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Gratulerer med jubileet! 
Kontinuerlig drift siden 1945 – gratulerer til alle som er og har vært en del av 
historien!  

 

 Om du har vært innom en kort 
eller lang periode som speider, 
kanskje er/ble peff eller ass. 

 Om du fikk oppleve å være en 
del av rover-gjengen eller om du 
er/var en del av leder miljøet. 

 Kanskje du som forelder har 
stått på i mødre foreningen, 
vært kasserer eller andre støtte-
funksjoner for speidergruppa.  

Alle har dere bidratt og formet historien 
vår, til å bli det den har blitt.  
Vi er utrolig stolte over hva vi har fått til 
og fremdeles er en stor og aktiv gruppe 
i Lørenskog og i Romerike krets NSF 
med over 70 medlemmer.  

 

Vi feirer et helt år til ende!  
Allerede 12. januar åpnet vi 
Jubileumsåret med fakkeltog og 
kveldssamling ved Mønevann, Losby. 
Dagens speidere fikk et innblikk i 
historien vår gjennom en refleksløype 
med oppgaver og koder. Løsningene 
ble de 3 magiske årstallene; 1945, 
1965 og 1985.  
I 1945 ble Lørenskog 3 (jenter) stiftet 
og ville i år vært 70 år. I 1965 ble 1. 
Lørenskog (gutter) stiftet og ville i år 
vært 50 år. Jentespeidergrupper hadde 
tallet bak navnet og guttegrupper 
foran. I 1985 slo vi oss sammen til 1. 
Lørenskog 3 speidergruppe, altså for 
30 år siden. Derfor liker vi å si at vi er 
150 år, men enhver som kjenner 
speiderhistorien med Robert Baden-
Powell og starten på Brownsea Island i 
1907 skjønner fort at det er å ta i litt … 
Lederne har også bevilget seg en 
Jubileumstur i år. Vintertur på 
Venabygdsfjellet hvor gruppeleder 
stilte sin hytte til disposisjon. Turen har 
blitt omtalt som «smøretur» – og da på 

grunn av dårlig skiføre med ordentlig 
kladdete ski med mange stopp og 
forsøk på å smøre om. 
3. juni er stiftelsesdatoen for 1. 
Lørenskog 3 og i år ble sommer- 
grillavslutningen på Lysås avholdt på 
nettopp denne datoen. 
Bursdagsfeiring/markering ble det også 
da med bl.a. is til alle. 
Den store jubileumsfesten 21. 
november blir årets høydepunkt. Vi 
gleder oss veldig til å koble dagens 
speidere/speiding med tilbakeblikk i 
historien og treffe forhåpentlig mange 
av dere som har vært med og bidratt 
gjennom tidene. I tillegg kommer det 
besøk fra vår vennskapsgruppe 
Stamm St Severin, Garching – 
Tyskland. I år er det også et jubileum i 
så henseende – 35 år siden første 
utveksling mellom våre 
speidergrupper. 
 
Og bursdagspresang har speidere 
anno Jubileumsåret 2015 gitt oss 
allerede; i Lørenskog Mesterskapet fikk 
vi beste patrulje i flokk og i tropp. I 
Kretskonkurransen kvalifiserte 2 
patruljer seg til NM (4 patruljer gikk til 
NM fra Romerike krets) og der 
imponerte de med 34. plass (Gaupe) 
og 72. plass (Bever). Vi er utrolig stolte 
av dere! Det er bare en ting å si; vi 
gleder oss til årene som ligger foran 
oss! Vi lever! Vi speider! 
 
Alltid Beredt!   

 
På de neste sidene er noen glimt fra 
de «første 150». Vi kunne skrevet bok, 
samtidig som det enda er huller i 
historien vår som vi må utforske videre. 
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Lørenskog 3 speidergruppe av NSPF                        
 
(NSPF – Norges Speider Pike Forbund) 
 
Starten av historien til Lørenskog 3 vet 
vi en del om, takket være det 
fantastiske albumet som Ingrid 
Johansen laget til Else ved 10-års 
jubileet i 1955 og som vi fikk overrakt 
som gave for 10 år siden.  

 

       
 

   
Else, sommerleir 1947 på Toten 
 

Starten 1945 - 1955 
Lørenskog 3 tropp ble stiftet 
14.09.1945 ved at Lørenskog 1 ble delt 
i to.  
Troppen tilhørte Romerike krets NSPF. 
Troppsfører ble Else Dahl (senere gift 
Syvertsen). 
 

I starten bestod troppen av 36 piker 
fordelt på tre patruljer;  

 Skogstjerne med fører Margaret 
Maurud 

 Gulstjerne med fører Mary Haug 

 Kløver med fører Tordis 
Tollefsen 

I november ble patruljene delt og de 
nye patruljene ble: 

 Konvall med Karin Frantzen 
som fører 

 Blåveis med Bjørg Hansen 

 Fiol med Tove Sørlie 
Margaret og Mary ble 
troppsassistenter. 
Patruljene i Jubileumsåret 1955 var: 
Kløver, Nyperose og Blåklokke. 

 

1955 – 1966 
Ingrid Johansen overtok som 
troppsleder etter Else og var aktiv i ca. 
16 år.  
Ingrid husker påsketurene med de 
eldste speiderne på ski fra Finse til 
Rjukan. Det var kvistede løyper hele 
veien. Denne turen huskes 
gjennomført ca. fem ganger på 1950-
tallet/begynnelsen 1960. Ingrid var 
glad i fjellet og tok derfor initiativ til 
disse turene. Men troppen var også på 
andre fjellturer, og det var ikke alltid 
strålende vær. Tåken kunne ligge så 
tett at man ikke så fra kvist til kvist, 
heller ikke de andre speiderne foran 
seg. Men hovne, solbrente ansikter 
huskes også. Ingrid oppfordret 
speiderne til å ha et rødt slør foran 
ansiktet, så solstrålingen skulle 
dempes og solbrenthet unngås. 
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Etter Ingrid, ble Liv Hoel (nå Asbo, 
amerikansk for Åsbø) troppsleder. Hun 
bor i California, USA.  
Liv overtok troppen i 1961 og var 
troppsleder frem til hun reiste til 
Amerika i 1966. Liv la ned mye arbeid i 
å lede troppen og planlegge varierte 
oppgaver. Hun husker det som 
tidkrevende og utfordrende for en ung 
jente, men også morsomt. Hun erindrer 
at antall speiderjenter i hele perioden 
var rundt 30, og de hadde et høyt 
aktivitetsnivå.  
I tillegg til møter, var det dagsturer, 
overnattingsturer, orienteringsløp, 
rebusløp … Troppsmøtene ble holdt på 
Solheim skole, og jentene kunne gå 
langt i all slags vær for å komme på 
møtene, men alle var alltid med. Som 
assistenter fra denne perioden nevnes; 
Ulla Weydahl, Olaug Dahl, Inger-Lise 
og Tone Dahl (datter av Olaug). Disse 
damene og flere til, inkludert Ingrid 
holder fremdeles kontakten og de har 
til og med vært på «speidertur» og 
besøkt Liv i USA.  
 
Liv har sendt oss noen ord fra 
kretsleiren Håøya, Oslo fjorden 
1956: 
Vi var jo så spente som bare det! Sola 
skinte da vi reiste nedover Oslofjorden 
med båt. Vi hadde passet på å pakke 
alt Ingrid hadde satt på lista, inkludert 
et gammelt dynetrekk! Det skulle 
brukes til å stappe høy i da vi kom 
frem, ja ikke le, men vi sov godt på 
høymadrassen vi, en stund i hvert fall. 
Inger-Lise fikk ikke puste for hun var 
allergisk! Himmelen skyet over og 
regnet satte inn, det regnet dag og 
natt, mer eller mindre. I hvert fall ifølge 
det jeg husker nå! Vi hadde fått opp 
kjøkkenet vårt som var laget av kjepper 
og hyssing med knuter som vi alle 
hadde lært. Latrinen var også 
opprettet, med plass til flere på rad! 

