
ÅRSMELDING 2018 
GJERPEN MSK SPEIDERGRUPPE 

 

Gruppen 

LEDERSITUASJONEN 

Speidergruppen har ved utgangen av 2018 9 ledere, fordelt på 2 i flokken, 3 i troppen, en i laget og tre i 

gruppeledelsen.  Ledersituasjonen er på ingen måte tilfredsstillende og vi tar gjerne imot flere ledere. 

GRUPPESTYRE OG GRUPPETING 

Gruppetinget som er gruppens øverste formelle organ har avholdt 3 møter i 2012, samt noen 
koordineringsmøter i forbindelse med gruppeturer. 23 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 

41 medlemmer betalte kontingent i 2018. Av dette var 30 medlemmer under 20 år.  I 2018 fikk vi 12 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. 

ENDRING I FORMÅLSPARAGRAF 

Norges speiderforbund, som gruppen er en del av, endret i 2018 sin formålsparagraf. Her erstattet 
forbundet begrepet tro med livssyn. Det er grunn til å forvente at §1 i speiderloven vil bli endret 
tilsvarende.  

Enheter 

FLOKK  

Flokkleder: Randi Fjose Johansen (vår), Silje Solbakken (høst) 

Flokkassistenter: Helene Bjørsvik (vår) , John Lundsett (høst) 

Hjelper i flokk: Terje Thorsen (høst), Dag Olav Espeland (høst)  

Flokken har ved avslutning av sommersemesteret 12 aktive småspeidere. 6 speidere blir aspiranter 

(tropp) i august og 2 slutter. Ved høstavslutning er det igjen rekruttert inn nye speidere i flokken som ved 

årsslutt teller 12 stykker  

TROPP 

Ledere i troppen i år har vært Bente Oterholt og Anne Grete Doksrød og fra høstsemesteret har vi fått 

med oss Randi Fjose Johansen. 

Troppen har ved årsskiftet 14 aktive speidere. 

LAG 

Vi har fortsatt roverlaget BURN sammen med Siljan MSK. Thea Marie Christensen(Siljan MSK) har sittet 

som lagleder, Jon Harald Johansen( Gjerpen MSK) satt frem til august som lagassistent. Etter august gikk 

Snorre Olsen Gurholt (Siljan MSK) og Simon Doksrød(Gjerpen MSK) over som lagassistenter. Laget teller 

15 betalende medlemmer, hvorav 10 er medlemmer av Gjerpen MSK. Noen av disse er på skole/militære 

og derfor ikke så aktive. Det er 3 aspiranter som starter etter på vårparten og en som overflyttes fra et 

annet roverlag til oss etter sommeren 2019.  

Utstyr og lokaler 
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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.  

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. 

Hytte 

Vi er så heldige å disponere hytte på Svanstul. 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 er i stadig bruk av speidergrupper, men først og fremst av turfolk.. 

Aktiviteter 

AKTIVITETER I FLOKKEN 

Året 2018 har vært et fint og aktivt år i flokken. Randi Fjose Johansen fulgte aspirantene videre i 

storspeideren og nye ledere overtok flokken fra august. Vi har en fin gjeng ivrige småspeidere som møter 

trofast opp gjennom hele året.  

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 friluftsliv som program merke og hatt fokus på grunnleggende ferdigheter innen 

friluftsliv. Kunnskap om bål og beredskap, orientering, bruk av kniv og kjennskap til naturen. Alle møter i 

høst har foregått utendørs 

AKTIVITETER I TROPPEN 
Vi har hatt et aktivt år og en høst med mange nye speidere og det er flott! 

Våren hadde fokus på programmerket livskvalitet. Vi besøkte Blåkors og hadde besøk av Røde Kors. Ellers 

gjennomførte vi kart og kompass kurs med kretsen og forberedte speiderleir i Danmark sammen med 

tyske speidere. 

I høst har vi hatt fokus på programmerket friluftsliv. Kanopadling, bygging i lavvoen, knuteferdigheter og 

overnatting ute har stått i sentrum.  

Vi har hatt mange nye og er svært fornøyd med at 3 helgeturer er gjennomført i høst hvor flere i troppen 

har hatt sin første natt i naturen under åpen himmel.  

I høst har fordelingen i tropp vært 6-7 speidere i ungdomsskolealder og 6-7 speidere på barneskolen( 5kl) 

Det har derfor vært nødvendig med en egen aspirantpatrulje for å sikre en god overgang fra flokk til 

tropp. 

Randi har sørget for aspirantpatruljen i høst. 
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AKTIVITETER I LAGET 

I løpet av 2018 har Roverlaget Burn hatt 15 møter på våren og 9 møter på høsten. Noen av disse møtene 

er tilleggsmøter hvor vi hjelper til på troppsmøtene hos Gjerpen og Siljan MSK. Vi har hatt noen turer i 

løpet av året. Vi var i Danmark på vennskapsleir med den Tyske vennskapsgruppen vår. Roverlaget var 

også en tur til Trondheim på korpsting. I løpet av året har tatt opp 3 nye rovere. 

Arrangementer 

FELLESARRANGEMENT I GRUPPEREGI 
Vintertur til Svanstul ble det med overnatting ute for troppa 

Gruppa markert seg i borgertoget på 17. mai, spesielt hadde roverne laget en sofa på hjul som ble skjøvet 
gjennom toget. 

Tidlig på høsten var det også gruppetur. På søndagen holdt Trygve friluftsgudstjeneste der menigheten 
var invitert 

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 xx som holdt 
andakten for oss. 

ARRANGEMENT I KRETSENS REGI 

Vi deltok på St Georgsfeiringen i Brekkeparken sammen med alle Skienspeiderene. Flokken deltok på 
kretskonkurransen Shere Kahns skinn 

ARRANGEMENT I KORPS REGI  
Bente Oterholt sitter i korpsstyret. Gruppa var sterkt representert på korpstinget i Trondheim. 

ARRANGEMENT I FORBUNDS REGI  
Troppa og laget deltok på JOTI sammen med Siljanspeiderne. En av våre speidere, Sigrid Ramsli, 
representerte korpset på speiderforum. 

 

 

 


