
ÅRSMELDING 2016 
GJERPEN MSK SPEIDERGRUPPE 

 

Gruppen 

LEDERSITUASJONEN 

Speidergruppen har ved utgangen av 2016 8 ledere, fordelt på 3 i flokken, 2 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 2 møter i 2016, samt noen 
koordineringsmøter i forbindelse med gruppeturer. 20 saker er blitt behandlet.  Gruppeleder har vært 
Einar Ramsli, selv om han etter lovene har hatt dette vervet for lenge. 

MEDLEMMER 

48 medlemmer betalte kontingent i 2016. Av dette var 38 medlemmer under 20 år.  I 2016 fikk vi 6 nye 
medlemmer. Sammen med Siljan MSK er speiderarbeidet det mest omfattende barne- og 
ungdomsarbeidet i menigheten. Medlemmene betaler en kontingent på 730 kr, hvorav 129 kr går til UNG, 
90 kr går til gruppa og resten til speiderforbundet sentralt og lokalt. 

Enheter 

FLOKK  

Flokkleder: Randi Fjose Johansen  

Flokkassistenter: Inger Kirsten Ramsli (vår), Helene Bjørsvik (høst)   

Hjelper i flokk: Kristen Kjeldsen 

På våren var vi 12-15 småspeidere og på høsten 8-9 småspeidere. 

TROPP 

Ledere i troppen i år har vært Bente Oterholt og Anne Grete Doksrød med god hjelp fra nyopprettet 
førerpatrulje. 

Troppen har ved årsskiftet 14 aktive speidere fordelt på tre patruljer. 

LAG 

Vi har roverlaget BURN sammen med Siljan MSK. Marte Thorstensen var lagleder på våren, mens Thea 

Marie Christensen og Jon Harald Johansen har delt ledelsen i høst. 

Nå teller laget 8 medlemmer fra Gjerpen MSK. 

Utstyr og lokaler 

Gruppen har hatt sin inne base på Gjerpen misjonskirke, 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. Vi har hengt opp et skilt om hvordan 
bordenes i salen skal stå. Dessverre har dette ikke hat vesentlig effekt. 

Vi får fremdeles benytte loven til Bjarne til leirutstyr og kanoer, men vi ønsket å ha det utstyret vi 
benytter mer jevnlig nede på misjonskirka. Hytta på Svanstul er også benyttet. Dette har fungert bra med 
en tettpakket reol i ventilasjonsrommet.  
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Gruppa har gått til anskaffelse av to leirtelt. Dette har vært mulig på grunn av støtte fra lokalutvalget. 

Hytte 

Vi er så heldige å disponere hytte på Svanstul. En foreldregruppe har tatt på seg vedlikeholdet, og uten 

det kunne vi ikke ha gått inn på en leieavtale. Hytta er nå malt opp utvendig og fått nye vinduer. Den 

framstår nå som en flott hytte og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. 

Hytta er brukt både til patruljeturer, troppsturer og flokkturer. Hytta leies på åremål fra Løvenskiold 

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

overnatting. Vi har også hatt noe utleie, blant annet så var hytta senteret for Skiensspeidernes ”natt i 

naturen” arrangement. 

I nærheten har vi bygget det som kanskje er Grenlands største gapahuk med plass til 18 overnattende. 

Dette er gjort med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DnB og med dugnadsinnsats fra foreldre og 

ansatte i Gjensidige. 

Aktiviteter 

AKTIVITETER I FLOKKEN 

Året 2016 har vært et fint og aktivt år for flokken. 

På våren var vi en relativt stor gruppe med 12 – 15 speidere på hvert møte. 

Derfor ba vi om hjelp fra foreldrene og satte opp en vaktliste over alle foreldrene.  Det ble en fin erfaring 
både for lederne og foreldrene. 

Tema for våren var vennskap. Vi hadde mange turer både på ski og til fots. Og vi deltok på 
småspeiderkonkurransen i Lundedalen. 

I høst har vi hatt en fin flokk på 8-9 speidere. 

Tema for høsten var samfunnsengasjement. Vi besøkte brannstasjonen i Porsgrunn. Speiderne har lært 
litt om Romania. Dette fordi MSK skal ha dette som fremtidig misjonsprosjekt. Padletur på Hoppestaelva 
og turer til «lavoene» har også stått på programmet. 