Bålet til å lage mat på ble jo et problem 
etter hvert, for regnet og vinden blåste 
ut flammen i utide, og vi var temmelig 
oppgitte. Til slutt kom Ingrid rundt med 
papir, litt tørr ved og tørre fyrstikker og 
hjalp oss med å bygge opp flammen. 
Vi ville jo ikke si at vi ga opp, vi var jo 
tross alt speidere og kunne klare dette. 
Regnet fortsatte med jevne 
mellomrom. Teltene våre, som var 
laget av lerret, hadde Ingrid lært oss å 
impregnere før vi reiste, så det skulle 
holde regnet ute! Men teltet var laget 
nesten som et Indianer telt, med en 
stang i midten, fra punktet øverst i 
stanga, gikk det utover, rundt oss og vi 
satt pinner i jorda for å holde den på 
plass. Vi hadde visst gjort en god jobb, 
for det blåste ikke ned en eneste gang. 
Torden og lyn hadde vi som vi aldri 
hadde opplevd før, det var jo ganske 
skummelt da det lynte og smalt rett 
over oss. En dag lå vi med teltdøren 
åpen og prøvde å holde oss varme, for 
første og siste gang så vi lynet på nært 
hold for det for inn gjennom døra og ut 
gjennom teltduken på et blunk, over 
hodene våre! Nei, jeg finner ikke på 
dette, jeg måtte spørre Henny om hun 
husket det og det gjorde hun! 
Det verste var vel at alt vi eide ble vått 
og det var ingen steder å tørke det. 
Hvis vi kom nær teltduken på innsiden 
så begynte vannet og renne igjennom 
og det var jo ikke mye plass der inne til 
fire speider piker og sekker. 
Høymadrassen ble våt hver natt, Signe 
Sem som var kretsleder, kjøpte mere 
høy, så vi kunne gå på låven og bytte 
hver dag.  Ingrid inspiserte teltene hver 
dag for at de skulle være ryddige og i 
orden, vi fikk 1., 2. og 3. plass for 
renslighet i teltet og teltplassen. 
Tross alt dette hadde vi leirbål med 
sanger hver kveld, og det hele for oss 
var en positiv opplevelse som vi aldri 
glemmer.  

 



Økonomi 
Papirinnsamling var en inntektskilde for 
troppen. Det var Ingrid som hadde satt 
i gang med det i sin lederperiode. 
Papiret ble lagret på Rud gård (i 
Losbyveien) og Erik Dahl som hadde 
lastebil kjørte papiret til Fjellhamar 
bruk. Dette inntektsbringende arbeidet 
vedvarte også i Liv sin periode som 
troppsleder. 

 

1966 –  
Ingen var interesserte i å overta 
troppen da Liv reiste. Men det ble til at 
Tone Dahl (nå Braathen) overtok 
ansvaret.  
Ulla Weydahl var meiseleder i 
Lørenskog 3, flokken på Fjellhamar. 
Olaug Dahl for flokken på Solheim. 
Fjellhamar flokken ble til Lørenskog 2 i 
1966. De fikk også en egen flokk for 
Hammer skolekrets. Solheim fortsatte 
som Lørenskog 3.  

 

Leire 
1946  TL  Tofte i Hurum  
1947  Toten 
1948 LL  Borre (NSPS’s 6. landsleir) 
1949    Viker 
1950    Viker 
1951   TL Vandreleir i Nordmarka 
1952   TL  Drøbak  
1953   TL 13.7 – 25.7 Takse Ladeplass, Danmark.  

11 piker fra Lørenskog 3. tropp sammen med speiderpiker fra Rødovre 
(vennskapskommune).  

1954    Viker. Gjenvisitt av 32 speidere fra Rødovre 
1955    Tofte i Hurum 
1956 KL  Håøya  
1957   LL  Bømoen, Voss NSPF 
1958 TL Tyin 
1959   KL  Viker  
1960 TL  Sannes v/Risør  
1961   TL  Nittedal  
1961   LL  Ringerike 
1962   TL  Smørkollseter, Beito 
1963   KL  Asmaløy (Hvaler) Ulla Weydahl leirsjef.  
1964   TL  Håøya (meiseleir) 
1965   LL  Følling/Trødelag.  

TL  Krødern. Exp in Int Living 
1966   TL  Vatnar 
1967   KL  Filtvedt 
1967   TL  Togunrud 
1969   TL  Hvaler 
1969   LL  Fredrikstad 
1972    Our Chalet 
1975   KL  Bøensetra, Aremark  
1976   TL  Herføl, Hvaler (pinsetur) 
1977   TL  Finland, Losby 
1977   LL  Skonseng, Mo i Rana 
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1979   KL  Tromøy, Arendal 
1981   TL  Garching (Aub) m/1. Lørenskog 
1981  LL  Åsnes 
1982   TL  Skallerup, Danmark 
1983   KL  Halsnes 
1984   TL Garching (Obstgarden) m/1. Lørenskog, 20 års jubileum 
 
(TL – Troppsleir, LL – Landsleir, KL – Kretsleir) 

 

Landsleir Bømoen (Voss) 1957              
 
Fra Leirminneboka til Liv siterer vi: 
«Leiren lå veldig fint til i ei gryte av fjell. 
Plassen var humpete og det var bare 
tørr myr så det støvet veldig fælt. Det 
er omtrent 800 telt og 3200 speidere.» 
Henny, Inger Lise, Karin og Liv ligger i 
telt tre, og det er mye rot selv om 
troppen har et eget telt for 
speiderdrakter og sekker. Under 
Gudstjenesten på søndag var det så 
varmt at mange besvimte. På etter-
middagen var det folkedans. «Vi hadde 
ei skranglete kjerre som vi hentet mat i. 

Henny og jeg hadde laget den. Latrina 
var fæl – det var bare noen stokker 
med sekker rundt». Det var dagstur til 
Bergen med tog og fjellturer. Kretsen 
hadde konkurranse og gikk inspeksjon 
hver dag, to ganger i løpet av uken 
vant jentene i telt tre, Lørenskog 3. 
Landsleiren ble åpnet på nøyaktig 
femtiårsdagen for verden første 
speiderleir, 25. juli 1907. Det er også 
verdt å merke seg at det var 100 år 
siden Baden Powell ble født i 1857, så 
leiren hadde to jubileer å feire.

Kretsleir Bøensetra 1975                            
 
Minner og dagbok notater fra Elisabeth 
Lundby: 
Lørdag 21. juni 1975 Aremark/Ørje – 
første gang på leir, første dag på leir. 
Kretsleir Romerike krets. Både gutter 
og jenter var sammen på leiren, men 
bodde på adskilte områder. Det var 
den gang det …  
Mitt største minne fra leiren er kiosk 
kø. Allerede første dagen stod vi i kø – 
og da vi kom nesten frem stengte 

kiosken … Den var oppe 2 timer hver 
kveld og køen var alltid like lang. 
Første og eneste leiren jeg har 
kommet hjem fra med alle 
lommepengene i behold.  
Vi var jo innom mange aktiviteter i 
løpet av uken, men husker godt vi 
måtte lage tyrkerknop (skjerfknute) til 
leirskjerfet på en av aktivitetene. Vi fikk 
det heldigvis til – til slutt.  
Haiken, alltid et kapittel for seg. Vi gikk 
og gikk og gikk og gikk – og det skulle 
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visst tatt 2 timer. Igjen sitat fra 
loggboka «Haikeruta var dårlig lagt 
opp, vi bare rota. Kom frem kl 21.30 
etter å ha gått i 6 ½ time. Da spiste vi 
og la oss med en gang». Sånn i 
voksen alder, innser man kanskje at 
haikeruta ikke nødvendigvis var dårlig 
lagt opp, men at det kanskje var 
orienteringskunnskapene våre som var 
for dårlige? Skjønt jeg husker at vi var 
ikke alene om å rote rundt i skauen, så 
hvem vet? I leiravisen Bøøø stod det 
«Det var tydelig at Aremarks terrenget 
hadde voldt mye bry».  
Ellers tok vi svømmeknappen (200 m) 
og ble nummer fem i matlagings-
konkurransen. Ikke skjønner jeg helt 
den plasseringen i dag da jeg leser i 
loggboka at «Vi kokte ris og stekte 
kjøttdeig». Vi var i alle fall 
kjempestolte! 

Lørdag 28. juni var min første leir slutt. 
Og loggen slutter med «Jeg hadde en 
full sekk med skittentøy. Det var godt å 
sove i senga si igjen. Hele leiren var 
kjempeflott selv om jeg lengtet etter 
kald melk, hjemme bakt brød, varm 
dusj og et skap til å ha klærne i». 
Herlig – må jo bare smile av det, nå 40 
år etter. 
Solveig Bjerknes, vår leder, hadde 
sydd leirflagget. Vi var 11 jenter og 3 
ledere på leir fra Lørenskog 3. 
 
