiderne 
 

På vei hjem fra en kanotur hade vannet 

senket seg 20cm og da var det bare 

gjørme. Vi brukte 4 timer på å padle 

1km for å finne ut at vi ikke kom oss frem 

og måtte snu.   

 Marie (19) 

Halden speidergruppe, Østre Østfold 
 

På vei til NM med båt flettet jeg og 5 

andre jenter håret sammen i en flette. 

Eneste problemet var at det var 

vanskelig å komme inn i bilen etterpå. 

 

 Ingeborg (13)  

Fredrikstas FSK, Fredrikstad 
 

Det var ganske lenge siden, men det 

var en fjelleir og det var veldig glatt så 

bussen måtte stoppe å ta på kjetting 

og det tok veldig lang tid. 

 Maren (16) 

Marker, Østre Østfold 
 

På vei hjem fra Bodø var det noen som 

gikk seg vekk inne på flyplassen da de 

skulle kjøpe deodorat. Det endte med 

at de kom seg på utsiden av 

sikkerhetskontrollen igjen og måtte stille 

seg i kø for sikkerhetskontrollen en gang 

til. 

   Tekst og foto: Tonje Otnes 

    

  

 
 

  

  

  



From Ukraine to Norway    Saniteten 
 Tekst and photo:  

Tonje Otnes  

The scouts have traveled 

by buss, then train, 

followed by 2 planerides, 

one more traintrip, one 

metro trip then two 

busses to get to the 

campsite. With a long 

trip some  interresting 

stories are bound to 

happen. Misha (15) 

Valera (11) and Nastia 

(14)     

 

One of the nights some 

of the boys snuck in to 

the girls tent late at 

night and we made a 

lot of noise so our 

leader came inn and 

sounded like a robot 

repeating “what are 

you doing here? get 

out” and then the 

leader threw the boys 

out.  

 Tekst og Foto:  

Tonje Otnes 

Hos saniteten finnes 

det alt fra 

hjemlengselstablett-

er til bandasjer og 

masse av omsorg til 

syke eller skadede 

speidere. Og som 

sanitet sier: «Husk å 

drikke, bruke 

solkrem og pass 

deg for 

brennmanetene.»  
 

Badeballer i vinden  
 

       

  

Hent her! 

Henteleken i 4 lag var også med på 

leirbålet. Leirbålet ble delt inn i 4 lag med 

hver sin henter. Av mer vanskelige 

henteoppdrag var ett stykk leirsjef, en 

person med brunt hår, en opplåsbar 

flamingo fra en motvillig rover og en 

speiderhatt.  

 

Badeball til besvær? 

Vind+badeballer=vanskelig! 

Oppgaven var enkel nok: Frakt en gigantisk 

badeball 3 ganger frem og tilbake over ditt 

lag raskere enn de 3 konkurerende lagene. 

Med vind som lagde superheltkapper av 

leirbålskapper økte vanskelighetsgraden 

betraktelig. Det ble litt to skritt frem og ett 

tilbake. 3 av 4 badeballer overlevde og kom 

i mål. Den siste punkterte knappe en runde 

før målstreken.   

 

 

Tekst og Foto: Tonje Otnes 

Med sola sakte dalende under 

leirbålet og stemningen stigende 

begynte åpningsleirbålet for 

Kragenäs 2019! Og ingen leir er 

komplett uten egen leirsang, på 

melodien til «Country roads» sang 

mange med på både første og 

andre gang det ble sunget.   

Ubåt 

Leirsjefen Fredrik fikk i oppdrag å 

teste en av leirens helt egne ubåter. 

Under testen var bruk av 

ubåtkikkerten en del av testingen. 

Det fungerte godt helt til en bølge 

fra en flaske skylte over periskopet. 

Og uten noe beskyttelse ble Fredrik 

våt.  

