Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i speideren.

Medlemmer og ledelse
Medlemmer
Vi hadde pr. 31.12.2018 hele 48 betalende medlemmer, hvorav 41 er under 18 år.
Disse var fordelt på Småspeiderflokken (3.og 4.klasse), Stifinner / vandrer troppen (5.-8.klasse) og ledere.
Speidergruppa er åpen for alle - fra hele kommunen. Ved stor pågang må vi forholde oss retten til å bremse
inntaket hvis det ikke følger med nye ledere. Sikkerheten skal ivaretas på en god måte.
Medlemskontingenten for ledere dekkes av Mastra Sjøspeidergruppe. Dette er normal praksis i de fleste
speidergrupper. I kontingenten til alle inngår en ulykkesforsikring. Ledere er i tillegg ansvarsforsikret. Vi har
derfor praktisert at de av lederne som har møteansvar (opplegg for møtene) skal være medlemmer.
Gruppeledelse
For året 2018 har gruppeledelsen bestått av følgende:
Gruppeleder
Gruppeassistent / kasserer
Gruppeassistent /styremedlem

Tore Vareberg
Solveig Qverneland
Kjetil Roalsvik

Enhetsledere Stifinnertroppen
Tore Vareberg
Enhetsledere Småspeiderflokken
Per Kristian Svensen/ Kjetil Roalsvik
Enhetsassistenter: Egil Haugsnes, Håkon Horgen, Ståle Jensen, Kari Andal, Ståle Skaalevik, Hilde Rusten, Linn
Beate Austbø, Tone Anita Finnesand, Einar Jørgensen, Ommund Vareberg, Arne Geir Vidvei
I tillegg har vi stadig god hjelp fra foreldre. Vi er veldig avhengige av foreldre / frivillige for å kunne gi et godt
tilbud til barn og ungdom.
Norges Speiderforbund har bestemt at alle speiderledere/ de som jobber med barn i speider regi skal forevise
politiattest. Dette praktiseres også hos oss, og vi har en kontinuerlig prosess på dette ettersom nye ledere
kommer til. Dette journalføres i medlemsdatabasen til NSF.
Kretsen har et godt tilbud om kurs for ledere / assistenter, og vi tilrettelegger for deltagelse på disse kursene.
Kompetanse bygging hos ledere er viktig for at Speidere skal få en god opplevelse. Vi kommer i 2019 også til å
jobbe mer mot kurs i livredding i vann og bratt kort kurs i tillegg til leder trening. Dette for at vi skal ha
kompetente og trygge ledere som kan veilede Speidere.
I 2018 har vi jobbet godt i gruppen for å være i tråd med GDPR (personvernregelverket). Vi har etablert NSF
sitt registreringssystem for nye medlemmer inn på vår nettside www.mastraspeiderne.no. Vi har kontaktet alle
medlemmer (foresatte) vedrørende samtykke til bildebruk i speider regi. Det har vært et godt fokus på
oppdatering av medlemsregisteret.

Livet som sjøspeider
Mye av programmet til oss sjøspeiderene er helt likt som for andre speidere. Om høsten og vinteren befinner vi
oss mye ute i skog og mark, men når våren kommer og båtsesongen nærmer seg, blir sjøspeidere mer opptatt av
båter og sjøliv. Vi starter med grunnleggende sikkerhetsopplæring for nybegynnere og de yngste. Å kunne ro er
ingen selvfølge, selv om vi bor i en øykommune- dette skal læres først på land og så i vann. Småspeiderne
jobber for det meste med å lære å takle denne biten på sjøen. Seiling kommer når de mestrer å beherske årer.
Stifinnere som har vært igjennom dette driver selvsagt med litt andre ting. Speiding handler om progresjonutvikling. Stifinnere har både fått seilt og kjørt motorbåt. Alle enhetene jobber med maritime merker og
oppgaver. Begynner med det grunnleggende som sjøvett reglene og opp til de maritime merkene som Jungmann
og Lettmatros. Vinterhalvåret driver vi sjøspeidere med så mangt annet. Vi snekrer fuglekasser, knutetavler,
lærer om knutenes mystikk og mysterier, driver førstehjelps trening, brannvern, haik, kart og kompass med mer.
Da jobber vi som andre speidere.

