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SAMMENDRAG ÅRSMELDING 2019
Lillesand speidergruppe kan se tilbake på et aktivt år 2019. Aktivitetsnivået har vært stort i de fem
enhetene. Speidergruppa deltok ved Kretsleir sommeren 2019 og har i tillegg gjennomført flere
lokale felles-arrangement. Medlemstallet har gått noe ned sammenlignet med foregående år, men
lederstaben har holdt seg stabil gjennom året. Den økonomiske situasjonen for gruppa er god.
Lederstaben har vært stabil gjennom 2019, med 14 aktive ledere. 5 ledere har forlatt speidergruppa,
og gruppa har fått tilskudd av 4 nye ledere i løpet av året. Ledergruppa møtes ca en gang i måneden,
og i 2019 ble det gjennomført 7 ledermøter.
Tillitsvalgte 2019:
Gruppeleder: Tone Falkenhaug
Styremedlemmer: Tone Falkenhaug, Steffi Kiedaisch, Michael Danielsen, Ingebjørg Borgemyr
Kasserer: Ingebjørg Borgemyr
Revisor: Lars Gunnar Nag
Enheter: I 2019 har speidergruppa hatt ukentlige møter for 5 enheter:
Bever, 1.-2. klasse: 19-10 medlemmer
Småspeider, 3.-4. klasse: 27-25 medlemmer
Tropp: 30-44 (Stifinner 5.-7. klasse: 23-26 medlemmer og Vandrer 8.-10. klasse: 7-18 medlemmer)
Rover, videregående: 6-7 medlemmer
Tropp: Våren 2019 har stifinner og vandrere hatt felles troppsmøter en gang i uken. Høsten 2019 gikk
speidergruppa over til å ha separate aktiviteter for stifinnere og vandrere.
Medlemstall: Det var en nedgang i medlemstallet i 2019 i forhold til året før: fra 125 betalende
medlemmer i 2018, til 103 betalende medlemmer i 2019. I løpet av 2019 har speidergruppa hatt 59
utmeldinger og 35 innmeldinger. Det største frafallet av medlemmer fant sted i aldersgruppen 10-12 år
(stifinnere). Pågangen av nye medlemmer har vært størst hos bever og småspeider. Speidergruppa har
ikke hatt ventelister i 2019.
Aktiviteter: Alle enhetene har hatt ukentlige møter. I tillegg hadde speidergruppa følgende
fellesaktiviteter i 2019:
• Februar: Tenkedagen
• Mars: Hyttetur til Solhøgda Leirsted (Øynaheia).
• Mars: Earth Hour
• April: Speideraksjonen: Innsamlet beløp var 29 156 kr, som er lavere enn året før.
• April: St. Georgsdagen.
• 17. mai: Flaggborg og Borgertog.
• Mai: Skjærgårdstur.
• Juli-august: Kretsleir ved Paulen, Vennesla. 30 deltakere fra Lillesand speidergruppe.
• August: Lillesand «Pride Parade»
• August: Deltagelse ved «Vervendagen»
• September-November: Tre turer sammen med innvandrerfamilier (prosjekt «Sammen på Tur»)
• November: Juleneksalg
• November: Grøtfest
• Desember: Fakkeltog og fredslysmesse.
Speidergruppa har ikke gjennomført publikumsarrangement i 2019.
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Friluftsskole i speiderregi: I 2019 ble det gjennomført 2 Friluftsskoler i Lillesand: I sommerferiens
Friluftsskole deltok 30 barn der 3 rovere, 2 ungdommer og prosjektleder jobbet som instruktører. Ved
høstferiens friluftsskole på Møglestu deltok 17 barn, med 2 vandrere, en ungdom + prosjektleder som
instruktører.
Ledertrening og kurs: Ledere og speidere har deltatt i kurs:
• 4 speidere deltok på Patruljefører kurs (Peff I), september 2019, i Sørlandets Krets.
• 4 ledere har gjennomført ledersamtale i regi av Sørlandet Krets.
• 1 leder gjennomførte Ledertrening, Trinn 1 (Kilden, Sørlandet krets) september 2019
• 1 leder gjennomførte Norsk Grunnkurs i Førstehjelp, (Sørlandet Krets, RBG), april 2019
Gruppeting: Det ble holdt 2 Gruppeting i 2019
• 12. februar: Årsmøte/Gruppeting,
• 12. november: Fastsettelse av gruppekontingent for 2019.
Tillitsvalgte krets og forbund: Lillesand speidergruppe har vært aktive i organisasjonen, med tillitsvalgte
på kretsnivå,
• Tillitsvalgte i Kretsstyre: To fra Lillesand speidergruppe i Kretsstyret for Sørlandets Krets: Paul
Nørsett (visekretsleder), og Eirik Nordby (styremedlem).
• Delegater ved Kretsting: 10 delegater (hvorav 4 under 25 år) fra Lillesand speidergruppe
deltok på Kretsting i Sørlandets Krets, 13. mars 2019
Samarbeid med foreldre: Det ble holdt to foreldremøter i løpet av 2019: et på våren for foreldre i tropp,
og et på høsten for alle foresatte til barn i speidergruppa. Foreldregruppa koordinerte hyttevask våren
2019, hjalp med Grøtfesten desember 2019 og koordinerte hytteutleie. Høsten 2019 fikk foreldregruppa
nye medlemmer med representanter fra hver enhet.
Speiderhytta: I 2019 var hytta utleid i 6 uker og 2 helger. Samlet leieinntekt i 2019 var 65 000 kr, som er
høyere enn i fjor. To vinduer i andre etasje/loft er skiftet i år.
Savemyr: Speidergruppa har en god dialog med kommunen om bruken av området, og har fortsatt
arbeidet med å tilrettelegge området for allmennheten. I 2019 ble det satt opp flaggstang på Savemyr,
samt kjørt ut grus til gangvei og bålplass.
Søknader og gaver
I 2019 fikk speidergruppa tilsagn på 7 søknader tilsvarende et tilskudd på 413 700 kr, som gjør 2019
til et rekordår for speidergruppas prosjekttilskudd.

Følgende søknader ble innvilget:
• Lillesand sparebank, Forstanderskapet. Til generell drift:
• Frifond (Norges Speiderforbund). Til drift av fellesaktiviteter:
• Lillesand kommune, kulturmidler. Til drift:
• Austagder Fylkeskommune (friluftstiltak 2018). Til Friluftsskolen:
• Sparebankstiftelsen SR bank (Prosjekt «Speiding for alle»).
• Gjensidigestiftelsen (Prosjekt «Sammen på tur»):
• Gjensidigestiftelsen (Prosjekt «Sjøvett for ungdom»):

50 000 kr.
25 000 kr.
20 500 kr.
10 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
218 200 kr

Samarbeid med kommune og andre lag: I 2019 har speidergruppa hatt et godt samarbeid med
kommunens Skjærgårdstjeneste og Midt-Agder Friluftsråd (Strandryddedagen) samt med
Flyktningetjenesten NAV (Sammen på tur).
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Nettsidene I løpet av 2019 er det lagt ut 35 nyhetssaker på nettsidene. Speidergruppa benytter seg også
av Facebook, men kun til ”internt bruk” med lukkede grupper.
Synlighet: Speidergruppa har vært godt synlig i det lokale miljøet gjennom arrangering av 2 Friluftsskoler.
I tillegg deltok speidergruppa ved strandryddedagen, Borgertoget, Pride Parade, Vervendagen og
Lysmesse. Speidergruppa har hatt positive omtaler i lokal media. I løpet av 2019 ble Lillesand
Speidergruppe omtalt i Lillesandsposten (12 ganger), Medlemsbladet «Speideren» (4 ganger) og på
Norges Speiderforbunds nettsider (2).
Økonomi: Lillesand speidergruppe har for tiden en betryggende økonomi. Dette skyldes gode tilslag på
flere søknader, støtte fra Friluftsskolen, samt støtte fra Lillesand Sparebank og Lillesand kommune.
Speiderhytta har gått med overskudd grunnet god utleiesesong. I tillegg er momskompensasjon,
tippemidler (Grasrotandelen) og juleneksalget viktige inntekter for gruppa.

Gruppens samlede regnskap for 2019 er gjort opp med et overskudd på i alt 132 787 kr (inkludert
Friluftsskolen). Regnskapet er revidert av gruppens valgte revisor. Kopi av fullstendig regnskap kan
fremlegges ved behov ved henvendelse til gruppens kasserer.
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1. Speidergruppa
Lillesand Speidergruppe tilbyr aktiviteter for beverspeidere (1. – 2. klasse), småspeidere (3. – 4.
klasse), stifinnere (5.– 7. klasse), vandrere (8.-10. klasse) og rovere (videregående skole). Gruppa
legger vekt på å ha et bredt aktivitetstilbud i samsvar med NSFs mål, idé og treningsprogram, der
samfunnsengasjement, livskvalitet, praktisk viten og friluftsliv står sentralt. En viktig ramme for
arbeidet er friluftsliv, og alle enheter bruker naturen aktivt for møter, turer og leir.

