Årsmelding 2008
FRIFOND-prosjekt som styrket en aktiv speidergruppe
Speidergruppen ble tildelt FRIFOND-midler i 2007, men da midlene kom noe sent på året ble det avtalt med
Norges speiderforbund at aktivitetene kunne skyves til 2008.
Etter et besøk i Dyreparken i Kristiansand på kveldtid forstår du bedre dyrenes levesett, og når du i tillegg får
anledning til å bli med innenfor gjerdene for å mate ulv, rev og jerv får du en opplevelse som du sent vil
glemme. Ikke bare for de av våre speidere som fikk anledningen til å bli med dyrepasseren inn til dyrene,
men også for alle oss andre som fikk beskue dyrenes oppførsel.
En må nok kunne si at dette arrangementet var vel anvendte midler for å styrke samholdet i speidergruppa,
og samtidig vise en aktiv speidergruppe i aktivitet.
Bladet Speideren hadde omtale og bilder fra turen til Dyreparken.
I tillegg ble det arrangert et knivkurs for Måkene og Elg lærte nærmere om fuglelivet i tillegg til en
overnattingstur for speidergruppa på Jomfruland.

Sommeravsluttning
Familien Eftevand inviterte hele gruppa til sommeravslutning. Her ble det anledning til å bade, spise pølser
og ikke minst få en innføring i å spille Bodsja. Helt klart at dette spillet vil vi ta med oss på leir for å styrke
samholdet på denne måten også.

Sommerleir
Dessverre var ikke interessen for en sommerleir til stede. Det ble derfor bestemt at årets leir utgår og håper
på større oppslutning om landsleiren 2009.

Kanotur Skorstøl
Speidertroppen arrangert kanotur på Skorstøl på høsten.

Kronprinsparet på Kragerø-besøk
I juli ble det kjent at kronprinsparet ville avlegge Kragerø et offisielt besøk i oktober. Steinar sendt resolutt en
e-mail til ordføreren (Kåre Preben Hegland) hvor det ble redegjort for Mette Marit som er speidernes høyeste
beskytter. Kragerø speidergruppe kunne tenke seg å overrekke en gave til Mette Marit. En hyggelig
tilbakemelding fra ordføreren med beskjed at vårt forslag ville bli tatt opp med fylkesmannen.
I september foreslår Tone Brubakken at gaven bør være en leirbålskappe hvor gruppemerke er påsydd. En
kommer da også frem til at de to øvrige speidergrupper i kommunen bør være med, og alle tre merker blir
sydd på leirbålskappa.
Dagen før overrekkelsen er Steinar og Tone invitert til offisiell middag som kommunen holder for
kronprinsparet på Spa-hotellet. Ca. 170 gjester er invitert.
Beskjed til alle speiderne i kommunen var sendt ut – speiderne skulle være synlig til stede under besøket. I
ettertid fikk vi se at de aller fleste bilder fra arrangementet viste speidere i speideruniform i bakgrunn.
Selve overrekkelsen av leirbålskappa ble utført av Benjamin Eftevand, som fremførte talen Steinar hadde
skrevet, og Vilborg Steinsen bar frem leirbålskappa. De fikk en hyggelig prat med kronprinsessen, men ble
etterpå også intervjuet av TV Telemark.
Speidergruppen har med dette vist at vi viser samfunnsengasjement.
Inntak nye medlemmer
En pust i bakken trengs fra tid til annen, og høsten – som vanligvis er opptak av nye medlemmer – ble en
stille periode. Det ble opprettet en ”venteliste” som i dag inneholder 4 barn som ønsker å bli speidere fra
høsten 2009.

Foreldremøte
Et foreldremøte ble arrangert i oktober med hovedvekt på landsleiren 2009. De aller fleste medlemmer som
speidertroppen har i dag har aldri tidligere vært på landsleir. Derfor var det viktig å avholde et foreldremøte
før en slik leir ble presentert for speiderne.
Foreldrene var engasjert, og ønske om deltakelse på landsleir ble resultatet. Dersom det deltar 15 speiderne
ble det enighet at speidertroppen sender 3 ledere.
Ved ”reservasjon” av plass til landsleiren viste det seg at 4 personer ønsker å danne troppens leder-stab.
Endelig påmelding til landsleiren er mars måned 2009.

Patruljene
Elg og Ulv ble slått sammen i løpet av året. Patruljen fikk navnet Elg og drives av foreldrekontakter.
Selv om Måkene gjennomførte et knivkurs kom det for en dag at patruljen sliter litt. Det vil derfor bli tatt opp
med speidere og foreldre patruljens videre drift.

Roverlag
Det er i høst-semestret vært kontakt mellom 1. Helle og Kragerø med tanke på et felles roverlag. Kragerø
har gitt uttrykk for at det må være 2 roverlag – ett for Helle og ett for Kragerø – men som kan ha felles møter.
Sverre Brubakken arbeider med ledergodkjennelse for roverlaget, hvor Magnus Tovsen og Halvard Gautefall
Hiis er de øvrige medlemmer.

Kontakten med forbundskontoret
Kragerø speidergruppe har en god kontakt med forbundskontoret

Lederløft 2008
Sverre Brubakken og Steinar Brogeland deltok på Lederløft 2008 på Ingelsrud Speidersenter.

Ledere…
Ledersituasjonen i speidergruppa er stabil.
Det er fortsatt 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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