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Forord

2021 ble enda et år i pandemi med en rekke utfordringer. Den 
eventyrlige veksten vi har hatt som speidergruppe, fikk seg et 
skudd i baugen og vi har merket en nedgang i antall speidere. 
Vi er ikke en fritidsklubb- som det gjerne var noen som trodde 
før de kom inn som medlemmer, vi jobber sammen å utvikle 
mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i 
samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og 
speiderloven. Det vi er fornøyde med er at de som er 
medlemmer nå ønsker å drive med speiding. Dørene er 
selvsagt åpen for alle- både gamle og nye medlemmer.

Leder status i gruppe:
Bever:  Har ikke tilgjengelige ledere
Småspeiderflokk: Stig Even Olsen enhetsleder. Rein Bjarte 
Hakestad, Per Stian Larsen og Mads Thime leder assistenter. 
Stifinner Tropp: Kjetil Roalsvik- enhetsleder. Tore Vareberg & 
Rebecca Soltvedt leder assistent.
Vandrer Tropp: Einar Jørgensen- enhetsleder. Rannveig Mjelde  
leder assistent.

Gruppestyret:
Etter gruppetinget i mars 2021 ble det følgende 
sammensetning:

Gruppeleder- Tore Vareberg
Nestleder – Kjetil Roalsvik
Kasserer– Solveig Qverneland
Styremedlem og speider representant- Miriam Vareberg



Medlemmer

Vi har hatt en jevn og flott vekst i gruppen frem til 2020. I 2021 
fikk vi en markant nedgang. Ved utgangen av året var vi 73 
medlemmer. Leder rekrutering til Bever gjorde nok sitt i tillegg 
til at en langvarig pandemi setter sine spor. 

Utvikling siste seks år:
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Medlemsoversikt

Medlemmer Gutter Jenter

Fordeling mellom kjønn og enheter. Vi har god plass til flere 
jenter i speidergruppen vår. Gledelig utvikling i Stifinnertropp 
2021. Bever hadde mange jenter – håper de kommer tilbake 
når de får mulighet i Flokk. 
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Definerte mål og satsingsområder:
Vi har gjort vedtak i gruppetinget om langtidsmål 2022-
2027 og arbeidsplan for 2022-2023. Dette er vedtatt i 
Mastra Sjøspeidergruppe sitt høyeste organ- Gruppetinget 
og er hva styret og enhetene har å jobbe mot.

Et sted vi har jobbet godt i 2021 er å få Mastra 
Sjøspeidergruppe attraktiv for ungdomsskole elever. Selv 
om ikke rekruttering har vært god har vi hatt lite frafall fra 
Vandrer. Dette er det et langsiktig mål. Se mer under 
Vandrer Tropp.

Langtidsmål 2022-2027 

❖ Alle ledere/patruljeførere (Tropp) er kjent med og bruker 
treningsprogrammet & speidermetoden aktivt.

❖ Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen 
det enkle friluftslivet, trygghet ved sjøen og ferdigheter i 
båt. 

❖ Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte 
patruljeaktiviteter, -møter og -turer. Drar jevnlig på haik.

❖ Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg 
trygge, inkludert og verdsatt i speideren – følge en god 
venn prinsippene som ble vedtatt i 2020. 

❖ Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av 
speiderne fortsetter i/går over til neste enhet. Gjøre 
Mastra Sjøspeidergruppe attraktiv for ungdomsskole 
elever.

❖ Jobbe for å få til en leir utenlands & delta på sjøspeiderleir
❖ Legge til rette for mer involvering fra foreldre for å få til 

bedre speiderarbeid; dugnad, speideraktiviteter og hjelp 
ved sjøaktiviteter



Arbeidsplan 2022-2023 

❖ Skolere ledere; gjennomføre brattkort kurs på 
ledere, gjennomføre internkurs i båtaktiviteter / 
Båtførerprøven / seiling / Livredning i vann og 
andre relevante temaer. Gjennomføre lederkurs i 
treningsprogrammet på ledere som er «fast» med 
på møtene.

