
ÅRSMELDING 2017 
GJERPEN MSK SPEIDERGRUPPE 

 

Gruppen 

LEDERSITUASJONEN 

Speidergruppen har ved utgangen av 2017 7 ledere, fordelt på 2 i flokken, 2 i troppen, en i laget og to i 

gruppeledelsen.  Ledersituasjonen er på ingen måte tilfredsstillende. Ledersituasjonen gjør at vi er 

forsiktig med å rekruttere inn i nye medlemmer. 

GRUPPESTYRE OG GRUPPETING 

Gruppetinget som er gruppens øverste formelle organ har avholdt 2 møter i 2017, samt noen 
koordineringsmøter i forbindelse med gruppeturer. 18 saker er blitt behandlet. Gruppeleder har vært 
Einar Ramsli, selv om han etter lovene har hatt dette vervet for lenge. Ingard Nordang er kasserer. 

MEDLEMMER 

44 medlemmer betalte kontingent i 2017. Av dette var 35 medlemmer under 20 år.  I 2017 fikk vi 3 nye 
medlemmer. Sammen med Siljan MSK er speiderarbeidet det mest omfattende barne- og 
ungdomsarbeidet i menigheten. Medlemmene betaler en kontingent på 740 kr, hvorav 132 kr går til UNG, 
90 kr går til gruppa og resten til speiderforbundet sentralt og lokalt. 

Enheter 

FLOKK  

Flokkleder: Randi Fjose Johansen  

Flokkassistenter: Helene Bjørsvik (vår)   

Hjelper i flokk: Kristen Kjeldsen (vår) 

På høsten har flere hjulpet til både rovere og Einar og Inger Kirsten Ramsli, samt at mange av foreldrene 
har vært med på møtene når vi har vært ute. 

Flokken har ved årsskiftet 10 aktive småspeidere 

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

Troppen har ved årsskiftet 12 aktive speidere. 

LAG 

Vi har roverlaget BURN sammen med Siljan MSK. Thea Marie Christensen (Siljan MSK) har vært lagleder 

mens Jon Harald Johansen  (Gjerpen MSK) har vært lagassistent. 

Nå teller laget 8 betalende 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.  
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Vi får fremdeles benytte låven til Bjarne til leirutstyr og kanoe.  Det utstyret vi benytter mer jevnlig er 
lagret nede på misjonskirka. Dette har fungert bra med en tettpakket reol i ventilasjonsrommet. Hytta på 
Svanstul er også benyttet for leirutstyret. 

Gruppa har gått til anskaffelse av to leirtelt.  

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. 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.  

Gapahuk har nå fått en flott grillplass, noe vi har fått til ved hjelp av støtte fra lokalutvalget. 

Aktiviteter 

AKTIVITETER I FLOKKEN 

Året 2017 har vært et fint og aktivt år i flokken. 

Vi har en fin gjeng ivrige småspeidere som møter trofast opp. På våren var vi 10 -11 på møtene. I høst har 

vi vært 12 på de aller fleste møtene.  

Livskvalitet var program merke på våren med besøk hos Trygve i Skien kirke. Vi har også lært om sunn mat 

og laget også godteri. Vi deltok på Shere Kahns skinn og var med på gruppetur til Svanstul. 

I høst har vi hatt kreativitet som program merke. Laget fiskestang, bokmerke, malt porselenkrus, padlet i 

kano og prøvd fiskelykken. 

De beste møtene har vært utemøtene enten det er på skøytebanen eller når vi er i lavoOen. 

AKTIVITETER I TROPPEN 
Vi har hatt et aktivt år i troppen med fokus på mange merker.  

Våren gikk mye med til forberedelse til landsleir i Bodø som ble årets happening. Vi fikk allikevel deltatt på 

Kretsbannerkonkurransen i Kjosen sammen med Grenland Krets og Menighetstur til Vegårshei. Bygging av 

fuglekasser og klatring i Skien Fritidspark ble også gjennomført. 