Også var det leirsangen da, den kan 
jeg fremdeles utenat den dag i da, alle 
versene!  
På melodi Seasons in the sun; 
Refrenget går slik: 
Vi har gøy, vi har leir, 
Og vi går fra sei’r til sei’r. 
Og vi vet tanken vår, 
vil bli større år for år!  
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Fellesleir NSF – NSPF Skonseng (Mo i Rana) 1977    
          
I forkant av sammenslåingen av 
forbundene i ’78, ble det i juli/august 
’77 arrangert felles leir i Nord Norge.  
For en Lørenskog jente som ikke 
hadde vært nordafor Østlandet, ble 
dette en unik og stor opplevelse. Tog 
turen var så som så … Ingen 
sovevogn, en lang og søvnløs ferd på 
jernbaneskinnene fra Lillestrøm til 
Skonseng. 5 jenter fra Lørenskog 3, 1 
fra RR-laget, 2 jenter fra Lørenskog 2 
og med Solveig (Bjerknes) som leder.  
Var veldig stolt da jeg fikk være med i 
flaggparaden ved åpningen lørdag 30. 
juli. 
Vi fikk oppleve mye i løpet av leir uken; 
gruvene i Storforshei, Jernverket på 
Mo, Grønligrotta, bybesøk i Mo i Rana 

og haik på Saltfjellet. Sistnevnte 
myggfull, men med et par opplevelser 
man aldri glemmer. Kvelden på 
Saltfjellet da vi overnattet ute rundt 
bålet, var kommet oss ned i soveposen 
og en flokk reinsdyr passerer som 
silhuetter i solnedgangen. 
Den andre opplevelsen av litt annen 
karakter; et stygt kutt som måtte sys. 
En av speider jentene hadde fått låne 
pappa sin samekniv … Da fikk vi 
virkelig testet oss. Midt oppå fjellet – 
hva gjør man så? Vi valgte å la to gå 
med pasienten ned til veien og haiket 
inn til sykehuset i Mo i Rana. På vei 
tilbake til leiren ble det stopp på 
Polarsirkelen. (Elisabeth Lundby) 

 
                  
Kretskonkurranse 13. – 14.10.1979 Nannestad  
- gutter og jenter sammen på KK 
Alle trodde 1. Slattum skulle vinne og 
det gikk rykter om «4-dobblet til 
Slattum». Det ble noen nervepirrende 
minutter under premieutdelingen; 
diplomer 37. – 11. plass ble delt ut 
(ingen til oss), diplomer 10. – 4. plass 
(fremdeles ingen til oss). Hadde de 
glemt oss? Hva skjedde? Å, nei da; 
3. plass; Rev, Lørenskog 3 
2.plass; …, 1. Lørenskog 
1. plass; …, 1. Lørenskog 
Hurra for 3-dobbelt!!! – kun ½ poeng 
skilte 2. og 3. plass og 3 poeng 2. og 1. 
plass. 
Gjett om vi var stolte!!! 

Året etter gjentok reve-patruljen fra 
Lørenskog 3 bragden og ble nr 3 etter 
Nittedal og Slattum. 
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1. Lørenskog KFUM og 1. Lørenskog NSF         

 
(NSF – Norsk Speidergutt-Forbund) 
 

 

Starten 
1. Lørenskog KFUM ble startet av 
Steinar Edsbergløkken i januar 1965. 
Han startet opp sammen med Torbjørn 
Baaserud. Steinar ble troppsleder og 
Torbjørn gruppeleder, men med bare 
tropp, fungerte han også som 
troppsassistent.   
 

     
Torbjørn og Steinar 
 
 
Steinar startet som speider i 4. 
Strømmen KFUM som 11-åring i 
januar 1955 og ble tatt opp som 
speider før jul samme året. Da fikk han 
sin første speiderskjorte. (I 2014 har 
han kommet til den 5. speiderskjorta).   
Han var speider i Elg-patruljen, og 
senere peff i denne. Derav har han 
senere tatt ”speidernavnet” Gamle Elg. 
Steinar hadde kamerater som var med 
i speider’n og syntes det hørtes 
morsomt ut. Han ble spurt om å være 
med, fant ut at dette var gøy – og dette 
var begynnelsen på en lang 
speiderkarriere. 
 

Høsten 1963 startet 4. Strømmen en 
tropp 2 i Lørenskog. Denne drev 
Steinar med litt hjelp av Alf Stefferud 
(TL i Strømmen). Men etter et par års 
tid, ble det en egen selvstendig 
gruppe; 1. Lørenskog.  
1. Lørenskog gikk inn i NSF ved 
sammenslåing av forbundene i 1978.  
 
Fra sommeren ’67 – sommeren ’68 
drev Torbjørn troppen alene mens 
Steinar var i militæret.  

 

Flokken 
Høsten 1966 startet Karin 
Edsbergløkken opp flokk i 1. 
Lørenskog. 
Hun drev alene med litt hjelp av sin 
mann. Høsten ’69 ble Margrethe Møller 
med som assistent. De drev meget 
godt, og vi måtte snart opprette 
venteliste for å få begynne i flokken. 
Den har i nesten alle år hevdet seg 
meget bra på Småspeidersamlingene, 
og i 1973 gikk de helt til topps. 
 
Denne bragden gjentok de i 1981-82-
83 og som 1. Lørenskog 3, i 1992, 
1998, 2000, 2007 og 2012 (delt med 1. 
Slattum). Prestasjonene i ’73 og på 80-
tallet er det virkelig grunn til å skryte 
av, for da var deltagerantallet 400-600! 
Dette tallet har dessverre gått drastisk 
ned siden slutten av 90-tallet. 
 
Høsten ’73 startet vi opp flokk 2 som 
holdt til på Løkenåsen. Vi fikk med 
noen foreldre som hjelpere, men bare 
Bjørg Myhrvold holdt ut mer enn ett år.  
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Noen gav seg etter noen måneder. 
Derfor besluttet vi å slå sammen 
flokkene etter tre år. Selv for Gamle 
Elg (som bare var rundt 30 år), ble det 
for mye å være FL, TL for en stor tropp 
+ ansvarlig for fører- og aspirant 
patrulje. 
Ved årsskiftet 74/75 overtok Margrethe 
som FL, og det var hun til sin avgang i 
1980. I 1974 fikk hun med seg Kari 
Johanne Berget, og Bjørg gikk over da 
flokk 2 ble nedlagt. Disse fikk litt 
senere med seg Inger-Lise Olsen og 
Inger Anna Føsker som assistenter, 
dessuten fikk de god hjelp av flere 
mødre for kortere perioder. Kari 
Johanne var FL fra 1980-85 og 1990-
92. 

   

Turer i troppen 
Friluftslivet har alltid stått sentralt i 
gruppa. Her ser vi et bilde fra 
Lintjern/Østmarka i 1968. Torbjørn står 
til høyre for flagget. 
 

 
 
 
Trollheimen har i alle år vært det mest 
brukte overnattingsstedet for 1. 
Lørenskog, og fra 1971-78 var vi 
andelseiere. Den første turen hit gikk 
allerede okt/nov 1955. I 2011 en 45-
minutters biltur, men den gangen en 
liten dagsreise. Og reisen startet etter 
at de var ferdige på skolen på 
lørdager. Ja, for den gangen gikk man 
jo på skole på lørdager også. Det var 
buss fra Lørenskog til Lillestrøm, tog 
fra Lillestrøm til Jessheim, rekke en 
overfylt buss fra Jessheim til Hurdal for 
så å gå fra hovedveien og opp til hytta, 
slitsomt og noen ganger glatt. Og da 
kom man opp til en mørk hytte uten 
strøm, men heldigvis hadde noen vært 
tidligere ute og fyrt opp.

Karin Edsbergløkken som speiderjente  
i Lørenskog 3  
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Leire 
1964 LL   Bodø (NSF) Noen få fra 4. Strømmen + fra tropp 2 på Lørenskog 
1965 KL  Vassfaret (KFUM) Første leir for 1. Lørenskog 
1966 Korpsleir Seljord (KFUM) 
1967 KL  Hvaler (NSF) 
1970 Korpsleir Bømoen Voss (KFUM) 
1971 KL  Gålaseter (NSF) Første fellesleir gutter-jenter 
1972 LL  Røros (NSF) 
1973 TL  Edsberg, Kongsvinger 
1974 Korpsleir Spangereid, Mandal (KFUM) 
1975 KL  Bøensetra, Aremark (NSF) Noen få store på leir i England. 
1976 TL  Kanoleir på Finnskogen   
1977 TL  Aurlandsdalen, vandretur fra Finse til Vassbygdi 
1978 TL  Kanoleir, Store Lee (Sverige) 
1979 KL  Tromøya  
1980 TL  ”Totes-marsch”. Første besøk fra Garching.  