Ledersituasjonen
Lederstaben har vært stabil gjennom 2019, med 14 aktive ledere (inkludert en rover). 5 ledere har
forlatt speidergruppa, og gruppa har fått tilskudd av 4 nye ledere i løpet av 2019. Ledergruppa møtes
ca en gang i måneden, og i 2019 ble det gjennomført 7 ledermøter (referat tilgjengelig på nettsiden).
Gruppa har stabile ledere med god erfaring. Behovet for å rekruttere nye ledere er imidlertid alltid til
stede, særlig i de yngste enhetene, bever og småspeider. Det tilstrebes å ha et godt sosialt miljø også
blant ledere.

Ledergruppa 2019
Vår 2019

Rolle

Høst 2019

Tone Falkenhaug

Gruppeleder, Enhetsleder Bever

Tone Falkenhaug

Michael Danielsen
Glenn Petersen
Tor Nordanger
Steffi Silvia Kiedaisch
Stian Harring
Eirik Nordby
Ingebjørg Borgemyr
Kurt Arne Thomassen
Grete Attwood
Monica Steinsvik
Simón López
Ryan McCombie
Paul Nørsett

Troppsleder
Tropp
Tropp
Enhetsleder Småspeider, Tropp
Småspeider, Tropp
Bever, Kretsstyre, Friluftsskolen
Kasserer, Bever
Småspeider
Bever
Småspeider
Småspeider
Småspeider
Kretsstyre (visekretsleder)

Michael Danielsen
Glenn Petersen
Tor Nordanger
Steffi Silvia Kiedaisch
Stian Harring
Eirik Nordby
Ingebjørg Borgemyr
Kurt Arne Thomassen
Grete Attwood
Monica Steinsvik
Kristin Uleberg
Jan Erik Berntsen
Paul Nørsett

Rolle
Gruppeleder, Enhetsleder
Småspeider
Troppsleder (Vandrer, Stifinner)
Vandrer
Vandrer
Stifinner
Enhetsleder Stifinner
Kretsstyre, Friluftsskolen
Kasserer, Bever
Stifinner
Bever
Småspeider
Småspeider
Småspeider
Kretsstyre (visekretsleder)

Tillitsvalgte 2019:
- Gruppeleder: Tone Falkenhaug
- Styremedlemmer: Tone Falkenhaug, Steffi Kiedaisch, Michael Danielsen, Ingebjørg Borgemyr
- Kasserer: Ingebjørg Borgemyr
- Revisor: Lars Gunnar Nag

Gruppeting
Det ble holdt 2 Gruppeting i 2019, inkludert årsmøtet. Referater er tilgjengelig på nettsiden.
- 12. februar: Årsmøte/Gruppeting,
- 12. november: Fastsettelse av gruppekontingent for 2020. Evaluering av speidergruppas
strategiske plan.
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Tillitsvalgte krets og forbund
Lillesand speidergruppe har vært aktive i organisasjonen, med tillitsvalgte på kretsnivå,
•

Tillitsvalgte i Kretsstyre: To fra Lillesand speidergruppe i Kretsstyret for Sørlandets Krets: Paul
Nørsett (visekretsleder), og Eirik Nordby (styremedlem).

•

Delegater ved Kretsting 13. mars 2019: 10 delegater (hvorav 4 under 25 år) fra Lillesand
speidergruppe deltok på Kretsting i Sørlandets Krets, Terneviga, Kristiansand.

Ledertrening
Ledere og speidere har deltatt i kurs.
• 4 speidere deltok på Patruljefører kurs (Peff I), 6-8. september 2019, Randøya, arrangert av
Sørlandets Krets.
• 4 ledere har gjennomført ledersamtale (godkjennelse av leder) i regi av Sørlandet Krets.
• 1 leder gjennomførte Ledertrening, Trinn 1 (Kilden, Sørlandet krets) på Randøya 20-22.09.2019
• 1 leder gjennomførte Norsk Grunnkurs i Førstehjelp, (Sørlandet Krets, RBG), Lillesand
06.04.2019
Tone Falkenhaug fikk tildelt Norges Speiderforbunds æreskniv. (Overrakt av NSF speidersjef, på
Kretsleiren ved Paulen gård 27. juli 2019)

Samarbeid med foreldre
Lillesand speidergruppe har en foreldreforening der alle foreldre som har speider i Lillesand
speidergruppe er medlem. Oppgaven til foreldreforeningen er å støtte speiderarbeidet, ved for
eksempel hyttedugnad (utvask, vedlikeholdsarbeid), hjelpe med fellesarrangement, vedlikehold av
utstyr, juleneksalg etc. Foreldreforeningens arbeid koordineres av "Foreldregruppa".
Det ble holdt to foreldremøter i løpet av 2019: 11. juni for foreldre i tropp i forbindelse med
sommerens Kretsleir, samt 14. oktober for alle foresatte til barn i speidergruppa. På foreldremøte 14.
okt ble det opprettet to nye «dugnadslag» for å få med flere foreldre i arbeidet: Hytte-laget og
Savemyr-laget.
Foreldregruppa
Foreldregruppa koordinerte hyttevask våren 2018 og hjalp med Grøtfesten desember 2019. På
foreldremøte høsten 2019 fikk foreldregruppa nye medlemmer, og det ble holdt et møte i
foreldregruppa 14. november. Høsten 2019 overtok Camilla Widmer ansvaret for hytteutleie etter
Janne Storemyr som har hatt denne oppgaven gjennom mange år.
Medlemmer i Foreldregruppa
Vår 2019
Gunhild Aastvet Homme
Grete Hauge
Janne Storemyr (hytteutleie)

Høst 2019
Gunhild Aastvet Homme (leder)
Eva Muan Eikeland
Johannes Vallesverd
Fride Heddeland
Bjarte Karlsen
Camilla Widmer (hytteutleie)
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Baktroppen
I 2019 har Baktroppen jobbet med å sortere og rydde i speidergruppas gamle papirer og fotografier.
Baktroppen ble etablert høsten 2018 og består av tidligere speidere som vil gjenoppleve
speidereventyret og møte gamle speidervenner. Baktroppen skal støtte Lillesand speidergruppe i sitt
arbeid og kan i tillegg delta på speidergruppas ulike arrangementer. Kontaktperson og initiativtaker
til Baktroppen er Åse Bach Kristensen

2. Medlemstall og enheter
Det var en nedgang i medlemstallet i 2019 i forhold til året før: fra 125 betalende medlemmer i 2018,
til 103 betalende medlemmer i 2019. I løpet av 2019 har speidergruppa hatt 59 utmeldinger og 35
innmeldinger. Det største frafallet av medlemmer fant sted i aldersgruppen 10-12 år (stifinnere).
Pågangen av nye medlemmer har vært størst hos bever og småspeider. Speidergruppa har ikke hatt
ventelister i 2019.
Speidergruppas 5 enheter har hatt relativt stabilt antall betalende medlemmer gjennom året.
Størrelsen på enhetene skyldes delvis «opprykk» av speidere fra en enhet til neste, og avspeiler ikke
reelle innmeldinger eller utmeldinger av medlemmer.
Betalende
medlemmer
V
H
2019
2019

Enheter 2019

Bever

19

10

Ledere
V 2019
Tone Falkenhaug*
Ingebjørg Borgemyr
Eirik Nordby
Grete Attwood
Steffi Silvia Kiedaisch*
Monica Steinsvik

Stifinner

Vandrer

27

TROPP

Småspeider

25

23

26

7

18

Simón López
Stian Harring
Ryan McCombie
Kurt Arne Thomassen
Michael Danielsen*
Glenn Petersen
Tor Nordanger
Steffi Silvia Kiedaisch
Stian Harring

H 2019
Grete Attwood*
Ingebjørg Borgemyr

Tone Falkenhaug*
Jan Erik Berntsen
Monica Steinsvik

Kristin Uleberg

Michael Danielsen*
Glenn Petersen
Tor Nordanger
Steffi Silvia Kiedaisch
Stian Harring
Kurt Arne Thomassen

Rover
6
7
* Hovedansvarlig leder for enheten

3. Aktiviteter i enhetene
Bevere (1.-2. klasse)
Beverne har ofte utemøter, og foreldre oppfordres til å delta. Bålturer, kano, klatring, fugler, stjerner,
sang og lek, er noen av aktivitetene som beverne har hatt på programmet (se program i vedlegg). 8
bevere deltok sammen med 7 småspeiderne ved SMUL-konkurranse (kretsens
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småspeiderkonkurranse) 11. mai, Baneheia, Kristiansand. Beverne har også deltatt på alle
speidergruppas fellesarrangement.

Småspeidere: 3. -4. klasse
Småspeiderne har hatt mat på bål, godterimerket, bier, fiske, kano, klatring, og førstehjelp på
programmet (se vedlegg). I tillegg til ukentlige speidermøter og deltakelse i gruppas
fellesarrangementer kan følgende aktiviteter nevnes:
• Overnattinger: I 2019 deltok småspeiderne på 3 fellesturer med speidergruppa: Vintertur til
Øynaheia (mars), overnatting på Savemyr (april), og Skjærgårdstur (juni). I tillegg hadde
småspeiderne en overnatting i lavvo, ved Speiderhytta (1.-2. november).
• 7 småspeiderne (og 8 bevere) deltok ved SMUL-konkurranse (kretsens
småspeiderkonkurranse) 11. mai, Baneheia, Kristiansand. I år var det Lillesand som «vandt»
vandrerpokalen Ferraro.

