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ÅRSBERETNING 2021 
 
Gruppa 
 
Gruppeleder Trond Engen 
Gruppeassistenter Reidulf Tangen 

Jan Terje Olsen 
Hanne Birte Hulløen 

 
2021 ble nok et år sterkt prega av koronapandemien. I januar var det ikke lov å holde fysiske 
møter, men snart ble det åpna for småspeiderne, og fra mars kunne alle ha utemøter igjen, og 
vi tok snart i bruk «Firkantskogen» i Gjerpensdalen som fast uteområde. Ny nedstenging i 
april/mai, men gjenåpning på forsommeren ga Ingetur på Bakkestranda og Agenda-leir, og på 
høsten klarte gruppa og enhetene å gjennomføre et nesten normalt program. Troppen klarte å 
holde drift med digitale møter også i nedstengingsperiodene, men det ble færre turer, og 
lederarbeid og krets- og forbundsarrangementer kunne i liten grad gjennomføres som planlagt. 
 
Gruppearrangementer: 
 
5. januar Juletrefest i Solumsmarka AVLYST 
8.-10. januar Ledertur AVLYST 
12. januar Grøtfest på nett 
9. februar Foreldremøte på nett 
2. mars Årsmøte på nett 
23. april Sanktgeorgsdag med natursti. Skiensspeiderne. AVLYST 
8. juni Ingetur på Bakkestranda. Tradisjonell sommeravslutning. 
15. juni Foreldremøte ute på Klosterøya 
3.-8. august Gruppeleir Agenda 2021, Dilsdalen 
14.-15. august Ledertur AVLYST 
28. august Mersmak i Lundeparken. Godt forberedt bidrag. Suksess! 
23. september Høstkveld ved Hjellevannet med patruljekonkurranse. Bare oss. 
23.-24. oktober Gruppetur til Speiderhytta med Speiderhyttas dag 
23. november Julemøte for speiderfamilier, Huset 
30. november Eventyrfabrikken! 
18.-23. desember Blomsterdugnad, utkjøring for Signes blomst. 
 
Ledermøter, andre planleggingsmøter, deltakelse på kretsting etc. kommer i tilllegg. 
 
Året startet med nedstenging og utsatt oppstart, der juletrefesten i Solumsmarka ble til leirbål 
på nett 12. januar. Men Solumsnissen fant fram også til gruppeleders hage på Kleiva.  
 
Årsmøtet i gruppa ble gjennomført på Google Meet 2. mars (egen protokoll). 
 
Da det ble tillatt med utemøter også for de eldste speiderne etter påske, heiv vi oss rundt og 
undersøkte muligheten for et fast uteområde med bål- og gapahukplasser for flokken, laget og 
patruljene. Etter et generøst tilbud fra Marit og Per Gunnar Follaug kunne vi ta i bruk 
«Firkantskogen» på Løberg alt 20. april. 
 
Skiensspeidernes tradisjonelle sanktgeorgsdag i Brekkeparken i regi av gildene 23. april ble 
avlyst nok en gang. 8. Skien arrangerte rebusløp igjen, men denne gangen kun for bil, og 
ingen fra 3. Skien deltok. 
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Borgertoget på 17. mai ble avlyst. 
 
Årets landsleir Agenda 2021 ble avlyst alt på sommeren 2020, men det ble snart bestemt å 
gjennomføre leiren som felles «branding» av lokale sommerleirer. Vi hadde først en avtale 
om felles gruppeleir med 1. Sannidal, men vi fant snart ut det ble for usikkert med 
gjennomføring med deltakere fra to kommuner, og vi slo oss isteden sammen med 1. Gulseth, 
1. Borgestad og 2. Gjerpen, som hadde begynt å planlegge felles leir i Dilsdalen ved Norsjø 
de første dagene i august. Troppsleir i fem døgn med sykling inn, bygging av patruljeområder 
og haik. Flokkleir i to døgn. Fin avslutning med opptagelse av aspiranter og en markering av 
at de eldste i flokken gikk over til aspirantpatrulja. 
 
Ledertur 14.-15. august med planlegging av høstterminen ble avlyst. 
 
I fjor fikk vi innpass på en svært redusert Mersmakfestival. I år var den ikke fullt så redusert, 
men nå var vi innafor, og vi fikk en god og sentral plass i Lundeparken 28. august. Vi gjentok 
suksessen med grilling av mais og bananer. Alle som var der, var innom hos oss for å sitte ved 
bålpanna, grille og prate. Vi fikk vist oss fram på en god måte og fikk flere nye medlemmer. 
Endelig har vi funnet noe som virker! 
 