Fjelltur og privat innkvartering. 
1981 TL  Garching. Leir i Aub og privat innkvartering. 
1982 TL  Speidere fra Garching – kanotur 
1984 TL  Garching, Obstgarden (Stamm St Severin 20 år) 
 
(TL – Troppsleir, LL – Landsleir, KL – Kretsleir) 

 
 

KFUM-kretsleir i Vassfaret 1965 
Fra leiren kan jeg nevne at det noen 
netter var minusgrader med rimfrost og 
is på vannet. Været var helt topp under 
hele leiren. 
En artig opplevelse var å krabbe inn i 
et digert bjørnehi. Bjørnen hadde flyttet 
ut for lengst, men noen vegret seg 
likevel for å krabbe inn. 
Ellers husker nok deltagerne at vi 
måtte gå ned til Flå stasjon, en drøy 
mils tur i solsteken langs en støvete 
grusvei. Heldigvis ble utstyret og 
sekkene kjørt. 
 

Kretsleir Gålåseter Imsdalen 
1971 
Dette var den første offisielle leiren i 
Romerike krets der både gutter og 
jenter var samlet. Stor var skepsisen, 
særlig blant jentelederne, og noen 
avstod fra deltagelse. «Hva med 
vaktholdet da?» 
Vakter ble det som vanlig, og ganske 
strengt etter rosignal. Jeg har imidlertid 
ikke hørt om noen uheldige episoder. 

Tvert imot: Det gikk greit å ha gutter og 
jenter i nærheten av hverandre!  Alle 
kretsleire senere har vært felles. 
«Det vi husker best fra terrengleken 
var de farlige jentene». (Gamle Bjørn). 
Nevnes bør også leirbål med Egil 
Storbekken på tussefløyte, munnharpe 
og lur. 
 
 

 
 
Landsleir Røros 1972 
Her forteller Steinar også 
om kalde netter, så kalde at det lå is 
hinne om morgenene på vannkannene. 
Han husker den store, flotte inngangs-
portalen de hadde bygget til leir-
området, og at Kong Olav hilste så flott 
utenfor den på sin vandring gjennom 
leiren. 
Mens lederne (Steinar, Torbjørn og 
Karin) var på ledermøte i Røros kirke, 
hadde gutta funnet på skøyerstreker 
og flyttet proviant-teltet foran inngangs-
portalen.  
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Inni teltet lå også et brett med egg, 
men tenk – eggene var like hele. Og 
Karin som var kommet på besøk, lagde 
eggedosis til alle gutta i ei balje dagen 
etter.  
På leirens siste dag under rivningen, 
gikk en av speiderne, den litt viltre 
typen, løs på pionerarbeidene med 
øks. Dette resulterte i et dypt kutt i 
kneet som måtte behandles på 
sykehuset. Han fikk et par dager ekstra 
på Røros. 
Nevnes kan vel også at noen av de 
største guttene surret Baaser´n fast 
med liner og annet tau og bar han bort 
til utstyret som skulle sendes. Dette så 
ikke speidere fra Blakstad humoren i. 
Fortørnet hjalp de til å få han løs, og 
han rakk bussen med god margin. 
 

Troppsleir Edsberg 1973 
I 1973 prøvde vi oss på troppsleir for 
første gang. Det skjedde på og i 
nærheten av «godset» til Gamle Elg på 
Edsberg utenfor Kongsvinger. I 
FLOPP-LA, gruppeavis fra sept. ’71 - 
sept. ’82, skriver Gamle Bjørn: «6 
ledere og 22 gutter var enige om at 
dette hadde vært den mest vellykkede 
samling vi hadde vært med på. I 
programmet inngikk allsidige og 
fengende aktiviteter: Konkurranse i 
friidrett- terrengløp- fotball- volleyball- 
hinderløype og skattejakt. Kanopadling 
og bading i Svarttjern. En dag var satt 
av til en 9 km skogstur til Kongsvinger 
Festning der guider orienterte om 
Festningen og dens historie. Været var 
strålende, og det ble spist adskillige 
kilo blåbær under turen.» 
Haiken var en drøyt 15 km fottur i 
kupert skogsterreng, der guttene måtte 
overnatte under åpen himmel og klare 
seg med forholdsvis lite mat og 
utrustning. Det gikk helt fint!  Arne 
(Stabæk) og Tor W (Norman) var med 
av sikkerhetsmessige grunner, men de 
holdt god avstand til speiderne første 
dagen. 

Under overnattingen og tilbake-
marsjen trengte de heller ikke bistå 
særlig mye.  
Det var en sliten gjeng speidere som 
vendte tilbake, noen gnagsår og 
mange myggestikk rikere, men med 
minner for livet! 
 

Kretsleir Bøensetra Aremark 
1975 
I 1975 inntok Romerike krets 
Bøensetra i Aremark. Vi var 31 gutter, 
2 rovere og 3 ledere som i rikt monn 
satte sitt preg på leiren. Kurs og 
aktivitetstilbudet var imponerende – og 
guttene lot ikke sjansen gå fra seg. Da 
haiken var gjennomført onsdag, hadde 
alle så mange poeng at de kunne 
hente det ettertraktede leirskjerfet. 
Etter ytterligere innsats de følgende 
dager, ble også knuten ervervet av 
samtlige. 
I håndball og volleyball tok vi en 1. pl. 
og to 2 .pl. I orientering ble Øystein M. 
nr. 2 i sin klasse, og Hauk m/ Lars K 
som peff, fikk diplom for beste 
haikedagbok. 
Klimaks kom under avslutningsleirbålet 
da vi ble utropt som vinner av kretsens 
vandreskinn som beste tropp i 1975. Vi 
hadde vunnet både kretsflagget + 
banneret under kretskonkurransen litt 
før leiren. Vi vant for øvrig også i ’74. 
 

Troppsleir Rotbergsjøen 1976 
I 1976 hadde vi vår første leir både til 
lands og til vanns ved Rotbergsjøen på 
Finnskogen. I FLOPP-LA kan vi lese: 
«Leiren ble reist på et blunk. De 
følgende dager spilte vi volleyball, løp 
orientering, skattejakt, fotballkamper, 
livlinekasting, hinderløype og bading 
for å nevne noe. Så kom tiden for 
haiken. Det ble en strabasiøs tur i regn 
og blåst. Turen var 5 km lang en vei, 
med litt bæring. Tilbaketuren ble særlig 
hard fordi det hadde blåst opp til liten 
orkan. Bølgene gikk mannshøye, så 
gutta måtte søke nødhavn på nakne 
øyer omkring. Rompeblaute og 
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blåfrosne kom vi tilbake til leirplassen.» 
(skrevet av Hauk).  For egen del kan 
jeg tilføye at dette også var en super 
troppsleir der vi kom tett på både trane 
og bever. 
De fleste av de 19 guttene og 5 
lederne ble bitt av kanobasillen, og året 
etter kjøpte vi 8 aluminiums-kanoer.  
 

Troppsleir Aurlandsdalen 1977 
Fra TL i Aurlandsdalen sakser vi 
følgende fra FLOPP-LA: «Ved 
ankomsten på Finse ble vi møtt av en 
kjølig vind, 10 grader og mye snø … 
Etter en kraftig og langvarig stigning 
kom troppen til rutas høyeste punkt, St. 
Paul på 1697 m.o.h. 
På Geitrygghytta ble det gjort innkjøp 
av brød etter at vi hadde ernært oss på 
Hauern´s turproviant i nøyaktig ett 

døgn. Ved Steinbergdalshytta sluttet 
Ole seg til troppen. Han hadde vært 
syk og måtte komme etter. Noe vi 
husker med spesiell glede er hans 
medbragte 6 kg pølser som reddet oss 
fra total underernæring. 
Den siste kvelden fikk Knut over 30 
ørreter. Også Henning fikk napp, og 
selv om ruggen var på over 50 kg, var 
det ingen problemer med å få «den 
glade laks» på land. Det som skulle 
vise seg å bli problemet, var å få 
ruggen til å slippe taket, kroken hadde 
nemlig festet seg i fiskerens egen 
hodebunn. Enden på visa var at 
fiskeren ble sendt til bygds og kom 
senere tilbake uten krok.» (Øystein M)  
Jeg kan tilføye at smeden i bygda fikk 
klipt over kroken, og Tor W som var 
autorisert førstehjelper, ordnet resten.