Speiding er stort sett en uteaktivitet. Derfor har de aller fleste av de ukentlige møtene vært ute, gjerne med
utgangspunkt i Speiderkjelleren / bålhytta. Programmet har vært variert, med friluftsliv som en ramme rundt alt.
I tillegg har vi lagt vekt på de andre elementene i speiderprogrammet; Samfunnsengasjement, Vennskap,
Kreativitet og Livskvalitet. Dette blir selvsagt krydret med den maritime merkene og oppgavene vi skal
igjennom.

Beverkolonien
Beverkolonien (1-2 klasse) har et variert program, basert på
lek, sang og aktiviteter. Vi har dessverre ikke fått stablet en ny
Beverkoloni på beina enda grunnet mangel på ledere, noe som
resulterte at dette måtte vike i 2018 sesongen. Vi har satt oss et
mål om å motivere noen foreldre til å ta på seg litt
lederoppgaver i forhold til høstens 1-2 klassinger i kommunen.
Da starter vi mer enn gjerne opp igjen til høsten 2019.
Vi vil sende ut et brev til alle kommende førsteklassinger i
løpet av våren om hva Sjøspeiderene kan tilby til høsten.

Småspeider Flokk
Vinteren ble brukt til å lære om fugler i nærmiljøet, lage
fuglemat & snekre fuglekasser. Disse hengte vi opp på Line
like før Påske og vi fikk rensket utav eldre kasser samt kose
oss med bål & pølsgrilling.
Vi har hatt grunnleggende førstehjelp som enkel forbinding av
sår, arm i fatle, stabilt sideleie, enkel HLR & hvordan varsle
AMK.
Hinderløype rundt speiderkjelleren og i SFO skogen var og
stor stas for alle der det var slenging i tau, klatring og forsere
hinder.
Før påske rakk vi og en felles tur til svømmehallen i Rennesøy
med en jolle, svømming med klær og rednings aktiviteter.

Bruk av primus, fyrstikker, kløyve ved å
tenne bål har de og fått prøvd seg på. Vi
fikk også laget pannekarer på primus
som smakte helt fortreffelig☺

I sammen med strandrydde dagen hadde vi fokus over ettpar
speidermøter på natur og miljøvern. Godt engasjement av
speiderne. Vi fikk plukket veldig masse plastikk i sammen
med Jostein Eiane på ett par jorder på Sokn. Veldig bra!

Etter påske fikk de fleste speiderne felle
deres første tre på Bru Kulturbruk med
øks og sag. Selvfølgelig bål og pølser og
Ove stilte som gjeste leder for dagen.

Tidlig mai hadde vi en overnattings tur ved
speiderkjelleren. Her var det fokus på matlaging, sette
opp telt, holde orden i tingene sine og godt samvær.
Dette var også «tørr trening til camp 773» som vi dro
på sammen med de andre speiderne.
Vi fikk også øvd oss godt på kart, kompass og mange
supre sporleker laget av PK.
Høsten startet med repetisjon av førstehjelp og
fortsettelse av kart & kompass.
Det gikk greit for de fleste å lage knutetavle, men noe
mer strevsomt å få laget knuter til tavlen. Vi bruker
ofte litt tid på speidermøtene til å repetere knuter.

Vi fikk og ettpar fine ro-turer på sjøen
før mørket & kulden kom.

Mot sommer hadde vi fokus på sjøvett og hvordan
man oppfører seg i båt og på sjøen. En del roing med
jollene, både til besvær og noe senere glede.
En aktivitet som de fleste speiderne likte godt var å bli
bedre kjent med stjernebilder. Vi brukte ett supert
program på PC’en hvor vi etterpå var ute og kikket på
himmelen.
Vi besøkte og Gården til Ommund med masse
forskjellige dyr, fine aktiviteter og kjempe oppvartning
av vertskapet. Her har vi avtalt å komme tilbake til
våren 2019☺
Vi fikk og til ett møte i klatresiloen på Bru. Alle
speiderne fikk prøvd seg- ikke like lett men veldig
kjekt å komme seg sikkert til toppen med gode sikrere
på bakken. Takk til ekstra hjelperne med brattkort ☺

Alle de nye speiderne har tatt knivmerket
som innebærer at de skal kunne de 5
reglene samt vise at de kan spikke en
gjenstand.