❖ Innarbeide patrulje systemet i Mastra. 
Gjennomføre patruljefører kurs i Tropp for nye 
Peff / Ass. 

❖ Etterstrebe om å gi tilbud om en sommerleir hvert 
år for speidere.

❖ Etablere et års hjul for alle enheter – som sikrer 
progresjon og stabilitet, med forankring mot det 
maritime.

❖ Etablere trådløst internett i speiderkjelleren for 
bedre speiderarbeid. 

❖ Skaffe oss patrulje seilbåt til Vandrer Troppen
❖ Opprette og lage en aktiv førerpatrulje for Tropp 

(Stifinner og Vandrer).
❖ Lage en plan for uteområdet – hvordan ønsker vi å 

ha det?
❖ Aktiv deltagelse i stiftelsen Restauration.  

Langtidsmålene og arbeidsplanen er dette som styret 
har å jobbe ut ifra. 



Enheter og aktiviteter i 2021 

Bever koloni

Gjennom arbeidet med beverprogrammet skal den 
enkelte speider:

• Oppleve vennskap og tilhørighet

• Få et positivt forhold til naturen

• Få et positivt forhold til speiding

Januar / februar – Litt forsinket oppstart grunnet 

pandemi utfordringer, oppstart 27 januar.  Stig Even 

Enhetsleder. Sammen med gode hjelpere blant foreldre. 

Mye fokus på program merket Vennskap i januar og 

februar. Refleksløype på Fjøløy Fort. Speidere lærte seg 

å orientere i mørket. Fikk sett viktigheten og effekten av 

det å bruke refleks.  Det ble også laget noe som 

symboliserte bevekolonien særpreg – det ble laget 

beverhaler med navn.

Bever Kolonien fikk også jobbet med førstehjelp. Da med 
fokus hvordan man skaffer hjelp. Speiderne fikk også testet 
hvordan håndtere småskader; rense og plastre sår, gnagsår og 
skrubbsår. Hva en skal gjøre når en blir kald og våt. Dette gjør 
at speiderne blir beredt og er klare til å gripe inn- allerede fra 
starten av.  



Mars april - Livskvalitet var toneangivende disse mnd. 

Der oppgaven i Beverprogrammet er å gjøre speidere 

mer bevisste på styrker og utviklingsmuligheter samt det 

å jobbe med egenutvikling. Dette ble håndtert med å 

undersøke hva speiderne likte å gjøre og hva som gjorde 

dem glade. Jobbet med det å sette ord på opplevelser. 

Matlaging på bål og primus. Blant annet ble det laget 

indisk potetgryte. Alle ingredienser ble tilberedt av 

speidere med stor fokus på hygiene.   Speidere fikk laget 

pinnebrød på varme steiner som hadde ligget i bålet- flott 

vri. 

Tauverk og pionering

For bevere så innebærer dette at de skal kjenne til 
forskjellige ikke-motoriserte fremkomstmidler, og 
prøve å bevege seg i naturen med disse. Kano er en 
aktivitet som er spennende og gøy og faller inn under 
kategorien. 

Bevere skal 
utfordre seg selv 
fysisk og psykisk 
sammen med 
andre. Dette ble 
utfordret ved 
klatring på Fjøløy. 
God hjelp i fra 
Vandrerne under 
dette leksjonen.. 



Mai / Juni – Mye fokus på padling og trivsel. Det ble kanotur 
med foreldre til Grønland. Hvor det ble overnatting. Den 
opprinnelige planen måtte endres grunnet dårlig vær. Men det 
er slik speidere jobber- har alltid en plan B (C, D & E også). Det 
viktigste er ikke hvor lang turen er det er turen som er målet. 

Leder rekruttering– Stig Even som har fungert 
som Beverleder i to år ønsket å gå over i 
Småspeider Flokk. Etter å ha jobbet i herdig 
over veldig lang tid måtte vi dessverre gi opp 
Bever Kolonien i Mastra. For å drive frivillig 
arbeid i Norge, må vi ha frivillige som stiller 
opp. Det er ikke noe vi tar for gitt i Mastra 
Sjøspeider, men nok en gang er det barn og 
unge som lider av at det ikke er noen som 
«stepper» opp og bidrar. 