 

Vennskapsgruppe Stamm St Severin, Garching 
Etter Jamboreen på Lillehammer i ’75 
bestemte lederne seg for at de ville ha 
en utenlandsk vennskapsgruppe. 
Steinar foreslo England, men Arne 
mente det ikke var lurt på grunn av 
dårlig «skoleengelsk». Hvorfor ikke 
Tyskland? Her hadde allerede 
Lørenskog en vennskapskommune. 
Arnes forslag ble hørt, og han sendte 
et brev nedover og inviterte speidere i 
Stamm St Severin til en ukes fjelltur og 
en uke privat innkvartering. Det måtte 
bli maks 16 speidere. Det var det vi 
klarte å skaffe telt, stormkjøkken etc. 
til. 
 
Innbydelsen ble akseptert, og det kom 
16 tyske speidere til Oslo S en august 
dag i 1980. Her oppstod et aldri så lite 
kaos. Speiderne hadde misforstått og 
var ikke klare for fjelltur først. De kom 
med gaver til vertsfamilien, gitarer, 

plastposer … og skulle direkte over på 
tog til Otta for en uke i Jotunheimen. 
Steinar stod med proviant for en uke 
som skulle fordeles. Dessuten var 
toget fra Tyskland forsinket. 
Det endte med at Arne fikk 
stasjonsmesteren i tale og holdt igjen 
toget til Otta med en time. Allikevel 
måtte de norske speiderne bære alt av 
fellesutstyr og mat. De tyske speiderne 
var nok ikke helt forberedt på hva en 
fottur i den norske fjellheimen innebar, 
og utstyret var mangelfullt i så måte.  
 
Turen ble av de tyske speiderne døpt 
til ”Totes-marsch”. Kanskje det 
opplevdes litt slik for de norske også, 
siden de fikk ekstremt tunge sekker å 
bære.  
Fra 1. Lørenskog var Arne Stabæk og 
Edgar Flatner med.  

 
  



Side 15 

 

Roverlag
Arne Stabekk var for øvrig med som 
kontingentleder under Jamboreen på 
Lillehammer i 1975. Her fikk han treffe 
sønnen til Rober Baden-Powell under 
Gillwell -treffet på Maihaugen. Arne tok 
sin Gillwell (rover) i 1973. Han var forut 
for sin tid, hva gjaldt samarbeid mellom 
gutter og jenter. Allerede før 
forbundenes sammenslåing ble det 
etablert samarbeid mellom gutter og 
jenter i rover/ranger sammenheng i 
Lørenskog. I en periode var Arne både 
troppsleder og roverlagsleder samtidig 
som han satt i kretsstyret.  
 
1.sept. 1981 ble gruppens roverlag 
dannet. Arne tok selvsagt jobben som 
lagleder og Tor W ble assistent. 
Arne nøt stor respekt blant guttene og 
senere også blant jentene etter 
sammenslåingen. Han stilte krav og 
var rettferdig. Han lot ungdommen få 
frihet under ansvar. 
 

Av andre ledere som var med i mange 
år og gjorde en flott innsats både i 1. 
Lørenskog KFUM og deretter i 1. 
Lørenskog NSF fra 1978, må nevnes 
Margrethe Møller (FA og FL), Kari 
Johanne Berget (FA og FL), Bjørn 
Slapø (TA, GA, redaktør av 
gruppeavisen, gruppe kasserer), Tor 
W. Larsen, nå Norman (TA, TL, FL og 
LA) og Edgar Flatner (TA og 
materialforvalter). 
 

 

 

Økonomi 
I 1970 ble mødreforeningen stiftet. De 
hadde som oppgave å hjelpe gruppa  
økonomisk og bistå med store 
arrangementer når lederne ba om 
hjelp. 
Her kunne også fedrene trå til. 
Hovedinntektskilden kom i mange år 
fra mødreforeningen. 5-10 mødre 
møttes ca. 15 ganger i året for å lage 
ting til julemessa. Produksjonen var 
ikke stor nok hvert år, og da ble det 
ingen messe. 
Primus motor og inspirator i alle år var 
Margrethe Møller. Også etter at hun 
trakk seg som FL fortsatte hun i 
mødreforeningen. Da den avsluttet 
virksomheten i 1984, fikk gruppa 
overført nesten 60 000 kroner - et 
kjempebeløp etter datidens kroneverdi, 
og dessuten hadde vi jo fått flere tusen 
til div. utstyr opp gjennom årene.  

I tillegg til pengene fra mødre-
foreningen kom det inn noen tusen på 
papirinnsamlinger. Her var det noen 
fedre, ledere og store speidere som 
jobbet hardt til langt på natt. 
 
Årskontingenten i 1972 var 30 kr, som i 
sin helhet gikk til NSF og kretsen. 
 
Årskontingenten for 1983 hadde økt til 
120 kr. Fortsatt ingenting til gruppa. 
 
I 2015 er den 1 100 kr, men det meste 
går til forbund og krets. 
 
Vår økonomi er imidlertid meget god, 
takket være nøktern drift, spillemidler,  
kommunal støtte og Frifond midler, for 
å nevne de viktigste inntektskildene. 

 



Side 16 

 

1. Lørenskog 3 NSF                   
 
(NSF – Norsk Speider Forbund) 

 

Gryende samarbeid 
Etter at forbundene ble slått sammen i 
1978, var det en gradvis tilnærming 
mellom 
1. Lørenskog og Lørenskog 3. I 1979 
reise gruppene sammen til kretsleir på 
Tromøya og hadde leirplass «vegg i 
vegg». Arne Stabæk var med som 
leder for guttene og Kari Stabæk for 
jentene. Det var til dels en kald leir 
uke, og kveldene sammen med god fyr 
i ovnen i militærteltet til 1. Lørenskog, 
huskes godt av jentene i alle fall. 
Høsten 1979 bestemte 1. Lørenskog 
seg for å ta kontakt med Garching, 
Lørenskogs vennskapskommune i 
Tyskland. Arne ble «primus motor» for 
dette samarbeidet. Også jentene i 
Lørenskog 3 fikk være med fra 1980. 
Pinsen 1984 fikk jentene for første 
gang dra på kanotur. Rømsjøen var 
stedet.  

I april 1985 reiste gruppene sammen 
på TT til Trollheimen, guttas favoritt-
hytte.  
 
Helgen 1. - 2. juni 
1985 var det 
kretskonkurranse på 
Kruttverket i Nittedal. 
Da patrulje Banan fra 
Lørenskog 3 gikk av 
med en knepen seier, 
var det så utrolig stort 
for jentene! Det ble 
en knall avslutning på 
Lørenskog 3 sin 
historie.  
Dagen etter, mandag 3. juni samlet 
lederne fra de to gruppene seg og 
vedtok – endelig – sammenslåingen. 
Det nye navnet ble 1. Lørenskog 3. 
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KOIA 
I en 10 års periode, var vi så heldige å 
få låne en hytte/koie i Sørkedalen. For 
oss har den bare gått under navnet 
KOIA.  
Vinteren/våren 1984 ble det arrangert 
dugnadsturer, det ble fikset og ordnet, 
vasket, nye madrasser … og ved 
skoleslutt denne sommeren ble den 
innviet med en liten minileir etter at 
Signe (Bondevik) og Elisabeth 
(Lundby) hadde vært og tatt siste 
finishen. 
Mange har gode minner fra denne 
tiden og er takknemlige for at Bjørg 
Johnsen, daværende flokkleder, fikk 
låne denne via en speidergruppe i 
Oslo. 
Koia var ikke stor så fortrinnsvis ble det 
patruljeturer, førerpatuljeturer og 
roverturer. Var vi mange, kunne nok 
noen sove ute, evt. i telt utenfor. 
Roverne, arrangerte også julebordturer 
hit, selv Nyttårsaften har blitt feiret her. 
Speidervenner fra Fjellhamar ble 
invitert med på ’80 tallet da det var litt 
skralt med speidere/ledere der en 
periode. 
Det var tog/buss fra Lørenskog til Årli 
buss-stopp i Sørkedalen på 
fredag/lørdag, en snau times gange 
opp – og så en hyggelig helg med 
speidervenner. Her oppe fikk 
patruljene ofte være alene uten ledere 
og praktisert «learning by doing»; ta 
ansvar og klare seg selv.  
 

