
 Arna MSK speidergruppe 

 Årsmelding for 2017 

 

1. Innledning 

Arna MSK Speidergruppe ble stiftet i 1986 og er tilsluttet Norges Speiderforbund 
(NSF) og Misjonskirkens speiderkorps (MSK)/Misjonskirkens ungdom (UNG). 
Speidergruppen er en del av barne- og ungdomsarbeidet i Arna Misjonsmenighet. 

Ved inngangen til 2017 hadde speidergruppen 83 medlemmer, mens tallet ved 
slutten av året var 87 medlemmer. Det er stadig nye som ønsker å være med.  

Speidergruppen er inndelt i en Flokk for barn fra 2. til 4 klasse, en Tropp fra 5. til 
10. klasse og ett Roverlag for speidere over 16 år. De faste speidermøtene er på 
torsdager. Flokken har hatt møtetid fra 17.30-19.00, Troppen fra 18.30 til 20. 
Roverlaget har hatt møte cirka annenhver torsdag. Mange av speidermøtene 
foregår ute, mange av disse på Eikestølen eller ut fra naustet i Arnavågen. 

Gruppetinget er det øverste formelle organet i Speidergruppen. Det ble holdt to 
gruppeting i 2016, 20. februar (årsgruppeting) og 5. oktober. Gjennom året ellers 
blir arbeidet ledet av et gruppestyre, som har hatt 6 ordinære møter i 2017. 

På årsmøtet 20. februar ble følgende valgt til gruppestyret: Jarle Lysebo 
(gruppeleder), John Øyvind Livden (gruppeassistent), Erling Johannes Husabø 
(gruppeassistent), Liv Håøy (troppsleder), Anette Herfindal Andersen 
(flokkleder) og Ida Kristine Rossland (roverlagsleder). 

Foreldrelagsleder Kristine Stang har også fått innkalling til og møtt på flere av 
styremøtene. 

De største fellesarrangementene i 2017 var: 

 Speideraksjonen ble gjennomført i april. Innsamlingen gikk til 
Flyktninghjelpens arbeid i Uganda. 

 Overnatting på 4H-gården 13.-14. mai for både småspeidere og tropp i 
forbindelse med kulturdagene. Troppen padlet ut og vi arrangerte 
«Afrikansk Eventyrstund» v/Victoria Chimhutu inne i Arnagammen for alle 
barn som var på åpen gård. Småspeiderne hadde tilbud om 
pinnebrødsteiking.   

 17 mai på Garnes ungdomsskole. Ansvar for servering og salg av mat inne 
og kioskvarer og ballonger ute. 

 Sommeravslutning i Heglandsviken 15. juni. Der fikk Kristian Håøy Rokne 
utlevert Speidersjefens topputmerkelse for vandrere! 

 Landsleir i Bodø «Nord 2017» med 31 deltakere fra Arna. En stor 
opplevelse med lyse netter og godt speiderfellesskap. Ledere var Liv Håøy, 
Tony Solvang, Rahel Belai og Jarle Lysebo 



 Speidingens dag den 27. august i samarbeid med 1. Lone. Arrangementet 
ble flyttet fra april og hadde i år tydeligere preg av å være et åpent 
rekrutteringsarrangement med gratis aktiviteter og uten interne 
konkurranser. 

 Haus(t)manøver ble arrangert av Haus-speidarane og både flokk og tropp 
deltok fra Arna.  

 Juleavslutning utendørs på Eikestølen 14. desember ledet av roverlaget, 
med innslag fra flokk og tropp og juleandakt ved vår nye ungdomspastor 
Halvard Lende Olsen. Gløgg og pepperkaker i Eikeslottet ved foreldrelaget. 

 

2. Flokken 

Vår: Vår: Flokkleder Anette Herfindal Andersen. Møteansvarlig: Irmelin Marie 
Brun Flokkassistenter: Lars Erik Martinussen, Mons Aakre Zeiger, Ida Christine 
Rosland, Hilde Nævdal. Per Egil Kure måtte gi seg etter kort stund da han hadde 
andre oppgaver.  
Vi har alle møtene våre oppe i Eikestølen. Vi hadde tema Indianergruppen denne 
våren. Vi markerte Tenkedagen på Huset. I mars hadde vi en hyttetur til 
Kvamshaug hvor vi tok bakemerket.  I mai deltok vi på VM i speiding på Askøy I 
juni koste vi oss nede ved Heggen med kanoene.  
Høst: Flokkleder: Anette Herfindal Andersen. Møteansvarlig: Gerke Evensen. 
Flokkassistenter: Mons Aakre Zeiger, Ida Christine Rossland, Ida Johansen og 
Henny Ohm.   
Vi prøvde oss på foreldrekurs i høst som Irmelin og Mons skulle lede. Dette 
fungerte dessverre ganske dårlig. 
Ca syv speidere gikk ut av Flokken og over i Troppen. Vi mistet også noen flere 
som ville fortsette med andre aktiviteter, og ti nye speidere kom inn. Vi har 
deltatt på Hausmanøver og Bymanøver. Vi hadde telttur på Holmen i september. 
dro på en ny hyttetur til Kvamshaug i november hvor vi tok bålmerke, 
førstehjelpsmerke og knutemerke. Vi har også jobbet med surringer denne 
høsten. Tradisjonen tro bakte vi pepperkaker hjemme hos lederne i desember. Da 
vi avsluttet i desember var vi 20 speidere.  En liten nedgang fra fjoråret men vi 
satser på at tallene går oppover igjen. Vi er godt fornøyd!  
 