Troppen (Stifinnere 5.-7.klasse og Vandrere 8.-10. klasse)
I 2019 har troppen hatt møter på tirsdager, med felles program for stifinner og vandrer patruljer.
Våren 2019 valgte flere av de eldste vandrerne å slutte av forskjellige grunner, og de gjenværende
ble med i troppen som en liten patrulje. Speidergruppa har som strategisk mål om å prioritere
aldersgruppen 13-15 år, slik at flere speidere fortsetter frem til rover. Patruljene ble derfor delt inn
etter alder, som «rene» stifinnerpatruljer og vandrerpatruljer. Å tilpasse aktiviteter og møtestruktur
slik at det ivaretar vandrernes behov er utfordrende, men det å ha patruljer med nogen lunde
samme aldersgruppe, har gitt stabilitet i gjenværende patruljer.
Høsten 2019 rykket 2 patruljer opp til Vandrer og en god flokk fra småspeider opp til stifinner og
gjorde med det Troppen til den største enheten med 40 speidere, fordelt på 7 patruljer. Høsten 2019
har den eldste vandrer-patruljen jobbet videre med prosjektmerket «vi gjør verden bedre» ved å
bidra til prosjektet «Sammen på Tur», og planlegge og gjennomføre turer for innvandrere familier
bosatt i Lillesand.
I tillegg til ukentlige speidermøter og deltakelse i gruppas fellesarrangementer har troppen
gjennomført følgende aktiviteter:
• I løpet av 2019 har speidere i tropp fått tilbud om flere overnattingsturer ved Lillesand:
Vintertur til Øynaheia (mars), Overnatting på Savemyr (St Georg, april), Skjærgårdstur (juni),
overnatting på Savemyr i tretelt, august).
• Patrulje Falk (6 deltakere) deltok på Patruljekonkurranse i Sørlandet krets, 5.-7. april i Lillesand
• Fire patruljer deltok på Kretsleir på Paulen i Vennesla
• Fire vandrere fullførte Patruljeførerkurs Del 1 (Peff 1), 6.-8. september på Randøya
(Kristiansand), arrangert av Sørlandets krets
• Patrulje Falk gjennomførte sin første patruljehaik til Savemyr 20. til 21. september. Speiderne
hadde organisert hele haiken uten voksenhjelp og hadde en fin kort tur med overnatting i
tretelt.
• 19. -20 oktober gjennomførte troppen JOTI (Jamboree on the Internet) på speiderhytta med
overnatting.
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Rovere (videregående skole)
Lillesand Roverlag (Spleiselaget) har hatt 6-7 betalende medlemmer i 2019. Antallet aktive i
roverlaget har imidlertid ligget på 2-3. Roverlaget ble omtrent halvert, sammenlignet med året før,
da flere av roverne forlot speidergruppa på grunn av studier.
Roverne lager sitt eget program, uten leder. Rovere deltok på gruppas fellesturer og 1 rover deltok
ved sommerens kretsleir. I tillegg har en rover vært fast lederassistent i småspeider og tropp, og
deltatt ved ledermøter.
-

4. Felles aktiviteter for speidergruppa
Hoveddelen av speiderarbeidet foregår i den enkelte enhet (beskrevet ovenfor). Det er viktig å også
ha felles aktiviteter for hele speidergruppa. Målet med slike arrangementer er å gi det enkelte
medlem opplevelsen av å tilhøre et større fellesskap og skape trygghet ved overgang til ny enhet.
Arrangementene er også viktige for det sosiale miljøet i gruppen. Speidergruppa hadde følgende
fellesarrangement i 2019:
26. februar: Tenkedagen. Den internasjonale speiderdagen "World Thinking Day" (22. februar) ble
feiret i lokalene til Lillesand Ungdomsskole med karneval og spennende mat fra hele verden som
speidere selv hadde med seg. Tema for årets Tenkedag var «Lederskap». Alle som deltok ga et bidrag
til Tenkedagsfondet. Det ble samlet inn 1 276 kr som skal overføres til WAGGGS (World Association
of Girl Guides and Girl Scouts).
1.-3. mars: Hyttetur til Solhøgda Leirsted (Øynaheia). 26 speidere og voksne var med på den årlige
Vinterturen til Solhøgda leirsted på Øynaheia. Denne vinterturen er blitt en tradisjon for
speidergruppa. Stifinnere og vandrere overnattet fra fredag til søndag, småspeidere lørdag-søndag. I
år var det lite snø, men det var fullt mulig å benytte skiene, og flere av speiderne tok skimerke på
lørdagen i skiløypene på Øynaheia. På programmet stod også vinterleker, konkurranser og leirbål på
kvelden.
30. mars: Earth Hour. Lillesand speidergruppe var den første speidergruppa i landet som deltok i den
globale klimakampanjen Earth Hour (i 2009). Som tidligere år inviterte speidergruppa Lillesands
befolkning til toppen av Vardåsen, der det ble tent bål. Oppmøtet var relativt dårlig i år, og bestod
kun av noen få ledere med speidere.
April: Speideraksjonen. Som tidligere år deltok speiderne i speiderforbundets innsamlingsaksjon
”Speideraksjonen” (i samarbeid med Norsk Flyktninghjelp), ved å gå fra dør til dør med bøsser i
Lillesand. Alle enhetene deltok i årets aksjon. Speideraksjonen 2019 gikk til Flyktninghjelpens arbeid i
Tanzania for barn og unge som har flyktet fra borgerkrig, vold og politisk ustabilitet i nabolandene
Burundi og Den demokratiske republikken Kongo. Innsamlet beløp fra Lillesand speidergruppe i 2019
var 29 156 kr, noe lavere enn året før.
Historikk de siste åtte årene:
2010 til Øst-Timor:
2011 til Liberia:

Lillesand Nr 2:
Lillesand Nr 1

26 019 kr
33 568 kr
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2012 til Liberia:
2013 til Myanmar:
2014 til Flyktninghjelpens prosj.
2015 til barn på flukt i Libanon
2016 til barn på flukt i Libanon
2017 til barn på flukt i Uganda
2018 til barn på flukt i Uganda
2019 til barn på flukt i Tanzania

Lillesand Nr 1:
Lillesand Nr 2:
Lillesand Nr 1:
Lillesand Nr 1:
Lillesand Nr 1:
?

33 826 kr
30 515 kr
45 239 kr
35 878 kr
51 411 kr
38 173 kr
36 500 kr
29 156 kr

(hele landet 1.5 millioner)
(hele landet 1,2 millioner)
(hele landet 1,1 millioner)
(hele landet 1,3 millioner)
(hele landet 1,1 millioner)

28. april: St. Georgsdagen. Den internasjonale St. Georgsdagen (23. april) ble markert med en
familiedag på speidernes leirsted, Savemyr, sammen med speidere, foreldre og søsken. Troppen
overnattet på Savemyr fra lørdag til søndag og nye speidere ble tatt opp i speidergruppa. I
tillegg fornyet alle speidere sitt speiderløfte.
4. mai. Strandryddedagen. Speidere fra Lillesand deltok ved den nasjonale «Strandryddedagen».
17. mai: Flaggborg og Borgertog. Speiderne har en viktig oppgave som flaggbærer på 17. mai. I år
stilte tre vandrere som flaggbærere, ved kransnedleggelsen, i barnetoget og i borgertoget. Lillesand
speidergruppe ble premiert med 2500 kr for sitt innslag i årets borgertog. Speidergruppa deltok
under mottoet «Grønt skifte», med kanohenger, bjørkeris og grønne t-skjorter.
25.-26. mai: Skjærgårdstur. Om lag 30 speidere deltok på årets skjærgårdstur, med overnatting i telt
på Ausøya. Denne turen har vært en tradisjon i speidergruppa i over 15 år. I år ryddet speiderne
søppel kun ved eidet på Ausøya. Speidere og pakning ble fraktet ut til Ausøya ved hjelp av private
båter (foreldre) I tillegg padlet noen av speiderne til Ausøya. PÅ programmet stod
søppelkonkurranse, forske i fjæra, fottur til «Sokken» og leirbål.
23. august: Lillesand Pride Parade. Speiderne gikk i speiderdrakt under speiderbanneret. Dette for å
vise at speiding står for mangdfold og inkludering. Om lag 1000 mennesker deltok i paraden gjennom
Lillesand.
24. august var speidergruppa representert ved "Verven-dagen" på Kokkenes. Dette arrangeres hvert
år i august for å vise frem kystkultur og aktivitet på vann. Flere ulike lag og foreninger deltok med
stand og aktiviteter. Speidergruppa tilbød sit-on-top-kajakker, livlinekasting og knuter.
25. august: Felles oppstart. Savemyr: Felles oppstartsmøte for alle enheter. Noen ledere og speidere
overnattet i tretelt og hengekøyer natt til søndag, og brukte formiddagen til å klippe og rydde
krattskog på husmannsplassen. Ved oppstart ble det gjennomført en «overgangsseremoni» som nå
har blitt tradisjon i speidergruppa.
Speiderturer sammen med innvandrerfamilier: Følgende turer ble gjennomført i 2019, innenfor
prosjektet «Sammen på Tur» der innvandrerfamilier ble invitert med på friluftsaktiviteter:
- Søndag 22. september: Skogtur til Savemyr. Pøser på bål og bli-kjent-leker
- Lørdag 29. september: Kanotur på Langedalstjønna. Bål og varm drikke på stranden.
- Fredag 8. november: Topptur til Vardåsen. Refleksløype og pinnebrød.
Prosjektet var finansiert av Gjensidigestiftelsen, og gjennomført i samarbeid med Flyktningetjenesten
ved NAV, Lillesand. Vandrere deltok i planlegging og har fungert som veiledere.
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Juleneksalg november 2019: Juleneksalget er en viktig inntektskilde for speidergruppa og
gjennomføres av speiderne selv. I år ble det solgt 900 nek, som ga gruppa en fortjeneste på 31 700
kr.
26. november: Grøtfest. Om lag 140 speidere, foreldre og søsken deltok ved speidergruppas
tradisjonsrike Grøtfest for alle speidere med familier i aulaen på Lillesand Ungdomsskole. I år ble 17
nye medlemmer tatt opp i speidergruppa. Bevergruppa, småspeiderne og troppen har alle fått nye
medlemmer i år. I tillegg ble flere speidere tatt opp i ny enhet. På programmet stod loddsalg, grøt og
bilder fra speideråret.
30. november: Fakkeltog og fredslysmesse. I samarbeid med Lillesand menighet arrangerte
speidergruppa et "Fakkeltog for fred" rett etter den offisielle tenningen av julegrana i Lillesand
sentrum. Fredsflammen ble båret opp til Lillesand kirke, der speiderne bidro til en Lysmesse med fred
og toleranse som tema.

