Bønes speidergruppe
Årsmelding 2003

Generelt om Bønes
speidergruppe

Bønes speidergruppe har et godt og nært
samarbeid med Bønes og Storetveit
menigheter.

ønes speidergruppe tilbyr aktiviteter
for beverspeidere (1. – 2. klasse),
ulvunger (3. – 5- klasse), speidere
(6. klasse – 10. klasse/16. år) og rovere
(over 16. år). Gruppen legger vekt på å ha
et bredt aktivitetstilbud i samsvar med
Norges Speider Forbunds mål, idé og
treningsprogram, med vekt på
samfunnsengasjement, livskvalitet,
praktisk viten og friluftsliv. En viktig
ramme for arbeidet er friluftsliv, og alle
enheter bruker naturen aktivt for møter,
turer og leir. Et eksempel på dette er at
både beverkoloni, ulveflokk og
speidertropp gjennomører så godt som alle
de faste møtene ute i Langeskogen,
uavhengig av årstid og vær.

I tillegg til lederne i de enkelte enheter,
ledes gruppens arbeide av et valgt
gruppestyre. På gruppens årsmøte i januar
2003 ble følgende styre valgt: Erik Geber
(gruppeleder), Tor-Atle Jensen, Gerdt
Vedeler, Kristian Knutsen, Thomas
Sellevold og Charlotte Sterner.
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Ved utløpet av 2003 hadde Bønes
speidergruppe 89 medlemmer. Dette er en
økning på 3 fra 2002. Medlemstallet
fordeler seg slik:
Bevere
23
Ulvunger
26
Speidere
21
Rovere
4
Aktive ledere
11
Direkte medlemmer 4
Gruppen har mange og stabile ledere med
med god erfaring. Vi ønsker imidlertid å
rekruttere nye ledere slik at vi har flere å
fordele arbeidsoppgavene på. Behovet for,
og ønsket om flere ledere er tilstede i alle
enhetene, og spesielt i de yngste gruppene.
Det tilstrebes å ha et godt sosialt miljø
også blant lederne i gruppen.

Felles aktiviteter for
gruppen

D

en naturlige del av speiderarbeidet
foregår i hovedsak i den enkelte
enhet (Dette er beskrevet under).
Det vurderes imidlertid som viktig å ha
felles aktiviteter for alle enhetene. Målet
med slike arrangementer er å gi det enkelte
medlem opplevelsen av å tilhøre et større
fellesskap og skape tryghet ved overgang
til ny enhet. Arrangementene er også
viktige for det sosiale mijøet i gruppen.

I 2003 har det vært gjennomført følgende
fellesaarangementer i gruppen:
• Speidergudstjeneste i Bønes kirke i
januar.
• Gruppetur til Kvamseter på
Kvamskogen i februar med i alt 52
deltakere. Ulvunger, speidere og rovere
deltok fra fredag til søndag, mens de
eldste beverne (2. klasse) deltok fra
lørdag til søndag. Programmet bestod
av felles felles aktiviteter på tvers av
enhetene og enhetenes egne turer og
aktiviteter.
• Bønes speidergruppe hadde ansvar for
gjennomføring av Fanos-manøver for
speidergruppene i Fana og Os.
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Arrangementet ble gjennomført i
Langeskogen. For første gang deltok
beverne på Fanos-manøveren (i
ulveløypen).
Palmesøndagstreff på Guldstølen. I
samarbeid med Bønes Menighet ble det
arrangert frilufts-andakt med
påfølgende natursti og grilling.
Miljø-dag i mai: Ryddeaksjon og
bossinnsamling på Bønes med
påfølgende grilling.
17. – mai arrangement på Bønes skole.
Turdag på Guldstølen i september med
scouts-own, natursti, grilling og ulike
aktiviteter.

I høstsesongen startet Beverkolonien med
3 ledere og tilsammen 23 påmeldte bevere
ved oppstart. Fremmøte har vært jevnt
godt, med gjennomsnittlig ca 17-18 bevere
pr møte.
I løpet av høstsesongen ble det avholdt 7
ordinære bevermøter. I løpet av disse
møtene har vi:
Tømt fuglekasser
laget beverdemning
laget barkebåter og holdt barkebåtrace

Beverkolonien

I

Det har deltatt ca 20 bevere i snitt på
møtene. 4 voksne har deltatt som ledere i
Beverkolonien i løpet av vårsesongen.

