Årsmelding 2007
Aktivitet skaper aktivitet
2007 ble et aktivt år på alle plan. Speiderarbeidet i Kragerø kommune viste de øvrige speidere og ledere i
Grenland Krets hvilket samhold som er i mellom speidergruppene i kommunen når de sto for Kretsbannerkonkurransen 2007. Studsdalen var samlingssted, og Småspeiderkonkurransen ble lagt til samme sted.
Totalt regnet en med at ca. 400 speidere og ledere var samlet denne helgen, og med Tore Torstad som
overdommer for Kretsbannerkonkurransen lå alt til rette for en ”rettferdig” konkurranse hvor den beste
patrulje ville vinne. (Dette var for øvrig den siste offisielle representasjon for forbundet som Tore Torstad
hadde før hans årmålsstilling som generalsekretæren var over noen uker etter. Når en i tillegg vet at hans
første representasjon var NM i speiding i Sannidal må en kunne si at ”ringen var sluttet”. En må kunne si at
Tore ble en Kragerø-venn som generalsekretær.)
Godt og vel 10 spaltemeter full av lovord om speiderbevegelsen fikk vi i fylkes- og lokalavisene, og i tillegg
fikk Steinar ett minutt innslag på Telemarkssendingen før arrangementet – og han fikk med mye på det
minuttet.
Har du sett Kragerø sentrum ovenfra? Det var den første lovnad vi gikk ut med til speiderlederne som var
samlet til årsmøte i Grenland Krets før konkurransen. Det var ikke fly eller helikopter, som noen trodd, vi
hadde i tankene, men utsiktspuktet Steinmann. For foreldre og ledere ble det laget et hefte ”Byvandring” hvor
en kunne lese om kjente steder etter hvert som en vandret rundt på egenhånd.
Under leirbålet lørdag kveld fikk Nina og Kristian Klausen overrakt hver sin Æreskniv med dipliom fra
generalsekretæren, Tore Torstad. Dette er en utmerkelse for det arbeidet de har lagt ned for speiderarbeidet
i Kragerø i gjennom mange år.
Så mange speidere det er…..
Under Kretsbannerkonkurransen 2007 ønsker vi å trekke frem en hyggelig opplevelse for speidersaken.
Orienteringsløpet til speiderne ble lagt som en ”byorientering”, og med speidere løpende i alle retninger for
deretter å komme tilbake for å oppsøke neste post på orienteringen, er det ikke rart det var speidere over alt
i bybildet denne lørdagen. Det var ikke rart at noen ”sivile” kommenterte ”så mange speidere det er”, men vi
har en misstanke om at samme speider var oppservert både to og tre ganger av denne personen.
17. mai 2007
Kragerø speidergruppe tok samfunnsansvar og skaffet til veie talere til årets 17. mai feiring. Kriteriene var at
talerne skulle være eller hadde vært speidere, men for en taler måtte dette avvikes. Å få taler til Borgertoget
viste seg ikke enkelt, og med nei fra veldig mange tidligere speidere fikk Kristian ja fra ”naboen på Øya”
skattedirektør Svein Ragnar Kristensen, men Kragerø-patriot er han (skulle vare mangle, han er jo Kragerøgutt).
Talen ved Minnestøtta sto Halvard Gautefall Hiis (14 år) for, og meg bekjent er det første gang en så ung
taler har fremført denne, og så er han speider i gruppa. I ettertid er det fortalt at noen av tilhørerne hadde
tårer i øynene under fremføringen av talen. Steinar ledet seremonien ved Minnestøtta og seks speidere med
flagg dannet flaggborgen.
Benjamin Eftevand (13 år) fra Måkene ledet arrangementet i forbindelse med Barnetoget og brøt nok noen
grenser med sin unge alder og fin ledelse. Taleren for barna hentet vi fra 1. Sannidal speidertropp idet
Ruben Eikeland (15 år) lot seg overtale til den oppgaven, noe han gjorde mesterlig. Det er ikke første gang
speidere finner på noe nytt, men overraskelsen i forbindelse med barnetoget var barnehagene som fremførte
en sang som åpning på arrangementet. Dessverre sviktet det lydtekniske noe under denne fremføringen,
men dette ”stuntet” var for å markere at det ikke bare er skolebarna som går i dette toget, men også i aller
høyeste grad de minste fra barnehagene.