Roverlaget MUBA 
Ved sammenslåingen i 1985 hadde 
guttene roverlaget MUNK og BANAN-
jentene som ble rovere fra høsten ’85 
ville ikke gi slipp på navnet sitt. Da ble 
det et kompromissnavn; MUBA. 
10 - 12 jenter/gutter holdt roverlaget 
gående noen få år før militæret, høyere 
skoler, flytting osv. skilte gjengen og 
laget ble oppløst. Mads Are Heie var 
roverlagets leder.   
 

Roverlaget «Balder» 
Høsten 1990 startet roverlaget opp. 
Det var Silje Reksten, Cecilie Harviken, 
Ingvild Nordberg, Bjørn Anders 
Nymoen, Vidar Nergård og Anders 
Helstad. 
De hadde flere turer til koia i 
Sørkedalen, og julebord helgen før jul. 
8.-9. februar -91 arr.de tur for 
4.klassingene til Trollheimen. 
21.februar var det rovernes natt-tur, og 
i desember -91 nytt julebord på koia. 
Roverferden gikk av stabelen 7.-8. 
mars -92 i Romeriksåsen, mot Hurdal. 
Det var råtten snø og mye tåke. Men 
den ble gjennomført av våte og slitne 
roveraspiranter, Cecilie, Silje, Ingvild, 
Vidar og Anders. 
Roveropptagelsen var 12.-13.april. 
Det var flere som ble rovere etter dette, 
men etter 2004 har det ikke vært 
aktivitet i roverlaget «Balder.» 
 

Årene 1991 - 2005 
1991 
I august kom det besøk fra Garching. 
Mange speidere. Vi hadde ikke nok 
familier til å ta imot dem, så 12 stk. sov 
hos fam. Nordberg, de måtte ta 
campingvogna i bruk også. 
De var på kanotur i Stora Lee. Etterpå 
var det opphold i Lørenskog og med 
turer til Oslo og severdighetene der. 
 
I september og oktober var det 2 
peff/ass tur til Vikerfjell, hytta til 
Nordberg. Der var det tur i fjellet, med 
frivillig og ufrivillig test av isen på vann, 
klatring i en stor furu og fotografering i 
«speidertreet». 
Det var også pionering, ett tårn med 
taustige og en bro over en liten bekk 
som for øvrig sto i mange år. Det var 
10-11stk med hver gang.  
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1992 
I mars hadde førerpatruljen snøhuletur 
til Hemsedal med flott vær. 
I mai arr. 1.Lørenskog 3 
småspeidersamling på Solheim skole. 
Vinner: 1.Lørenskog 3 
 
I august dro våre speidere på gjenvisitt 
til Garching. De bodde på skolen. Det 
ble en del besøk rundt omkring, 
Deutsches Museum, Kehlsteinhaus 
(Ørnerede), besøk i Hofbräuhaus i 
München og Olympiastadion. 
Så dro de på tur til Birkkarspitze i 
Karwendel i Østerrike. Det var mye 
klatring og varmt, så de startet med å 
gå på natten for å slippe å klatre i 
solsteken. De kom opp i 2749 moh. 
På veien nedover ble det avkjøling i 
små kulper med brevann. 
Tilbake i Garching ble det flere 
utflukter. Tur til Partnachklamm ved 
Garmisch/Partenkirchen og en tur til 
konsentrasjonsleiren Dachau. 
På avslutningskvelden fikk Stam St. 
Severin og Heinz overrakt det norske 
flagget, og Heinz gråt av glede. 
På hjemtur var de innom Hansapark i 
Nord-Tyskland. 
 
NM i speiding september 1992. 
Etter kretskonk kom patrulje Rev, Pål 
Gundersen, Rachel Harviken og 
Katrine Nordberg til NM i Trondheim. 
De endte opp på 33. plass av 99. Bra! 
 
I desember var det nok ett julebord for 
ledere, peffer og asser. Denne gangen 
på Lillomarkskapellet. 
 

1993 
Peff/ass tur til hytta på Vikerfjell 8 stk. 
Landsleir på Eidskog med speidere fra 
Stam St. Severin. De tyske speiderne 
kom med buss fra Garching. På 
Svinesund ble de stoppet fordi sjåføren 
hadde kjørt alt for lenge uten pause. 
Tollerne var så hyggelige at de fikk tak 
i en sjåfør fra Halden som kjørte dem 
hit til Lørenskog. 

En kveld på leieren var det fullmåne, 
og da oppført de tyske speiderne seg 
helt underlig. De hadde på seg 
gummistøvler, hadde en striesekk med 
lommelykt inni og gikk på «jakt». Etter 
en underlig seanse hadde de «fanget» 
en Wolpertinger som ble overrakt vår 
gruppe. En Wolpertinger er et bayersk, 
mytologisk dyr som er blanding av 
mange dyr og lever i skogen i fjellene.  
 

1994 
Da deltok speiderne på 30 årsjubileet 
til Stam St. Severin 
 

1996 
Pefftur til Vikerfjell i mars med lavvo. 
Marius, Tommy, Martin, Ingvild og Jon 
Øyvind. 
 
Troppstur/leir Vikerfjell 
Startet med haik fra Hedalen. Ikke 
langt å gå første dagen, men mange 
høydemeter. Overnattet første natt å 
Storekrak. Mye mygg. Neste leirplass 
var like nedenfor Trollfossen med 
mange fine badeplasser. Tredje dag 
gikk til Sandvatnet. Fjerde dagen var 
det ikke langt til hytta til Jon Øyvind. 
Her ble det mye spill, men en 
patruljeoppgave var å lage et 
minisagbruk. 
Ellers var det seigmannstrekke 
konkurranse som ble vunnet av Marius 
Haug – 17 cm! 7 stk. 
 

1999 
Vinterleir på Vikerfjell 24. -28. februar 7 
stk. Det var litt hyttetur og litt 
snøhuletur. 

 
2000 
Juni/Juli. 15 personer fra vår gruppe 
sammen med speidere fra Frikirkens 
speidergruppe og Lørenskog 
Fjellhamar speidergruppe, til sammen 
85 personer dro på busstur i Europa. 
Vi overnattet hos vår vennskapsgruppe 
I Garching, var i Venezia og på et 
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leirsted i Østerrike. En fin tur med 
mange fine opplevelser 
August. Besøk fra Stam St. Severin 
som ønsket seg en litt tøff tur. Det var 
20 år siden Totesmarsj.   Det ble da 
planlagt en kanotur som startet fra 
Bjørknessjøen, Mangen og endte ved 
Koppum i Sverige. Det var et par tøffe 
bæringer underveis, ellers var det en 
fin tur syntes de norske speiderne, 
men tyskerne syntes det var en veldig 
hard og tøff tur. Noe de hadde ønsket 
seg. Men det de hadde ment, var å 
padle på et stort vann. 
Etter kanoturen var det en dagstur med 
rafting fra Dagali rafting, 
Numedalslågen. Det var populært. 
  
Rovertur i Jotunheimen / Vikerfjell 8. – 
10. sept. 5 stk. 

Etter å ha brukt mesteparten av natten 
til å holde fast ytterteltet, ble det tur 
over Besseggen i stiv kuling og snø. 
På toppen oppsto drømmen om 
hyttevarme og peiskos. Dermed bar 
det strake vegen til Vikerfjell. 
Søndagen ble Svarttjernkollen 
besteget. 
 

2003 
Nok en tur på Vikerfjell i mars. Første 
kveld/natt på hytta, så ut på 
snøhuletur. 7 stk. 
 

2005 
Vi feiret jubileum, 20 år siden 1. 
Lørenskog og Lørenskog 3 ble slått 
sammen.

 
2011 Speiding i Norge 100 år tur til Sarabråten i Østmarka  
Vi syklet inn og lagde to bløtkaker i anledning speider jubileet. Etterpå gikk vi opp til 
statuen satt opp som minne for starten av Norges Speidergutt forbund. 
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Leire 
1985 LL Notodden m/speidere fra Garching.  

Rovere (no/ty) på kanotur. Besøk Lørenskog 
 

1986 GL  Finland, Losby 
 
1987 KL  Ljørdalen, Trysil med speidere fra Garching.  

Besøk Lørenskog. 
 

1988 TL  Garching (bodde på skolen) 
 
1989   LL  Skaugum      
 
1990   TL  Vassfaret. Privat-tur (kano Foxen)  

Garching-speidere. 
 