5.

Kretsleir 2019 : Paulen gård, Vennesla

Kretsleir i Sørlandet Krets ble holdt 27. juli-3. august, ved Paulen gård (Vennesla speidergruppe). Fra
Lillesand deltok 22 speidere, 1 rover, 5 ledere og 2 «lederbarn». Ledere fra Lillesand var Stian
Harring, Steffi Kiedaisch, Ingebjørg Borgemyr, Glenn Petersen og Michael Danielsen. To medlemmer
fra Lillesand speidergruppe bidro i leirkomiteen: Michael Danielsen (leirbål) og Paul Nørsett
(visekretsleder). Motto for leiren var «full av energi», knyttet til plassens historie med vannkraft og
damplokomotiv. Speidere og utstyr ble fraktet til leirplassen med Setesdalsbanen. Ut over dette, var
adkomst til leirplassen kun mulig til fots via tømmerrenna. Speiderne fikk prøve ulike aktiviteter i
løpet av leiruka: f.eks mat i syvsteins-ovn, vennskapsbånd, og sit-on-top-kajakker (utlånt fra
Lillesand). Forhåndsoppgaven før leiren var å lage et vannhjul, og vinneren ble Hanna Joy fra
Lillesand. I løpet av uka gjennomførte alle speidere en haik utenfor leirområdet. Dette ble en meget
våt opplevelse, men alle speidere fra Lillesand gjennomførte haiken.

6. Friluftsskole i speiderregi
Lillesand speidergruppe startet opp med Friluftsskole i 2016 ved hjelp av midler fra Norges
Speiderforbund (prosjektleder Eirik Nordby). Friluftsskolen er et konsept utviklet i et samarbeid
mellom Norges Speiderforbund, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening.
Friluftsskolen er et dagtilbud til alle barn 10.-13. år. Deltakerne får prøve ulike friluftsaktiviteter.
Friluftsskolen ledes av en voksen leder, og speidere i alderen 15-21 år. Speiderforbundet er
arbeidsgiver og betaler ut lønna til den enkelte.
I 2019 ble det gjennomført 2 Friluftsskoler i Lillesand: I sommerferiens Friluftsskole deltok 30 barn
der 2 rovere + prosjektleder fra Lillesand speidergruppe jobbet som instruktører. I tillegg var det
ansatt en rover fra 2.kr sand og to dyktige ungdommer friluftsliv-erfaring. I høstferiens friluftsskole
på Møglestu deltok 17 barn, med 2 vandrere + prosjektleder fra Lillesand speidergruppe som
instruktører. I tillegg var det engasjert en ungdom med instruktørerfaring fra sommerens friluftskole.
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Friluftsskolen har i 2019 hatt et lite overskudd, til tross for en del innkjøp av utstyr (pulk, snøspader,
fiskeutstyr padleårer, stormkjøkken mm). Friluftsskolens utstyr lagres adskilt fra speidergruppas
øvrige utstyr, men kan benyttes i speidergruppas aktiviteter. I 2019 ble utstyr for mer enn 10 000 kr
(1 Fauna lavvo, 2 nye stormkjøkken og ca 15 nye padleårer) overført til fra friluftsskolen til
speidergruppas lager.
Friluftsskolene har gitt speidergruppa god synlighet både nasjonalt og lokalt, og har i tillegg gitt de
eldre speiderne øvelse i instruksjon og ledelse. Mange brukere har sagt seg fornøyd med tilbudet om
friluftsskole, og vi ønsker å fortsette med friluftsskole både i sommerferien og i høstferien i 2020.
Prosjektleder deltok på erfaringsseminar i Oslo i november - sammen med friluftsskole-arrangører fra
hele landet.

7. Speiderhytta
Hytta brukes av speiderne i vinterhalvåret, og leies ut på sommeren. Utleieprisen i 2019 var 9000 kr
per uke i sommerferien. I 2019 var hytta utleid i 6 uker og 2 helger. Samlet leieinntekt i 2019 var 65
000 kr, som er høyere enn i fjor, og som ga et lite overskudd på hytta. Fra og med regnskapsåret
2019 blir dette overskuddet avsatt til utgifter på speiderhytta («hyttefond»).
3. og 4. juni ble det holdt dugnad på hytta (utvask). To vinduer i andre etasje/loft er skiftet i år. Ut
over dette er det ikke gjort store reparasjoner på hytta.

8. Gapahuk og Savemyr
I løpet av 2019 er gapahuken blitt brukt til både overnattinger og dagsturer, av speidergruppa,
barnehager, skoleklasser og privatpersoner. Området på Savemyr benyttes regelmessig ved
troppsmøter og overnattinger. I tillegg ble området brukt ved, gruppearrangement (St. Georgsdagen
og høstens oppstart). Speidergruppa har en god dialog med kommunen, og har fortsatt arbeidet med
å tilrettelegge området for allmennheten (bålplasser, sittebenker og rydding av krattskog). I 2019 ble
det satt opp flaggstang på Savemyr, samt kjørt ut grus til gangvei og bålplass.

9. Søknader og gaver
I 2019 fikk speidergruppa tilsagn på 7 søknader tilsvarende et tilskudd på 413 700 kr, som gjør 2019
til et rekordår for speidergruppas prosjekttilskudd.
Følgende søknader ble innvilget:
• Lillesand sparebank, Forstanderskapet. Til generell drift:
• Frifond (Norges Speiderforbund). Til drift av fellesaktiviteter:
• Lillesand kommune, kulturmidler. Til drift:
• Austagder Fylkeskommune (friluftstiltak 2018). Til Friluftsskolen:
• Sparebankstiftelsen SR bank (Prosjekt «Speiding for alle»).
• Gjensidigestiftelsen (Prosjekt «Sammen på tur»):
• Gjensidigestiftelsen (Prosjekt «Sjøvett for ungdom»):
Beskrivelse av prosjekt:
Sparebankstiftelsen SR bank (innsatsområde «For alle»). 30 000 kr
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«Speiding for alle»: Prosjektmidlene er brukt til å kjøpe inn et lånelager med turutstyr,
speiderdrakter, samt å dekke egenandeler og medlemskontingent til enkeltspeidere etter behov.
Prosjektet har bidratt til at flere barn og unge har kunnet fortsette i speideren, og deltatt på turer og
leir, uavhengig økonomi.
Gjensidigestiftelsen (innsatsområde «sosial inkludering og mangfold»): 30 000 kr.
«Sammen på tur»: Prosjektet har brukt friluftsliv for å fremme integrering av barn og voksne som er
nye i Lillesand/Norge. Det ble gjennomført 3 turer i løpet av høsten 2019, der innvandrerfamilier ble
invitert med på ulike friluftsaktiviteter. Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med
Flyktningetjenesten ved NAV, Lillesand. Vandrere deltok i planlegging og gjennomføring av turene, og
har fungert som veiledere. Prosjektmidler ble brukt for innkjøp av 1 lavvo, lavvo-bunn, steke-takke,
førstehjelpsutstyr, mat og ved.
Gjensidigestiftelsen (innsatsområde «mestring og læring»): 218 200 kr (flerårig prosjekt)
«Sjøvett for ungdom, - kunnskap, holdninger og ferdigheter»: Prosjektet ledes av speiderleder i
Lillesand speidergruppe, og inkluderer samarbeid med Lillesand ungdomsskole, friluftskolene i
Lillesand og Kristiansand og den maritime leirskolen i Skottevik (Lillesand). Det er kjøpt inn seks
aluminiumsbåter med påhengsmotor, samt årer, øsekar, brannslukkere, dregger, tauverk mm for å gi
barn og ungdom erfaring i praktisk båtbruk. Speidergruppa har imidlertid vist lite interesse for å drive
opplæring av sine speidere i 2019, og det er planlagt lite aktivitet for våren 2020. Prosjektet har som
mål å drive opplæring av barn i en rekke år fremover og prosjektleder fokuserer nå på videre arbeid
med samarbeidspartnerne.