Stifinner Troppen
Januar
Vi er så heldige å ha en AMK sykepleier blant oss- og det kommer
godt med når vi skal ha om førstehjelp i Troppen. Veldig artig å
jobbe med lekeblod. HLR er også en del av Troppens program
innen førstehjelp.
Februar
Brannvern er også en av aktivitetene som er programfestet hos oss.
Her fikk vi god hjelp fra lokal brannmann. Her fikk speiderne
benytte forskjellige brannslukkere og brann teppe. Det ble også
avholdt foreldremøte for Tropp.

Her får virkelig “HLR dukke
Anna» god hjelp
Mars
Første helga i mars la vi opp til patrulje haik i
Sibir kulda. Det er ikke «bare» lett å jobbe
sammen som patrulje. Det medfører også
utfordringer. Det som er fint at vi kan samles
etter en slik haik og snakke oss igjennom hva
som gikk bra, hva gikk mindre bra og gjøre
læringer. Learnig by doing er et grunnbegrep i
speideren. Ellers har patruljene fått god sving
på patruljemøte (de som de organiserer selv).
Her fikk virkelig speiderne kjenne på det å være beredt 😊
April
Da starter båt sesongen. Stifinnerne har gjennom året hatt
et variert program, med hovedvekt på sjø aktiviteter i
sommerhalvåret. De har seiltrening med A-joller, og får
også trening i både roing og bruk av motorbåt.
Vi fikk startet med lettmatrosmerket- fokus på å lære
begrepet med å taue en båt og hva som er viktig å passe på.
Det ble også strandrydding helga i forkant av den nasjonale
strandryddeuken. Vi fokuserte på Bru Halsen. Vi bidro med
flere søppelsekker. Godt bidrag på en forblåst plass.

Mai
I mai jobbet vi med å forberede oss til gruppeleir. Det å
kunne sette opp lavvo er en naturlig og nødvendig ting
å kunne for en speider. Ellers fikk vi oss også en god
kanotur til Lineholmene. Tusen takk til KFUM-KFUK i
Rennesøy for lånet av kanoer. Det ble også tid til litt
seiling.

Juni
Litt mer seiling og familiedag. Hovedfokuset var nok
for de åtte som deltok på årets sommerleir – Hudson
Bay- Tema var pelsjegerliv og indianer. Her var vi fra
fredag til tirsdag. En kjempeopplevelse der Mastra gikk
all inn i pelsjegerkostyme med sine egne luer og
antrekk. Vi hadde nydelig vær og en kulinarisk
opplevelse uten sidestykke; Laks på planke, Kalkun på
bål, villsvin og pølse laget gjennom horn (alle laget
dette selv – stor takk til Einar Jørgensen som var primus
motor for dette for hele leiren). Kjempe kos med leirbål
og gode minner.

Flott dag i Line holmene. Mye padling, grilling
og kos.

Kalkun vakten passer på at det går riktig
for seg 😊
August
Oppstart av nytt speidersemester. Inndeling i
nye patruljer. Vi ble fem patruljer; Pink
Dragon, Falk, Ørn, Gullkaninene og
Nabohavet. Patrulje systemet er bære bjelken i
hva speiding er.

Vi håper sommer leirer blir en fast tradisjon- for dette
var gøy.
September
Startet september på Ørnhaug besøk og aktivitetstun der vi deltok på konservering av kjøtt- lærte litt om
hvordan dette gjøres. Det ble også litt aktiviteter rundt de dyra som oppholder seg der.
Vi fikk oss også en patruljehaik. Selvsagt valgte vi den dagen med mest vind i hele høst. En gjeng var på Dale
fikk en fantastisk opplevelse der. Flott tur. Andre måtte ty litt til plan B- som er en veldig viktig egenskap hos
speidere- gjøre løpende risikovurderinger. En må ikke legge ut på turer hvor det er en risiko, da gjør vi om på
planene- dette var de flinke til, det viktigste er å komme seg ut på tur ikke hvor langt. …