1991   KL  Risøya  
Besøk fra Garching, kano Stora Lee 
 

1992  TL  Garching m/fjelltur Birkkarspitze 
 
1993   LL  Eidskog m/speidere fra Garching  
 
1994 TL  Garching (i forbindelse med 

Stamm St Severin 30 år) 
 

1995   KL  Bolkesjø 
 
1996 TL  Vikerfjell 
 
1997   LL  Austrått m/speidere fra Garching   

+ privat innkvartering Lørenskog 
 

1998   TL  Tyskland med fjelltur Østerrike. 
 
1999   KL  Halsnes 
 
2000   TL  Besøk fra Garching/kano 
  (20 års jubileum for samarbeidet) 
 
2000 TL Busstur Tyskland/Østerrike/Italia 
  (med Lørenskog FSK og Fjellhamar) 
 
2001   LL  Urban, Fredrikstad   
  
2002 L  Go the Norway, Ingelsrud 
 
2003   KL 
 
2004     Jon Ø på 40 års jubileum Garching 

http://leksikon.speidermuseet.no/w/images/9/9f/1989-Skaugum-Landsleir-NSF-merke.jpg
http://leksikon.speidermuseet.no/w/images/1/1c/1993_-_Eidskog_-_Landsleir_-_NSF_-_Logo_farger_-_01.gif
http://leksikon.speidermuseet.no/w/images/f/f1/1997-Austr%C3%A5tt-Landsleir-NSF-Logo.jpg
http://leksikon.speidermuseet.no/w/images/6/64/2001_-_Urban_-_Landsleir_-_NSF_-_Logo_-_01.gif
http://leksikon.speidermuseet.no/w/images/8/80/1985_LL_Notodden.gif
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2005   LL  Fri 05, Ingelsrud 
 
 
2007   KL  Håøya 
 
 
2009   LL  Utopia, Åndalsnes 
 
 
2010   GL  Krageviken 
 
 
2011   KL  «Go West» Ingelsrud, flokk to døgn 
 

 
2012   TL  Nordmarka,  

«fra Mylla til Tryvann»  
 
 

2012 TL Besøk fra Garching m/kano  
Velmunden 
 
 

2013   LL  Ganske imponerende, Stavanger  
  
   
2014   TL  Garching i forbindelse med  

Stamm St Severin sitt 50-års jubileum 
 
 

2015   KL  #Halsnes 1015, flokk 2 døgn  

 
 
 
 
 
(TL – Troppsleir, GL – Gruppeleir, LL – Landsleir, KL – Kretsleir, L – Annen leir) 

 
 
 

  

http://leksikon.speidermuseet.no/w/images/b/bc/2005-Fri-Landsleir-NSF-merke.gif
http://leksikon.speidermuseet.no/w/images/3/37/2009_-_Utopia_-_Landsleir_-_NSF_-_Stoffmerke_-_01.jpg
http://leksikon.speidermuseet.no/w/images/d/d6/Stavanger_2013.jpg
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Landsleir Notodden 1985           
Første gang sammen på landsleir. Med 
var også speidere fra Stamm St 
Severin. Og vi var dere sammen med 
17 333 speidere – det var tider det! 
Leiren som hadde mottoet ”En leir for 
livet”. Dette ble omdøpt til ”Leire for 
livet”. Også leirsangen med samme 
navn ble omskrevet. Opprinnelige 
startet den med ”En leir for livet – er 
hvor vennskapsbånd blir knyttet”, men 
ble til ”Leire til livet – mens regnet bare 
pøser og alle sammen øser”. 
Avisoverskriftene var store. 
 
  

 
 
Ja, det var bare 2 skurer med de varte 
i 4 dager hver … 
Vi siterer landsleir meteorolog John 
Smits: ”Det var spenstige saker. 
Faktisk mitt første oppdrag som 
landsleirmeteorolog. Ble mye action 
med lokal krisestab i kommunen og 
rådgivning av diverse etater. Det 
begynte faktisk å regne 
mandagskvelden, akkurat i det 

statsmeteorolog Kristian Trægde 
ankom for å holde foredrag for 
roverleiren oppe ved bygdemuseet. 
Jeg husker jeg i leirradioen mandag 
morgen berettet om et sint lavtrykk 
med mye regn som var på veg”. 
Vi var heldige og slapp å evakuere. 
Den ene natten var det imidlertid 
kritisk. Jeg (Elisabeth Lundby) våknet 
om natten og vannet hadde begynt å 
stige inne i lederteltet. Solveig 
(Bjerknes) og jeg kledde på oss det 
allerede gjennomvåte regntøyet og 
gikk ut for å inspisere tilstanden. Det 
ble til at vi stod og gravde renner rundt 
teltene hele natten og ledet vannet bort 
mot et skogholt. En gravde og en holdt 
paraplyen (!) – så byttet vi om. Det 
reddet oss fra evakuering.  
Husker også godt Banan-patruljen som 
var ivrige do-vaskere og på plass da 
”slurpe-bilen” kom for å tømme. 
Hvorfor så ivrige? Jo, da fikk de dusje 
på skolen etterpå  Forfengeligheten 
lenge leve! 
Det var også under et besøk på 
landsleiren at gruppeleder Jon Øyvind 
(Nordberg) (tidligere speider i 1. 
Høybråten KFUM), fikk teften at 
speiderlivet igjen og kom med i gruppa 
og har fulgt den siden, først i 
tropp/troppsassistent og som 
gruppeleder fra 1994. 

 

Landsleir Austrått 1997 
12 tyske speidere fra Stam St.Severin og 
23 norske speidere. 
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Krageviken 2010 
Gruppeleir til Krageviken (Trøgstad kommune) ved Hemnessjøen. Nytt 
kjøkkentelt som blåste overende. 
 

 
 
 

 

 
 

«Go West» Ingelsrud 2011 
Kretsleir Romerike krets på Ingelsrud (Eidskog) med cowboy som tema.  
  

 

 
 
  
 

 
Sykkeltur fra Mylla til Tryvann (Nordmarka)  
Turen startet i flott vær fra Mylla, men dagen etter «højla» det ned. Vi ble 
kliss våte og kalde. Kikut hadde ledige rom, tørkerom og en deilig badstue.  
Dagen etter fortsatte vi tørre og med oppholdsvær resten av turen.   

 

Gruppebilde fra "ville vesten" 
Sliten cowboy og sheriff assistent 

 

http://1.lorenskog3.speidergruppe.org/var/nsf/storage/images/1.-loerenskog-3.-speidergruppe/galleri/troppen/sykkeltur-nordmarka/031/87272-1-nor-NO/031.jpg
http://1.lorenskog3.speidergruppe.org/var/nsf/storage/images/1.-loerenskog-3.-speidergruppe/galleri/troppen/sykkeltur-nordmarka/046/87288-1-nor-NO/046.jpg


Ganske imponerende – landsleir        

Den ganske imponerende leiren startet 
med en ganske lang busstur på 8 
timer. Det første vi så var det utrolige 
tårnet av tre. Hele uka ble startet med 
et leirbål fullt av liv med Hanne Sørvåg 
som artist. Vi gledet oss til alt vi skulle 
oppleve denne uka.  
Noe som ga et stort inntrykk var den 
imponerende turen til prekestolen og 
den utrolige utsikten som fulgte med. 
Det var veldig fint, selv om vi var redde 
for å falle ned. 

 
 
Haiken var også imponerende på to 
forskjellige måter. Ekorn sin haik var 
strålende og glad, mens Bever sin var 
ikke like bra. Ekornene fulgte kysten på 
en nydelig hvit strand. De støtte på 
både angripende fugler og sinte kuer, 
men hadde en utrolig fin tur sammen. 
Beverne overnattet på et gammelt fyr 
og fikk også besøk av noen dyr.  
 
På leirområdet var det mange 
aktiviteter. Alt fra potetmelgåing og 

body lotion laging til zip line og 
vannhjulkonstruksjon. På leiren ble vi 
kjent med flere speidere fra hele 
verden, som også verdsatt muffinsene 
i kiosken like mye som vi gjorde. 
 
Finalen på leiren var karuseller av tre 
og bruskasse stabling. Det var også et 
avslutningsleirbål med Lido Lido og 
fyrverkeri som dessverre ble skjult i 
tåka. Det ble uansett en Ganske 
imponerende leir! (Skrevet av patrulje 
Kongeørn) 
 

 
 

Garching/München sommeren 2014         
Hittil siste vennskapsutveksling med 
vår tyske gruppe Stamm St Severin 
Garching – og vi må sånn forsiktig anta 
at turen var mer enn vellykket da 

kommentarene i ettertid har vært; Når 
skal vi reise neste gang? Kan vi reise 
neste sommer også? Er jeg gammel 
nok til å være med da? Så avreise 

http://1.lorenskog3.speidergruppe.org/var/nsf/storage/images/1.-loerenskog-3.-speidergruppe/galleri/landsleir-2013/forside/147722-1-nor-NO/Forside.jpg
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Lørenskog kl 05.00 var visst ingen 
hindring … 
Den nesten 10 dager lange turen ble 
avviklet i f b m Stamm St Severin sitt 
50 års jubileum og vi deltok på den 
store jubileumsfeiringen lørdag 26.7. i 
Bürgerhaus. Fra denne kvelden husker 
speiderne trylleshowet til Dolly aller 
best. 

