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B

ønes speidergruppe tilbyr aktiviteter for
beverspeidere (1. – 2. klasse), ulvunger
(3. – 4 klasse), speidere (5. klasse – 10.
klasse) og rovere (fom videregående skole).
Gruppen legger vekt på å ha et bredt
aktivitetstilbud i samsvar med Norges
speiderforbunds 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
gjennomfører så godt som alle de faste møtene
ute, uavhengig av årstid og vær.
Bønes speidergruppe har i 2004 tatt i bruk
Norges speiderforbunds nye treningsprogram i
alle enhetene. Dette er tilpasset ulike
aldersgrupper og inndelt i bever for 1. – 2.
klasse, småspeider for 3 – 4. klasse, stifinner 5.
– 7. klasse, vandrer 8. – 10 klasse og rover.
Som følge av dette har vi ved årsskifte 2004 –
2005 endret grensen mellom ulveflokk og
speidertropp slik at de som går i 5. klasse fra nå
av er medlem av speidertroppen. I troppen
drives vandrer- og stifinnerarbeidet parallelt.
Ved utløpet av 2004 hadde Bønes
speidergruppe 80 medlemmer. Medlemstallet
fordeler seg slik:
Bevere
11
Ulvunger
27
Speidere
20
Rovere
3
Aktive ledere
12
Direkte medlemmer 7
Gruppen har mange og stabile ledere 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 kolonien og flokken. Det
tilstrebes å ha et godt sosialt miljø også blant
lederne i gruppen.
Bønes speidergruppe har et godt og nært
samarbeid med Bønes og Storetveit
menigheter.
I tillegg til lederne i de enkelte enheter, ledes
gruppens arbeid av et valgt gruppestyre. På
gruppens årsmøte i februar 2004 ble følgende
styre valgt: Erik Geber (gruppeleder), Tor-Atle
Jensen, Gerdt Vedeler, Morten Hatlen,
Thomas Sellevold og Charlotte Sterner.

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 trygghet
ved overgang til ny enhet. Arrangementene er
også viktige for det sosiale miljøet i gruppen.
I 2004 har det vært gjennomført følgende
fellesarrangementer i gruppen:
• Speidergudstjeneste i Bønes kirke i
oktober.
• Gruppetur til Kvamseter på Kvamskogen i
februar med i alt 43 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 aktiviteter på tvers av
enhetene og enhetenes egne turer og
aktiviteter.
• Deltok med stand på Bønesdagen
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Høstsesongen startet med 2 ledere og
tilsammen 11 påmeldte bevere ved oppstart.

Palmesøndagstreff på Guldstølen. I
samarbeid med Bønes menighet ble det
arrangert friluftsgudstjeneste i et
forrykende regnvær..
Miljødag 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.
Fakkeltog i Langeskogen

Fremmøte har vært jevnt godt, med
gjennomsnittlig ca 8-10 bevere pr møte.
I løpet av høstsesongen ble det avholdt 7
ordinære bevermøter med følgende aktiviteter:

Beverkolonien

I

løpet av vårsesongen er det avholdt 7
ordinære bevermøter. I løpet av de
ordinære møtene har vi:

•

hatt rundtur med hest og kjerre

•

prøvd oss på orienteirng

•

laget blikkboksovn og stekt lapper

•

hatt turdag med bål og spikking, laget
fuglekasser og vannkikkerter

•

vært på besøk på Langegården og sett på
lammene

•

samlet og studert innsekter.

•

tømt fuglekasser

•

laget beverdemning, laget barkebåter og
holdt barkebåtrace,

•

tatt gipsavtrykk av fotspor

•

samlet blader fra ulike tresorter

•

laget spyd

•

satt opp telt

•

gått på skattejakt

•

hatt besøk av presten.

I tillegg har vi deltatt på turdag til Guldstølen
og fakkeltog i Langeskogen sammen med
resten av gruppen.
Vi avsluttet sesongen med offisiell
opptakelsesseremoni for nye bevere, hvor de
nye beverne fikk utdelt speiderskjerf.
Som ledere i høstsesongen har vært: Gerdt
Vedeler og Lise Gjeraker.