Vi fikk også laget en potet kanon i hver
patrulje – det er ikke speiding om det ikke er
gøy

Oktober
Før høstferien fikk vi gjennomført en opptaks
seremoni for nye speidere. Merke utdeling for de
som har gjennomført merker siste tiden. Vi skal i
henhold til NSF sine retningslinjer gjennomføre to
Gruppeting pr kalenderår. Dette klarte vi å gjøre i
bålhytta med medbestemmelse blant speiderne (de
som er 12 år).
Siste helgen i oktober gjennomførte vi JOTI
(Jamboree On The Internett) hjemme hos Tore.
Kommuniserte med speidere over hele Skandinavia,
men også fra andre deler av kloden. Dette var noe
som var gøy. Jobbet også med UHF radioer i forkant.
Vi fikk også startet på oppgraderingen av
speiderkjeleren. Her var det mange flinke sjeler. Mye
rydding og sortering. God start på et omfattende
prosjekt. Vi oss også en tur til 2. Stavanger- der vi
hadde orientering i mørke. Kjekt å treffer andre
speidere.

November
Også i år hadde vi fokus på å lære opp nye
patruljeførere. Tarjei, Arne & Ida benyttet en hel
helg på Camp 773 med fokus PEFF kursing. Vi fikk
oss en tur til Vesterlen sitt eget speidermuseum, dette
var interessant. Speidere fikk et lite innblikk i
speiderhistorien lokalt og internasjonalt.
Einar hadde et møte om knuters mystikk og
mysterier- der var hovedfokuset på knutefamiliene.
Det er ikke lett å konsentrere seg om knuter, dette er
noe vi må jobbe mer med. Enhver sjøspeider må vite
når en skal benytte de ulike knutene 😊
Desember
I desember ble det ikke tid til så mye annet enn å
juleavslutning og oppgradeing av patruljekassene.
De ble malte opp og satt i system. Dette for å skape
eierskap i patruljen for eget innhold.

Besøket på Vesterlen Krets sitt museum
var interessant.

Felles arrangement i 2018

Speideraksjonen
Gruppen deltok også i 2018 i speideraksjonen i april.
Aksjonen gikk denne gang til Flyktninghjelpens arbeid i
Uganda for barn og unge som har flyktet fra den brutale
borgerkrigen i Sør-Sudan. Vi gjennomførte en
bøsseinnsamling. Her var det bra oppmøte og speiderne blir
minnet på om at ikke alle barn får dekket sine
grunnleggende behov, men det viktigste er likevel det
økonomiske bidraget vi fikk gitt til andre. Norges
speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til
selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet. Dette
viser norske speidere i praksis bl.a. gjennom å delta på
Speideraksjonen. Kjempebra innsats i Mastra som vi er
svært stolte over!

Camp 773
Vårens gruppetur gikk i 2017 til Vesterlen krets sitt
leirområde Camp 773 på Foreneset ved Jørpeland. Vi
etablerte en flott leirplass, hvor Småspeiderne og Stifinnerne
hadde to overnattinger. Dette er en flott plass for speidere å
ha sin første leir. Dette var i steikende varme- som resulterte
at det var innført bålforbud, samt forbud mot gass og alle
mulige varmekilder. Dette gjorde matlagingen til en
utfordring i seg selv. Patruljen Pink Dragon, fikk sove
hengende i et tretelt, resterende ble i sine respektive lavvoer.
På lørdagen gikk Stifinnere på en flott tur opp på et fjellvann
hvor det ble mye bading.
Småspeiderne hadde oppgaveløsning i Kampen om
Heiatrollet. Felles marked hvor Mastra Sjøspeidergruppe
stilte opp med lappesteking / salg. Avslutning med felles
leirbål. Flott helg med deilig vær.
Det ble lagt opp til mye bading og væske
inntak denne turen- grunnet det deilige
været vi fikk 😊

Høstferietur til Melshei
Denne turen laget vi til for å prøve å få en gruppe tur på høsten
også. Det ble riktig nok kun en småspeider med, men det var
godt oppmøte fra Tropp. Vi hadde en helg i speiderhytten på
Melshei. Her hadde vi forskjellige aktiviteter. Lage hønsegryte,
helt i fra bunnen av. De som ønsket fikk avlive og tilberede
høns – utrolig modig gjeng.