3. Troppen 

Troppen har i 2017 hatt en stor økning av nye speidere. Troppen hadde 21 
medlemmer ved inngangen av året mot 32 speidere ved utgangen av året (11 
jenter og 21 gutter). Høsten 2017 sluttet 2 speidere i troppen og gikk over til 
roverne. De fleste speiderne er flinke til å møte på speidermøtene.  

Troppen er organisert med førerpatrulje, patruljer og ledere.  

Lederene har vært: Liv Håøy (troppsleder og førerpatruljeleder), John Vevle, Pål 
Jensen, Tony Solvang, Benjamin Harkestad og Liam Hatlestad. 



Førerpatruljen består av alle på ungdomsskoletrinnet 8.-10. klasse. Ved utgangen 
av 2017 var det totalt 18 i denne gruppen. Av disse igjen er det 4 peffer og 6 
asser. 

Patruljene er jentepatruljer Ugle og Røyskatt og guttepatruljer Ulv og Falk. 5 
aspiranter kom over fra flokken høsten 2017 og med 2 som startet i løpet av 
høsten hadde vi en aspirantpatrulje på 7 speidere (5 gutter og 2 jenter). 

Aktiviteter: 

● Forhåndsoppgaver til landsleiren i Bodø med blant annet å sy sovemasker. 

● Foreldremøter i januar og oktober 

● Speidersvømming i januar 

● Vintertur på Kvamskogen (Varegg-hytta) sammen med roverne 20.-22. 

januar. 26 stk. med ledere. 

● Tenkedagsmarkering i februar 

● Patruljetur Ugle i mars 

● Skøytedag på Slåtthaug sammen med flokken 

● Førerpatruljemøter og oppdrag førerpatrulje sammen med 1. Lone. 

Oppdrag førerpatrulje ble avsluttet med en tur i april. Første natten 

overnattet alle inne på hytte på Totlandsfjellet og neste natt sov speiderne i 

telt med haik på egenhånd på Totlandsfjellet og i 

Hausdalen/Gullfjellsområdet. 

● Legge ut Arnatrimmposter – troppsspeiderne deltok på 5 forskjellige turer  

● Prosjekt Arnatrimmen, der 2 speidere deltok 

● Kokkekamp 

● Padle kulturprisen fra Holmen til Øyrane Torg sammen med 1. Lone, under 

kulturdagene i mai 

● Besøk på museet “Gamle Vossabanen” der vi lærte om jernbanehistorie og 

om damptog – i juni 

● Klatring på “Høyt og lavt” sammen med roverene i august 

● Tur til Kråmyra i oktober 

● Prosjekt seilbåt der troppen ordnet båtene, vasket og gav dem navn. 

Naustet ble også ryddet Speiderene lærte også mer om seiling. Høst 2017 

● Bymanøver i oktober, 10 speidere deltok 

● Samle inn poster etter Arnatrimmen - troppen tok ansvar for 2 løyper 

● Speider LAN og JOTA/JOTI - roverene arrangerte 

● Førerpatruljetur til Reppardalen med 4 speidere i desember 

● Våren 2017 jobbet vi med programmerket for samfunnsengasjement og 

høsten 2017 på programmerket for livskvalitet 

● Speiderne har sammen i tropp og sammen med patruljene jobbet med flere 

fordypningsmerker i 2017 



4. Roverlaget 

Roverlaget har i 2017 hatt om lag 9 aktive medlemmer. Sammen har vi laget 
kniver i samarbeid med Bergenstollekniven, med Helge Nelson som instruktør. 
Roverlaget har deltatt på flere kurs i løpet av året: Livredningskurs i vann, norsk 
grunnkurs i førstehjelpskurs, Roveren (en del av kombikurset på Hovden) og 
klatrekurs (brattkort). Roverlaget hadde flere turer: Vintertur med troppen, 
vintertur til Myrkdalen (seks rovere og tre fra troppen), tur til Reppardalen og 
opptaksturen til Kristian, Kristin og Ida. 

