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 ÅRSBERETNING 2018   
 
Gruppe 
Gruppeleder : Reidulf Tangen 
Gr. assistenter : Hanne Birte Hulløen og Jan Terje Olsen.  
 
2018 ble igjen nok et aktivt år for 3. Skien speidergruppe.  
Året startet med juletrefest 9. januar i Solumsmarka, med bål, grøt, gang rundt pyntet juletre og 
«Solumnissen» fant fram som vanlig: ca. 30 deltagere.  
Samarbeidsforumet «Skiensspeiderne» videreførte felles profilering med deltakelse i Borgertoget på 
17. mai. Ca. 180 speidere deltok, med ca 30 fra 3. Skien. Dette bidrar til god profilering.  
 
Lederhelg ble arrangert på Speiderhytta 6.-7. januar, for å planlegge program, fordele oppgaver og 
generelt drift av patruljer og troppen. 
Gruppeturen 20.-21. oktober, med ulvunger, speidere og rovere, til Speiderhytta ved Heivannet. 
Totalt 20 overnattet. Patruljene i gapahuker, og småspeiderne inne. Søndag var igjen «Speiderhyttas 
Dag» med «alle» inviterte. Totalt ca. 50 deltok på søndagen med felles grillmat i et typisk grått 
høstvær.  
Gruppa deltok også på Kirkesøndag i Skien kirke 18. november med bålpanne og kaffekoking på 
kirkebakken etter gudstjenesten.   
Julemøte med familiearrangement i Storsalen 27. november. Varierte underholdningsinnslag fra 
egne krefter. Foreldrene sto for den praktiske gjennomføringen av arrangementet. Ca. 70 deltakere 
totalt.  
 
Felles gruppebesøk til Eventyrfabrikken på Klosterøya 4. desember er populært. Lederne benyttet 
kvelden til å starte planlegging av nytt år. 
 
Verving: Gjennom året har vi opplevd mindre rekruttering og tilvekst enn tidligere. Vi antar at 
vinteren med kun utemøter er èn årsak til at flere sluttet. Hjemmesida vår er fremdeles en viktig 
informasjonskanal, som gir noen henvendelser om å bli speider.  
Vi benytter alle anledninger gjennom året til profilering og a være synlig. 
 
Dugnader: Vi har avtale med Eramet og Klosterøya om flagging på offentlige flaggdager i helg, og 
denne går på rundgang blant lederne. Andre betalte dugnader har vi ikke hatt dette året. 
 
Skiensspeiderne: Avholdt «årsmøte» 1. november i Siljan, Opdalen Misjonshus, hvor program for 
kommende år ble besluttet. Felles aktiviteter: Kom-deg-ut dagen i februar, Vårmøte ledere i mars, St. 
Georgsdagen, borgertoget 17. mai og Høsthaiken på Svanstul i september. 
 
Ungdomshuset: Ombyggingen som startet i fjor våres har fortsatt til over påske, slik at gruppa ikke 
har hatt tilgang til faste lokaler på vinteren. Utemøter har vært avholdt i Lundedalen, ved 
Fritidsparken og Åletjern, med til dels lave temperaturer. Vi erfarer å ha hatt overraskende mange 
speidere som har sluttet gjennom vinter og vår. Dette tilskriver i stor grad at vi har vært «husløse». 
Løsningene i Huset blir at 2 dedikerte rom i underetasjen disponeres av speiderne (8. Skien og 3. 
Skien), med gjensidig sambruk på respektive møtedager. Småspeiderne benytter det gamle 
bomberommet, som har blitt et praktisk lokale med dør på langveggen. Alle rom i bygget, bortsett 
bfra dedikert rom, må reserveres på faste møtedager på årsbasis. Dette mener vi vil fungere greit.  
Ved årets slutt har Menigheten invitert til dialog for å avklare nivå og prinsipper på 
kostnadsdekning/husleie. Første utspill har speiderne ikke kunnet akseptere, og dialogen vil derfor 
fortsette. Men vi må tro på en akseptabel løsning.  
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Materiell/depot: Vi benytter rom ved låven på Store Mæla gård.  
Jan Terje har ansvar for materiell med utlån og tilbakelevering. Kanoer: hengeren har igjen 
overvintret i hagen hos familien Nilsson.  
Brakka på Kjørbekk: Brakka er øremerket typisk leirmateriell. Dugnad for vedlikehold er 
påbegynt, men utvendig oppgradering og maling gjenstår fremdeles (som i fjor) 
 
Speiderhytta ved Heivannet: 
Hytta er tatt i bruk etter utvidelsen. Dugnad i regi av Gildet, med skifte av kledning og vindu på 
vestveggen.  
Kjøkkenløsning fra Ikea er planlagt og anskaffet i løpet av høsten, og utføres vinter/vår 2019. 
Snurredassene har vist noen innkjøringsproblemet med uønsket «odør». Tiltak må utføres vinter -19. 
 