tatt gipsavtrykk av fotspor
samlet blader fra ulike tresorter

løpet av vårsesongen er det avholdt 8
ordinære bevermøter. I løpet av disse
møtene har vi:

laget pil og bue
satt opp telt

hatt rundtur med hest og kjerre

stekt pannekaker

laget blikkboksovn og stekt lapper

gått dyreløype.

hatt turdag med bål og spikking

I tillegg har vi deltatt på turdag til
Guldstølen og fakkeltog i Langeskogen
sammen med resten av gruppen.

laget fuglekasser og vannkikkerter
vært på besøk på Langegården og sett
på lammene

Vi avsluttet sesongen med offisiell
opptakelsesseremoni for nye bevere, hvor
de nye beverne fikk utdelt speiderskjerf.

og samlet og studert innsekter.
I tillegg har vi vært med på gruppens
miljødag, hvor vi samlet boss i Bønesområdet.

Som ledere i høstsesongen har vært: Gerdt
Vedeler, Charlotte Sterner og Lise
Gjeraker.

Vi har også deltatt på gruppeturen til
Kvamseter sammen med resten av
gruppen.

Ulveflokken

U

Sesongen ble avsluttet på felles møte med
ulveflokken på Kyrkjetangen. Her fikk de
som skulle over til Ulveflokken hilse på
lederne og Ulvungene. I tillegg hadde vi
mange gøye leker, og laget bål og grillet
pølser. 10 Bevere gikk over til ulveflokken
etter sommeren.

lveflokken, som har bestått av 22/26
ulvunger (høst/vår). Arbeidet i ble
drevet av 2 ledere og flokkhjelpere
(foreldre). Møtene er lagt til Langeskogen,
med unntak av noen få i Bønes kirke.
Hyppighet på møter er ca annenhver uke,
men ofte med aktiviteter i helger.

Sesongens høydepunkt var
teltovernattingsturen vår i Langeskogen.
Her deltok 12 bevere med foreldre.

Temaramme for møtene har vært
jungelboka (våren) og Lille Ulv av Stig
Ericson (høsten).
Side
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Vårens program fulgte tradisjonelt
opplegg, med speidergudstjeneste,
fullmånemøte, naturvern, skøyter på
Slåtthaug, skitur (gruppetur til
Kvamskogen), Fanos manøver,
vårmanøver og telttur. Teltturen i juni ble
denne gang til Eikangervassdraget i
Lindås, som er fint opparbeidete med tursti
og fiskeplasser. Alle laget fiskestang og
tok fiskemerke. Noen fikk også småfisk på
makken.

samtlige patrulje og troppsmøter vært i
Langeskogen, og resten av året i Bønes
kirke.
Av spesielle aktiviteter kan nevnes:

Høstens aktivitet har i hovedsak gått til å
bygge egen gapahuk på vår faste plass i
Langeskogen. Både gamle og nye ulvunger
har deltatt i arbeidet. Gapahuken ble
innviet på siste møte før jul, der vi samlet
oss etter å ha kokt grøt på stormkjøkken.
Turen høsten 2003: Guldstølen
(gruppearrangement), Herdla naturreservat
i Askøy (med kikkerter - vi studerte
fuglelivet), og Gåssandvatnet (opptagelse
av nye ulvunger).
Arbeidet har gått greitt, med
foreldre/flokkhjelpere som tar sin del av
arbeidet med gjennomføring av møter. Et
par av foreldre har og vært med på
temakveld i regi av kretsen, der den nye
Speiderbasen var tema. Ved opptaket
høsten 2003 tok vi inn alle som ønsket å
være med, i og med at ledersituasjonen var
god nok til at vi kunne takle et stort antall
medlemmer. Tallet falt til slutt ned på 26.
Det er jevnt over godt oppmøte på
ulvemøter, og vi har mange positive og
greie barn.

Speidertroppen

I

2003 har troppen bestått av ca 20
speidere, fordelt på patruljene Bever,
Ekorn og Ørn. Det har vært stabilt høyt
frammøte på alle møter og turer.
Aktivitetene har vært preget av friluftsliv
og trening i praktiske ferdigheter knyttet til
aktivt uteliv. I perioden mars – oktober har
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Troppstur på Fløyen: Trening i bruk av
kart- og kompass og GPS. Turen ble
avsluttet på McDonalds.

•

Troppstur til Larsbu på Finse i mars..

•

Deltakelse på Fanosmanøver i
Langeskogen, Krets- og vårmanøver på
Fløien og Bymanøver. Den
tradisjonelle pinseleiren ble i år lagt til
Småbrekke i Bergsdalen. Her var det
overnatting i telt med flere praktiske
aktiviteter som å lage presenningsbåter,
kanopadling og forbereselse til
sommerens kretsleir.