10. Nytt Utstyr
Tilsagn på flere søknader har gitt speidergruppa godt tilskudd til friluftsutstyr. I 2019 har
speidergruppa anskaffet 6 aluminiumsbåter med påhengsmotor, 2 nye leir-lavvoer, 5 tre-telt, og en
stor steke-takke (for gass). Sølvkroken donerte 6 fiskestenger til speidergruppa. I tillegg ble utstyr
anskaffet til Friluftsskolen (pulk, snøspader, fiskeutstyr, stormkjøkken mm) og kan disponeres av
speidergruppa.

11.Annet
Samarbeid med kommune og andre lag: I 2019 har speidergruppa hatt et godt samarbeid med
kommunens Skjærgårdstjeneste og Midt-Agder Friluftsråd (Strandryddedagen) samt med
Flyktningetjenesten NAV (Sammen på tur).
Behov for lokale: Speidergruppa har i flere år brukt «Hønsehuset» på Møglestu til lagring av utstyr og
møtelokale. Nå er bygningene solgt til ny eier. Speidergruppa har kontaktet kommunen og meldt inn
behov for lagringsplass til friluftsutstyr samt tilgang til større møtelokaler på enkelte møter. I denne
forbindelse leverte speidergruppa høringsuttalelse til «Kommuneplanen for idrett og fysisk aktivitet».
Våren 2019 var speidergruppa på befaring på eiendommen «Prestholt 40» for å undersøke
muligheten for å leie bolighus og/eller lagerlokale. Speidergruppa har valgt å kun leie lagerlokale på
eiendommen, for oppbevaring av kanoer og robåt.
Nettsidene til Lillesand speidergruppe http://lillesand.speidergruppe.org/ har vært i aktivt bruk
gjennom hele 2019 for å spre informasjon til speidere og foresatte. I løpet av 2019 er det lagt ut 35
nyhetssaker på nettsidene, som er noe lavere enn foregående år. I løpet av 2019 ble det arbeidet
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med nye nettsider, på speiderforbundets nye nettsideløsning. Speidergruppa benytter seg også av
Facebook, men kun til ”internt bruk”. Speidergruppa har flere ”lukkede” FB grupper som brukes for å
spre rask informasjon til foresatte og speidere over 13 år: Hele speidergruppa, Bevergruppa,
Småspeider, Vandrer, Roverlaget, Lederpatruljen og grupper knyttet til leirdeltagelse (Kretsleir2019).
Synlighet: Speidergruppa har vært godt synlig i det lokale miljøet gjennom året:
• Deltagelse i Borgertog og Pride Parade.
• Vervendagen 24. august: Speiderne tilbød sit-on-top-kajakker, livlinekasting og knuter
• Salg ved julemarkedet (7. desember) og ved Gitmark (15. desember).
• Gjennomføring av 2 Friluftsskoler.
• Medieomtale: i løpet av 2019 ble Lillesand Speidergruppe omtalt i Lillesandsposten (12
ganger), Medlemsbladet «Speideren» (4 ganger) og på Norges Speiderforbunds nettsider (2).
Speidergruppa arrangerte ingen publikumsdager i løpet av 2019.

12.Økonomi
Lillesand speidergruppe har for tiden en betryggende økonomi. Dette skyldes gode tilslag på flere
søknader, støtte til Friluftsskolen, samt gaver fra Lillesand Sparebank og Lillesand kommune.
Speiderhytta har gått med overskudd grunnet god utleiesesong. I tillegg er momskompensasjon,
tippemidler (Grasrotandelen) og juleneksalget viktige inntekter for gruppa.
Gruppens samlede regnskap for 2019 er gjort opp med et overskudd på i alt 132 787 kr (inkludert
Friluftsskolen). Regnskapet er revidert av gruppens valgte revisor. Kopi av fullstendig regnskap kan
fremlegges ved behov ved henvendelse til gruppens kasserer.
Tone Falkenhaug
Lillesand, 5. februar 2020

Vedlegg 1: Mål for Lillesand speidergruppe
Vedlegg 2: Terminlister

14

Årsmelding Lillesand Speidergruppe 2019

Vedlegg 1: Mål for Lillesand Speidergruppe
Vedtatt ved Gruppeting 1. november 2016
Speidere vil ut
•
•
•
•
•

Ledere og speidere deltar i NSFs demokratiske prosesser.
Speidere og ledere er samfunnsengasjert.
Speidergruppa vil ut i verden
Speiderne har god kompetanse innen friluftsliv
Speidergruppa inviterer andre til friluftsliv

Patruljen tar ansvar
•
•
•
•

Speidere lærer seg å samarbeide, ta vare på hverandre, og ta ansvar for fellesskapet.
Patruljesystemet brukes på alle nivåer
Speidergruppa har tropp og førerpatrulje
Alle medlemmer skal føle seg trygge og inkludert

Speiding når flere
•
•
•
•
•
•

Lederstab: Nok ledere i forhold til medlemstallet
Kvalitet: Speideraktiviteter av god kvalitet
Medlemstall holdes stabilt eller øker.
Synlighet: Speidergruppas arbeid er synlig i lokalsamfunnet
Flere ledere og rovere tar lederkurs
Flere speidere fortsetter gjennom tropp frem til rover
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Vedlegg 2: Terminlister
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Lillesand Speidergruppe, Vår 2019

Bever
Møtedag: Mandager kl 17:30-18:30
Uke

Dato

Aktivitet

Oppmøtested

3

Mand. 14.jan

Oppstart

speiderhytta

4

Mand 21. jan

5

Mand 28. jan

Stjerner og planeter
Lommelykttur

Lommelykt

6

Mand 4. feb

Aketur

speiderhytta
Flørenes-krysset
Parker v båtopplagsplass
Holta

7

Mand11. feb

Fugler og meiseboller

Speiderhytta

En melkekartong

8

9
10

Mand 4. mars

11

Man 11. mars

Vintertur til Øynaheia
Havnetomta kl 9.45. Se nettsiden
Ikke speidermøte (hjemme-speiding)
Bål
Holta

12

Man 18. mars

Klatring

Birkeland klatreklubb (Gamle
valstrand skole)

13

Man 25. mars
Lør. 30. mars
Kl 20:20

Trekkfugler og fuglefor

Speiderhytta

Earth Hour

Toppen av Vardåsen

14

Mand 1. april

Mat på bål

Gamle Møglestu: Hønsehuset

15

Mand 8. april

Speideraksjonen

Speiderhytta

16
17

Man 22.april

Påske
Påske

17

Sønd. 28. april

18
18

Mand 29. april
Lørd 4. mai

19

Mand 6. mai

19
20
20
21

Lørd 11. mai
Mand 13. mai
Torsd 17. mai
Mand 20. mai

21

Lørd 25. mai

22
23

Mand 27. mai
Man 3. juni

13

Akebrett (hvis snø).

Vinterferie
(Ikke møte på
mandag!)
Tirs. 26. feb
Lørd. 2. mars

9

Ta med

Internasjonal
tenkedagsfest

St. Georgsdagen
Opptak av nye speidere

Lillesand ungdomsskole

Savemyr

Ikke speidermøte (hjemme-speiding)
Strandryddedagen
Søppelsortering
Lillesand Ungdomsskole
Bærekraft
(P-plass)
SMUL-konkurranse
Baneheia, Kristiansand
Ikke speidermøte (hjemme-speiding)
Borgertog
Fagertun skole
Kommunikasjon
Gamle Møglestu, Hønsehuset
Skjærgårdstur,
Info kommer senere. Se
strandrydding
nettsiden!
Kanopadling
Langedalstjønna
Sommeravslutning
Springvanns-stemmen

Kle deg ut!
Ta med mat fra et land i
Europa
Mat og drikke, ski, hele familien
Kniv i belte (hvis du har)
Ta med innesko og
vannflaske
Ha på treningstøy eller lign.
Hele familien. Noe å grille på
bål.
En grønnsak. Kniv i belte hvis
du har.
Speiderskjerf og bevergenser.
Refleks

Hele familien
Speiderskjerf, bevergenser.
grillmat, drikke
Hele familien

Speiderskjerf, genser, niste
Info kommer senere
Flytevest, matpakke, drikke
Flytevest