I tillegg har vi vært med på gruppens miljødag,
hvor vi samlet boss i Bønes-området.
Vi har også deltatt på gruppeturen til
Kvamseter sammen med resten av gruppen.
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. 17 Bevere
ble meldt over i ulveflokken.
Sesongens høydepunkt var
teltovernattingsturen vår i Langeskogen. Her
deltok 11 bevere med foreldre.
Det har deltatt ca 15 bevere i snitt på møtene. 3
voksne har deltatt som ledere i Beverkolonien i
løpet av vårsesongen.
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Ulveflokken

V

i har hatt en stor ulveflokk med ca 25
barn (24 i vår og 26 høst). Det er jevn
fordeling mellom gutter og jenter. Vi har
tatt inn nye ulvunger fortløpende, men
hovedinntak er ved oppstart om høsten. En
stabil kjerne (i underkant av 15 speidere) har
deltatt på de fleste møtene og
overnattingsturene. Fremmøte har variert noe,
men stort sett har det vært 15-20 barn på
møtene.
Ledersituasjonen i flokken har vært god.
Våren 2004 var det 2 ledere og 4 hjelpere
(foreldre) med i flokken. Høsten 2004 har vi
vært 1 leder og 3 hjelpere (foreldre). I tillegg
har andre foreldre hjulpet til på enkelte
arrangement.
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Flokken har i mange år vært drevet med 1
godkjent leder og foreldre med barn i flokken
som hjelpere. Det har stort sett fungert bra.
Når barna fra 2005 skal gå 2 år i flokken mot 3
år tidligere, vil vi oftere har behov for nye
foreldre som hjelpere. Det kunne også vært
ønskelig med yngre ledere evt rovere som
ledere/hjelpere i ulveflokken.
Flokken har hatt møte annenhver uke. De fleste
møtene har vært i Langeskogen. Vi har også
hatt møter i Bønesparken, på Kyrkjetangen
(felles med beverkolonien), 2 skøytemøter på
Slåtthaug kunstisbane, på Guldstølen og 1 møte
i Bønes kirke. Siste møte før jul besøkte vi
Langegården.

Flokken har stilt med patruljer og postvakter
på Fanosmanøver på Totland , Vårmanøver på
Voss og Bymanøver i Bergen sentrum.

Speidertroppen

I

2004 har troppen bestått av ca 20 speidere,
fordelt på patruljene Bever, Ekorn, Isbjørn
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. Møtene har
vært gjennomført i Langeskogen og i Bønes
kirke
Av spesielle aktiviteter kan nevnes:

Vi har valgt å ha møtene ute uansett årstid og
vær. Dette gir noen begrensninger med hensyn
til hvilke aktiviteter vi kan gjennomføre.
Fordelene er at ulvungene får trening i å være
ute i all slags vær. De får være i aktivitet og får
god anledning til å bruke kniv, sag og øks og til
bålbrenning.

•

Patruljetur på Fløyen med felles avslutning
på Peppes Pizza.

•

Troppstur til Larsbu på Finse i mars.

•

Andre møteaktiviteter har vært refleksløype,
fullmånemøte, stjernebilder, 1.hjelp, knuter,
lage sprettert og ikke minst hyttebygging.

Deltakelse på Fanosmanøver på Totland,
Krets- og vårmanøver på Bømoen på Voss
og Bymanøver.

•

Den tradisjonelle pinseleiren ble også i år
lagt til Småbrekke i Bergsdalen. Her var det
overnatting i telt med flere praktiske
aktiviteter som å lage presenningsbåter,
kanopadling og ild på primitiv vis.

•

4 dager i august syklet 13 speidere og 4
ledere på Rallarveien fra Haugastøl til
Flåm, med overnatting i telt.

•

Patruljeførerne og patruljeassistentene
deltok på kretsens patruljeførerkurs på
Lønningstrand sammen med ca 60 andre
deltakere fra hele kretsen..

•

Høstens ekskursjon gikk til Postterminalen
på Minde, der vi fikk se hvordan posten blir
sortert.

