ÅRSMELDING

2014

2014 ble et svært så aktivt år for Kragerø speidergruppe. Gjennom året har vi sendt ut fem Nyhetsskriv og
noen få pressemeldinger for å vise den store aktiviteten som er gjennomført.
SOMMERENS VENNSKAPSLEIR PÅ VÆRØY I LOFOTEN
Å arrangere en speiderleir i Lofoten gjør vi ikke hvert år. I 2010 hadde vi på vår langtidsplan for sommerarrangement 2014 notert ”vennskapsleir” på Værøy i Lofoten, og med vår vennskapsgruppe 6. Narvik ble
planene satt ut i livet. Med 20 speidere, ledere og foreldre påmeldt ble flyseter bestilt, ferge fra Bodø via
Røst til Værøy reservert, overnattingslokaler og gode kontakter på Værøy opprettet. 6. Narvik meldte om
deltakelse av 20 speidere, ledere og foreldre, så her lå alt til rette for en uke som ville bringe med seg
mange gode minner og ikke minst vennskap for fremtiden.
Programmet for leiruka var enkelt, besøke de fleste fjelltoppene på Værøy og en tur ut til Måstad som var
det opprinnelige fiskeværet som Værøy ble bygget opp med. Midnattsol, måkeskrik og iskaldt badevann, joda de var der alle bitene for at det hele skulle lykkes! Med omtale i ”Værøyposten” før ankomst til øya og en
”takkeside” i samme avis etter leiren gjorde at vi ble ”kjente” som følge av leiren. Befolkningen begynte å
hilse på oss etter noen få dager, men så bor det bare 700 personer på Værøy.
Fotballkamp i 1960 var årsaken til vårt vennskap med 6. Narvik, og en fotballkamp ble det også tid til på
Værøy. Nå har vi sluttet å telle hvor mange mål den ene eller annen gruppe vinner med, selv om vi minnes
hvem som skåret flest. På Værøy ble det skåret 15 mål.
Været må også nevnes, for selv ordføreren på Værøy bemerket at vi hadde vært utrolig heldige. Når vi
fortalte at vi hadde tatt med det gode og varme været fra Kragerø ble det rettet en pekefinger til oss med
beskjeden ”dere tar ikke det fine været med dere igjen”.
KRETSBANNERKONKURRANSEN 2014
Vårsemesteret 2014 ble for Gaupepatruljen trening før Kretsbannerkonkurransen, og deltakelse der var en
selvfølge. Resultater var det ingen som våget å snakke om, for spørsmålet var om de kunne klare å gjøre
det like bra i konkurransen som året før med 2. plass. Vi sendte med et fotografiapparat for at patruljen
skulle ta bilder under arrangementet og regnet ikke med ”pallplass”.
Lite visste de som skulle hente speiderne med bil, for de var bare 3 deltakere som var med i år som følge
av sykdom for de øvrige, at vi måtte gjøre plass til Kretsbanneret! Stor jubel og bløtkake på speidermøtet
etter Kretsbannerkonkurransen 2014 — Gaupe fra Kragerø var den beste patruljen i Grenland Krets.
SPEIDERAKSJONEN
Det har blitt en tradisjon av speiderne i Kragerø speidergruppe deltar på speideraksjonen. Å kunne hjelpe
barn i andre land viser at dette er et tiltak som er ønskelig. Dessverre ble det ikke utarbeidet noen diplom
som viste vår deltakelse for årets innsamling.
Samtidig som speiderne er ute med bøsser er fordrene engasjert med vannbøtte og langkost for å gjøre det
rent inne i Speiderhuset. Det ”sosiale” samværet hvor speidere og foreldre koser seg ute med saft, kaffe og
kaker er blitt et hyggelig innslag som avslutning på speideraksjonen.
17. MAI
Tradisjonen tro hadde Kragerø speidergruppe, som den eneste forening i Kragerø, et eget 17. mai tog med
fremmøte kl. 0645. Etter hvert som toget skred frem i Kragerø’s smale gater ble det flere og flere som
ønsket oss en god dag, og ekteparet som møter oss i morgenkåpe er alltid et hyggelig innslag. Flaggheis
på Gundersholmen og flaggborg i Minneparken er faste innslag hvor speiderne er med.
NM I SPEIDING
Andre året på rad deltok Gaupe-patruljen under NM i speiding, og i år var denne lagt til Trondheim. At
Ariana kom opp i muntlig den fredagen vi kjørte, med innleid minibuss, til Trondheim ble en ekstra
utfordring, men flysete ble skaffet fra Torp til Værnes, minibuss for henting på flyplassene — logistikken
stemte bra for en fin helg med mange oppgaver for patruljens fire medlemmer. Lite ante vi at to av
patruljens medlemmer skulle bli syke i løpet av helgen og som en følge av dette ”raste” vi nedover på
resultatlista.
En lærerik helg, nye venner, og hadde vi satt resultatlista ”opp ned” - en fantastisk helg!
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FRITIDSMESSE I KRAGERØHALLEN
Med erfaring fra fjordårets Fritidsmesse var forbedringer målet. Dette resulterte i stor pågang av mulige
medlemmer som ville se hva speiderne hadde å tilby.
Å lære Båtsmannsknop under besøket, få med et ”lærehefte” og et knutetau, ble populært og bør nok være
et innslag også på neste års Fritidsmesse.
HØSTSEMESTERET BLE AKTIVT
Det ble bra interesse for å begynne som speider når vi arrangerte informasjonsmøte i september. Hele
høstsemesteret ble godt besøkt og tilbakemeldingene var positive. Småspeiderne fikk laget knutetavle som
de kunne gi i julegave.
Hakkespett-patruljen ble opprettet med småspeiderne som kom over fra Flokken. De fikk Leif Jørgen
Brødsjømoen som ”mentor” for å trene seg til å bli patruljefører og assistent. I tillegg fikk de tilskudd av nye
speidere som viste interesse.
Gaupe-patruljen fikk en rokering med hensyn til patruljefører og assistent, men ble også noe redusert idet
speidere måtte reise utenbys på grunn av videre skolegang.
En tur for småspeiderne til Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia og for speiderne til Bowling på Down
Town er i ferd med å bli tradisjonell, men vi har erfart at dette er turer som binder småspeidere og speidere
i sammen til et fellesskap i hver sin enhet som vi ønsker. På denne måte håper vi å unngå mobbing og bevarer et vennskap som er godt i Kragerø speidergruppe i dag.
Speideråret 2014 ble avsluttet med grøtfest på Speiderhuset. Et tradisjonelt arrangement for småspeidere,
speidere, ledere og gjester.
LEDERSITUASJONEN
Vi har stabile ledere, men har dessverre fått to utmeldelser. Samtidig har Leif Jørgen Brødsjømoen fått sitt
inntog som leder og ”mentor” for Hakkespett-patruljen. Sverre Brubakken er ”mentor” for Gaupe-patruljen.
Med dette er vi ved årsskiftet 8 ledere. Vi har også Natalia Skogen fra 1. Helle speidergruppe med oss, og
kan få nytte av henne på sommerleire.
WORLD JAMBOREE
To av våre medlemmer er påmeldt til å delta på Verdensspeiderleiren i Japan sommeren 2015. Dette er
Vilborg Steinsen og Sverre Brubakken.

