Årsmelding for Arna MSK speidergruppe for 2021
1. Innledning
Arna MSK Speidergruppe ble stiftet i 1986 og er tilsluttet Norges Speiderforbund
(NSF) og Misjonskirkens speiderkorps (MSK). Speidergruppen er en del av barne og
ungdomsarbeidet i Arna Misjonsmenighet.
Ved inngangen til 2021 hadde speidergruppen 83 medlemmer, mens tallet ved
slutten av året var 86 medlemmer.
2021 var slik som 2020 også et koronaår. Deler av året var speideraktivitet
nedstengte , men mesteparten av året fikk vi holde på med speideraktiviteter med
noen restriksjoner som feks å være ut og holde 1 meter dersom mulig.
Speidergruppen er inndelt i en Beverkoloni for barn fra 1.-2. klasse, Flokk for barn fra
3. til 4, klasse, en Tropp fra 5. til 10. klasse og ett Roverlag for speidere over 16 år.
De faste speidermøtene er på torsdager. Beverlag og Flokken har hatt møtetid fra
17.30-19.00. Troppen fra 18.30 til 20. Roverlaget “Ka-No?” har møter fra 20:00 til
22:00.
Gruppetinget er det øverste formelle organet i Speidergruppen. Det ble holdt to
gruppeting i 2021, 18. mars (årsgruppeting) og 18. november. Gjennom året ellers
blir arbeidet ledet av et gruppestyre, som har hatt 5 ordinære møter i 2021.
På årsmøtet 18. mars ble følgende valgt til gruppestyret: Liv Håøy (gruppeleder),
Kristine Stang (gruppeassistent), Gerke Evensen (småspeiderleder), Knut Erland
Brun (troppsleder), Tor Helge Totland Haukås (roverlagsleder).
Foreldrelagsleder Ingrid Myhr-Hansen og menighetens barne- og ungdomsarbeider
Liv Svanhild Grøneng har også fått innkalling til og møtt på flere av styremøtene.
Fellesarrangementene i 2021 var:
● Dugnad med rydding av boss langs Arnaelva
● Sommerleiren 2021 - egen leir på Bragdøya for troppen og roverlaget
sammen med Ulriken speidergruppe og Stavanger MSK speidergruppe.
● Juleavslutning for hele speidergruppen ved Eikeslottet i desember.
● Legge ut og ta inn poster til Arnatrimmen.
● Oppussing av selet i Reppardalen med dugnad for foreldre og speidere
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2. Beverkoloni
Det var 7 medlemmer i beverkoloni ved utgangen av 2021.
Ved vårsemesteret hadde beverkoloni 20 medlemmer.
Ledere for vårsemesteret og høstsemesteret var Gerke Evensen, Lars Erik
Martinussen, Henny Ohm, Thomas Hatland, Jørgen von Krogh.
Beverkoloni har gjennomført allerede sine første turer og vært med på større
aktiviteter i 2021:
●
●
●
●
●
●
●

Tenkedagsmerket 2021
Gått flere turer for Arnatrimmen
Speideraksjonen - rydding av boss i naturen i nærmiljøet
Dugnadsarbeid i Reppardalen
Høst telttur med beverkoloni i Samnanger
Beverne har deltatt på hjemmeleir til påsken
Sommeravslutning med Flokken ved Heggen

I tillegg til det mange flere aktiviteter på speidermøtene, som f.eks kanopadling,
fordypningsmerke, lære å lage julekaker på bål
Så langt myndigheten har tillatt det, har vi hatt speidermøter hver uke. Omlag alle
møtene er utendørs

3. Flokken
Det var vel 8 speidere med i flokken våren 2021, og 22 ved utgangen av
høstsemesteret.
Sommeren 2021 vekslet 7 småspeider til Troppen.
Ledere for vårsemesteret og høstsemesteret: Gerke Evensen, Erling Vevle og Martin
Eide.
Det ble gjennomført flere store aktiviteter og turer i 2021:
●
●
●
●
●
●
●

Tenkedagsmerket 2021
Speideraksjonen - rydding av boss i naturen i nærmiljøet
Gått flere turer for Arnatrimmen
Dugnadsarbeid i Reppardalen
Høst telttur med beverkoloni i Samnanger
Flokken har deltatt på hjemmeleir til påsken
Sommeravslutning med beverkoloni ved Heggen
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I tillegg til det mange flere aktiviteter på speidermøtene, som f.eks kano- og
kajakkpadling, knuter, lære å lage forskjellige bål og lage julekaker på bål.
Så langt myndigheten har tillatt det, har vi hatt speidermøter hver uke. Omlag alle
møtene er utendørs