Høydepunktet både på våren og høsten har vært overnattingstur på speiderhytta på Svanstul  

AKTIVITETER I TROPPEN 

Vinteren 2016 var fokuset vennskap og verdens vennskapsmerke. Flere fikk laget egen speiderkappe som 

skulle tas med på speiderleir sommeren 2016. 

I april deltok vi på årets kretsbannerkonkurranse som ble avholdt i Lundedalen i Skien sentrum. En ny 

opplevelse med byspeiding for våre speidere som er mest vandt til å overnatte i skogsterreng. 

Sommerens leir var i Evje. En felles korpsleir hvor tema for leiren var «Fem fingre, en hånd». Fem ulike 

korps var med på leiren, men ulike måter å gjøre ting på. Korpsene har mye til felles men er også ulike. 

Ved å jobbe sammen som fingrene på en hånd kan vi oppnå mye! 

I høst har speiderne hatt fokus på matauk, kart og kompass. Vi startet høstsemesteret med padletur – 

målet var å padle rett! Tur til Garvann ble det i september hvor vi plukket bær og sopp til speidernes 

festmiddag. Vi har i dag 3 patruljer Bjørn, Gaupe og Oter. Patruljeførere og assistenter fra disse tre 

patruljene har i høst deltatt i Oppdrag Førerpatruljen.  Formålet er å fordele ansvar i speiderarbeidet og å 
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gjøre førerpatruljen mer selvstendig. Opplegget har vært gøy å være med på og har gjort førerpatruljen 

både mer engasjert og delaktig i speiderarbeidet. Høydepunktet i høst var nok overnattingsturen til 

Kjærra Fossepark og dagen i Høyt og Lavt Klatrepark. 

 Joti ble arrangert av Roveren i Gjerpen MSK og ble i år holdt i Gjerpen Misjonskirke. Speidere fra Gjerpen 

og Siljan MSK kom i kontakt med speidere fra ca 30 land. På søndag stilte speiderne opp (litt trøtte) på 

gudstjenesten på misjonskirka. 

Høsten har også gått med til dugnad på speiderhytta på Svanstul. En flink dugnadsgjeng har bidratt til at 

hytta nå er nymalt og flott. I tillegg har vi fått penger fra Sparebank stiftelsen DnB til egen gapahuk som 

ble satt opp med dugnadshjelp fra ansatte i Gjensidige. 

 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 pastor Dennis som holdt andakt for oss på grøtfesten og som også har holdt andakt for oss 

hele denne høsten! 

AKTIVITETER I LAGET 

I januar deltok vi på kom deg ut dagen. Vi deltok på St. Georgs dagen. Vi deltok i borgertoget. 

I løpet av året har laget hatt tre overnattingsturer og deltatt på to gudstjenester sammen med gruppa. 

Laget var representert med 3 rovere på korpsleir. 

Roveren arrangerte Joti for Gjerpen og Siljan.  Vi har tre som begynte som roveraspiranter i høst. 

Arrangementer 

FELLESARRANGEMENT I GRUPPEREGI 

Vintertur til Svanstul ble det med overnatting ute. Litt kaldt og vått ble det, men alle synes det hadde vært 

en fin tur. Vi deltok også på Gudstjeneste på misjonskirken på våren. 

Gruppa markert seg i borgertoget på 17. mai. 

I november gikk gruppeturen til den Speiderhytta vår med innvielse av den gapahuken. 

Speiderne var ansvarlig for bespisningen 1. søndag i advent. Der fikk menigheten en billedserie fra 
sommeren speiderleir. 

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. To patruljer fra troppa 
var i aksjon i kretsbannerkonkurransen. 

ARRANGEMENT I KORPS REGI  

3 ledere deltok på korpsting. På dette tinget ble Bente Oterholdt valgt inn i korpsstyret. 

Troppa deltok på korpsleiren på Evje. 

2 speidere deltok på Falkeleir 



Årsmelding Gjerpen MSK speidergruppe   4 av 4 

 

7 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. Lokal arrangør var roverlaget 

 

 

 