Oppstart av Bever koloni til høsten 2022! Vi har nå fått en 
ledelse til å starte opp Bever igjen for 1 & 2 klasse fra høsten. 
Tore Vareberg, sammen med Rover speidere (Vetle & Simen) 
kommer til å lede denne enheten.  Håper på god oppslutning. 



Småspeider Flokk: 

Januar / februar – Tore startet som Enhetsleder Flokken i 

starten av dette semesteret. God hjelp i fra leder aspiranter 

Mads, Per Stian og  Rein Bjarte. Vi var fortsatt en stor Flokk og 

fortsatt fordelt ut over to dager i uken (mandag og torsdag).  

Oppstarten ble noe forsinket grunnet pandemien fikk en 

oppblomstring i julen 2020. 

Vi har våre første møter med tema fordypningsmerket 

«stjernekikker».  Vi lærte da om stjernebilder og hvordan 

stjernebildene har blitt benyttet til navigasjon i gamle 

dager.  

Som en del av programmerket 

«kreativitet» hadde vi et møte om 

eksperimenter. Hensikten med 

dette programområdet er å hjelpe 

speiderne å utvikle og bruke 

praktiske ferdigheter, sanser og 

mentale og kreative evner 

gjennom å løse varierte 

utfordringer og oppgaver. Da fikk 

patruljene gjennomføre fire gøyale 

eksperimenter hver. 

Det var ikke alltid det gikk som de 

først trodde- for eksempel holde en 

ballong med vann over flamme. 

Primitiv matlaging er noe som går 

igjen, på speidermøter, turer og leirer. 

Vi laget skillingsboller på gassbrenner 

– dette for å illustrere at dette går 

veldig fint an på tur ☺ Kjempedeilig,



Mars / april– Som en del av program merket kreativitet skal 

speidere forsøke å lage noe ut ifra en arbeidstegning ved bruk 

av verktøy.  Flokken har et ansvar ovenfor fuglene. Vi fikk god 

hjelp i fra en flink speiderfar på dette prosjektet. 

Vårslippet på  kanoene våre var i mars. Vi padlet ut alle 

fuglekassene til Line og hang dem opp. Rengjorde de 

kassene vi ar hengt opp tidligere slik de var klar til ny 

sesong. Litt grilling og kos ble det selvsagt tid til. 

Hver speider laget 

sin egen kasse. 

Disse setter vi ut i 

naturen og følger 

dem opp hver vår.

Aktivitetsdag i slutten av 

april. Småspeider ble 

introdusert for litt 

jolleseiling sammen med 

vandrere. Flere fikk 

mestringsfølelse, andre fikk 

oppleve hva kullseile er. 

Ellers ble det satt opp lavvo, 

laget mat på bål, padlet 

kano og en god tur langs 

stranden til Hodnefjell`s vika og tilbake.

May/ Juni – Vi fikk flere seilturer, roturer, padleturer denne 
perioden. Flott leir på Camp 773 Jørpeland (kun oss grunnet 
Korona). Fikk med oss Vandrere som hjelpeledere. Kan nevne ; 

Leirbål, rebus 
løype, fjelltur, 
bading i iskaldt 
vann, matlaging, 
lek og samhold. 



August / september– Stig Even tar over som enhetsleder for 

Flokken. Mads, Rein Bjarte og Per Stian er fortsatt leder 

aspiranter. Flokken slås sammen til en grunnet et redusert 

antall og lettelser i Korona restriksjoner. 

Startet sesongen med padling. Ut fra Sokn Camping og padlet 

til Line. Ellers ble det tid til en del praktiske oppgaver rundt 

pakking og småspeidernes tur regler. Veldig god oppslutning 

på høstturen til Sirdalen.

Oktober / november / desember- Småspeiderne skal tilegne 

seg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild. Ble 

jobbet godt med fordypningsmerket. Det som hører fint i 

sammen er fordyingsmerket for brannvern. 