Foreldre er hjertelig velkommen til å bli med på møtene. Vi har alltid behov for ekstra øyne og hender! Alle møter
foregår helt eller delvis utendørs. Ikke værforbehold: Speidere må derfor alltid kle seg etter været.
Kontaktinformasjon til ledere:
Ingebjørg Borgemyr 91717095 (iborgemyr@icloud.com)
Grete M Attwood
91636685
Tone Falkenhaug
975 21 662 (tonef@hi.no)
Eirik Nordby
480 48 972
Jan-Erik Berntsen
951 60 003

Informasjon:
- Nettside for Lillesand Speidergruppe: www.lillesandspeider.com
- Oppdatert program for Beverne:
http://lillesand.speidergruppe.org/Bever/Beverkalender
- Facebook-gruppe (be om å bli medlem!):
https://www.facebook.com/groups/1481932752119925/
- Norges Speiderforbund: www.speiding.no
- Viktig informasjon blir alltid sendt på epost til foresatte

Om beverspeiding
Beverspeiding er for barn i aldersgruppen 1. - 2. klasse. Aktiviteten i ”beverkolonien” baseres i hovedsak på
opplevelse, lek og samtale. Friluftsliv, sang og fortelling er viktige virkemidler. Gjennom opplevelse av fellesskapet
i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvar og selvstendighet.
Norges speiderforbunds formålsparagraf:
Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar
med idealene fra speiderløftet og speiderloven.
Beverdrakten
Bevernes drakt er en marineblå genser eller T-skjorte og speiderskjerf med brunt enhetsmerke. Før beverne får skjerf
skal de gå igjennom en ”aspirantperiode. De får utdelt speiderskjerf og merke ved en opptaksseremoni på Grøtfesten
(høst) eller St. Georgsdagen (vår). Da avlegges beverløftet (se nedenfor)
Enhetsmerket
Enhetsmerket symboliserer speiderveien som leder oss til oppdagelse av nye områder. I beveren
oppdager vi sporene og tegnene som forteller oss at veien ligger foran oss. Sporene utfordrer oss til å
følge dem og legge ut på en reise langs speiderveien. Sporene indikerer at noen går samme vei som
oss og gir trygghet til å starte reisen.
Beverløftet
Beverne kan ikke forventes å forstå ordlyden i speiderløftet. Et løfte har ingen verdi hvis de som skal avlegge det ikke
forstår hva de sier. Beverkolonien bruker derfor et forenklet speiderløfte. Dette lyder slik:
Jeg lover:
• å gjøre mitt beste
• å hjelpe andre
• å være en god venn
Beveren går over til “Småspeider” i 3. klasse, men det er først i 5. klasse at speiderne blir en del av ”speidertroppen”.
Beverarbeidet skiller seg fra småspeiderarbeidet ved at:
• Bevere bruker et forenklet speiderløfte
• Større grad av voksenkontakt
• Lite fokus på kunnskap og ferdigheter. Fokus ligger på opplevelse.
• Konkurranser hvor én bever blir tydelig taper unngås.
• Friluftslivet begrenser seg til utemøter og dagsturer. Overnattingsturer forbeholdes småspeider og eldre
speidere.

Merker våren 2019
Her følger en oversikt over de merkene vi skal jobbe med denne våren. Alle som deltar på møtene får merke!
Stjernetegn (hele merket gjennomføres 21. januar)
1. Kjenn navnet på to stjernebilder og tegn dem eller finn dem på himmelen.
2. Kjenn til at sola vår er en stjerne, at jorda går rundt sola og at månen går rundt jorda.
3. Snakk om hvordan noen av stjernebildene fikk sine navn.
4. Kjenn til hva som ligger bak noen naturfenomener i verdensrommet, som stjerneskudd og solformørkelse.
Primitiv mat (gjennomføres 1. april, og 11. mars)
1) Vis hvordan man griller mat på bål på riktig måte, og vit hvorfor man ikke skal svi maten.
2) Skrell/kutt opp ingredienser til en middagsrett på tur, for eksempel til grønnsakssuppe.
3) Vær med på å rydde opp etter matlagingen og vit hva man kan gjøre med matrestene og avfallet.
4) Vær med på å lage og spise dessert laget rett på glør, for eksempel muffins i appelsinskall eller banan med
sjokolade.
Natur (gjennomføres gjennom flere møter helt frem til våren)
1) Vær med på minst 4 leker/aktiviteter i naturen sammen med de andre beverne.
2) Følg med på noen av forandringene i naturen som følger av de skiftende årstidene.
3) Studer plante- og dyrelivet i området rundt speiderhuset/-hytta eller rundt den faste møteplassen deres.
4) Vis at dere kjenner til hvordan man skal oppføre seg i naturen, og hvorfor.
Bål (dette merket ble gjennomført 8. oktober 2018, repeteres 11. mars 2019)
1) Vis at du vet hvordan man oppfører seg rundt et bål.
2) Øv på å bygge opp og tenne på et lite bål, og kjenn til hva som skal til for å få fyr på et bål: Tørr ved, noe å
tenne opp med og luft.
3) Vær med på å samle egnet ved til et bål.
4) Vær med på å samle opptenningsmaterialer, som for eksempel bjørkenever eller tyri, uten å gjøre skade på
levende trær.
Kniv (dette merket ble gjennomført på møte 24. sept 2018) repeteres 11. mars og 1. april
1) Øv på å bruke kniven sikkert ved at du alltid
a. sitter når du skal spikke
b. spikker bort fra deg selv og andre
c. putter kniven tilbake i slira etter bruk og når du går
2) Vis riktig overlevering av kniven.
3) Bruk kniven på tur, for eksempel spikk en grillpinne og grill noe på bålet.
4) Pass på å holde kniven ren.

Jeg er beredt-merket (Gjennomføres i løpet av 1-2 år)
Mål: Sørge for at alle speidere skaffer seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging,
sikkerhet og førstehjelp.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vise at du kan trafikkreglene som gjelder for fotgjengere:
Kunne bruke kniv på en forsvarlig måte:
Vise forsvarlig opptreden rundt et bål
Vise at du kan kle deg riktig til alle årstider:
Kunne rense et sår og sette på plaster:
Kunne minst to måter å finne ut om en person puster, og kunne legge personen over på siden:
Vise at du kan skaffe hjelp:

Lillesand Speidergruppe, Høst 2019

Bever

Møtedag: Mandager kl 17:30-18:30
Uke
34
36
37
38
39

Dato
Søn
25. aug
Man
2. sept
Man
9. sept
Man
16. sept
Man
23. sept

40
41
42
43
44
45
46
47
48

49

Aktivitet

Oppmøtested

Ta med

Fellessamling, sesongstart

Savemyr

Bålmat, sitteunderlag

Oppstart, bli kjent-leker

Hønsehuset

Kano

Langedalstjønna

Båltyper

Hønsehuset

Kniv og regler

Holta

Kniv

Høstblader

Speiderhytta

Vasket syltetøyglass uten etikett

Tennbriketter
Søppelsortering

Speiderhytta

Sterinlys-stumper

Kniv og bål

Holta

Kniv

Mat på bål

Flørenesskogen

Grønnsak
Kniv

Buskbingo
Gå tur

Holta

Lommelykt

Lommelykttur

Savemyr

Lommelykt

Vest

Høstferie
Man
7. okt
Man
14.okt
Man
21. okt
Man
28. okt
Man
4. nov
Man
11. nov
Man
18. nov
Tirs
26. nov
Lør
30. nov
Man
2. des

Juleneksalg
Grøtfest

LUS

Fakkeltog
Fredslysmesse
Avslutning
Pepperkakebaking

Byen
Lillesand kirke
Tingsaker SFO

Kontaktinformasjon til ledere:
Ingebjørg Borgemyr
91717095 (iborgemyr@icloud.com)
Grete M Attwood
91636685 (Grete.mortensen@gmail.com)
Tone Falkenhaug
975 21 662 (tonef@hi.no)

Informasjon:
-

Nettside for Lillesand Speidergruppe: www.lillesandspeider.com
Oppdatert program for Beverne: http://lillesand.speidergruppe.org/Bever/Beverkalender
Facebook-gruppe (be om å bli medlem!):
https://www.facebook.com/groups/1481932752119925/
Norges Speiderforbund: www.speiding.no
Viktig informasjon blir alltid sendt på epost til foresatte