Vi inviterte Skiensspeiderne til en redusert «Høstkveld ved Hjellevannet» torsdag 23. 
september, med en patruljekonkurranse til erstatning for Høsthaiken. Ingen andre kom, så det 
ble gjennomført mellom våre patruljer og tre kull fra flokken. Likevel stor moro. Vi lagde 
kabelferje av colaflasker, sjøsatte dem med spesialkomponerte rop og konkurrerte i å frakte en 
kopp sukker tørt over vannet. 
 
Gruppeturen 23.-24. oktober, med ulvunger, speidere og rovere, til Speiderhytta ved 
Heivannet kunne gjennomføres som vanlig med ca. 40 deltakere. Søndag var markeringen 
«Speiderhyttas Dag», men denne gangen uten inviterte fra Gildene og Mimregjengen, bare 
familier. Totalt ca. 60 deltok. Pent men kaldt vær.  
 
Kirkesøndagen i november ble avlyst av menigheten. 
 
Den tradisjonelle avslutninga før jul med julemøte for speiderfamilier i Storsalen og besøk på 
Eventyrfabrikken for hele gruppa kunne gå som normalt, men på grunn av dobbeltbooking i 
Storsalen bytta vi om på dem. Vi var på Eventyrfabrikken 23. november med hele 46 
deltakere, og så hadde vi julemøte i Storsalen 30. november med 75 deltakere. 
 
Smittevern: Vi har fulgt reglene med lettelser og innstramminger. Det er heldigvis blitt større 
og større aksept for at barne- og ungdomsarbeid må kunne foregå nesten normalt, og vi har 
sett det som riktig å ikke tolke regelverket strengere enn nødvendig. 
 
Rekruttering: Oppturen i 2020 fortsatte i 2021 med rekruttering og vekst både i tropp og 
flokk, mens frivillige organisasjoner generelt melder nedgang. Vi får nå medlemmer gjennom 
Mersmak, jungeltelegrafen og hjemmesida. Vi var redd vi ikke skulle klare å holde på 
medlemmene fra 2020, og noen har falt av, men ikke veldig mange. Det er fortsatt viktig å 
holde trøkket oppe utover 2022 med mer og mer vanlig speiding. 
 
Kommunikasjon: Spond er nå etablert som hovedkanal for kunngjøring av arrangementer og 
system for oppmøteregistrering i alle enheter. Håpet om å integrere det med andre medier er 
fortsatt et håp, og det blir en del dobbeltutsendelse. 
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Kommunikasjon: Hjemmesida er i drift, men det blir færre innlegg når info om kommende 
arrangmenter går på Spond. Den levende terminlista på hjemmesida er holdt oppdatert for 
tropps- og gruppearrangementer. Fotoalbumet er i bruk, men mest ved større arrangementer, 
og det er stort sett bare lederne for arrangementet som legger ut bilder. 
Mailsystemet er fortsatt nyttig, sjøl om småbeskjedene går på Spond. 
Facebook brukes i praksis til mye av det hjemmesida og fotoalbumet skulle gjøre. En kjekk 
måte for å få ting ut kjapt, men ikke noe sted for varig lagring. Vi har også en konto på 
Instagram, men denne er ikke i bruk etter at feeden på hjemmesida slutta å virke. 
Vi har begynt å eksperimentere litt med TikTok og YouTube, men har ikke tatt dem ordentlig 
i bruk. 
 
Dugnader: Vi har avtale med Eramet og Klosterøya om flagging på offentlige flaggdager i 
helger, og denne går på rundgang blant lederne. Vi har igjen kjørt ut juleleveringene for 
Signes blomst. Det er både hyggelig og lønnsomt, og gjennomført av familier i bil er det 
dessuten smittevernvennlig. 
 
Skiensspeiderne: Vårmøte ledere i mars, St. Georgsdagen i Brekkeparken, borgertoget 17. 
mai og Høsthaiken i september ble alle avlyst. «Årsmøtet» i november ble holdt. 
 
Ungdomshuset: Gruppa brukte ikke Huset før etter høstferien. Ellers har vi vært ute. 
Lokalene er for trange og dårlig ventilerte til å tillate innemøter i perioder med høyt 
smittetrykk. 
 
Husleia for 2021 var ikke betalt i 2020 på grunn av en misforståelse. Vi har nå betalt for 2021 
og 2022 med en à konto på det nivået vi mener er riktig. 
 