En hyllest til Kragerø må være det en husker aller best ved talen til Svein Ragnar etter borgertoget, men
hadde også med en liten ”yrkes -setning” når han nevnte at folk betaler sin skatt med glede. Steinar ledet
arrangementet.
Norges speiderforbund…
Kontakten til forbundskontoret har vært god det siste året, og speidergruppa har hatt løpende kontakt med
generalsekretæren, Tore Torstad, det første halvåret, og ønsket deretter den nye generalsekretæren, Karen
Johanne Strømstad, velkommen. En hyggelig mail kom i retur.

Nå er ikke Karen Johanne ukjent med Kragerø-speidere og deres påfunn, for under
landsleiren 1997 var hun ansvarlig for pressetjenesten, og daglig under leiren satte Kragerø-speiderne
pressetjenestens fax ut av funksjon når direktesendingene på Hallo Kragerø gikk fra leiren (og det husket
hun).

Gautefall week-end…
Tradisjoner bør en ikke forandre, og helgen på Gautefall i januar er et meget populært arrangement for alle i
speidergruppa. De tradisjonelle bortoverski, nedoverski, akebrett og ikke minst ”kaste snøball på løpende
leder” sto på programmet.
I september ble en høst-helg lagt til Gautefall. Fine turer i terrenget, klatring og ikke minst fargene ble de
store opplevelsene for speidere og ledere.
Inntak nye medlemmer
Annonsering ga ikke den helt store responsen, men å dele ut lapper på skolen synes å være en fremtidig
måte og får bedre respons. Med et grunnlag for drift av småspeidere var tilvekst i speidergruppa
opprettholdt, men kapasiteten er større.
Patruljene
Dessverre har tre patruljer mer eller mindre blitt ”radert” bort i løpet av året. Tiur var blitt voksne og forlatt
Kragerø for videre studier. Ørn har vært svært så hvilende med unntak av Sverre som har fått tildelt
oppgaver i patruljene. Gaupe har blitt mindre med Magnus og Halvard, men de har også fått oppgaver i
troppen.
Måkene har for øvrig vist seg fra en sterk side, og aktiviteten har vært deretter. Foreldrekontaktene har gjort
en stor innsats, og patruljen har en god fremtid.
Elg blir fulgt opp på en bra måte og viser at de vil kunne bli Måkenes største konkurrent. Aldersmessig er det
tross alt en forskjell, og derfor må en trygt kunne si at patruljen har en god fremtid. Foreldrekontaktene viser
ansvar, men ser gjerne flere foreldre.
FRIFOND-midler, prosjekt
Det ble rene juleaften i oktober når speidergruppa fikk bevilget kr. 30.000,- for perfeksjonering av nye ledere
og medlemsøkning. Midlene kom så sent i semestret, og en rådførte seg derfor med forbundskontoret for å
få benytte midlene i 2008. Pengene vil bli benyttet for å søke nye medlemmer og foreta tiltak som kan holde
våre medlemmer aktive på en for speidersaken positiv måte.
Bladet SPEIDEREN
Fjordland risgrøt sto det å lese i bladet Speideren like før julen 2007, og det i en artikkel om speiderne i
Kragerø som var på en ”gamme” på Østerholtheia i november. Med to representanter fra bladet Speideren,
journalist Stian Seland fra Oslo og fotograf Kjetil Jøssang fra Mandal, ble det noen uforglemmelige timer.
Med oppgaver som skulle løses på veien til ”gamma” var det godt med Fjordland risgrøt som ble holdt varm
på bålet.
Opptakelse av nye småspeidere, som villig lot seg fotografere, fikk vi et fint motiv som ble sendt til våre
medlemmer som julehilsen.
Kretsleiren Nisser
Dessverre var interessen for deltakelse på Kretsleiren svært liten, og en besluttet å ikke delta.
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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