 

5. Foreldrelaget 

Foreldrelaget har i 2017 bestått av foreldrelagsleder Kristine Stang, Grete 
Totland og Beate Aasebø. Vi har hatt noen møter/kontakt i forbindelse med 
Salgsdugnaden. Noen møter i forkant av 17 mai. Ellers en del telefon- og 
meldingskontakt. Gjennom 2017 har Foreldrelaget hatt ansvar for/gjennomført 
og bidratt med: 

• Dugnad: Salg av tørkepapir/toalettpapir/oppvask tab/duker 

• Rydde på lager og selge ut profil klær 

• 17 Mai. Planlegge innkjøp og gjennomføring av kafedriften på Garnes.  

• Juleavslutning. Stilte med gløgg og tilbehør. Pluss en liten oppmerksomhet til 
lederne 

Foreldrelagets leder har møtt på styremøtene i speideren, og bidratt med diverse 
oppgaver i den forbindelse. Utover dette har det ikke vært rom til å få gjort så 
mye da vi bare er 3 personer igjen i Foreldrelaget. Håper at vi i 2018 kan 
rekruttere litt flere engasjerte foreldre, så vi kan være med å dra litt mer av lasset 
i året som kommer. 

 

6. Kurs og organisasjonsarbeid 

Livredningskurs: 7 rovere/ledere og 4 rovere fra 1. Lone speidergruppe -  

Førstehjelpskurs med 9 deltagere (7 rovere/ledere og 2 fra troppen). Instruktør 
var Magnus Husabø fra Norsk Folkehjelp. 

Verdande 2017, kurs for patruljeledere som arrangeres av kretsen - 5 deltagere 
fra troppen 

Peff 2 om våren: 3 speidere 

Peff 1 om høsten: 3 speidere  

MSK ledertreningskurs Breiflabben 5.-12. august 2017 i Haugesund: 4 speidere 

ELFUL: 3 rovere 



Kombikurs på Hovden i september: 12 speidere og 5 rovere (1 assistenten / 3 
peff 1 / 7 peff 2 / 1 peff 3 / 5 roveren) 

Klatrekurs 5 rovere/ledere, 5 fra troppen og 2 rovere fra 1. Lone 

 

7. Eiendommer 

Det ble i 2017 gjort viktige oppgraderinger av garasjen som speidergruppen eier, 
der vi har kanohengeren stående. Garasjen fikk innlagt strøm og ny garasjeport 
med kodelås. 

Vi har fått fornyet leieavtalen for hytta i Reppardalen til utgangen av 2021, og for 
naustet i Arnavågen til utgangen av 2024. Avtalene forutsetter at speidergruppen 
holder husene forsvarlig vedlike. 

Naustet ble grundig oppusset våren og sommeren 2017, etter initiativ fra Jarle 
Gunnarsson (forelder i troppen). Han stod også for gjennomføringen, i samarbeid 
med Liam Klovning Hattestad. Blant annet ble kledningen skiftet helt eller delvis 
på flere vegger, arken ble fornyet og det ble lagt nytt tak. Jarle la ned svært mange 
dugnadstimer i arbeidet! Prosjektet ble delvis sponset av Sparebanken Vest. 

 

8. Arnatrimmen 

Arnatrimmen ble i år arrangert med god støtte fra Kristian Håøy Rokne og Tor 
Helge Totland Haukås som hadde som prosjektarbeid å planlegge, legge ut og 
hente inn poster. Både speidertroppen og roverlaget bidrog godt med plassering 
av postene. Salget av trimpakker gikk som tidligere år og arrangementet bidrar 
godt til gruppens økonomi. 

 

9. Økonomi 

Speidergruppens økonomi er god, men det økonomiske resultatet i 2017 ble langt 
dårligere enn tidligere år. Dette kommer i hovedsak av at de store 
vedlikeholdsprosjektene ga ekstraordinære kostnader, og at speidergruppen 
betalte speidernes flybilletter til Bodø på årets sommerleir. Dette ble delvis 
kompensert med flott dugnadsinnsats gjennom året, særlig i form av produktsalg, 
arbeid med Arnatrimmen og servering/salg på 17.mai-arrangementet på Garnes. 

 

Kasserer er Catharina W. Livden. Revisor for 2017-regnskapet er Tom Jakobsen. 

 

 

NB! Denne årsmeldingen er et utkast, som skal vedtas på års-gruppetinget 22. 
februar 2018 


