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ÅRSMELDING 
GJERPEN NMU SPEIDERGRUPPE 

GRUPPEN 

Ledersituasjonen 

Speidergruppen hadde i 2008 12 ledere, fordelt på 5 i flokken og 5 i troppen og to uten spesiell 
enhetstilknytning. Med den store tilstrømmingen av barn til flokken har det til tider vært lite, det har 
derfor vært på tale med adgangsbegrensning. I troppen sluttet 3 ledere ved årsskiftet og det er derfor 
stort behov for nye ledere her. 

Vi har hatt med ledere på lederkurs både i NmU-speiderregi og i kretsregi. 

Eliana og Dayver har vært med som hjelpeledere i høstsemesteret 

Gruppestyre og gruppeting 

Gruppetinget som er gruppens øverste formelle organ har avholdt 3 møter i 2008. Gruppeleder har frem 
til 12. november vært Tor Severinsen. På dette gruppetinget ble Einar Ramsli valgt til gruppeleder. 
Sammen med han består gruppestyret av Ingar Nordang (kasserer), Bente Oterholt (troppsleder) og Jan 
Gunnar Hammer (flokkleder). 

Medlemmer 

69 medlemmer betalte kontingent i 2008. Antall aktive medlemmer varierte i løpet av året etter hvert 
som barn har begynte og sluttet. Det er naturlig med et visst frafall i løpet av året. Ved årsskiftet er det 56 
aktive medlemmer. I 2008 ble 14 nye barn opptatt som speidere. 

Aldersfordelingen blant de aktive medlemmene (eskl. ledere) er som vist på figuren under: 
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Definerte mål og satsningsområder 

På gruppetinget 12. november ble følgende spesielle mål for gruppen vedtatt: 

 at alle speiderne skal oppfylle kravet til Vær beredt merket for sin aldersgruppe i løpet av tiden 
som småspeider, stifinner og vandrer. 

 gjennomføre aktiviteter til ett av program merkene hvert halvår, slik at medlemmene har mulighet 
til, i løpet av tiden som småspeider, stifinner og vandrer, å gjennomføre alle program merkene for 
sitt alderstrinn 

 friluftslivsaktiviteter som støtter opp om målene til programmerket friluftsliv skal utgjøre rammen 
om arbeidet 

 bruke fordypningsmerker som krydder i arbeidet og som en støtte for programmerkene 

 Det skal legges til rette for at de medlemmene som ønsker å arbeide for å oppnå speidersjefens 
topputmerkelse får anledning til dette. 

ENHETER 

Flokk  

Flokken har ved årsskiftet 25 aktive medlemmer. Antall barn på møtene har variert mye med en topp i 
høst på nærmere 30 barn. Flokken er delt opp i tre kull. 

Tropp 

Troppen har ved årsskiftet 21 aktive medlemmer. Troppen har tre patruljer. 

UTSTYR OG LOKALER 
Gruppen har sin innebase på Betel. Lokalene er ikke helt tilpasset gruppens behov og det er arbeid i gang 
for å definere behovet for innearealer. Dette vil bli lagt frem for menighetens styre for videre drøftinger. 

Den viktigste arenaen for speiderarbeidet er imidlertid naturen. Bjarne Watland Pedersen har velvillig 
stillet område til rådighet for en lavvoleir. I løpet av 2008 er det blitt laget en enkel hinderløype på 
området. I tillegg har en startet opp arbeidet med å lage en permanent gapahuk på samme plass. Dette 
arbeidet har vi hatt hjelp fra foreldrene til. 

Gruppen har mye utstyr, spesielt er vi godt utstyrt med kanoer/kajakker. Leirutstyret trengs noe fornying. 

AKTIVITETER 

Aktiviteter i flokken(e) 

I 2008 har flokken hatt 32 møter, både ute og inne. I tillegg har vi hatt 2 turer og en minileir. Minileiren i 
Luksefjell (Bløygen), var sammen med Siljan NmU. Her deltok 30 speidere.  