Ellers ble det jobbet med mye speider aktiviteter 
som pionering, førstehjelp, friluftsliv utfordringer. 
Gøy opplevelse var det også å få ta del i 
julemarkedet på Utstein. Kjekt å være med å rigge 
opp speiderleiren og være en del av dette. 

I midten av september ble det 

en seiltur med Restaurationen –

utvandrer skipet. Stor takk til 

farfaren til Oliver som var 

skipper. Det ble gode historier, 

fisking og samhold.  Dette er noe

vi skal gjøre mer av.



Stifinner  Tropp: 

Januar / Februar–Vi fikk en forsinket oppstart etter 
pandemien hadde gjort sitt i jula 2020.  Kjetil er 
Troppsleder og Rannveig Mjelde er leder aspirant.

Stjernebilder Fjøløy, vedhogst på Ørnhaug,  Peffkurs 2, 
fordypningsmerket natur og miljøvern.

Mars/ April- Forskjeller i verden. Besøk av kaptein fra 
Siem Pilot som var «flyktnings båt» og reddet mange 
fra en svært usikker posisjon. Spennende å høre og se 
bilder fra dette.

Mai / Juni- Ble første Krets Banner  Konkurranse 
(KBK) for Stifinner tropp i Mastra (kvalifisering til NM i 
speiding). Det ble tur til Madlandsheiene. Ellers mye 
padling / bading

Påskeavslutning 
Ørnhaug 
aktivitetsgård –
brannøvelse og 
slokking av brann 
med pulver apparat. 
Skogrydding, 
forberedelser til 
Kretsbanner 
konkurranse. 



August / September– Kjetil er Troppsleder og Tore & 
Rebecca er leder aspiranter.  Vi starter nytt skole & speider 
år der vi slapp før sommerferien. Det er kanoturer i 
nærmiljø med bading, kos og litt alvor med kano merket. 
Speidere lærte å gjennomføre kameratredning.

Oktober / november / Desember - Speidermøter med 
fokus på samarbeid og konkurranser. De fleste speiderne 
blir noe mer engasjert når man skal se hvem som først får 
1 liter kaldt vann kokende på primusen. Også spennende 
med Patruljemøter hvor det skal lages mat som spagetti 
pølser!

Vi har en fin tur i fint 
vær med mange 
speidere til Knott på
Rennesøy. Vi blir bedre 
kjent med hva vi ser 
rundt oss i
nærmiljøet samt at vi 
samler plastikk & boss 
langs stranden.
Stranden & sjølinjen ser 
ganske fin ut med første 
øyekast, men
når vi kikker litt 
nærmere etter finner vi 
masse plastikk.

Repetisjon på førstehjelp og båre pionering var fin
aktiviteter. Hjerte og lunge redning med godt utstyr fra
frilager var en aktivitet alle satte pris på og en fantastisk
innsats.



Vandrer Tropp:

Januar/  februar – Einar er Troppsleder for Vandrere. 
Startet året med ulike forkant aktiviteter før Patrulje Ørn`s
første vinterhaik. 

Dette var en tur med mye læring. 
Gjennomførte før turen gode 
risikovurderinger, men i speideren 
er det learning by doing også- og 
et av punktene var faktisk å følge 
oppsatt plan. 18-20 minus, på 
lang tur til teltet var tøft (på ski). 
Godt at Speiderne hadde en plan 
B på lur.  

Bålkos i snøen

Klar til avreise en sen kveld

Sliten, men fornøyd gjeng 
som kom seg til møtested.



Mars / april – Vandrer patruljen Ørn har vært svært aktive på 
tur siden. Ble flere «haiker» denne våren.
Sjernarøy ble et flott mål, 
gjennomført som sykkeltur. –Der 
fordypningsmerket ble gjennomført. 
Også Vandrere deltok med en 
patrulje i forhold til KBK i mai. 

Klatring på Fjøløy

KBK - Sjernarøy

Sykkel Finnøy

Vandrere i Mastra var 
svært aktive i stiftelsen 
av Restauration 
Venneforening.



