Årsmelding for 2020
Bryne KFUM-KFUK speidergruppe
Medlemstall 2020:
Voksne:
Ledere: 17 stk. betalende
Ordinær medlem: 4 stk. betalende
Totalt: 21
Speidere:
Familiespeider: 1 stk. betalende
Oppdagere: 20 stk. betalende
Stifinnere: 22 stk. betalende
Vandrere: 35 stk. betalende
Rovere: 1 stk. betalende
Totalt: 79
Totalt 100 betalende medlemmer 31.12.2020

Året 2020

Samlingene for 2020 har som tidligere år vært på mandager fra kl. 18.00 til kl. 19.30/20:00. Vi har
hatt egne oppmøter for alle garderingene og har måttet dele inn i mindre undergrupper siden
speideråret har vært preget av at landet stengte ned i mars 2020 og restriksjoner også for
speideraktiviteter inne og ute.
En gruppe har hatt fast oppmøte på parkeringsplassen bak rådhuset, men på grunn av
bålbegrensinger i Sandtangen har deler av speidergruppa også testet ut andre områder i
nærområdet der vi har kunnet brenne bål uten å måtte ta med oss bålet tilbake.
Klatring har blitt arrangert på onsdager fra 18.00 til 19.00 og fra 19.00 til 20.00 i Brynehallen.
Det har vært stabilt godt oppmøte på samlingene og jevnt tilsig av medlemmer gjennom hele året.
På grunn av dette har vi nå innført venteliste for alle garderingene i speidergruppa.
Mange foreldre er også med på samlingene våre. Dette er veldig positivt og det ser ut til at både
voksne og barn trives godt.
Vi har også i år søkt støtte til speiderarbeidet og har fått tildelt prosjektmidler fra SR. Bank
Stiftelsen og Lyse Spirer. På slutten av året fikk vi også en flott gavesjekk fra Grensesnitt. Støtter og
gaver igjennom året har ført til at vi har kunnet oppgradere gruppe og patruljeutstyr.
Vi arrangerte over 130 medlemsaktiviteter i løpet av 2020, disse fordeler seg på følgende måte:
Oppdagerne arrangerte 21 samlinger
Stifinnerne arrangerte 22 samlinger

Vandrerne 5. klasse arrangerte 23 samlinger
Vandrerne 6. klasse og oppover arrangerte 19 samlinger
Klatringruppa inne arrangerte 39 samlinger
Klatregruppa ute arrangerte 3 samlinger
Ledersamlinger 7 møter

Samlinger våren 2020

Vi dro på vinterspeidertur til Ådneram sammen med speidere, foreldre og ledere og det ble en
fantastisk opplevelse for store og små, et fullbooket arrangement. Vi rappellerte ned kyrkjetårnet
og under livsgledefestivalen deltok vi med «Speiding for en kveld», et arrangement på Bryne Torg
før Norge og speideren stengte ned i mars 2020. Da la vi opp til alternative aktiviteter som
eksempelvis påskeoppdraget, hjemmeleir og St. Georgsdagen/ #speiderskjerfdagen.
Siden speideraktiviteter ble avlyst hadde vi dugnad på lageret og fikk flyttet fjernlageret fra Oma til
Kyrkja sitt hus vedsiden av Kyrkja.
Klatregruppa har og vært veldig aktiv før nedstengingen.

Samlinger høsten 2020

Vi fikk startet opp speideren igjen i slutten av august. Stifinnerne deltok på Stifinner-ekspedisjonen
med kretsen. Vandrerne deltok på JOTA/JOTI en dag med kretsen. Vi fikk ha mange flotte
samlinger utover høsten, tur til Speiderhytta for Stifinnere og Hengekøye tur for de eldste
vandrerne. Vi måtte kjøre juleavslutning gruppevis med speideropptak så også høsten ble preget
av kansellerte fellesarrangementer. Der ble det ikke Lystenning av julegrana, fakkeltog og
Lysmessa i Bryne kyrkje i desember 2021. Vandrerne har også deltatt på Hemmelig Oppdrag og vi
har hatt en deltakere på Patruljeførerkurs.
Klatregruppa har også i løpet av høsten arrangert mange samlinger både inne og ute og vi har
rappellert ned Bryne kyrkje.

Ledere
Gruppa med har hatt 17 ledere i 2020 og har fått sin 18 leder på slutten av året. J
Vi har arrangert planleggingsmøter og dugnad på speiderlageret. Vi har også hatt 2 samlinger med
overnatting på Speiderhytta i Urådalen i sommer. Vi fikk laget kniv på den ene samlingen og har
også fått gjort endel dugnad på og rundt speiderhyttå. Vi har savnet det å kunne være samlet som
gruppe, men alle lederne har gjort en fantastisk jobb for at speiderene har kunnet hatt en mer
eller mindre normal speideraktivitet på mandager. 👍
Både blant speidere og ledere er det en veldig positiv stemning og mange koser seg stort på
samlingene.
Leder for oppdagerne er Svein Hareland
Leder for stifinnerne er Bjørnar Tollaksen
Leder for vandrerne er Katrine Stensland

Kommunikasjon
Vi har brukte Spond aktivt til å kommunisere med både foreldre og mellom ledere. Dette systemet
har automatisk oppmøtestatistikk og forenkler hverdagen som speiderledere.
Kjell Arild Nielsen
Leder
Bryne KFUK-KFUM Speidergruppe