I 2008 har aktivitetene på møter og turer konsentrert seg om programmerkene Livskvalitet og 
Samfunnsengasjement. I tillegg til programmerkene har vi hvert gjennom flere  fordypningsmerker. Vi har 
også hatt andre aktiviteter enn de tradisjonelle speideraktivitetene. Vi har blant annet besøkt 
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avfallssorteringsanlegget i Bjorstaddalen og Himalaya klatrepark. Et av høydepunktene i vår var at flokken 
vant kampen om Shera Kans skinn. Tradisjonens tro deltok flokken i speideraksjonen. 3.300 kr ble samlet 
inn og pengene gikk til barn i Siri Lanka. 

Aktiviteter i troppen 

Speiderne i troppen samles hver onsdag på Betel eller i de flotte lavvoene i ”Bjarne”-skogen. Vi har også 

hatt noen fine turer sammei i Luksefjell (huleturer). Årset høydepunkt var korpsleir for NmU-speiderne i 

Rosendal utenfor Bergen. Sammen med Siljan NmU og Skien NmU hadde vi Jota/Joti. Dette er et 

arrangement der vi får kontakt med speidere over hele verden på radio eller internett. 

Noen fra troppen deltok på NmU-speiderenes patruljeførerkurs på Hovden. 

ARRANGEMENTER 

Fellesarrangement i grupperegi 

Gruppa markert seg i borgertoget på 17. mai. 

Tradisjonen tro ble det arrangert gruppetur til Luksefjell i høstsemesteret. I år hadde gruppen for første 
gang på lang tid en felles avslutning før jul.  På dette møtet ble 13 medlemmer opptatt som speidere og 5 
fornyet speiderløfte i forbindelse med at de var ferdig med aspirantgraden i troppen. 

Gruppen deltok på en gudstjeneste i menigheten høsten 2008. 

Arrangement utad 

Flokken var med på speideraksjonen og gikk med bøsser i området rundt Limi. Pengene gikk til barn i Siri 

Lanka. 

Arrangement i kretsens regi 

Flokken var med på karneval i kretsens regi 

Flokken var også i år med på kretsens småspeiderkonkurranse – kampen om Shera Kans skinn. I år gikk 
flokken til Gjerpen NmU helt til topps for første gang. 
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REGNSKAP/BUDSJETT 
Regnskapet viser et overskudd på 26.517,10. Årsaken til dette store overskuddet er etterbetaling fra 
kommunen vedrørende flagging og høyere kontingentinntekter enn tidligere. 

 Inntekter Utgifter

Flagging 30 982,00        

Støtte 27 500,00        

Kontingent 13 236,00        

Intekter sommerleir 10 320,00        

Andre inntekter 4 729,78           

Egenbetaling aktivitet 4 609,00           

Kalender inntekt 2 800,00           

Videresalg speiderartikler 2 200,00           

Kostnadere sommerleir 23 875,00            

Kostnad aktivitet 17 568,93            

Utstyrsanskaffelse 13 905,25            

Kursutgifter 4 050,00              

Korpsting 2 500,00              

Innkjøp for vidersalg 2 043,00              

Kalender utgift 1 600,00              

Matvarer 1 779,00              

Andre utgifter 1 544,50              

Ref kontingent ledere 994,00                 

Total 96 376,78        69 859,68            

Overskudd 26 517,10         

For detaljer vises det til revidert regnskap.  

Gruppen er nå registrert i frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer 993 505 943.  Dette gjør at det 
er mulig å støtte gruppen gjennom den såkalte grasrotandelen av overskuddet til Norsk Tipping. Hvordan 
dette gjøres, er beskrevet på speiderdelen av hjemmesiden til menigheten. 

 

AKTIVA    PASSIVA  

Kasse pr 31.12.08 921,00  Formuen var pr 31.12.07 39.075 

Skandia-banken 31.12.08 3.581  Avsatt ikke bet regninger 9.170 

DnB-Nor 31.12.08 0    

GS-banken 31.12.08 50.960    

GS-banken 31.12.08 19.300  Overskudd 26.517 

  74.762   74.762 

 

Revidert og funnet i orden 14.01.09 Roger Wahlstrøm, Ingar Skilbred og Bjørg S Oterholt 

Beholdning i bank og kasse foreldreforening var ved årsskiftet 70.279,59 