Juli – i år valgte vi å forlenge speider semesteret. Fikk god hjelp i 
fra  Dykkerklubben Bolblefri til opplæring i fridykking. 

God opplæring i 
sikkerhet og ikke minst 
atferd i faunaen. Vi skal 
ikke fange mer fisk enn 
man trenger. Og hva 
man ikke har lov til å 
gjøre.  

Fin avslutning med mye god 
fisk. Dette var en aktivitet som 
gav mersmak til Vandrerne. 

August / september Vandrere fortsatte med mye seiling med 
Restaurationen. Var som regel tilbud to ganger i uken om 
bord. Tomat festival og Jørpeland Kystkultur festival var to av 
aktivitetene på forsommeren. Ranveig Mjelde kom inn som 
ny leder sammen med Einar.

Noen ganger ligger de inne- andre ganger ute…



September Flott Pop-up haik til Vormedalen (Hjelmeland). 
Dette i lag med nye speidere som ble tatt opp som vandrere.  
Fikk ingen bilder fra denne haiken- med dette var en 
fantastisk tur med bading i kulper og naturlige sklier i fjellet. 

Oktober – Fikk 
besøk av 
Randaberg 
Speidergruppe. 
Flott møte der vi 
fikk tatt dem 
med i 
Restaurationen.

November-
Desember Fikk 
vi jobbet med 
egenlaget kniv. 
Gjort denne 
ferdig samt 
rigget godt til i 
forbindelse med 
jule marked på 
Utstein. 

Fortsatt plass til flere Vandre i Mastra Sjøspeidergruppe. Vi kjøper 
nå inn en egen seilbåt (26-27 fot) til denne enheten, slik de 
kommer seg mer på sjøen alene. Ungdomsskole elever som har lyst 
å være med- er det bara å ta kontakt. 



Felles arrangementer i gruppe regi:

Fastelavnsris – vi gjennomførte i midten av februar 

denne flotte årlige aktiviteten sammen med Mosterøy 

Sanitetsforening. Saniteten ordnet ris på egen dugnad. 

Vi gjennomførte selve dugnaden med salget ved god 

hjelp fra foreldre til gjennomføring, som resulterte i en 

inntekt til Sjøspeideren (vår andel) på 13265 kr. Dette 

er ikke enkelt i en pandemi.

Sommerleir Tropp - Skinn og Bein. Vi skulle i år delta på 

vår første skikkelige landsleir- Agenda 21. Grunnet 

pandemien som herjet, ble det en desentralisert 

gjennomføring denne gangen. Flott opplegg sammen 

med Riska speidergruppe. Det ble en flott tur som bøy 

på mange minner. Camp 773 og avslutning på Fjøløy. 

Åtte dager på tur er passelig ☺

Velfortjent «kvil» etter å 
ha laget bålgrop.

Barkebrød- nam så godt…



Høsttur – Vi har en flott tradisjon i Mastra der vi prøver å 
lage til en helgetur på høsten. Denne gangen bestemte 
speiderne selv at de ønsket å reise til Sirdalen. 

Vi leide Dreyerbu – ei 
stor hytte med 28 
sengeplasser. Vi var 35 
speidere på tur, da ble 
det en del som sov i 
hengekøye / telt ☺
Her var det matlaging, 
bading i vann / kulper, 
turer, fisking og padling 
som var av aktiviteter. 

Julemarked på Utstein- dette var en flott opplevelse. Vi laget 
oss en speiderleir. Krydret denne med en aldri så liten 
speiderkarusell. Kjempe dugnadsånd fra frivillige foreldre som 
stilte opp med kaker som ble solgt fra «food truck».

Salg av julenek, kaker og 
gløgg gjorde at vi fikk en 
god inntekt, men det 
viktigste  var det å gjøre 
noe gøy i sammen. Skape 
gode minner og et godt 
miljø.

