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Aktivitet skaper aktivitet
Kragerø speidergruppe tok ikke inn nye medlemmer i 2011 til tross for at det ble et lite frafall i løpet av året.
Målet var å skape en ”grunnstamme” som vi kunne bygge videre på. Å være aktiv samtidig som vi kunne
tilby meningsfylt program som også engasjerte speiderne ble vår ”grønne” snor, og med ”livredningskurs”
som ville ende opp med ”livredningsmerket” fikk vi en god åpning på speideråret 2011. Grunntreningen ble
gjort på speidermøtene, og på Beach Party i Kragerø Svømmehall fikk speiderne vist i praksis hvordan en
skal føre en ”pasient” i vannet og andre krav til merket.
Når vi måneden etter ønsket at våre speidere skulle se stjerner ble det også her stor interesse, men så kom
skyene og vi gikk på en ”stjernesmell” hvor våre observasjoner var umulige. En teoretisk gjennomgang ble
løsningen.
Å oppsøke snøen i februar ble mer et ”sosialt” arrangement, men når ”gradestokken forsøkte å rømme” med
sine 27 minusgrader ble turen til Gjerstad også en prøvelse for mange.
”Trøkk-tur” som kretsen arranger har blitt et interessant tilbud til de over 13 år, og når turen 4. – 6. mars var
lagt til Holmenkollen med VM på ski fikk Vilborg og Sverre en fin helg.
Samarbeidet med foreldrene har blitt vår styrke, og når vi innkalte til møte hvor kretsleiren 2011 i Sverige
skulle diskuteres fikk de tilstedeværende en god orientering, og fikk vite at Steinar og Sverre skulle reise som
ledere, men ønsket å få med en person til. Jens Arnfinn meddelte at han godt kunne bli med på denne
leiren. Samtidig ble det orientert om vår tilknytning til 6. Narvik som var invitert som våre ”gjester” under
leiren.
Førstehjelpskurs ble arrangert, og med nyanskaffet ”sminkekoffert” og ekstra mye ”blod” ble det et realistisk
kurs som ble arrangert i mars.
Forberedelsene til kretsleiren ble startet opp, og mange variasjoner av hvordan knuter ble ”testet” ut var på
programmet under flere speidermøter utover våren. Med ”kosteskaft” som rajer og knutetau ble mange
varianter av byggverk laget – og det virket som om speiderne likte det de holdt på med.
Kretsbannerkonkurransen 2011 viste nok hva vi egentlig visste – våre speidere trenger mer trening i
speiderferdigheter! Hadde vi snudd resultatlista hadde vi lagt godt an plassmessig.
Speideraksjonen har blitt en aktivitet som speiderne gjerne blir med på, og foreldrene stille samme dag for å
gjøre en vaskejobb på Speiderhuset. God innsats av speiderne og et iherdig arbeide av foreldrene gjorde at
alle sammen kunne samles til et langbord ute med kjeks, saft, kaffe og te.
Det har blitt en tradisjon at speiderne i Kragerø, som den eneste forening i kommunen, har sitt eget tog på
17. mai. I år forsøkte vi oss med at vi skulle ta Biørnsborgparken tilbake og samtidig bli flere enn Kragerø
Musikkorps under arrangementet. Vi klarte det nesten med god innsats av foreldrene.
Semesteravslutning 03.06. ble i Fårup Sommerland hvor speidergruppa betalte reise, frokost på ferga og
inngangspenger til parken. En fin dag som ble avsluttet ca. 24 timer etter avreise fra Kragerø.
Kretsleiren 2011
En må vel kunne si at kretsleiren 2011 på Sjöröd i Sverige var den store speideropplevelsen dette året,
kanskje ikke selve kretsleiren, men å kunne besøke World Jamboree som lå en times bilkjøring fra vår
kretsleir. Under kretsleiren fikk vi også gjester fra mange land som bodd på vårt leirområde i 24 timer. Her
var opplegget at vi måtte være behjelpelig med telt som de kunne overnatte i og legge til rette slik at vårt
kjøkkenutstyr også skulle brukes av våre gjester. Med aktiviteter som også var tilrettelagt for våre gjester ble
det tre hektiske døgn, men vi sitter nok i ettertid å minnes opplegget som interessant og givende.
Mange kontakter ble knyttet, og vil trekke frem Marlin (vår yngste leirdeltaker) som ble vartet opp av speidere
fra Hong Kong. Alle ville bli tatt bilde av i sammen med Marlin. Under vårt besøk på World Jamboree kom vi i
kontakt med de samme speiderne fra Hong Kong – og når vi skulle reise på kvelden var det et helt klart
ansiktsuttrykk hos våre speidervenner fra Hong Kong, de var lei seg for at vi måtte reise.
Til denne leiren var det anskaffet 6 nye telt og en del kjøkkenutstyr. Det var også kjøpt inn en skaphenger
hvor vårt utstyr oppbevares under transport. På denne måte vil vi til enhver tid ha kontroll over utstyret, og
har mulighet for å tørke eventuelle våte telt ved hjemkomst samme dag som hengeren pakkes ut.
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Høstsemesteret ble også et aktivt semester hvor bl.a. temaet stjerner ble tatt opp, og denne gang var det
skyfritt. En interessant kveld hvor stjernekikkertene ble flittig benyttet.
Onsdag 07.12. ble det ”grøtfest” på Speiderhuset. Mange til stede, mange liter med grøt og en kasse med
clementiner + twistposer gjorde at høstsemesteret ble avsluttet på en verdig måte.

.Foreldrene
Vi er svært så takknemlige for den støtte og iver foreldrene viser vår speidergruppe. Vårt arbeide føles å gå
lettere når foreldrene stiller opp, og det må sies – foreldrene er en del av speidergruppa.

Web-sider
Våre web-sider har stor aktivitet, og ved å sette inn stadig nye artikler og bilder viser statistikken for sidene
høye besøkstall. Vi har registrert større aktivitet i helgene og de første dagene i uka, men dette skyldes nok
at det er disse dager nye artikler legges ut.

Grasrotandelen – Norsk Tipping
Med 25 personer som har registrert sine spillekort som givere til Kragerø speidergruppe ga dette en inntekt
på ca. kr. 10.601,- til vårt speiderarbeide.

Bingo på Kalstad
Tecnobingo Kragerø AS har overført til vår konto kr. 73.176,-. Dette er bingoinntekter for våroppgjøret 2011,
mens høstoppgjøret først kom året etter.

Patruljene
Selv om det til tider kan virke som alle går i samme patrulje er patruljen Elg oppgående. De yngste har fått
tildelt patruljenavnet Ekorn.
De aller fleste aktiviteter i dag er lagt opp for alle speiderne i speidergruppa.

Roverlag
Roverlaget Gråstein, som er et samarbeide mellom 1. Helle og Kragerø, er for øyeblikket ”hvilende”.

Kontakten med forbundskontoret
Kragerø speidergruppe har en god kontakt med forbundskontoret.

Ledere…
Ledersituasjonen i speidergruppa er bra.
Kristian Klausen, Nina Klausen, Tone Brubakken, Sverre Brubakken, Jan Eivind Skaugen og Steinar
Brogeland sitter i dag som ledere.
I tillegg har speidergruppa flere foreldrekontakter som driver et fremragende arbeide.

Steinar Brogeland
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