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ÅRSMELDING 2009 
GJERPEN NMU SPEIDERGRUPPE 

GRUPPEN 

Ledersituasjonen 

Speidergruppen hadde i 2009 11 ledere, fordelt på 4 i flokken og 4 i troppen og tre uten spesiell 
enhetstilknytning. Med den store tilstrømmingen av barn til flokken har det til tider vært for lite med 
ledere. Som en konsekvens av det vil vi fra høsten av ikke kunne gi ett tilbud til 2. klassinger, men vil 
konsentrere arbeidet i flokken om 3. og 4. klassinger.  

Vi har hatt med ledere på lederkurs i korps-regi.  

Gruppestyre og gruppeting 

Gruppetinget som er gruppens øverste formelle organ har avholdt 3 møter i 2009. Gruppeleder har vært 
Einar Ramsli. På gruppetinget 11. november ble Øystein Johansen valgt til materialforvalter/gruppe-
assistent.  Gruppestyret har bestått av Einar Ramsli (gruppeleder), Ingar Nordang (kasserer), Bente 
Oterholt (troppsleder) og Jan Gunnar Hammer (flokkleder). 

Medlemmer 

64 medlemmer betalte kontingent i 2009. Av dette var 53 medlemmer under 18 år. 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 53 aktive medlemmer. I 2009 ble 8 nye barn opptatt som 
speidere. 

ENHETER 

Flokk  

Flokkleder: Jan-Gunnar Hammer 

Flokkassistent: Inger Kirsten Ramsli, Einar Ramsli (vår), Lynn Spade, Trine Helgen, Elisabet Hammer(høst) 

Hjelpeledere: Vårsemesteret Eliana og Dayver fra Colombia. 

Flokken har ved årsskiftet 28 aktive barn, hvorav 2 er medlemmer i Siljan NmU. Antall barn på møtene har 
variert mye med en topp i høst på over 30 barn. Fra høsten fikk vi over 4 småspeidere fra Siljan NMU. 
Dette på grunn av avvikling av småspeideren i Siljan 

Ledersituasjonen har vert stabil. Vi er avhengig å være 3 ledere på hvert møte for å få tilstrekkelig ro. 

Tropp 

Troppsleder: Bente Oterholt 
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Troppsassistent: Merete Hammer, Randi Fjose Johansen (høst), Øystein Johansen (høst), Einar Ramsli 
(høst),  

Hjelpeledere: Vårsemesteret Eliana og Dayver fra Colombia. 

Troppen har ved årsskiftet 17 aktive medlemmer. Troppen har tre patruljer. 

UTSTYR OG LOKALER 
Gruppen har sin innebase på Betel. Lokalene er ikke helt tilpasset gruppens behov og vi håper at dette vil 
bli bedret i forbindelse med de planlagte byggearbeidene. 

Den viktigste arenaen for speiderarbeidet er imidlertid naturen. Bjarne Watland Pedersen har velvillig 
stillet et område på sin eiendom til rådighet for en lavvoleir. Arbeidet med å lage en permanent gapahuk 
på samme plass er godt i gang. Til dette arbeidet har vi hatt hjelp fra foreldrene. Lavvoene er moden for 
utskifting 

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

AKTIVITETER 

Aktiviteter i flokken(e) 

Småspeiderne har hatt stor aktivitet gjennom hele året. I løpet av vår semesteret var vi gjennom 
programmerket Kreativitet. I høstsemesteret var vi gjennom programmerket vennskap. I tillegg til 
programmerkene har vi hvert gjennom flere fordypningsmerker. Vi har i tillegg til tradisjonelle 
speideraktiviteter besøkt, Skien fritidspark (klatring), Siljan skisenter. Småspeiderene hadde leir sammen 
med Siljan NmU ved Sporevann 

Aktiviteter i troppen 

Også troppen har hatt stor aktivitet gjennom året. . Vi har også hatt noen fine turer i Luksefjell 

(huleturer). Sammen med Siljan NmU hadde vi Jota/Joti. Dette er et arrangement der vi får kontakt med 

speidere over hele verden på radio eller internett De store opplevelsene var at stifinnerne var med på 

Norges Speiderforbunds landsleir på Åndalsnes, mens vandrerne besøkte vennskapsgruppen i England.  Vi 

har gjennomført programmerkene livskvalitet (vår) og kreativitet (høst). I tillegg til programmerkene har 

vi vert gjennom flere fordypningsmerker 

ARRANGEMENTER 

Fellesarrangement i grupperegi 

Gruppen arrangerte en gudstjeneste i menigheten våren 2009. 

Gruppa markert seg i borgertoget på 17. mai. 

I år hadde gruppen for første gang på lang tid en felles avslutning for sommeren. Gruppen hadde også en 
felles juleavslutning, der foreldrene var invitert. Her ble aktivitetene i flokken og troppen presentert med 
bilder. Det var en stilfull opptagelse og en fin overgangs-sermoni.   8 medlemmer ble opptatt som 
speidere og 5 fornyet speiderløfte i forbindelse med at de var ferdig med aspirantgraden i troppen. 
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Arrangement utad 

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

Timor.  

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.  

Gruppen var representert på kretsens årsmøte. 

ARRANGEMENT I KORPS REGI  
2 ledere og noen speidere var med på korpset sitt KOMBI-kurs på Hovden. Et kurs beregnet for ledere og 
patruljeførere/assistenter. 

ARRANGEMENT I FORBUNDS REGI  
Stifinnerpatruljen sammen med ledere deltok sammen med 8000 andre på Norges speiderforbunds 
landsleir på Åndalsnes. 

REGNSKAP 2009 

 

 Inntekter Utgifter

Flagging 15 762,00              

Støtte 28 160,95              

Kontingent 4 526,00                

Utleie 1 200,00                

Kalender salg 6 200,00                -                       

Videresalg speiderartikler 5 220,00                900,00                 

Andre arrangement 3 675,00                9 965,40             

Landsleir 20 054,00              28 803,60           

Englandsleir 26 400,00              32 782,76           

Forbruksmateriell 18 237,97           

Utstyrsanskaffelse 2 999,00             

Kursutgifter 9 900,00             

Speideraksjonen 3 238,50                3 238,50             

Andre utgifter 887,00                 

Renter 1 376,15                -                       

Total 115 812,60            107 714,23         

Overskudd 8 098,37                


