
ÅRSMELDING 2015 
GJERPEN MSK SPEIDERGRUPPE 

 

Gruppen 

LEDERSITUASJONEN 

Speidergruppen har ved utgangen av 2015 10 ledere, fordelt på 3 i flokken, 4 i troppen, en i laget og to i 

gruppeledelsen.  Ledersituasjonen er på ingen måte tilfredsstillende. 

GRUPPESTYRE OG GRUPPETING 

Gruppetinget som er gruppens øverste formelle organ har avholdt 3 møter i 2015. 20 saker er blitt 
behandlet.  Gruppeleder har vært Einar Ramsli, selv om han etter lovene har hatt dette vervet for lenge. 

MEDLEMMER 

55 medlemmer betalte kontingent i 2015. Av dette var 46 medlemmer under 20 år.  I 2015 fikk vi 14 nye 
medlemmer. Sammen med Siljan MSK er speiderarbeidet det mest omfattende barne- og 
ungdomsarbeidet i menigheten. Medlemmene betaler en kontingent på 714 kr, hvorav 126 kr går til UNG, 
84 kr går til gruppa og resten til speiderforbundet sentralt og lokalt. 

Enheter 

FLOKK  

Flokkleder: Inger Kirsten Ramsli  

Flokkassistenter: Randi Fjose Johansen. Felix Heckel   

Hjelper i flokk  Hanne Marte Ramsli (vår), Kristen Kjellsen (høst) 

På våren var vi 8 småspeidere og på høsten 15 småspeidere. 

TROPP 

Troppsleder: Einar Ramsli 

Troppsassistent: Bente Oterholt, Marthe Thoresen, Anne Grete Dogsrød,  

Troppshjelper: Joakim Augestad (høst) 

Troppen har ved årsskiftet 20 aktive speidere fordelt på tre patruljer. 

LAG 

Vi har roverlaget BURN sammen med Siljan MSK. Kjetil Skovly er lagleder 

Nå teller laget 5 medlemmer fra Gjerpen MSK. 

Utstyr og lokaler 

Gruppen har hatt sin innebase på Betel her har vi to patruljerom samt vi bruker rom felles med 
søndagsskolen. Hovedrommet i kjelleren bruker vi når det er troppsmøter, dog ikke uten ulemper, da vi 
stadig må rydde vekk bord før møtet begynner. Styret har nå tillatt at vi henger opp et skilt om hvordan 
bordenes i salen skal stå. Dette håper vi forbedrer situasjonen 

Vi får fremdeles benytte loven til Bjarne til leirutstyr, men vi ønsket å ha det utstyret vi benytter mer 
jevnlig nede på misjonskirka. Dette har fungert bra med en tettpakket reol i ventilasjonsrommet. Vi kunne 
gjerne ha mer plass. 
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Hytte 

I september fikk vi leie den gamle røde kors hytta på Svanstul. En foreldregruppe har tatt på seg 

vedlikeholde, og uten det kunne vi ikke ha gått inn på en leieavtale. Bruken av hytta er i oppstartsfasen og 

vi regner med å få stor glede av den i årene som kommer. Hytta leies på åremål fra Løvenskiold Fossum 

og har 9 sengeplasser , men medregnet flatseng er det plass til opp mot 20 personer for overnatting. På 

Gruppeturen fikk vi testet bespisning for 25 og da var det trangt. 

Aktiviteter 

AKTIVITETER I FLOKKEN 

Året 2015 har vært et aktivt år for flokken. 

Tema for våren var livskvalitet.  Vi har besøkt Gjerpen kirke, lært om Gjerpen misjonskirke og hatt 
rollespill fra bibelen.  Vi har deltatt på en gudstjeneste og har deltatt på aktivitetslørdag under 
fellesmøtene. Vi har også vært ute på flere turer og deltatt på Sherakan skinn. 

Tema for høsten var kreativitet. Vi har besøkt Skien politistasjon. Vært på kanotur på Hoppestaelva. 
Besøkt lavoene flere ganger. Hatt juleverksted og laget stofftrykk. Vi har deltatt på et adventsmøte. Vi har 
også deltatt på gruppetur til den nye speiderhytta på Svanstul. Høydepunktet var grøtfesten med 
speideropptagelse av ti nye småspeidere.  

AKTIVITETER I TROPPEN 

Vinteren 2015 var det fokus på programområde livskvalitet. I januar besøkte vi Frelsesarmeen og ble kjent 

med ungdommer i speideren der og Frelsesarmeens virksomhet. 2015 var friluftslivets år og vi var med på 

åpningshelgen som var et arrangement i Skien Fritidspark for alle Skiensspeiderne. Friluftsliv har stått 

spesielt i fokus gjennom hele 2015! På vinteren fikk patruljene også prøvd seg på curling og vi fikk testet 

isfiske på uterliggerturen i mars.  Det ble tur til skolen i Luksefjell hvor tema var Førstehjelp! I løpet av 

våren deltok vi også på Show it i Gjerpen Misjonskirke. Vi var på sjøfiske på Olavsberget og prøvde oss på 

frisbegolf i Skien Fritidspark. 

