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Årsmelding 2008
Generelt om Bønes
speidergruppe

B

ønes speidergruppe tilbyr aktiviteter for
beverspeidere (1. – 2. klasse),
småspeidere (3. – 4. klasse), speidere (5.
– 10. klasse) og rovere (fom. videregående
skole). Gruppen 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. Et eksempel på dette er
at både beverkoloni, småspeiderflokk og
speidertropp gjennomfører en stor del av de
faste møtene ute, uavhengig av årstid og vær.
Ved utløpet av 2008 hadde Bønes
speidergruppe 91 medlemmer. Medlemstallet
fordeler seg slik:
Bevere
Ca 12
Småspeidere
Ca 25
Speidere
Ca 30
Rovere / ledere Ca 20
Direktemedlemmer Ca 4
Gruppen har 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
enhetene, kolonien og flokken. Det tilstrebes å
ha et godt sosialt miljø også blant lederne i
gruppen. Gruppen har i 2008 fått flere voksne
ledere i tillegg til at flere av våre rovere har gått
inn i lederposisjoner.
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 januar 2008 ble følgende
styre valgt: Erik Geber (gruppeleder), Tor-Atle

Jensen, Gerdt Vedeler, Morten Svendal Hatlen,
og Bjørg Rørlien Bjørsvik.

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 2008 har det vært gjennomført følgende
fellesarrangementer i gruppen:
• Gruppeturen i februar ble flyttet til Mjølfjell
Vandrerhjem med 5 dagers varsel. Totalt
deltok 56 deltakere. Småspeiderne, speidere
og rovere deltok fra fredag til søndag, mens
beverne deltok fra lørdag til søndag.
Programmet bestod av felles aktiviteter på
tvers av enhetene og enhetenes egne turer
og aktiviteter. Grunnet flytting av
gruppeturen måtte familiedag om søndagen
utgå.
• Deltatt på Bønesdagen med ulike
speideraktiviteter utendørs som
pinnebrødbaking og natursti. Alle
aktivitetene var godt besøkt.
• Gruppen deltok på NSF og Flyktningehjelpens innsamlingsaksjon
Speideraksjonen. I alt ble det samlet inn kr
21 000,- til skole/speiderarbeid på Sri
Lanka. Aksjonen ble gjennomført som
flaske- og bøsseinnsamling, mens beverne
hadde kakesalg. I forbindelse med
Speideraksjonen søkte vi og fikk innvilget
fra Bønes menighet om kollekt til
innsamlingsaksjonen på kr 3 919,50.
• Palmesøndagstreff på Guldstølen. I
samarbeid med Bønes menighet ble det
arrangert friluftsgudstjeneste. 45 fremmøtte.
• Årets miljødag ble gjennomført på Guldstølen 20. april. Hovedaktivitetene var
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•
•
•
•

fjerning av trær, busker og boss samt
tjæring av rastehytten. Arrangementet ble
avsluttet med grilling. 40 speidere, voksne
og søsken deltok.
17. – mai arrangement på Bønes skole.
Turdag på Guldstølen i september med
aktiviteter for hele familien.
Speidergudstjeneste i Bønes kirke i
november.
Fakkeltog i Langeskogen 4. søndag i
advent. Bønes var arrangør.

•
•

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

Småspeiderflokken

F

lokken har hatt 23 medlemmer (vår) og
26 (høst). Det har vært stabilt godt
oppmøte på møtene. 10 småspeidere gikk
over til speidertroppen i høst. 3 jenter og 6
gutter kom fra beverkolonien og 7 helt nye
speidere begynte i flokken i løpet av høsten.

Beverkolonien

I
•
•
•
•
•
•
•
•

lært om tegn og signaler og gått på
skattejakt
hatt besøk av presten i Bønes kirke

løpet av vårsesongen er det avholdt 8
ordinære bevermøter. I løpet av de
ordinære møtene har vi:
laget blikkboksovn og stekt pannekaker
gått dyreløype og kastet livline
hatt skøytemøte på Slåtthaug
hatt turdag med bål og kakao
spikket pil og bue
laget og satt ut fuglekasser
prøvd oss på orientering
vært på besøk på Langegården og sett på
lammene

Ledere i flokken har vært Brynhild Stavland
(flokkleder), Ida Gjøstein Sundal
(flokkassistent), Hilde Arntsen (flokkhjelper),
Anne Marie Brusdal (flokkhjelper, vår), Bjørn
Asphaug (flokkhjelper, høst) og Even Svanberg
(flokkhjelper, høst). Når vi har så mange barn i
flokken som nå, er det nødvendig med 4-5
ledere på møtene for å gjennomføre
programaktivitetene.

Vi har også deltatt på gruppeturen til Mjølfjell
sammen med resten av gruppen. Ellers deltok
også beverne i Speideraksjonen ved å selge saft
og kaker utenfor Coop Mega på Kråkenes.
Sesongens høydepunkt var teltovernattingsturen
vår i Langeskogen. Her deltok 15 barn og 15
foreldre.
Det har deltatt ca 10-12 bevere i snitt på
møtene. 13 bevere ble meldt over i flokken etter
vårsesongens avslutning.
Høstsesongen startet med 2 ledere og til
sammen 11 påmeldte bevere ved oppstart.
I løpet av høstsesongen ble det avholdt 7
ordinære bevermøter med følgende aktiviteter:
• lært litt førstehjelp
• tatt gipsavtrykk av fotspor
• laget vannhevert og vannmøller
• laget spyd og kastet på ballonger
• satt opp telt og laget bål

Flokken har møte annenhver uke. Med unntak
av to skøytemøter på Slåtthaug kunstisbane, har
alle møtene vært i Langeskogen.
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 småspeiderne 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.
Andre møteaktiviteter har vært førstehjelp,
knuter, o-løp, bruk av stormkjøkken,
naturkjennskap, klatring, sykkelmøte og
flaskeinnsamling til inntekt for
Speideraksjonen.
I juni var flokken på telttur på Gåssand og i
november hadde vi familietur til samme sted
med opptagelse av nye småspeidere.
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til Søfteland. Fra Søfteland padlet vi i kano
til nordligste enden av Gåssandvannet hvor
vi overnattet i telt. I alt hadde turen 50
deltakere fra 1. Skjold, 1. Fjøsanger, 1.
Øvsttun og Bønes speidergrupper.