•

Deltakelse på kretsleir for Hordaland
og Ryvarden på Blikshavn på Karmøy.
I var det 15. deltakere fra Bønes
speidergruppe, hvorav 9 speidere.

•

I forbindelse med turdagen på
Guldstølen arrangerte troppen
overnattingstur for alle speiderne. For
de nye aspirantene var dette den første
turen med overnatting i bivuak.

•

Troppstur til Finse i september med
overnatting i hytte. Turens høydepunkt
var bretur på Hardangerjøkulen.

•

Høstens ekskursjon gikk til Bergen
Nordre Skytterlag, der vi fikk
instruksjon i miniatyrskyting. Alle fikk
prøve seg på skytebanen.

•

Troppstur til BKK-hytten i Bergsdalen
i månedsskiftet november / desember.
På programmet stod bl.a. bruk av GPS,
aktivitetsløype, lage bål og lage lunsj
på bålet. Tradisjonen tro hadde vi
høytidlig og stemningsfull opptagelse
av høstens nye speidere ved leirbålet
ute.
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•

usikkerhet knyttet til hvordan dette vil
belaste gruppen i 2004 og årene fremover
samt hvilket inntektspotensiale dette vil ha.
For øyeblikket ser vi imidlertid lyst på
situasjonen, og vi vurderer det slik at
samarbeidet med Maxi-Bingo videreføres
med ulike aktiviteter uten at dette vil
belaste gruppens ledere, medlemmer og
foreldre.

Troppen har også deltatt på samtlige
fellesarrangementer for gruppen, og på
flere av disse har speiderne hatt ansvar
for ulike aktiviteter.

Ledere i 2003 har vært Kjetil Eide,
Kristian Knutsen (vår), Andreas Myrseth
(vår), Morten Hatlen (høst), Ida G. Sundal
(høst) Thomas Sellevold, Erik Geber og
Tor-Atle Jensen. I tillegg har Bjørn Erik
Geber og Åsmund E. Tøsse hjulpet til på
enkelte arrangementer.

Gruppens regnskap for 2003 er gjort opp
med et underskudd på i alt kr. 1.992,Regnskapet er revidert av gruppens valgte
revisor og godkjent av gruppetinget 24.
februar 2004. Kopi av fullstendig regnskap
kan fremlegges ved behov og fåes ved
henvendelse til gruppens styre eller
kasserer.

Roverlaget
Roverlaget bestod høsten 2003 av omtrent
tre aktive medlemmer, på grunn av at
mange oppholder seg i andre deler av
landet i forbindelse med utdanning eller
verneplikt. Det lave antallet aktive
medlemmer kombinert med at disse har
hjulpet til/deltatt på et par arrangementer i
andre enheter/felles for gruppen, har
medført at aktiviteten i selve laget har vært
lav, kun to møter har vært avholdt.
Lagledere i perioden har vært Kristian
Knutsen (vår) og Thomas Sellevold (høst).

Annet
Anniken Friis var med i løypekomiteen for
småspeiderløypen for kretsens vårmanøver
på Fløyen.
Erik Geber og Tor-Atle Jensen var
ansvarlige for speiderløypen i kretsens
bymanøver høsten 2003. Gerdt Vedeler og
Kjetil Eide deltok også som postansvarlige
på manøveren.

Vi har i år som tidligere år drevet en kafé
på brukskunstmesse hvor overskuddet
tilfalt oss.

I løpet av 2003 har gruppestyret arbeidet
med å finne nye lokaler for oppbevaring av
gruppens tur- og leirutstyr. Det er nå
inngått avtale om leie av lagerlokaler hos
Bønestunet as i Våkleiva

Økonomi
Bønes speidergruppe har for tiden en god
økonomisk situasjon. Dette skyldes blandt
annet stor innsats av foreldre og ledere i
gruppen i ulike inntektsbringende tiltak
over flere år, herunder spesielt ansvar for
vakter på Maxi-Bingo på Danmarksplass
og gruppens aktivitet på 17.-mai
arrangementet på Bønes skole. Også
aktivitets- og driftstilskudd fra Bergen
Kommune bidrar til den positive
økonomiske situasjonen.
Det har i 2003 vært mye diskusjon knyttet
til rammebetingelser for og fremtidig
organisering av Bingo-aktiviteten.
Situasjonen er ikke avklart og det er p.t.
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