Verv i kretsen: 

• Peffkursstaben i kretsen: Trond E. er leder for og har ansvar for gjennomføring av Peffkurs 
del 1 og 2.  

• Kursstab Peffkurs (del 1 og/eller del 2): Kristoffer Nilsson, Twan Bogers, Fabian Bogers, 
Lars Ødesneltvedt, Signe Forsberg, Bendik Engen, Espen Follaug, Martine Elseth, Mari 
Engen og Andreas Lassen Hansen.  

• «Mimes brønn»/ kretsens grunntrening for ledere; Trond E. er med i staben. 
• Kristoffer Nilsson og Signe Forsberg har overtatt ansvaret for trøkkturene.  
• Utsendinger til speiderting: Mari Madsø Engen 
• Speiderforum: Guri Evertz. 
• Roverforum: Martine Elseth. 
• Kretsleir 2019: Reidulf valgt til leirsjef. 

 
Nasjonale verv: 
Mari Madsø Engen var med i arrangementskomitéen for Speiderforum. 
 
Deltagelse i kurs i regi av krets og forbund: 

• Lederstart med undertegning av lederavtale: Espen Follaug, Martine Elseth, Torjus Wærstad, 
Mari Engen, Jørgen Sandøy. 

• Fullført Trinn 1: Lars Ødesneltvedt, Twan Bogers, Espen Follaug, Torjus Wærstad, Mari 
Engen, Jørgen Sandøy. 
 

Det har vært avholdt 1 gruppeting/årsmøte og 3 ledermøter.  
Årsmøtet for 2017 ble avholdt 4. april i Rambølls lokaler på Klosterøya, med 20 deltagere. 
 
Totalt medlemstall for gruppa pr 31.12.2018 er 68.  
(Samme dato 2013: 61, 2014: 71, 2015: 91, 2016: 91, 2017: 86) 
 
Ulveflokk/småspeidere   
Leder /Akela   : Inger Lunden 
Assistent/ Baloo  : Espen Høgås 
Assistent/ Raksha   : Anne Hilde Trondsen 
Assistent/ Chil  : Adrian Kals Hella (vår) 
Flokken har bestått av 9 småspeidere på våren og 4 på høsten. Det er avholdt 27 flokkmøter, og 
hvorav halvparten utemøter. Flokken deltok 21.-22. april på Småspeidersamling inklusiv 100-
årsfeiring for kretsen på Heistad med x? deltagere, og konkurransen om Shere Khans skinn. 
Speideraksjonen i april.  
Ingen småspeidere gikk over til troppen denne høsten. 
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Deltagelse på gruppeturen i oktober, speidergudstjeneste i november, felles juleavslutning 27. 
november og gruppas besøk på Eventyrfabrikken i desember. 
 
Aspirantpatrulje 
Høsten 2018: Det kom ingen over fra flokken og heller ingen femteklassinger rekruttert utenfra. Det 
ble derfor ikke satt i gang aspirantpatrulje. 
 
Tropp 
Troppsleder  : Trond Engen. 
Troppsassistenter : Geir Kildal (vår), Steinar Sandøy, Twan Bogers, Fabian Bogers (vår), Enny 

Balać, Lars Ødesneltvedt (høst) 
Troppsmedhjelpere : Espen Follaug, Martine Elseth, Mari Engen og Simen Evensen (vår+høst),  
 
Patruljene gjennom året:  
Patrulje  Peff Ass. 
Skogdue Vår Mathilde Nedberg Guri Evertz Forsberg 
Skogdue Høst Guri Evertz Forsberg/ 

Mathilde Nedberg 
Hanne Lindkjenn Bø 

Ørn Vår Alexander Bø Melby Njål Heddejord 
Ørn Høst Alexander Bø Melby - 
Jerv Vår Anders Solheim Olsen Benjamin Hermansen 
Jerv Høst - Ian Balać 