Flokken deltatt på følgende gruppearrangement:
Gruppetur til Mjølfjell i februar/mars,
miljødag/dugnad på Guldstølen i april, turdag
på Guldstølen i september, speidergudstjeneste
i Bønes kirke i november og fakkeltog i
Langeskogen i desember.
Flokken har stilt med patruljer og postvakter på
Fanosmanøver på Totland,
Vestlandsmesterskap i speiding på Askøy og
bymanøver i Bergen sentrum.

•

Tur på Guldstølen med overnatting i
bivuakk. I år var det rekordstor deltakelse
med 28 speidere som overnattet.

•

Noen av temaene denne høsten var knuter
og klatring. Alle patruljene fikk innføring i
klatring. Etter speidergudstjenesten i
november dro troppen til katrehallen på
Fantoft der vi fikk prøve oss i klatreveggen.

•

Høstens ekskursjon gikk til Bergen Nordre
Skytterlag der vi fikk instruksjon i
sikkerhetsregler ved bruk av våpen og fikk
prøve å skyte på blink.

•

Troppstur til Wallemtunet på Kvamskogen
siste helgen i november. Her var det
opptakelse av nye speidere i troppen og
ulike praktiske aktiviteter: reflekslek, lage
vannmølle, tauarbeid og juleverksted.

•

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

Speidertroppen

I

2008 har troppen bestått av ca 30 speidere,
fordelt på patruljene Bever, Oter, Ekorn,
Gaupe 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.
Ukentlige møter har vært gjennomført i
Langeskogen og i Bønes kirke.
Høsten 2008 kom 9 speidere over fra
småspeiderflokken til troppen. I tillegg har 7
nye speidere begynt i løpet av året.
I tillegg til ukentlige speidermøter og deltakelse
på gruppens fellesarrangementer kan følgende
aktiviteter nevnes:
•

GPS på Fløien. Her fikk patruljene trening i
bruk av GPS i orientering. Turen ble
avsluttet med sosialt samvær med felles
bespisning for hele troppen.

•

25 speidere og ledere var med på Troppstur
til Larsbu på Finse i mars.

•

Deltakelse på Fanosmanøver på Totland,
kretskonkurransen på Kollevåg og
bymanøver.

•

Ca 15 speidere og ledere deltok på troppens
sommerleir som i år ble arrangert som
sykkelleir på Rallarvegen fra Haugastøl til
Flåm.

•

Sammen med de andre speidergruppene i
Fanos arrangerte troppen sykkeltur og
kanohaik. Sykkeletappen gikk fra Fjøsanger
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Ledere i 2008 har vært Matias Gjøstein Sundal,
Lars Øyvind Lien, Morten Svendal Hatlen, Erik
Geber og Tor-Atle Jensen.

Roverlaget

L

Laget består av 7 medlemmer. 2
medlemmer måtte gi seg på grunn av
førstegangstjeneste og studier. Vi fikk
over ett nytt medlem etter sommeren. På våren
ble det arrangert jevnlige rovermøter med en
opptagelse på slutten av terminen. 4 rovere ble
tatt opp. I høstterminen ble møtene flyttet
utendørs, og det ble gjort mer praktisk arbeid.
Høstterminen ble avsluttet med en storslagen
gallamiddag der også førerpatruljen ble invitert.
Dette ble i hovedsak arrangert av Ida Gjøstein
Sundal og Hilde Tveiten. Matias Gjøstein
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Sundal har stått som leder hele året. 5 av
medlemmene er ledere i andre enheter.

Gruppens depot er nå i Kanalveien.
Det ble laget en egen Bøneskalender for 2008.

Økonomi

B

ønes 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.
Vi har fortsatt en god samarbeidspartner med
hensyn til bingo.
Som følge av gruppens gode økonomiske
situasjon vil et mulig bortfall av inntekter fra
bingo eller andre inntekter ikke påvirke
gruppens aktivitetsnivå de nærmeste årene.
Gruppens regnskap for 2008 er gjort opp med et
overskudd på i alt kr 118 942,- mot et
budsjettert underskudd på kr 10 000,-.
Regnskapet er revidert av gruppens valgte
revisor og godkjent av gruppetinget 27. januar
2009. Kopi av fullstendig regnskap kan
fremlegges ved behov og fåes ved henvendelse
til gruppens styre eller kasserer.

Annet
Morten Svendal Hatlen har representert kretsen
på Speidertinget.
Morten Svendal Hatlen er visekretsleder i
kretsstyret.
Gruppen har fått tildelt Frifondmidler for 2008
på kr 26 530. Pengene ble brukt til ledertrening,
sosialt samvær for førerpatrulje og roverlag, i
tillegg til økt aktivitet for eldre speidere.
Troppen hadde ansvar for en post på VM i
speiding på Kollevågen på Askøy.
Gruppen gjorde en stor innsats under
bymanøveren i oktober. Både i småspeider- og
speiderløypen hadde vi arrangementsansvaret i
tillegg til postansvar.
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