•

Troppstur til KFUK/KFUMs hytte
Vonhaug på Mjølfjell i slutten av
november. På programmet stod bl.a. skitur,
aktivitetsløype, lage bål og lage lunsj på
bålet. Tradisjonen tro hadde vi høytidlig og

Fra høsten av har vi tatt i bruk det nye
treningsprogrammet.
Flokken har hatt 2 overnattingsturer. I juni var
det telttur til Eikanger i Lindås. I september
arrangerte vi for første gang tur med
overnatting på Turnerhytten. Begge turene
hadde stor deltagelse. Med unntak av været på
hjemveien fraTurnerhytten, var turene svært
vellykket.
I november hadde vi familietur til Gåssand med
opptagelse av nye ulvunger.
Flokken deltatt på følgende
gruppearrangement: Speidergudstjenester i
Bønes kirke, gruppetur til Kvamsseter,
miljødag med bossplukking, turdag på
Guldstølen og fakkeltog i Langeskogen.
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•

stemningsfull opptagelse av høstens nye
speidere ved leirbålet ute.

hvilken grad bortfall av organisasjonene vil bli
kompensert med økte offentlige tilskudd.

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

Gruppen har derfor foreløpig valgt kun i
mindre grad å bruke disse midlene på løpende
drift, selv om vi i noen grad har valgt å bruke
noe mer midler på aktiviteter og la enkelte
arrangementer gå med underskudd.

Ledere i 2004 har vært Kjetil Eide, Morten
Hatlen, Anniken Friis (høst), Erik Geber og
Tor-Atle Jensen..

Roverlaget

E

tter sommerferien kom to aspiranter over
fra troppen. På det første møtet ble
Morten valgt til lagleder for ett år. Fire
av lagets medlemmer fikk i løpet av høsten
status endret fra rover til direktemedlem av
gruppen, da dette bedre gjenspeiler aktiviteten.
Laget bestod ved utgangen av året av tre
medlemmer, hvorav to er midlertidig bosatt i
andre landsdeler. Laget har hatt få egne
arrangement i løpet av året, men flere av
medlemmene har deltatt på arrangement i regi
av andre organisasjonsledd.

Økonomi
Bønes speidergruppe har for tiden en god
økonomisk situasjon. Dette skyldes i hovedsak
stabile inntektsbringende tiltak over tid, som
gir en forutsigbar løpende inntekt for gruppen.
Også aktivitets- og driftstilskudd fra Bergen
Kommune bidrar til den positive økonomiske
situasjonen.
Samarbeidet med Maxi-Bingo har i 2004 også
medført inntekter fra spilleautomat. Bingoaktivteten har heller ikke dette året medført
behov for vakter / dugnad fra foreldre og andre.
Foreløpig ser det ut til at dette fortsetter også i
2005.
Vi er usikre på i hvilken grad inntektene fra
spilleautomater vil fortsette. Der er usikkert om
løpende avtale med entreprenørene om
spilleautomater vil bli videreført.
Myndighetenes ønske om å gi Norsk Tipping
monopol for drift av automater vl også kunne
påvirke dette, og det er foreløpig usikkert i
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Gruppens regnskap for 2004 er gjort opp med
et overskudd på i alt kr. 174.800, mot et
budsjettert underskudd på kr. 20.000. Det
positive avviket skyldes i hovedsak inntekter
fra spilleautomat, men også øvrige inntekter
har vært høyere enn forventet, slik at dette har
kunne oppveie for høyere utgifter til aktiviteter
og arrangementer. 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.

Annet
Morten Hatlen har vært en av kretsens valgte
representanter på speidertinget.
Tor-Atle Jensen og Morten Hatlen var
møteledere på årsmøtet for Hordaland Krins i
februar. Morten Hatlen var møteleder på
kretsting i november.
I løpet av 2004 lykkes det gruppestyret å finne
nye lokaler for oppbevaring av gruppens turog leirutstyr. Det er nå inngått avtale om leie av
lagerlokaler hos Bønestunet AS i Våkleiva, mot
noe dugnadsaktivitet i løpet året.
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