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GJERPEN MSK SPEIDERGRUPPE 

 

Gruppen 

LEDERSITUASJONEN 

Speidergruppen har ved utgangen av 2013 8 ledere, fordelt på 4 i flokken og 3 i troppen og en uten 

spesiell enhetstilknytning. I tillegg er det en far som hjelper en del til i troppen. Ledersituasjonen er på 

ingen måte tilfredsstillende. 

GRUPPESTYRE OG GRUPPETING 

Gruppetinget som er gruppens øverste formelle organ har avholdt 2 møter i 2013. Gruppeleder har vært 
Einar Ramsli, selv om han etter lovene har hatt dette vervet for lenge. 

MEDLEMMER 

48 medlemmer betalte kontingent i 2013. Av dette var 41 medlemmer under 20 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 37 aktive medlemmer. I 2013 ble 8 nye barn opptatt som 
speidere. Sammen med Siljan MSK er speiderarbeidet det mest omfattende barne- og ungdomsarbeidet i 
menigheten. 

ÆRESKNIV 

Bente Oterholdt og Randi Fjose Johansen ble tildelt speiderforbundets æreskniv for stor innsats i 

speiderarbeidet. 

Enheter 

FLOKK  

Flokkassistent: Inger Kirsten Ramsli,  Felix Heckel, Randi Fjose Johansen, Anne Grete Doksrød 

Flokken har ved årsskiftet 5 aktive barn. Årsaken til nedgangen er at Venstøp skole har en markert 
nedgang i elevtallet. 

TROPP 

Troppsleder: Einar Ramsli 

Troppsassistent: Bente Oterholt, Kari Marthe Thoresen (høst), Geir Åsmund Gløsmyr  

Troppen har ved årsskiftet 21 aktive speidere fordelt på tre patruljer. 

LAG 

Gruppa har fire medlemmer som er i roveralder. Vi har sammen med Siljan MSK startet opp roverarbeid. 

Utstyr og lokaler 

Gruppen har hatt sin innebase på Betel etter oppussingen i vinter. I vår fikk vi låne Vennstøp Bedehus.  

De nye lokalene i kjelleren fungerer greit for patruljemøter (på to patruljerom + ett felles rom). Når vi har 
tropp- og gruppe-møter må vi dessverre rydde spisesalen, noe som er tungvint.  Flokkmøte i barnekirken 
fungerer greit når det er så få speidere i flokken. Gruppa har anskaffet inventar i lokalene for ca 10.000 kr.  
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Vi har i forbindelse med 60 års jubileet fått lov til å ha en utstilling i kjelleren som markerte 
speiderarbeidet i menigheten. Vi håper at dette kan bli noe permanent, slik at vi kan vise fra at 
menigheten driver speiderarbeid. 

Gruppen har mye utstyr. I år fornyet vi leirkassene til mer handterbare aluminiumskasser for leirbruk, 

anskaffet nye haikeduker og nye gassfyrte stormkjøkken til patruljene. 

Aktiviteter 

AKTIVITETER I FLOKKEN 

Flokken har hatt bra oppmøte og aktivitet gjennom hele året. Vi har hatt en god balanse mellom inne- og 
ute-møter. På våren hadde vi 10 i flokken som var ivrige til å møte. Vi har hatt fordypningsmerke 
kreativitet og livskvalitet, samt aktivitetsmerker som fiske, kniv og sunn mat. Denne høsten har vi kun hatt 
5 i flokken. Det er litt for få for å få til gode møter, og det vil være viktig å rekruttere nye medlemmer. 

AKTIVITETER I TROPPEN 

Troppen har hatt stor aktivitet gjennom året. Våren gikk med til å forberede den store landsleiren vi var 

på i Stavanger. Her møttes 12.000 speidere til en ukesleir. Fra Gjerpen var vi 18 stykk og sammen med 

Siljan MSK var vi en stor gjeng. 

Vi har gjennomførte programmerket kreativitet på høsten. I tillegg til programmerkene har speiderne tatt 

flere fordypningsmerker.  

Vi har stor glede av å samarbeidet med speidergruppa i Siljan. Det går på møtebesøk og felles 

arrangement og turer. Vi hadde også, tradisjonen tro,  Joti i Siljan i høst. Dette er et arrangement der vi 

får kontakt med speidere over hele verden på internett. Kanoene er blitt flittig brukt med kanoturer med 

overnatting. I høst hadde vi også en felles tropps-/ gruppetur til Skautvet leirsted ved Farris.  

Speiderne var ansvarlig for bespisningen både på menighetens sommerfest og 1. søndag i advent. På det 

siste deltok også flere av speiderne i selve møtet. 

AKTIVITETER I LAGET 

Roverlaget startet opp i høst og vi har felles roverlag med Siljan MSK. Det nye navnet for laget er BURN. 

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. 

Speiderne var ansvarlig for bespisningen både på menighetens sommerfest og 1. søndag i advent. På det 
siste deltok også flere av speiderne i selve møtet. 

Også i år hadde gruppen 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. I år markerte vi 60. årsjubileet sammen med 
juleavslutningen. Tidligere ledere var invitert med feste og mange kom. 

ARRANGEMENT UTAD 

Gruppa var med på speideraksjonen og gikk med bøsser i området rundt Venstøp. Pengene (2.964) gikk til 

barn i Liberia.  
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ARRANGEMENT I KRETSENS REGI 

Vi deltok på St Georgsfeiringen i Brekkeparken sammen med alle Skienspeiderene. Troppa deltok på 
kretsbannerkonkurransen. Flokken var i aksjon i småspeiderkonkurransen, Shere Kahns skinn. 

 
ARRANGEMENT I KORPS REGI  

5 speidere,to rover og en leder deltok på Kombikurs på Hovden i september. Speiderne var representert 
på peff 1, peff 2 og ass kursene, mens roverene tok ett turlederkurs. Kursene gir speiderne opplæring og 
kunnskap om rollen som patruljeførere og senere ledere i speideren.  

 
ARRANGEMENT I FORBUNDS REGI  

Troppa deltok på JOTI sammen med Siljanspeiderne. 

 

 

 

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. Alternativet er at vi må øke kostnadene ved å være medlem. 

Speiderne betaler i dag ca 600 kr i medlemskontingent hvorav ca 80 kr går til gruppa og 140 kr til 

Misjonsforbundet UNG. 

Regnskap 2013

 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter

Flagging 20 130,00     19 000,00     

Offentlig støtte 32 321,50     18 000,00     

Privat støtte 7 097,40       6 000,00       

mva kompensasjon 3 267,00       3 000,00       

Kontingent 5 458,70       2 000,00       

Utleie -                 

Deltagerbetaling 9 950,00       6 000,00       

Diverse inntekter -                 

Videresalg speiderartikler 6 613,00       9 621,00       12 000,00     12 000,00     

Andre arrangement 28 718,41     15 000,00     

Sommerleir tropp 46 220,00     55 859,60     57 000,00     76 000,00     

Forbruksmateriell 2 680,53       5 000,00       

Utstyrsanskaffelse 25 140,58     20 000,00     

Kursutgifter 5 000,00       2 000,00       

Speideraksjonen 2 964,00       2 964,00       5 000,00       5 000,00       

Lederomsorg 8 889,81       5 000,00       

Andre utgifter 556,00           3 000,00       

Renter 416,00           300,00           

Total 134 437,60   139 429,93   128 300,00   143 000,00   

Over/underskudd -4 992,33      -14 700,00   

Regnskap Budsjett