   
 

 

 

 

 

 



 Hengekøyeparken  Min leirbålskappe 
 Tekst og foto: Angelica 

Mathisen 
 

Ved kroa henger det en 

håndfull hengekøyer til 

fritt bruk, hengt opp av 

Kragenäs-speiderne. Her 

er det valgfritt om man 

vil sove i bredden eller i 

høyden, eller om man 

bare vil slappe av en 

halvtime i løpet av 

dagen. 

 Tekst og foto:  

Tonje Otnes  
 

Eline (16) er 1 av 3 

som enda har 

striekappe i 

Grünerløkka MS. Den 

er sydd med strie på 

utsiden og rødt stoff 

med lomme i på 

innsiden. Av merker 

som Eline er stolt av 

nevner hun leirmerke 

fra Kragenäs fra hun 

var 4mnd. Hun skal 

også på world scout 

jamboree etter denne 

leiren og har alt 

merket sydd på. Det 

tredje merket hun er 

stolt av er et «engang 

speider-alltid speider» 

merke fordi hun 

hadde en pause fra 

speideren og kom 

tilbake.   
 

Et telt utenom det vanlige  
 

Tekst og foto: Angelica Mathisen 
 

For 41 år siden fikk 1. Ski et spesielt 

telt inn i gruppa. En delegasjon på 

besøk i USA traff en Mohawk-

indianer som lagde tipier fra 

bunnen av. Han hadde egentlig 

sluttet å lage tipier fordi han ville 

fokusere på andre ting, men etter 

å ha hørt hvor speiderne kom fra 

og litt av historien deres ønsket han 

å lage et siste telt før han ga seg. 

Tipien var den første av sitt slag i 

Norge, og var den gang helt 

enestående i Europa. Betalingen 

for tipien var en hest og et gevær. 

Etter at produksjonen var ferdig tok 

teltmakeren hest og gevær og dro 

til skogs, og siden er han ikke sett.  

 

Høytdelig henting 

- "Det var meningen at vi skulle 

skaffe oss en tipi fra Danmark, men 

så klarte vi å få oss noen kontakter 

i USA. På den måten fikk vi tak i en 

ekte indianertipi. Vi var selv og 

hentet tipiduken i Mobil." sier Ole 

Chr. Bye. 

 

Dagen etter innvielsen i 1978 reiste 

troppsassistent Knut Mæhlum og 

troppsleder Ole Chr. Bye til Mobil i  

USA som æresgjester på en stor 

indianer-powwow. Her bodde de 

sammen med høvding Iron Eyes Cody 

jr.– sønnen til Iron Eyes og Yewas Cody 

– i en hel uke. Overnattingen fant sted i 

høvdingens meget spesielle tipi. På 

powwowen var det satt opp en 

mengde tipier, det var 

danskekonkurranser, rodeo, 

indianerkunst-utstilling osv.  

 

Tipi på reisefot 

Tipiraienes lengde er og har alltid vært 

et problem i forbindelse med transport 

til og fra leir. Til tross for dette har tipien 

blant annet vært i Trøndelag, på 

Sørlandet og på Gurredam i Helsingør 

hele to ganger. I 2002 var de på Ski- og 

Ås-speidernes felles gruppeleir, og nå er 

de her på Kragenäs. 

 

Tipien rager 4 meter i været, med de 

lengste raiene på over 6 meter. Den er 

romslig og har plass til bål i midten. 

Røyken blir ledet opp og ut, og 

innerveggene er dekorert med minner 

fra alle leire teltet har vært med 

på(bilde til høyre nede). 

 

Tipiens innhold 

Inne i tipien ligger en håndfull rekvisitter.  

 

 

 

Blant dem finnes et økseblad, et kjede  

av skjell, en skalle av et lite dyr og en liten kost( 

(bilde til venstre nede). Disse symboliserer 

grøde, rikdom, jakt og renslighet. I tillegg 

henger det en krympet hodeskalle i en snor i 

taket (bilde til høyre nede). Ryktene går om at 

den stammer fra en 1. Langhus-speider... 

     

              