 
Det er avholdt: 24 (3x8) patruljemøter på våren og 14 (2x7) på høsten: totalt 38 patruljemøter/-
samlinger, og i tillegg 4 patruljeturer, 6 førerpatruljemøter, 3 førerpatruljeturer, 8 troppsmøter, 2 
spesialmøter, 3 patruljekonkurranser, 2 troppsturer og 1 gruppetur har vært gjennomført. 
Troppsmøtene har som tidligere vært arrangert ute ved: Falkum Bad, Åletjern, Lensmannsseter, 
Lundsåsen og Fritidsparken. ”Inge-turen” – siste troppsmøte før sommeren, begynte på Bakkestranda 
med lek. På grunn av tørke og fyringsforbud på offentlig sted, ble grillingen gjennomført i hagen til 
gruppeleder. 
 
Opptakelser: På pinseleiren ble følgende aspiranter tatt opp som speidere: …. 
 
Tropp og roverlag deltok 3.-4. februar i Skiensspeidernes vintertur, denne gang til Jarseng. Ca. 20 
speidere fra 3.Skien overnattet i lavvoer. 
Troppsmesterskap (TM) på ski ble avholdt 3.-4- mars på Speiderhytta Heivannet. 
 
Peffkurs ble igjen arrangert med en stor del av staben fra 3. Skien 
• Peffkurs 1, kveld 1, 2 og 3 på våren ved Heistad speiderhus og på Fjordglimt i Bamble med 4 

deltakere: Benjamin Halvorsen, Hanne Lindkjenn Bø, Mats Moen og Ian Balać. 
• Peffkurs 2: kveldssamling på Heistad speiderhus og haik ved Speiderglimt 22.-24. september 

med 3 deltakere: Guri Forsberg, Hanne Lindkjenn Bø og Ian Balać. 
 
 
Kretsbannerkonkurranse med jubileumsfest 20.-22. april ved Heistad speiderhus. 
St. Georgsdagen 23. april i Brekkeparken, sammen med «Skiensspeiderne». 
 
Pinseleir 18.-21. mai i Fritidsparken: Kretsarrangement i anledning 100-års jubileet. Mange 
aktiviteter med bl.a. besøk i badet og felles leirbål 
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Leir i Kandersteg, Sveits: 
Gruppa besluttet å legge årets sommerleiren til Kandersteg speidersenter i Sveits. Avreise tidlig 
torsdag 28. juni med hjemkomst sent torsdag 5. juli.  
Reiseruta var buss fra Skien til Gardermoen. Fly til Zûrich og buss til Kandersteg.  
Under vår besøksuke var det ca 800 deltagere på leirstedet, med total kapasitet ca. 1700. Vi kom i 
starten på sommersesongen. 
Vi hadde valgt å bestille overnatting innendørs, med tilgang til eget kjøkken og spisesal. Mat ble 
bestilt via leirstab, og komplettert i lokale butikker. Prisnivå som i Norge. Kjøkkenadministrator var 
Trond Hulløen, med assistanse fra patruljene etter turnus. Intendanturen gikk smertefritt. 
Program under leiruka:  
• Fottur til «Blausee» nede i dalen første dag,  
• Fottur i alpelandskap til setra «Golitschenalp» på ca. 1850 moh hvor det var seterdrift med 8-9 

kuer og osteproduksjon. Egen taubane for varer opp/ned i bygda. 
•  Roverne dro også på haik i alpene («Schwarzgrätli Self-Guided tour») med overnatting i en 

fjellhytta Ûschinenhütte som Kandersteg disponerte. Planen var at troppen skulle møte roverne 
underveis, og gå sammen over til Adelboden. Men pga mye regn og melding om jordras langs 
ruta, ble planen endret. Roverne returnerte derfor tilbake til Kandersteg. 

• I stedet for fottur, ble det dagsbesøk med buss (leid av svenske naboer) til «Our Chalet» i 
Adelboden: verdensspeiderforbundet for jenter (WAGGS) sitt faste leirsted i nabodalen. Idyllisk 
og rolig sted. Her var det små forhold sammenlignet med Kandersteg. Kapasitet på ca 130 
deltagere. 