Materiell/depot: Vi benytter rom ved låven på Store Mæla gård.  
Jan Terje har ansvar for materiell med utlån og tilbakelevering. 
Brakka på Kjørbekk: Brakka er øremerket typisk leirmateriell. Dugnad for vedlikehold er 
påbegynt, men utvendig oppgradering og maling gjenstår fremdeles (som i fjor) 
Kanoer: Hengeren har nå fått parkeringsplass ved brakka på Kjørbekk. Vester og årer trenger 
fortsatt et godt sted for lufting og tørking. 
 
Speiderhytta ved Heivannet: 
Våren 2021 kom endelig strømmen tilbake, og hytta har endelig vært fullt operativ igjen. Rett 
etter skolestart ble den leid ut til tre klasser fra Kongerød. De var svært fornøyde, og vi regner 
med at de kommer igjen. 
 
Verv i kretsen: 

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

 Kursstab Peffkurs (del 1 og/eller del 2): Simen Evnsen, Mathilde Nedberg, Guri 
Forsberg 

 «Mimes brønn» (kretsens ledertrenerpatrulje): Trond E. er med i staben. 
 Kretsens valgkomité: Trond E. 
 Komité for valg av kretsleirsted: Reidulf Tangen og Hanne Birte Hulløen. 

 
Nasjonale verv: 
Hanne Birte Hulløen er valgt inn i Klagenemnda i NSF for perioden 2020-2026. 
 
Deltagelse i kurs i regi av krets og forbund: 
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Grunntrening for ledere: 
 Hilde Selstø, Matilde Nedberg og Thor Arne Kolberg deltok på Lederstart i september. 
 Magne Mellerud fullførte Trinn 1 og påbegynte Trinn 2 i 2020. Dette ble avbrutt og 

kom i gang igjen med modul 2 høsten 2021. Simen Evensen ble da også med på 
kurset. 

 
Medlemstall 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Medl. 71 91 91 86 68 50 63 69* 
U. 26       43 48 

*) Alle tall i tabellen er registrerte medlemmer per 31 desember. Antall betalende medlemmer 
er 66. Det var altså 3 medlemmer som ikke hadde betalt kontingent ved årsslutt. 
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Flokken   
 
Flokkleder/Akela Inger Lunden 
Flokkass./Baloo Espen Høgås 
Flokkass./Bagheera Kathrine Lunden 
Flokkhjelper Tor Arne Kolberg 
 
Flokken har bestått av 15 småspeidere på våren og 13 på høsten. Det er avholdt 24 
flokkmøter, hvorav de fleste som utemøter, både som vanlig i sommerhalvåret og på grunn av 
smittevern utover høsten. På våren ble det holdt 13 møter mellom koronapausene. På grunn av 
nedstenginga på slutten, ble det bestemt å forlenge flokkens termin fram til Ingeturen i juni. 
På høsten har det vært møter hver uke, de fleste ute. 
 
Flokken deltok på gruppeleiren i august, gruppeturen i oktober, førjulskvelden i Storsalen og 
kvelden på Eventyrfabrikken i desember. 
Det har vært gjennomført ett kretsarrangement småspeiderne i 2021, konkurransen om Shere 
Khans skinn i september (utsatt fra april), men det kom for brått på etter ferien, og 3. Skien 
deltok ikke. 
 
Fire femteklassinger gikk over til troppen ved starten av høstterminen. Dette ble høytidelig 
markert på gruppeleiren. 
 
 
Troppen 
 
Vår 
Troppsleder Delt ledelse 
Troppsassistenter Twan Bogers 
 Magne Mellerud 
 Mari Madsø Engen 
Troppshjelpere: Jon Bjarne Onsøien 
 Guri Forsberg 
 
Høst 
Troppsleder Delt ledelse 
Troppsassistenter Twan Bogers 
 Magne Mellerud 

Simen Evensen 
Troppshjelpere: Jon Bjarne Onsøien 
 Hilde Selstø 
Aspirantledere Andreas Lassen Hansen 
 Mathilde Nedberg 
 Guri Forsberg 
 
Troppen hadde 10 speidere om våren, 25 om høsten inkl. aspiranter. Det ble vært holdt 8 
digitale og 5 fysiske møter i vårterminen, 6 utemøter og 4 innemøter i høstterminen. Troppen 
deltok dessuten i fellesmøtene i gruppa. På grunn av den spesielle situasjonen var det 
vanskelig for peffene å planlegge, og man valgte i stor grad å drive lederstyrt. På våren med 
digitale møter valgte man å vektlegge individuelt program gjennom «Utfordringen», men i 
gjenåpningsperiodene forsvant litt av fokus. På høsten ble hovedprosjektet Firkantskogen, og 
på møtene der har patruljene bygd sine egne bålplasser med gapahuker. Det er også avholdt to 
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patruljekonkurranser. Troppen har dessuten deltatt på gruppeleir i august og gruppetur i 
oktober, begge med patruljene som tydelige enheter. Troppsmøtene har vært arrangert ute ved 
Fritidsparken, Solvika, Bakkestranda og på Børsesjø i tillegg til Firkantskogen. Siste 
troppsmøte før sommeren, den tradisjonelle «Inge-turen», på Bakkestranda med grilling og 
lek, ble igjen arrangert av gruppeledelsen. 
 