Om beverspeiding
Beverspeiding er for barn i aldersgruppen 1. - 2. klasse. Aktiviteten i «beverkolonien» baseres i hovedsak
på opplevelse, lek og samtale. Friluftsliv, sang og fortelling er viktige virkemidler. Gjennom opplevelse av
fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvar og selvstendighet.
Norges speiderforbunds formålsparagraf:
Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i
samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.
Mål med beverarbeidet:
Gjennom arbeidet med beverprogrammet skal den enkelte speider:
• Oppleve vennskap og tilhørighet
• Få et positivt forhold til naturen
• Få et positivt forhold til speiding
Prinsipper for beverarbeidet:
• Opplevelse og lek
• Sanger, historiefortellinger
• Vennskap
• Progresjon
• Symbolikk, rammer: (beverdrakt, enhetsmerke, beverløfte, beversang, beverrop)
• Friluftsliv: (oppdage, bli glad i naturen, enkle friluftsaktiviteter)
Beverdrakten
Bevernes drakt er en marineblå genser eller T-skjorte og speiderskjerf med brunt enhetsmerke. Før beverne får
skjerf skal de gå igjennom en «aspirantperiode». De får utdelt speiderskjerf og merke ved en opptaksseremoni
på Grøtfesten (høst) eller St. Georgsdagen (vår). Da avlegges beverløftet (se nedenfor).
Enhetsmerket
Enhetsmerket symboliserer speiderveien som leder oss til oppdagelse av nye områder. I
beveren oppdager vi sporene og tegnene som forteller oss at veien ligger foran oss. Sporene
utfordrer oss til å følge dem og legge ut på en reise langs speiderveien. Sporene indikerer at
noen går samme vei som oss og gir trygghet til å starte reisen.
Beverløftet
Beverne kan ikke forventes å forstå ordlyden i speiderløftet. Et løfte har ingen verdi hvis de som skal avlegge
det ikke forstår hva de sier. Beverkolonien bruker derfor et forenklet speiderløfte. Dette lyder slik:
Jeg lover: å gjøre mitt beste, å hjelpe andre og å være en god venn
Beveren går over til “Småspeider” i 3. klasse, men det er først i 5. klasse at speiderne blir en del av
”speidertroppen”.
Beverarbeidet skiller seg fra småspeiderarbeidet ved at:
• Bevere bruker et forenklet speiderløfte
• Større grad av voksenkontakt
• Lite fokus på kunnskap og ferdigheter. Fokus ligger på opplevelse.
• Konkurranser hvor én bever blir tydelig taper unngås.
• Friluftslivet begrenser seg til utemøter og dagsturer. Overnattingsturer forbeholdes småspeider og
eldre speidere.
Organisering:
Hele Bevergruppa kalles for Beverkolonien
Beverkolonien er inndelt i små grupper som kalles Familier. En familie bør ikke være flere enn 5-6 speidere.
Familiene kan ta navn etter treslagene som beverne liker. En bør ideelt sett ha én leder per fem bevere.
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Lillesand Speidergruppe, Høst 2019

Småspeider
Møtedag: Mandager kl 17:30-19:00
Uke

Dato
Sønd 25.
aug
Mand 26.
aug
Mand 2.
sept

34
35
36
37

Mand 9.
sept

38

Mand 16.
sept

39

Mand 23.
sept

40

Aktivitet

Sted

Ta med

Oppstart

Savemyr

Hele familien, noe å
grille, drikke

Bidrar til merke

Oppmøte Gamle
travbanen (v Gitmark)
Bjørketangen (Buene)
v Grimevann

Klær etter vær,
matpakke og drikke

Brød på bål

Speiderhytta

Drikke

Fiske

Bobilcamping
(Kokkenes)

Flytevest

Primitiv mat,
Matauk,
Fiskemerke

Bak ambulansen
(mellom stykkene og
N Vardåsen)

Drikke

Baker, primitiv
mat

Bli kjent-tur
Kano

Båltur

Natur
Jeg er-beredt

Flytevest
Baker
Primitiv mat

Høstferie
Mand 7.
okt
Mand 14.
okt
Mand 21
okt

Sportegn

Savemyr (oppmøte v
bommen)

Lommelykt, drikke

Natur

Kniv

Gamle Møglestu gård

Kniv (i belte) hvis du
har

Knivmerke
Jeg-er-beredt

Bier og honning

Speiderhytta

44

Mand 28.
okt

Førstehjelp

44

1.-2. nov

Overnatting speiderhytta

41
42
43

Mand 4.
nov
Mand 11.
nov

45
46

Mand 18.
nov

47
48

Tirs 26.
nov

48

Lør. 30.
nov

Matauk

Speiderhytta

Lekse til i dag: hvilket
førstehjelpsutstyr har
du hjemme?

Speiderhytta

Info kommer senere

Hjemmespeiding (fri)
Reflekstur

Juleneksalg
Grøtfest med opptak
av nye medlemmer
Fakkeltog for fred og
lysmesse

Førstehjelp
Jeg-er-beredt
Baker

Baker

Oppmøte kommer
senere

Lommelykt

Møglestu gård

Foreldre som kan
kjøre

Lillesand
ungdomsskole

Info kommer senere

Sentrum, Lillesand
kirke

Infokommer senere

Foreldre er hjertelig velkommen til å bli med på møtene. Vi har alltid behov for ekstra øyne og hender! Alle møter
foregår helt eller delvis utendørs. Speidere må derfor alltid kle seg etter været. Ta alltid med drikke og sitteunderlag
Kontaktinformasjon til ledere:
Tone Falkenhaug
975 21 662 (tonef@hi.no)
Monica Steinsvik
905 07 176 (monicasteinsvik@gmail.com )
Kristin Uleberg
905 93 663 (kristinuleberg@hotmail.no )
Informasjon:
-

-

Nettside for Lillesand Speidergruppe: www.lillesandspeider.com
Oppdatert program for Småspeiderne: http://lillesand.speidergruppe.org/Smaaspeider/Smaaspeidere-kalender
Facebook-gruppe for foreldre (be om å bli medlem!): https://www.facebook.com/groups/146187655789355/
Norges Speiderforbund: www.speiding.no
Viktig informasjon blir alltid sendt på epost til foresatte

Om Småspeiderflokken
Flokken er småspeidernes arbeidsenhet. Flokken er for 8-9-åringer (barn i 3.-4. klassetrinn). Lillesands
småspeidere er ute på de fleste møtene, og har natur og friluftsliv på programmet. På turene leker vi mye, og
lærer mange spennende ting om planter og dyr. Friluftsliv, sang og fortelling er viktige virkemidler. Flokkens
småspeidere inndeles i små enheter som vi kaller kull.
Norges speiderforbunds formålsparagraf:
Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar
med idealene fra speiderløftet og speiderloven.
Mål med småspeider arbeidet
Gjennom arbeidet med småspeiderprogrammet skal den enkelte speider:
• Få trening i å samarbeide og løse oppgaver sammen med andre
• Utvikle ansvarsfølelse og lære å ta ansvar for seg selv
• Utvikle nysgjerrighet og positiv holdning til læring
• Bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for naturen
• Bli kjent med og utvikle ansvar for nærmiljøet
• Utvikle forståelse for sosiale normer, og for hva som er rett og galt
• Utvikle sine motoriske ferdigheter, og spesielt finmotorikken
Drakten
Vi bruker speiderskjerf på møtene (de som har fått dette), og gjerne også speiderskjorte hvis du har. Den blå
bevergenseren kan også gjerne brukes så lenge den passer. Speiderskjerf og gult enhetsmerke skal ikke kjøpes, men
deles ut av leder ved opptak.
Speiderskjorte kan kjøpes hos Speidersport: https://www.speidersport.no/ men det er mulig å kjøpe brukt, og
speidergruppa har låneskjorter
Hvor skal merket sys på skjorta? http://lillesand.speidergruppe.org/Om-gruppa/Dokumentlager/Merker-paaspeiderskjorta
Enhetsmerket
Småspeidere har et gult enhetsmerke som skal sys bak på speiderskjerfet. Enhetsmerket symboliserer speiderveien som
leder oss til oppdagelse av nye områder. I flokken oppdager vi sporene og tegnene som forteller oss at veien ligger
foran oss. De som ikke har vært småspeidere tidligere går gjennom en ”aspirantperiode» før opptak. De får utdelt gult
enhetsmerke (og evnt speiderskjerf) ved en opptaksseremoni på Grøtfesten (høst) eller St. Georgsdagen (vår).
Speiderløftet
Småspeidere avlegger det vanlige speiderløftet. Dette lyder slik:
Jeg lover etter beste evne å
søke mitt livssyn,
hjelpe andre
og leve etter speiderloven
Småspeidernes turregler
1) En småspeider går aldri alene på tur
2) En småspeider vet hvordan han/hun skal kle seg på tur
3) En småspeider tar søppel med seg til nærmeste søppelbøtte
4) En småspeider har alltid på seg refleks når det er mørkt
5) En småspeider lytter til hva lederen sier
6) En småspeider passer på at den som går sist har det bra.
7) Småspeidere passer på hverandre

Merker høsten 2019
Her følger en oversikt over noen av de merkene vi skal jobbe med denne høsten. Noen av merkene blir vi ikke ferdige
med før til våren.

Baker
1.
2.
3.
4.