4. Troppen
Troppen har hatt ca 30 aktive speidere i 2021. Året har dessverre båret preg av
koronarestriksjoner, men vi har like fullt gjennomført flere aktiviteter i år:
● Tenkedagsmerket 2021
● Turer på ski, både i Osen og på Gullbotn
● Brettspill-lørdag
● Dugnadsarbeid i Reppardalen
● Teste ut spillet speiderdunk (vår egen variant av Rumpeldunk/Quiddith)
● Kano- og kajakkpadling.
● Sommeravslutning ved naustet i Arnavågen
● Klatring på undervisningsgården med førerpatruljen.
● Sommerleir i på Tromøya med bl.a. Ulriken speidergruppe
● Høst-haik til Reppardalen
● Bålkonkurranse i Eikestølen
● Hente poster fra Arnatrimmen
Troppen er delt inn i 2 jentepatruljer og 3 guttepatruljer med knapt speidere i hver. Så
langt myndigheten har tillatt det, har vi hatt speidermøter hver uke. Omlag alle
møtene er utendørs, men vi har hatt noen få møter inne - først og fremst med
førerpatruljen (8-10. trinn). Troppen har fokus på patruljeaktiviteter, og målet er at
patruljene skal fungere som selvstendige enheter.
Ledere for troppen har vært Knut-Erland Brun, Tor Helge Totland Haukås, Karina
Opheim, Synnøve Håøy Rokne og Magnus Helland.

5. Roverlaget
Roverlaget hadde ved inngangen til 2021 7 aktive medlemmer, og 4 ved utgangen.
I løpet av året har vi deltatt på nasjonal roverleir (i tillegg til troppens), arrangert
JOTA-JOTI (med utekino på lørdagen), deltatt på digital iScout, vært litt med på
dugnad i Reppardalen og hengt opp solcellepanel på naustet. Dessuten har vi satt
nye hjul på krybben til Ynglingen! Som juleavslutning reiste roverlaget på bowling.
Roverlaget har ikke hatt opptakstur for roveraspiranter i år, men har åpnet for at
10.klassinger kan delta på rovermøtene fremover.
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Foreldrelaget
Foreldrelaget har i 2021 bestått av foreldrelagsleder Ingrid Myhr-Hansen. Vi har ikke
hatt noen møter da vi bare har vært en foreldrerepresentant til enhver tid.
I 2021 har Foreldrelaget hatt ansvar for/gjennomført og bidratt med:
● Hjelp til å handle inn, organisere matlaging og servere mat og drikke i
forbindelse med årsmøte,
● Kjøpt ved og fraktet det opp til Eikestølen.
● Tatt imot utstyr fra sommerleir, hengt utstyr til tørk og sortert.
● Juleavslutning: stilte med gløgg og tilbehør, pluss en liten oppmerksomhet til
lederne.
Foreldrelagets leder har møtt på styremøtene i speidere.

6. Kurs og organisasjonsarbeid
Kombikurs 2021: peffkurs 6 stk
Helene Bjørsvik og Mads Seim har vært Arna MSK speidergruppe sin representanter
Korpsstyret.

7. Eiendommer
Speidergruppa eier en garasje i Gotevollen, der 6 kanoer på tilhenger er plassert.
Leieavtalen for hytta i Reppardalen gjelder til utgangen av 2030, og avtalen for
naustet i Arnavågen til utgangen av 2024. Avtalene forutsetter at speidergruppen
holder husene forsvarlig vedlike.
Naustet ble grundig oppusset i 2017, og i 2018 har noe gjenstående ytre vedlikehold
blitt gjort. I 2020 har rovere installert solcellepanel på naustet. Roverne har innredet
loftet i og bruker dette som «roverhule».
Reppardalen ble grundig oppusset i 2021 med nytt tak, ny pipe, fornyinger på loftet
inne med vindu, gangen pusset opp med kjøkkenskap og benk, hytten malt utvendig
og i tillegg endel mindre fornyinger innvendig i tillegg som nye madrasser og tekstiler.
Bedrifter fra Arna og privatpersoner har hjelpt oss med penger og arbeid.

8. Arnatrimmen
Arnatrimmen ble arrangert for 11. år på rad. Det å legge ut Arnatrimmen ble lagt ut
tidlig på våren.
Salget av trimpakker har også i år gått bedre enn tidligere år pga korona og
arrangementet bidrar godt til gruppens økonomi.
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9. Økonomi
Speidergruppens økonomi er god, og det økonomiske resultatet i 2021 ble positivt.
Det har vært et år med med mindre tur aktivitet pga korona restriksjoner. Det har
vært flott dugnadsinnsats gjennom året, særlig i form av arbeid med oppussing av
selet i Reppardalen og med Arnatrimmen. Vi har også fått mange positive svar på
søknader og gaver.
Kasserer har vært Toril Nelson. 2021-regnskapet ble ikke revidert.
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