Opptakelser: Det ble holdt opptakelse på leiren for Felicia Scopelliti og Andreas Selstø og på 
gruppeturen for Signe Grini. 
 
Peffkurs ble igjen arrangert med en del av staben fra 3. Skien 
 Peffkurs 1 ble utsatt flere ganger. Til slutt avholdt med kurshelg på Haukenesodden i 

september og kveldssamling på Heistad speiderhus i november. Ingen deltakere fra 3. 
Skien. 

 Peffkurs 2 er utsatt til våren 2022. 
 
Kretsbannerkonkurransen i april måtte avlyses. NM i speiding i junible dermed holdt uten 
deltakere fra Grenland. 
 
Høsthaiken med Skiensspeiderne ble ikke holdt. 
  
Patruljene 
Patruljene gjennom året:  
Patrulje  Peff Ass. 
Skogdue Vår Amalie Kals Flock  Therese Andreassen 
Skogdue Høst Amalie Kals Flock  Therese Andreassen 
Jerv Vår Torjus Mellerud Birk Mellefoss Lehmann 

Johan Onsøien 
Jerv Høst Torjus Mellerud Birk Mellefoss Lehmann 

Johan Onsøien 
 
Medlemmer: 
Skogdue: Seks på våren, sju på høsten. Jerv: Fire på våren, sju på høsten. 
Det er ikke avholdt egne patruljemøter eller patruljeturer i 2021. 
Møter som har stått i terminlista som patruljemøter har ikke vært planlagt og leda av peffene. 
 
Aspirantpatrulje 
Det ble igjen satt i gang aspirantpatrulje høsten 2021 med 4 gutter fra flokken og en gutt og to 
jenter utenfra på første møte. Det hadde økt til 11 medlemmer ved årsskiftet. Aspirantpatrulja 
drives av Mathilde Nedberg, Guri Forsberg og Andreas Lassen Hansen fra roverlaget med 
støtte av Hanne Birte Hulløen fra gruppeledelsen. Aspirantene følger troppens program med 
enkelte egne møter. 
 
Førerpatrulja 
Det har ikke vært drevet aktivt førerpatruljearbeid i 2021. Det har vært vanskelig å finne et 
godt opplegg for møter og turer pga. smittevern. 
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Roverlaget TROLL 
 
Lagleder Andreas Lassen Hansen 
 
Det er få aktive rovere igjen etter at mange er reist fra byen for studier eller militærtjeneste 
eller har etablert seg med jobb. Man vil holde en viss aktivitet i gang fram til en ny generasjon 
kommer opp fra troppen. 
 
Opptagelse: Ingen nye rovere tatt opp. 
 
Roverlaget hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring av gruppetur til Speiderhytta i 
oktober. 
 
Roverlaget deltok på Villmark, femkamp og roverstevnet i 2021. 
  
Roverlaget er en god og viktig støttespiller for tropps- og gruppeaktiviteter gjennom året. 
 
 
Arbeidsgjengen 
 
Arbeidsgjengen ble vedtatt nedlagt på årsmøtet i 2021. 
 
 
«Mimregjengen» 
 
Leder Tore Jan Nysten («Nya») 
 
Mimregjengen er ca. 15 «gamle rovere» som har egne månedlige møter, men ikke nå under 
pandemien. Det årlige «Blotet» skulle i 2020 markert Trolls 70-årsdag, men det kunne heller 
ikke holdes. Mimre har ansvaret for hytta «Godset» ved Frotjern. 
 
 
Foreldrelaget  
 
Det har ikke vært noe organisert foreldrearbeid i 2021, og vervet som foreldrekontakt er ennå 
ikke besatt. En far har meldt seg til praktisk dugnadsgjeng og deltok i sluttrydding før utleie 
av Speiderhytta i august, og fire-fem mødre var teknisk komité for julemøtet. Foreldrene ble 
mobilisert bredt til blomsterdugnaden i desember, som ble organisert av gruppeledelsen. 
 
 
Skien, 2022-02-13 
 
 
Trond Engen (sign.) 
Gruppeleder  