Lag en kake til en markering i enheten. Overnatting 1.-2. nov
Lag deigen og stek pannebrød. 9 sept
Lag brød eller rundstykker. 23. sept
Lag og pynt en enkel bløtkake med krem. Overnatting 1.-2. nov

Primitiv mat
1.
Vær med på å tilberede en rett på bål eller brenner, og vit hvilke sikkerhetsregler som gjelder ved
bruk av denne varmekilden. 9 sept. 23. sept
2.
Lag og stek pinnebrød med egen vri, for eksempel med krydder eller sprøstekt løk.. 23. sept
3.
Få erfaring med bruk av reflektorovn eller kjele til baking. 9 sept.
4.
Finn og smak på noe spiselig i naturen, og prøv å bruke det i turmaten. 16. sept.
5.
Lag en dessert på tur sammen med andre småspeidere, uten å bruke varmekilder. 14. okt

Førstehjelp hele merket gjennomføres 28. okt
1.
Delta i en førstehjelpsøvelse hvor dere må sørge for frie luftveier, legge en pasient i sideleie og ringe
113.
2.
Vis hvordan man kan stanse en blødning, og forbinde den.
3.
Vit hvordan du kan unngå, kjenne igjen og behandle brannskader og gnagsår.
4.
Vit hvordan du kan forebygge frostskader og nedkjøling.
5.
Sammen med dine foresatte undersøk hvilket førstehjelpsutstyr dere har hjemme. Hjemmelekse
Kniv hele merket gjennomføres 14. okt
1.
Vis at du kan behandle og oppbevare kniven riktig, og vær med på å slipe den.
2.
Vis at du kan knivreglene og sikker bruk av kniven, og kjenner til hvilke regler som gjelder for bruk av
kniv i samfunnet.
3.
Lag en gjenstand med kniven, for eksempel en visp, en smørekniv eller en figur.
4.
Prøv ut forskjellige måter å bruke kniven på som et arbeidsverktøy (til noe annet enn spikking).
Bål
1.
Kjenn til viktige prinsipper for oppbygging, tenning og plassering av bål, og vær med på å lage et
forsvarlig ildsted og et levedyktig bål.
2.
Vis at du kjenner til og følger regler for bruk av bål og oppførsel ved bålet. 23. sept
3.
Tilbered turmat på bål sammen med andre småspeidere. 23. sept
4.
Kjenn til minst tre av bålets bruksområder, og prøv ut minst to forskjellige båltyper.
Natur
1.
Vær med på 8 utemøter i flokken, hvorav minst 2 skal være om vinteren.
2.
Finn ut hvorfor vi ikke skal kaste fra oss ting i naturen. 26. aug
3.
Finn et dyresamfunn, for eksempel rumpetroll, en maurtue, andefamilie eller lignende. Tegn og
fortell om dette. 21. okt
4.
Finn tre forskjellige ting i naturen som er dyremerket (avspiste kongler, bark eller lignende). 7.okt
5.
Samle fire forskjellige vekster fra naturen og finn ut hva de heter. flere turer i høst
6.
Lag noe av materiale fra naturen, for eksempel et bilde, en skulptur eller lignende. 14. okt
Fiske

1.
2.
3.
4.
5.

Kjenn fiskereglene. 16. sept.
Fortell om noen sportsfiskeredskaper.
Lag et fiskeredskap.
Lær deg en fiskeknute.
Bruk det selvlagede fiskeredskapet.

Matauk
1.
Vis at du vet hvilke forsiktighetsregler som gjelder ved plukking av sopp og andre nyttevekster.
2.
Bruk sopp i matlaging sammen med flokken.
3.
Prøv ut safting, sylting eller tørking av sopp, bær eller frukt.
4.
Vær med på å samle og smake på bjørkesaft eller fersk honning. 21. okt
5.
Vær med på fisketur. 16. sept.

Jeg er beredt-merket
1-Vise at du kan trafikkreglene som gjelder for fotgjengere og syklister. Bli-kjent-tur 26. aug
6-Kunne «småspeidernes turregler». Bli-kjent-tur 26. aug
3-Vise at du kjenner nødnummerne og kunne varsle om en ulykke. 28. okt
4-Vite hvordan man unngår at flere kommer til skade ved en ulykke 28. okt
5-Finne ut hvilke ulykker og farlige situasjoner som kan oppstå hjemme hos deg, og hvordan du kan unngå
dem 28. okt
13-Vise at du kan stanse en blødning, behandle småskader, flis, gnagsår, 1.gradsforbrenning og frostskader
28. okt
14-Vise at du kan sørge for frie luftveier, og kan legge en pasient i sideleie 28. okt
15-Kjenne symptomene på sirkulasjonssvikt 28. okt
16-Kjenne til hva epilepsi og diabetes er, og hvordan det utarter seg 28. okt
10-Vise at du kan bruke kniv på en sikker måte. 14 okt
11-Vise at du kjenner til forsvarlig omgang med øks og sag. 14 okt
12-Vise at du kan lage et forsvarlig ildsted.
2-Vise at du vet hva som skal gjøres dersom det begynner å brenne.
7-Kunne badereglene.
8-Vise at du vet hvordan man bør oppføre seg i akebakke og skibakke.
9-Vise at du kan pakke en dagstursekk selv

Program Vår 2019
Lillesand Speidergruppe
Troppen (Stifinner og Vandrer)
Dato

Aktivitet

Sted

15. januar

TUR I MØRKE

Teinemyr

22. januar

Orientering i sentrum

Tomta (Paviljongen)

29. januar

Skitur

Holta

5. februar

Vinteraktivitet

Speiderhytta / Batteriheia

12. februar

Årsmøte / Gruppeting 2019

Lillesand Ungdomsskole

19. februar

Vinterferie

26. februar

Tenkedagen

LUS?

1.-3. mars

Vintertur til Øynaheia

Solhøgda leirsted

5. mars

Hjemmespeiding

Ute i naturen

12. mars

Knuter og surring

Savemyr

19. mars

Kart og kompass

Speiderhytta

23. mars

patrulje Falk øver til kretsbanner

Bom ved Bjørkestøl

26. mars

UT på TUR aldri sur?

Kaldvell (se artikkel)

5.-7. april

Kretsbanner (Patruljekonkurranse)

LUS, Lillesand

9. april

Speideraksjonen

Speiderhytta

16. april

Påskeferie

23. april

Forberedelse St Georg

Teinemyr/Savemyr

30. april

Strandrydde møte

Verven

7. mai

Sjøvett

Verven

14. mai

Sjøvett II

Verven

21. mai

Orientering i ukjent terreng

SE ARTIKKEL!

25.-26. mai

Skjærgårdstur med overnatting 2019

Ausøya

28. mai

Semester avslutting

Statoil Borkedalen

11. juni

Foreldremøte m/Speidere som skal på Kretsleir i sommer

LUS

15. juni

Leir forberedelse

Hønsehuset, Møglestu

Ledere:
Michael Danielsen (troppsleder)
Glenn Petersen
Tor Nordanger
Steffi Silvia Kiedaisch
Stian Harring

Program Høst 2019
Lillesand Speidergruppe
Stifinner

Dato

Aktivitet

Sted

27. august

TROPPSMØTE - Patruljer

Teinemyr/Savemyr

3. september

Topptur - Kart og kompass

Parkeringsplass ved Kaldvild gård

10. september

Bålmerke

Vardåsen (grusplassen)

17. september

Kanopadling

Kaldvell ved "Pappbuene"

24. september

Pionering/Surring

Teinemyr (Savemyr)

1. oktober

Hjemmespeiding (Høstferie)

Der du er

8. oktober

"Jegerprøve"

Holta

15. oktober

Kommunikasjon

Speiderhytta

19.-20. oktober

JOTI

Speiderhytta

22. oktober

Fri etter helgetur

Hjemmespeiding

29. oktober

Patruljetur med lov og løfte

Tjuvholla/Engelshei v barnehage

5. november

Patruljemøte

sjekk for din patrulje

12. november

Gruppeting

Lillesand Ungdomsskole

19. november

Salg av julenek

Møglestu Gård

26. november

Grøtfest

LUS

30. november

Fakkeltog og fredslysmesse

Rådhusparken (nedre)

Ledere:
Michael Danielsen (troppsleder)
Stian Harring
Steffi Silvia Kiedaisch
Glenn Petersen
Tor Nordanger
Kurt Arne Thomassen

Program Høst 2019
Lillesand Speidergruppe
Vandrer

Dato

Aktivitet

Sted

27. august

TROPPSMØTE - Patruljer

Teinemyr/Savemyr

3. september

Delt møte: Topptur / Kanosafari i
Moelva
Se artikkel

6. september

PEFF1

Randøya

10. september

Patruljemøte

Speiderhytta (Batteriheia)

17. september

BÅL

Savemyr

24. september

Tau & Surring

Teinemyr(Savemyr)

1. oktober

Hjemmespeiding (Høstferie)

Der du er

8. oktober

"Jegerprøve"

Holta

15. oktober

Kommunikasjon

Speiderhytta

19.-20. oktober

JOTI

Speiderhytta

22. oktober

SMOTI (hjemmespeiding)

29. oktober

Patruljemøter

Savemyr/Speiderhytta

5. november

Patruljemøte

Hjemme hos...

12. november

Gruppeting

Lillesand Ungdomsskole

19. november

Møglestu Gård

26. november

Fuglenek salg
Grøtfest & opptak av nye
speidere

30. november

Fakkeltog / fredslysmesse

Rådhusparken v/julegrana

Ledere:
Michael Danielsen (troppsleder)
Stian Harring
Steffi Silvia Kiedaisch
Glenn Petersen
Tor Nordanger
Kurt Arne Thomassen

LUS

