
 
 
 
 
 
 
Endelig….huseieråret 
22. oktober ble det nye Speiderhuset i Studsdalen innviet med 52 protokollførte tilstedeværende, men at det 
kan ha vært omtrentlig det samme antallet utenfor i løpet av ”åpent hus”-delen er mulig. 
 
Året har stort sett vært i husbyggingens tegn, og i slutten av mai trakk Kragerø videregående skole seg ut 
etter å ha avsluttet sin del. Dugnadsarbeider kunne igangsettes og utover høsten har malekostene ikke vært 
i ro idet ca. 340 m² har fått 2 og 3 strøk med panelhvit. 
 
Byggets plassering og størrelse har vært berømmet av mange forbipasserende, og stor har forundringen 
vært når disse er vist inn i møterommet. En får en helt annen romfølelse med åpen himling enn når en står 
ute og betrakter bygget. 
 
Med annonser i avisene ble innvielsen en markering som vi kan være stolte av. Kl. 1800 ble bygget innviet 
av ordfører Erling Laland hvoretter speiderne fremførte et historisk tilbakeblikk over våre speiderhus/hytter i 
form av en ”pressekonferanse”. 
 
Mange av våre samarbeidspartnere var møtt frem og derfor var det vanskelig å takke hver enkelt for den del 
av jobben disse hadde utført. I stedet tok speidere og ledere hverandre i hendene og bukket dypt for de 
fremmøtte som en takk for innsatsen. 
 
Gaver og taler ble fremført av bl.a.  
 Ordfører Erling Laland med sjekk på kr. 20.000,- fra Kragerø Kommune 
 Banksjef Arne Rasmussen med gavesjekk på kr. 25.000, - fra Kragerø Sparebank 
 Rørlegger Stig Nordheim med gave på utført arbeide for kr. 13.591,- 
 Bård Kristoffersen overrakte vedkurv fra firma Frithjof Johnsen AS 

Tidligere speider, Karl Kristian Nilsen, ga et gammelt patruljeflagg fra sin tid som speider i 
Ørnepatruljen (1. Kragerø) 

 Tidligere speidere, Ragnhild og Jan Holm, overrakte et peissett 
 Andre Ekeberg Nilsen overrakte gavekort kr. 2000,- og blomst fra KIF Skigruppe 
 Olav Dalen overrakte tegninger og bilder av takkonstruksjonen på Speiderhuset fra Kragerø v.skole 
 Helge Uberg overrakte gave fra kretsen 
 Astrid Haukenes overrakte et peissett fra 1. Helle speidergruppe 
 Morten Aabøe overrakte en woke for bål fra 1. Sannidal speidergruppe 
 
I tillegg var det kommet gaver fra følgende: 

Sparebanken Sør, kr. 250.000,- 
DNH AS, sjekk pålydende kr. 10.000,- 

 Urmaker Arvid Hanssen, et veggur 
 Tidligere speiderleder Per Jørgensen, et originalbilde i ramme 
 
Etter at den offisielle innvielse var over tok speiderne huset i bruk. På kvelden ble det et stort fyrverkeri ute 
og etterfølgende servering av gryterett inne. Overnatting på Speiderhuset ble arrangert med speiderfrokost 
søndag morgen. 
 
Utleie av Speiderhuset er med i konseptet for å finansiere driften. Den første speidertropp som leide huset 
for en overnattingshelg var 3. Skien med speiderlederne Tangen og Hanne Birthe Hulløen (sistnevne sitter 
for øvrig i speiderstyret). Den første gebursdag ble arrangert i november 2005. 
 
Prisene for utleie er satt til kr. 500,- for en kveld (kr. 300, - dersom du er medlem av speidergruppa) og kr. 
900,- for overnatting fredag/lørdag eller lørdag/søndag (kr. 700,- for medlemmer).  
 
Forhandlinger med Kragerø kommune om barnehagedrift i Speiderhuset ble ikke avsluttet i 2005. 
 
 
Norges speiderforbund… 
Kontakten til forbundskontoret har vært god det siste året, og derfor var det også meningen at 
generalsekretær Tore Torstad skulle være til stede under innvielsen av vårt nye speiderhus. Dessverre måtte 
dette omgjøres dagen før åpning på grunn av sykdom i den nære familie. Vi håper imidlertid at anledningen 
skal by seg senere. 
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Fellesrådet for speiderarbeidet i Kragerø kommune… 
2005 ble dessverre et ”amputert” år for Fellesrådet idet 1. Helle ønsket å trekke seg ut fra samarbeidet i ett 
år. Fellerådet har for øvrig fulgt det oppsatte program. 
 
 
 
Gautefall week-end… 
Tradisjonen tro leide speidertroppen leiligheter på Gautefall Apartments i januar, et week-end-arrangement 
som er svært så populært. 
 
Nedoverski, bortoverski, akebrett og trim – en meget allsidig ”sportslig” helg, og denne gang uten skader, og 
gjentagelse januar 2006 følger……. 
 
 
Våre patruljer… 
Tiur: 
Patruljens ”meritter” har det nok vært skrevet mer om tidligere. Det virker som om patruljen nå ”hviler” på 
tidligere aktiviteter, men patruljen ”våkner til live” når noe rører seg i speidertroppen. 
 
Ørn: 
I aller høyeste grad oppegående, men markerer seg svært sjeldent. 
 
Gaupe: 
En aktiv patrulje bestående av fremadstormende speidere som godt kan være fremtidens ledere. Vil 
patruljen kunne markere seg i Avdelingsbannerkonkurransen?, Kretsbannerkonkurransen? Eller NM i 
speiding? Patruljen drives av foreldrekontakter. 
 
Måke: 
Hvor fort går ikke tiden. I årsrapporten i fjor skrev vi at ”presset ble for stort, vi måtte ta inn nye småspeidere 
våren 2004”. Måke er patruljens navn blitt. Patruljen drives av foreldrekontakter. 
 
 
Nye småspeidere… 
Først i november 2005 gikk vi ut med annonser for å få inn nye småspeidere. Grunnen var den store 
aktiviteten for å få ferdig Speiderhuset. Første runde ga ikke den helt store responsen, og derfor skjøv en 
oppstart til 2006.  
 
 
Landsleiren FRI’05… 
Et ”knippe” på 6 speidere og 2 ledere deltok på Norges speiderforbund’s landsleir på Ingelsrud leirsted. 
 
En tradisjonell landsleir hvor alle speidergruppene fra kommunen var plassert inntil hverandre. 
 
 
Bingo… 
Vår Bingo-entreprenør fikk et vanskelig år, og derfor ble inntektene ikke som forventet. Vårt samarbeide er 
nå for øvrig opphørt inntil det blir en videre avklaring. Oppgjør for 2004 og 2005 er kommet inn på 
speidergruppas konto. 
 
 
 
Ledere… 
Ledersituasjonen i speidergruppa er stabil. 
 
Det er fire godkjente ledere i Kragerø speidergruppe; Kristian Klausen, Nina Klausen, Tone Brubakken  og 
Steinar Brogeland. 
 
Fellesrådet for speiderarbeide i Kragerø kommune har arbeidet med å få noen av NSF’s kurs til distriktet for 
å få med flest mulig på disse, også foreldrekontakter. De første kurskvelder er lagt til 2006. 
 
Speidergruppa har flere foreldrekontakter som driver et fremragende lederarbeide. Det er å håpe at disse vil 
gjennomgå ledertrening og søke om godkjennelse som ledere. 
 
Steinar Brogeland ble under innvielsen av Speiderhuset tildelt ”Hederstegn som takk for stor innsats for 
speidersaken”. 