Juleavslutning- Felles – endelig ble det åpning for å gjøre en 
felles avslutning innendørs. Solveig, Vegard og Malene åpnet 
dørene på sin fantastiske låve på Bru. En alle tiders avslutning. 
Bingo med kjekke premier. Også en stor takk til Gabbas som 
stilte med deilig julegrøt. 
Som vanlig 
gjennomførte vi en 
dugnad til stiftelsen 
sykehus barn. Samlet 
inn gaver i god speider 
ånd- til de som trenger 
noe ekstra i denne 
tiden. Flotte speidere vi 
har.



Flåten

Lettbåter – vi har to joller med påhengsmotorer. Disse 
benyttes til vår sjøaktiviteter til støttebåter ved seiling og ro 
aktivitet. 
• 8 fots Gummibåt med 4 hk påhengsmotor 
• Pioner 14’ med påhengsmotor / med henger

A – joller - Vi har seks A-joller 

(seiljoller) som vi benytter mye. 

Båten har dobbelt skrog, er 

selvlensende og kan ikke synke. 

Utstyret er enkelt og ukomplisert 

med karbonmast som seilet tres 

utenpå. Fokus ved seilingen skal 

være å velge riktig kurs, beregne 

vindforholdene og forholde seg til 

de andre båtene på vannet.

Walker Bay seiljoller - Etter 

vært som gruppen har vokst har 

det også kommet et behov for å 

justere flåten vår også. Vi har 

åtte stk. Walker Bay 10 

seiljoller.  

Vi har fått laget et stativ til disse 

på Finnesand ved hotellet. 



Mackinaw kano

Vi gjennomførte kjøp av 

en henger med 7 

komplette Mackinaw 

kanoer i 2019. Denne 

hengeren er utstyrt med 

vester og padleårer. Vi 

kommer til å være veldig 

fleksible med tanke på

SeaCub – nor 225

I 2019 fikk Mastra Sjøspeidergruppe en gave fra Erik Hovda 

m / familie en gammel ærverdig drake. Denne ble bygget av 

Johan Anker i 1937. Denne ble bestilt av norgesvenn 

Charles Ulrick Bay (derfor navnet SeaCub). 

lagrings mulighet på Vestre Åmøy. Draken er 30 fot. Er i sin 

originale forfatning med unntak av riggen som har fått sitt 

aluminiums preg i senere år. Dette er en Dragon som 

speiderne skal være med 
å pusse opp med tiden. 
Vi har pr dags dato 
verken kapasitet eller 
resurser til å ta på 
prosjektet dessverre. 
Alle våre frivillige jobber 
kontinuerlig med 
programmet.

hvor vi kan gå ut å padle. Dette tilbudet har hele 
speidergruppen benyttet mye i 2021. I et år med Korona har 
padling vært en fin aktivitet som faktisk har latt seg 
gjennomføre. 



Restauration –Utvandrer skipet

Dette må nok være det største som har 

skjedd i Mastra Sjøspeidergruppe i 2021. 

Våre vandrere fikk tatt del i 

restaureringen av skipet i vinter 

månedene . Vi i Mastra har inngått en 

samarbeidsavtale med Restauration Venneforening der vi 

samarbeider om å utvikle ferdigheter på sjøen og ikke minst 

videreformidle kystkultur og utvandrer historien vår. 

Våre eldste speidere har fått deltatt på flere 

seilaser og deltatt på Jørpeland kystkultur 

festival og Tomat festivalen på Finnøy.  Det 

har blitt mye seiling og dugnadsaktiviteter. 

Oppfordrer alle speidere til å bli medlem av 

Restaurationen venneforening.

I 2022 skal skipet gjennom en storstilt 

oppgraderingen under dekk. Den vil da være 

klar til tokt med Mastra Sjøspeider gruppe i 

juni / juli. 



Økonomi

Vi bygger gruppen vår opp sakte og sikkert. Tar våre skritt 
år for år både innen organisering og utstyr. Vi er 
nøysomme som det står i speiderloven.. 

Av den årlige medlemskontingenten går kun en brøkdel 
tilbake til Mastra og det lokale arbeidet (14 742 kr på 73 
betalende medlemmer), derfor må vi finne alternative 
inntektskilder. Vi har blitt flinke til å leie utstyr gjennom 
www.frilager.no i stedet for å eie selv.