I høst har vi hatt fokus på dyrespor og tatt speiderens jaktprøve. Besøk på miljøstasjonen – for å lære med 

om hvordan vi sorterer søppel. JOTI ble i år gjennomført på Midtbygda skole i Siljan sammen med 

speideren i Siljan MSK. God Tørn har det også blitt tid til – dugnad på speiderhytte og ferdigstilling av 

gapahuken på Svanstul. 

 

Programmerket for våren var Friluftsliv og høsten Samfunnsengasjement. 
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For øyeblikket har vi speidere i ungdomsskolealder og ser at overgangen fra Flokk til Tropp er utfordrende 

fordi aldersgapet blir for stort. 

For å få til en bedre overgang og å sikre tilvekst i Tropp så bør det aktivt rekrutteres speidere fra Venstøp 

og Gjerpen Barneskole, men det krever flere ledere i Troppen.  

AKTIVITETER I LAGET 

I løpet av 2017 har Roverlaget Burn hatt 11 møter på våren og 16 møter på høsten. Noen av disse møtene 

er tilleggsmøter hvor vi hjelper til på troppsmøtene/flokkmøtene hos Gjerpen og Siljan. Vi har hatt 6 turer 

og noen av roverne deltok i roverleiren under Landsleiren i Bodø. Roverlaget var også med på Kretsting og 

gudstjenester 

Vi har tatt opp 5 nye rovere 

Roverlaget hadde 8 aktive medlemmer ved inngangen av 2017 

Roverlaget hadde 9 aktive medlemmer ved utgangen av 2017 

Arrangementer 

FELLESARRANGEMENT I GRUPPEREGI 

Vintertur til Svanstul ble det med overnatting ute. Flott være med egent skirenn. Speiderene i troppa fikk 

prøve hvor vanskelig det er å gå rett etter ett kompass. Vi deltok også på Gudstjeneste på misjonskirken 

både på våren og høsten. 

Gruppa markert seg i borgertoget på 17. mai. 

Speiderne var ansvarlig for bespisningen 1. søndag i advent. På dette møtet var mange speidere i aksjon. 
Menigheten fikk også et lite innblikk i aktiviteten i gruppa vie en bildeserie. 

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 Kjetil 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. Flokken deltok på kretskonkurransen Shere Kahns skinn 

ARRANGEMENT I KORPS REGI  
2 speidere deltok på patruljeførerleir i Haugesund (Breiflabben), en nyvinning for korpsets del. 

10 speidere 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 3 ledere fra gruppa til den 
tekniske gjennomføringen. 

ARRANGEMENT I FORBUNDS REGI  
Troppa og laget var med på landsleiren i Bodø 

Troppa og laget deltok på JOTI sammen med Siljanspeiderne.  
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Regnskap 2017

 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter

Flagging 15 125,00     15 000,00     

Offentlig støtte 30 726,00     15 000,00     

Privat støtte 27 292,50     12 000,00     

mva kompensasjon -                 8 000,00       

Kontingent 3 540,00       3 000,00       

Utleie -                 

Deltagerbetaling 8 340,00       6 000,00       

Diverse inntekter 301,00           

Videresalg speiderartikler 3 916,00       3 481,00       3 000,00       3 000,00       

Andre arrangement 19 555,02     17 000,00     

Sommerleir tropp 70 752,00     81 133,63     40 000,00     50 000,00     

Forbruksmateriell 5 123,51       8 000,00       

Utstyrsanskaffelse 30 819,20     30 000,00     

Kursutgifter 5 600,00       3 000,00       

Speideraksjonen -                 -                 

Lederomsorg 5 749,66       7 000,00       

Hytta 1 989,00       9 821,80       

Andre utgifter 755,00           3 000,00       

Husleie Gjerpen misjonsmenighet -                 8 000,00       

Renter 110,20           300,00           

Total 162 091,70   162 038,82   102 300,00   129 000,00   

Over/underskudd 52,88             -26 700,00   

Regnskap Budsjett