Vi avsluttet semesteret med sommertur til Luksefjell. Der overnattet i gapahuk selv om været ikke var det 

beste. Turen startet i Luksefjell – vi gikk midtveis til Svanstul hvor vi overnattet og ble hentet av foreldre 

på parkeringsplassen på Svanstul. 

Årets flaggpatrulje ble Bjørn. 

Årets store begivenhet for 2 av våre speidere, Hanne Marte og Marthe, var verdensjamboree i Japan med 

over 32 000 speidere fra hele verden. I løpet av 3 uker fikk de en opplevelse for livet som troppen fikk 

høre om og se bilder fra høsten 2015. 

I år hadde vi en fantastisk kretsleir i Lunde med masse vannaktiviteter. Vi var 15 speidere og 2 ledere som 

dro på leir, og var stortropp sammen med Siljan MSK. Roverlaget og de eldste speiderne dro opp på 

fredag og satte opp matteltet og lagde en fin portal. Der hadde vi også ved flere anledninger besøk av 

vennskapstroppen vår fra Tyskland. Resultatet av dette blir kanskje en fellesleir med tyske, engelske og 

oss i 2018! 

Høstens speidermøter startet med kanotur i Leirkup.  Vi har hatt fokus på klatring og knuter og hver av 

patruljene har tatt diverse fordypningsmerker. Joti ble arrangert som vanlig på Midtbygda skole i Siljan 

hvor speidere fra Gjerpen MSK og Siljan MSK kom i kontakt med speidere fra ca 30 land. I tillegg til 
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chatting fikk speiderne prøve seg på bakemerket, opplæring i førstehjelp og knuter. På søndag stod vi opp 

litt trøtte og Gjerpenspeiderne avsluttet Joti helga med å delta på gudstjenesten i misjonskirka.  

Vi har i dag 3 patruljer Bjørn, Gaupe og Oter 

AKTIVITETER I LAGET 

Roverlaget arrangerte 1. hjelpskurs for hele troppen på våren. Laget dro på speiderleir dagen før den for å 

sette opp det store teltet og bygge portal. Ellers så har laget bygd videre på den permanente lavoen, men 

den er ikke ferdig… Enda. Vi har også fått med oss nye rover-aspiranter Joakim, Jon-Harald og Thea. Noe 

annet som roverlaget også har gjort, er å bidra litt til den nye speiderhytten vår med litt forskjellige 

pyntegjenstander. 

Arrangementer 

FELLESARRANGEMENT I GRUPPEREGI 

Gruppen arrangerte en skitur på Svanstul i mars. Her var også Barnas Ark invitert 

Gruppa markert seg i borgertoget på 17. mai. 

I november gikk gruppeturen til den nye Speiderhytta vår med innvielsesfest på kvelden for både tropp og 

flokk 

Speiderne var ansvarlig for bespisningen 1. søndag i advent. Der deltok også flere av speiderne i selve 
møtet. 

Grøtfesten ble tradisjonen tro arrangert den første onsdagen i desember. Der deltok over 70 foreldre og 
speidere. For mange var dette første møte med Gjerpen Misjonskirke. En stor takk til Dennis som holdt 
andakten for oss. 

ARRANGEMENT I KRETSENS REGI 

Vi deltok på St Georgsfeiringen i Brekkeparken sammen med alle Skienspeiderene. En patrulje fra troppa 
var i aksjon i kretsbannerkonkurransen. 

Troppa deltok på kretsleir i Lunde i august.. 

ARRANGEMENT I KORPS REGI  

 5 speidere, en leder deltok på Kombikurs på Hovden i september. Kursene gir speiderne opplæring og 
kunnskap om rollen som patruljeførere og senere ledere i speideren. I tillegg bidro ledere fra gruppa til 
den tekniske gjennomføringen. 

ARRANGEMENT I FORBUNDS REGI  

Troppa deltok på JOTI sammen med Siljanspeiderne. 

2 medlemmer Kari Marte Thoresen og Hanne Marte Ramsli deltok på Verdensspeiderleir i Japan. 
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Regnskap 

 

 

I år er det underskudd, heldigvis har gruppa noe midler å tære på, men det er viktig en beholder 
inntektene på det nivået som vi har i dag og aller helst øke de. Medlemmene bidrar gjennom kontingent 
og egenbetaling for arrangementer til ca 40% av inntektene til gruppa. 