• Roverne med lokaltog på dagstur til Bern. 
• Lederne med togtur sørover gjennom alpene til byen Brig. 
• Troppen med aktiviteter i leiren og utebad i landsbyen Kandersteg. 
Vi deltok på spontant leirbål med stor suksess: speidere fra mange land finner lett tonen og 
underholder hverandre med sang, rop og leker. Her fikk vi ekte Jamboree-følelse. 
Vi inviterte «alle» vi møtte til norsk dag i vår leir. Det ble servert vafler til 40-50 besøkende, og flere 
kom tilbake på nye besøk de neste dagene. Alle deltagerne fra 3. Skien deltok, og fikk gode 
opplevelser med speidere fra flere land. 
Antall deltagere fra gruppa var 31 totalt: 11 speidere, 8 rovere, 12 ledere. Hjemmelder: Jan Terje. 
Deltageravgift 6.900,- Denne økte fra første anslag pga økte fly- og busspriser. 
 
1.-2. september var det Høsthaiken med Skiensspeiderne på Svanstul, med start fra Grantjenn på 
Luksefjellsida. Ca. 12 deltagere fra troppen, fordelt på 3 patruljer.  
 
Som del av kretsens 100-års markering, ble det arrangert «Hjellevannet rundt» 20. september hvor 
alle grupper i kretsen var invitert. 3. Skien rigget opp pionersklie og nyanskaffet stjernetelt, holdt 
løype med fire poster og delte ut merker med «Klar for speiding» til alle som fullførte. God 
profilering, og mange besøkende. Arrangementet var et samarbeid med Kulturetaten i Skien 
kommune. 
 
Førerpatrulja 
Holder jevnlige møter for bl.a. planlegging av patruljemøter. 
Pefftur ble holdt 13.-14. januar til Stabburet. De planlagte turene 10.-13. mai i kano og 8.-9. 
desember til Stabburet ble avlyst på grunn av manglende deltakelse. 
 
 
Roverlaget TROLL 
Lagleder  : Kristoffer Nilsson (vår) og Signe Evertz Forsberg (høst) 
Lagassistenter  : Bendik Madsø Engen (vår) og Signe Forsberg (vår) 
Hjelpere  : Andreas Lassen Hansen og Steffen Tøndel (vår). 
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Antall aktive er 10 på våren og 15 på høsten. Roverlaget har hatt god turaktivitet i 2018 og har 
avholdt ca 15-20 egne turer.  
Påskeleir ble igjen arrangert av roverlaget i Luksefjell ved …. 
Denne gangen deltok ingen fra førerpatrulja. 
Kristoffer har deltatt som leder på kretsens «Trøkktur». 
Roverlaget utgjorde en stor del av arrangementsstaben under Rover-5-kampen 2018, som ble holdt i 
Fritidsparken. Bendik Engen var konkurransesjef, Kristoffer Nilsson hadde ansvar for hinderløypa, 
Mari Engen var kommunikasjonsansvarlig, og mesteparten av laget deltok med tid og arbeidskraft i 
forberedelse og gjennomføring. 
Opptagelse: Følgende er tatt opp som rovere i år: Enny Balac, ………………. 
 
Roverlaget hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring av gruppetur til Speiderhytta i oktober.  
Troll deltok i Villmark. 
Roverlaget er invitert og deltar på Mimres årlige Blot 2. nyttårsdag.  
  
Roverlaget er en god og viktig støttespiller for tropps- og gruppeaktiviteter gjennom året. 
 
Arbeidsgjengen 
Leder   : Fabian Bogers 
Arbeidsgjengen løser praktiske oppgaver i gruppa. Foruten leder har den bestått av Falah Ali (vår), 
Sander Andersen, Lars Ødesneltvedt og Torjus Wærstad.  
Arbeidsgjengen skal bidra til vedlikehold av utstyr, hytter og lokaler. 
 
”Mimregjengen” 
Leder: Tore Jan Nysten (”Nya”). 
Mimregjengen er ca. 15 «gamle rovere» som har egne månedlige møter. Det årlige ”Blotet” ble 
avholdt 2. nyttårsdag hos Jarle Hagen, med deltakelse også fra gruppas ledere og rovere. Mimre har 
ansvaret for hytta ”Godset” ved Frotjern. 
 
Foreldre  
Foreldrekontakt: Marianne Øvrebø. 
Foreldremøte ble holdt 13. juni på Huset med tema «tur i Kandersteg», samtidig med troppsmøte. 
Foreldregruppa arrangerte julemøtet 27. november i Storsalen, med ca 70 frammøtte! 
 
 
 
Skien, 4.3.2019 
 
 
Reidulf Tangen (sign.) 
Gruppeleder  
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