Årsmelding 2006
Innbruddenes år
Å være huseiere av et Speiderhus i et friområde avskjermet fra vanlig bebyggelse innbærer også
overraskelser av mindre hyggelig karakter.
Åtte måneder fikk vi glede oss før første telefon fra barnehagen kom mandag morgen i juni – det er et knust
vindu på kjøkkenet, glasskår over det hele og tydelig at noen har tatt seg inn. Politiet ble tilkalt og liste over
stjålet utstyr ble registrert.
Vi rakk ikke å skrifte vindusrute i kjøkkenet før Politiet ringte oss fredag formiddag – det var funnet utstyr som
åpenbart må ha kommet fra Speiderhuset som sto med åpen dør. Heldige var vi virkelig, og hadde det ikke
vært for Blindtarmen Skifestival som skulle arrangeres neste dag hadde mye blitt stjålet – deri hele den
utstoppede ”dyrepark” som vi var så stolte av. En ny liste over stjålet utstyr ble registrert. Vi gjorde et forsøk
på å kontakte miljøet, men fikk meldinger tilbake at det var ”den yngre garde” som hadde vært på ferde, fikk
også etter hvert navngitt person.
Nøkler som var oppbevart på Speiderhuset, og som forsvant ved første innbrudd, kom til rette tirsdagen etter
siste innbrudd, det så ut til at Politiet var på rett sport. Dessverre er det fortsatt utstyr som ikke har kommet til
rette.

Kragerø kommune, Barnehagesektor
I 2005 innledet vi forhandlinger med Kragerø kommune om barnehagedrift i Speiderhuset. Disse
forhandlinger strakk seg litt inn i 2006, men avtalen synes grei og ble anbefalt. Avtalen går ut på en månedlig
leie på kr. 3400,- + fellesutgifter pålydende kr. 600,- . I tillegg dekker barnehagene 70% av forbrukt strøm i
kvartalet som faktureres kommunen. Leieavtalen er indeksregulert.

Norges speiderforbund…
Kontakten til forbundskontoret har vært god det siste året, og speidergruppa har hatt løpende kontakt med
generalsekretæren, Tore Torstad. Når Norges speiderforbund valgte ny speidersjef sendte vi en takke-mail til
Carsten H. Pihl og en gratulasjons-mail til Lars Atle Andersen. Det kom i retur to hyggelig e-mailer som helt
klart ga uttrykk for at Kragerø speidergruppe har gjort seg bemerket på en possitiv måte i forbundet.

Fellesrådet for speiderarbeidet i Kragerø kommune…
Tilbake i ”normal gjenge” har Fellesrådet valgt ny leder etter at Steinar Brogeland har satt i sin 2 års periode.
1.Helle stiller med formann i den neste 2 års perioden, og Helge Uberg ble valgt. Det er også siste år vært
avholdt grunnkurs for ledere og sikkerhetskurs for ledere i Fellesrådets regi. Cato Knudsen fra Grenland
Krets har vært instruktør. Det forsøkes arrangert flere kurs i 2007.

Gautefall week-end…
Gautefall Apartments i januar, et week -end-arrangement som er svært så populært, må en kunne si har blitt
Kragerø speidergruppe’s faste arrangement.
Nedoverski, bortoverski, akebrett og trim – en meget allsidig ”sportslig” helg, og vil også være på
programmet i januar 2007.

Våre patruljer…
Tiur:
Patruljens ”eksisterer” når noe skjer i speidertroppen. Skolegang må vel tillegges liten aktivitet ut over dette,
men så er ”patruljens” medlemmer blitt nok et år eldre.
Ørn:
Frafallet ble merkbart for Ørne-patruljen i det året vi har lagt bak oss. Patruljen har gått over til å bli en
”hvilende” patrulje med svært få medlemmer.
Gaupe:
Fra å være en svært så aktiv patrulje hadde Gaupe et stort frafall etter sommeren 2006. Dette har også
”merket” de gjenværende patruljemedlemmer. Patruljen drives av foreldrekontakter.

Måke:
I aller høyeste grad oppegående, og aktiviteten er på vei oppover – også konkurransemessig. Vi har i stor
grad en aktiv patrulje som vi kan vente oss mer av etter hvert. Patruljen drives av foreldrekontakter.
Ulv:
De småspeidere vi tok inn vår-semestret 2006 har blitt en fin og sammensveiset gjeng. Etter hvert har de
gått under navnet ”Ulv” og har et pågangsmot som vi håper skal gi de styrke. ”Patruljen” drives av
foreldrekontakter.

Småspeidere 2006
Nye tilskudd har i løpet av året blitt henvist til Ulv.

Troppsleir Stornes / Kanohaik Nidelva
I sammen med ”mygg – masse mygg” hadde speidertroppen sin sommerleir på Stornes. De yngste fikk dette
tilbudet, mens vi de større hadde en lengre kanotur på Nidelva med Stornes som ankomststed.

Ledere…
Ledersituasjonen i speidergruppa er stabil.
Det er fire godkjente ledere i Kragerø speidergruppe; Kristian Klausen, Nina Klausen, Tone Brubakken og
Steinar Brogeland.
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
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