 
 
Vi kunne skrevet et helt hefte bare om 
denne turen, som nok ga speiderne 
minner for livet. 
I stikkordsform nevnes her; München 
by, Marienplatz med klokkespill, 
tusenvis av turister, Milka hallen, 
himmelsk god is, Viktualienmarkt, Alte 
Peter, en lang dag og slitne føtter på 
Deutsches Museum, 
Olympiaparken/tårnet og den tropiske 
undervannstunnelen, sterke inntrykk i 
konsentrasjonsleiren Dachau, 
 

 
 
slottet Neuschwanstein med 
påfølgende punktering og Mc’ern 
middag, gondol til Zugspitze 
(Tysklands høyeste fjell), aking og 
snøballkrig på isbreen Scheeferner og 
fjelltoget ned igjen til Eibsee, Garmisch 
Partenkirchen, Partnacklamm og 
middag/sommermarked på 
Olymipastadion her, Ørneredet i tåke, 
saltgruvene med aking ned sklier og 
flåteseiling på underjordiske saltsjøer, 
bading i Garchinger See, Bayersk 
frokost med Weisswürst, Odeonsplatz, 
Theatinerkirche, Hofbrauhaus, Neuwirt, 
Spezi, fuglene i gymsalen, Duckface, 
Padde-bilen og forsinket hjemreise 
pga. heftig uvær i Europa.  

 

Kretsleir #Halnes 1015 (2015)           
Vi kom til en leirplass full av høy. Etter 
å ha raket satt vi opp telt og spiste 
middag. Tema på leiren var vikingtiden 
– tilbake til 1015 - og alle hadde lagd 
kule kostymer som tre av speiderne 
våre hadde mot nok til å vise fram på 
scenen under åpningsleirbålet.  
Dette var en utrolig morsom leir og vi 
møtte mange nye mennesker fra både 
Nittedal, Eidsvoll, Rælingen og mange 
flere. Det var også noen sommerflørter 

og kjærestepar. Vi hadde haik på 
denne leiren også, men ikke like 
vellykket som på landsleieren. Det var 
sykdom, matforgiftning, hodepine og 
solstikk … samt en mengde knottstikk 
… 
 
På leiren var det masse morsomme 
aktiviteter som for eksempel 
tinnstøping og kameratredning. Vi drev 
også på med fisking, skinn, mat og 

http://1.lorenskog3.speidergruppe.org/var/nsf/storage/images/1.-loerenskog-3.-speidergruppe/galleri/speidertur-til-tyskland-2014/063/207590-1-nor-NO/063.jpg
http://1.lorenskog3.speidergruppe.org/content/view/full/37292
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flere andre ting. Etter haiken dro vi rett 
opp til kiosken, som vi var i daglig. Og 
kiosken var det vår speidergruppe med 
Jon Øyvind i spissen som hadde 
ansvaret for, akkurat som på forrige 
kretsleir.  Fredrik, Mats, Stine og 
Thomas fikk utdelt peff 3 på leiren –  

B R A V O. 
 
Hver morgen våknet vi opp til strålende 
sol og hva passet da ikke bedre enn at 
reveljen var Nana Mouskouri med 
Guten Morgen, Sonnenschein  
(Skrevet av patrulje Kongeørn) 

 

 
 

Flokken etter 1985
Etter sammenslåingen i 1985 ble 
flokken dyktig ledet av Bjørg Johnsen 
og Reidun Aanonli som begge var 
flokkledere i Lørenskog 3. De gav seg i 
1989. Da overtok igjen Kari Johanne 
Berget ansvaret. Hun fikk med seg 
Svein Gjersøe høsten 1991, og høsten 
1992 tok han over ansvaret for flokken. 
Svein har helt siden 1991 enten vært 
flokkleder eller assistent, og han har 
nedlagt et omfattende og solid arbeid i 
1. Lørenskog 3.  
Han har hatt mange flinke med-
hjelpere. Nevnes bør: Silje og Tonje 
Reksten, Cecilie og Rachel Harviken, 

Knut Aanerud, Håvard Asmyhr, Kristin 
Hygen, Vidar Nergård og Morten Haug. 
Gun Astridsdotter var flokkleder tre år. 
Høsten 2008 overtok Gamle Elg 
ansvaret.  Da ble han pensjonist og 
skulle få god tid, mente mange av 
lederne. Av ledere som har gitt seg i 
flokken etter den tid må nevnes Ingrid 
Stillingen, Laila Alnes og Gun 
Hanssen. For øvrig vises til leder-
oversikt i jubileumsåret. 
Flokken har i alle år vært godt 
organisert med høyt aktivitetsnivå og 
fremragende prestasjoner, både i 
Lørenskog og i Romerike krets.
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Oversikt over tidligere ledere i 1. Lørenskog 3  
(har vært med mer enn 3 år og ikke er aktive lenger): 
Edgar Flatner (tropp) til sin død i 2009. 
Gun Astridsdotter (flokk) 
Ingrid Stillingen (flokk) 
Laila Alnes (flokk + tropp) 
Ingvild Nordberg Iversen (tropp + lag), fortsatt passiv medlem. 
John Smits (tropp), fortsatt passiv medlem. 
Solveig Bjerknes (gruppe) fra 1985 til sin død i 1993. 

 

Trekløver Gilwell 
Følgende ledere har NSF høyeste ledertrening: 
John Smits (speider), Solveig Bjerknes, Arne Stabæk (rover), Ingvild Nordberg 
Iversen (speider) og Vidar Furre Nergård. 

 

Hederstegn 
Steinar Edsbergløkken  KFUM hederstegn i sølv  1975 
Steinar Edsbergløkken  NSF hederstegn   2005 
Jon Øyvind Nordberg  NSF hederstegn   2010 
Edgar Flatner   NSF Æreskniv   1990 
Elisabeth Lundby Valla  NSF Æreskniv   2011 
Svein Gjersøe   NSF Æreskniv   2011 
Elisabeth Lundby Valla  Stor Budstikke, Romerike krets 2015 

 

Stortroll, vår egen lederutmerkelse 
I 1972 innstiftet førerpatruljen med Tor 
W i spissen ordenen for ”uvurderlige 
tjenester”. Etter de tre første 
utnevnelsene ble det de aktive 
stortrollene som foretok utvelgelsen. 
Følgende har pr skrivende stund fått 
ordenen: 
Karin Edsbergløkken, Torbjørn 
Baaserud, Steinar Edsbergløkken, 
Bjørg Johnsen, Reidun Aanonli, 
Margrethe Møller, Arne Stabæk, Kari 
Johanne Berget, Bjørn Slapø, Solveig 
Bjerknes, Svein Gjersøe, Jon Øyvind 
Nordberg, Ingvild Nordberg Iversen, 
Elisabeth Lundby Valla, Vidar Furre 
Nergård og Morten Haug. 
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Oversikt over lederne i jubileumsåret 2015
 

 
GL Jon Øyvind Nordberg 

 

 
GA og FL Steinar Edsbergløkken 
 

 
FA Kristine Lundby Valla 
 

 
FA Helge Steffensen 
 

 
FA Svein Gjersøe 
 
  

 
FA Vidar Furre Nergård 
 

 
TL Elisabeth Lundby Valla 
 

 
TA Jan Ove Frengstad  
 

 
TA Torkel Flatberg 

 

 
TA Morten Haug

     
(GL – Gruppeleder, GA – Gruppeassistent, FL – Flokkleder, FA – Flokkassistent, TL – Troppsleder, 
TA – Troppsassistent) 
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Troppen klar for KL #Halsnes 1015 (2015) 
 
 

     

 
  
 
 
 

http://1.lorenskog3.speidergruppe.org/ 
 

www.facebook.com/ 1. Lørenskog 3 
 
 
 
 
 

      De beste turene!   De kuleste aktivitetene!   Humor og venner!   Opplevelser for livet! 

http://1.lorenskog3.speidergruppe.org/
http://www.facebook.com/