Vi er tilknyttet Grasrotandelen, noe som gjør at vi i løpet 
av året har blitt tilført 8759 kr fra Norsk Tipping. Takk til 
alle som har ført oss opp. Håper speidervenner og foreldre 
ønsker å føre oss opp. Send SMS «grasrotandelen 
995699419» til 60000

Vi har gjennomført vår årlige tradisjon sammen med 
Mosterøy Sanitetsforening hvor de lager fastelavnsris og vi 
selger. Vår andel ble etter dette 13265 kr! Takk til alle som 
var med å bidro.

Drift av kaféen på julemarkedet på Utstein inkludert salg av 
julenek før / etter gav oss netto 40 603 kr. 

Gruppen har en robust økonomi. Men vi står foran en del 
investeringer i de kommende årene grunnet en del slitt 
utstyr. Ved slutten av året hadde vi en kapital på ca. 333 925,-
Kr . (Mye av dette er knyttet opp mot innkjøp av seilbåt som 
skal gjennomføres våren 2022, teltoppgraderinger, 
påhengsmotor, tilhenger, profileringsartikler m.m)

http://www.frilager.no/


Tilholdssted / fasiliteter  
Vi har fulgt arbeidsplanen vår i flere år nå og 
begynner å få resultater av et funksjonelt tilholdssted  
i kjelleren på Mosterøy Aktivitetshus. Dette har tatt 
tid, men det det er virkelig verdt det. 

Vi har normalt hatt høye strømutgifter og driftsutgifter 
(vår andel 34% største leietaker). Ny kommune med 
nye krefter har vært et betydelig løft for oss i Mastra 
Sjøspeidergruppe. Tidligere har vi benyttet store deler 
av driftsbudsjettet vårt på driftsutgifter av lokalet (ca
30 000kr).  Takk til Stavanger kommune som jobber 
med å få på plass en ny avtale for oss brukere av 
Mosterøy Aktivitetshus. Dette blir det et bedre tilbud 
til barn og unge av – håper på en formell ordning i 2022.



Sluttord:
Vi har noen støttespillere som bidrar også på det jevne på 
dugnader og hjelp til vedlikehold av båter og utstyr. Det 
legges ned ufattelige mengder egeninnsats av relativt få 
personer gjennom hele året. 

For Mastra Sjøspeidergruppe sin del, har 
kommunesammenslåingen vært fantastisk. Markant endring 
innen ordninger, støtte (økonomisk støtte) og forståelse (knyttet 
til utgifter i Aktivitetshuset). Stor takk til Stavanger Kommune.

Det som har vært kjekt er dugnaden som ble gjort av foreldre 
for å muliggjøre de flotte turene–mye kjøring, henting, 
frakting av utstyr. Julemarkedet var det kjempe oppslutning 
fra foreldre på – veldig gøy å gjøre dette i sammen.  I 2022 er 
det feiring av frivillighetens år. Vi skal 23.04.2022 invitere 
alle som ønsker til en hyggelig opplevelse hos oss i Mastra 
Sjøspeidergruppe. Dette er «vår dag- speiderens dag»

Tusen takk! Vi må bli flinkere å involvere foreldre i det videre 
arbeidet med gruppen.

Speiding for alle – Vi har utstyr til utlåns for de som har behov 
for det- sekker, soveposer, liggeunderlag med mer. Gi beskjed! 

Vi har også en flott ordning i Frilager hvor vi / og enkeltpersoner 
kan leie alt mulig til en rimelig kostnad. Det er veldig fornuftig å 
bruke dette. Vi har også gode ordninger for kontingentstøtte i 
Stavanger kommune & Vesterlen krets – gi beskjed (vi kan ikke 
hjelpe om vi ikke får muligheten til det). Ikke la bagateller som 
penger stoppe barna for å ta del i verdens største vennegjeng.



Takk til våre gode
støttespillere i 2021. 