Vi fikk alle tatt merke i primitiv matlaging denne
helgen. Alle som ønsket fikk prøve seg som
pølsemaker. Einar hadde kurs.
Like i nærheten lå Skogsprett klatrepark- den
besøkte vi og koste oss masse i. Flott helg selv som
været kunne vært bedre.

To flotte speider på vei for å levere
Mastra Sjøspeidergruppe sitt bidrag til
sykehusbarn.

Familiedag 14.06
I kjent tradisjon hadde vi sommeravslutning med familie og venner.
Alltid kjekt når foreldre og venner kan være med. Småspeidere ordnet
med lapper. Det ble en speider quiz for alle som ønsket å delta. Ble vist
bilder fra speideråret som har gått.
Jule avslutning
Vi hadde en juleavslutning på tampen av 2018 i bålhytta vår. Her ble det
både grøt, underholdning fra patruljene og merkeutdelinger. Godt å ha
felles aktiviteter mellom alle enhetene våre samtidig. I god tradisjon tok
speidere med seg gaver til julegaveaksjonen til stiftelsen sykehusbarn.
Det ble en fin leveranse som varmet til de som trenger en ekstra støtte i
julen- det er det Speiding handler om- En speider er en god venn.

Tilholdssted
Mastra sjøspeidergruppe har i løpet av de siste årene vokst oss godt inn i våre lokaler i Speiderkjelleren i
Mosterøy Aktivitetshus (tidligere omtalt som Mosterøy Skole Avdeling 1). Selv om vi har flotte lokaler, har den
sine baksider ved den leieavtalen vi har pr dags dato. Vi har sammen med hele husstyret (alle leietakerne) bedt
Rennesøy kommune om å reforhandle frem en ny avtale som gir oss en mer forutsigbar økonomi, slik at vi kan
fortsette å gi et tilbud til kommunens barn og ungdom. Vi er veldig fornøyde med vårt tilholdssted- speideren
hadde ikke vært det samme uten. Vi har fortsatt ikke fått på plass noen ny avtale enda, men fått lovnad fra
kommunen at de ikke skal ødelegge for det flotte vi har fått til i Mosterøy aktivitetshus.
Vi har i vår vedtatte arbeidsplan en plan for å ruste opp lokalene våre for å gjøre tilholdsstedet mer
brukervennlig og gi oss en mer funksjonell hverdag. I 2018 har vi gjort mye renovering oppussing i
speidekjelleren. Stor takk til de foreldre som har satt av tid til å delta (selv om det oss ledere som brenner av
mest tid). Vi tar fortsatt imot hjelp- da vi har et godt stykke igjen – kom gjerne på tilbudssiden. Vi har fått
etablert et godt depot for lagring av utstyr og materiell, fikset opp toaletter og vasker, skiftet
varmtvannsbereder. Vi har kommet veldig godt i gang med å etablere jente og gutte garderober – som vil være
flott med båtaktivitet. Fått på plass et flott aktivitetsrom. Planen for 2019 er å ferdigstille inngangspartiet med
en god vaskestasjon samt oppgradere undervisningsrommet.
Vi er veldig takknemlige for det gode samarbeidet med grunneier og naboer, som gir oss mulighet til å ha landog sjø-aktivitetene rett nedenfor Speiderkjelleren. Her har vi gjennom året trinn for trinn opparbeidet
forenklinger og tilpasninger for bålplass, og for ytterligere å bedre bruken av båtene, både ved høyt og lavt
vann. I 2018 fikk vi laget oss ny flytebrygge på dugnad som gjør det mulig å ha sjøaktiviteten vår- gjør det
lettere å komme seg ut og inn fra sjøen.

Materiell
Gruppen har etter hvert mye materiell, både tur og leirutstyr, samt båter og båtutstyr. Tusen hjertelig takk til alle
som har hjulpet oss!
Pr i dag har vi en flåte bestående av:
6 stk A-joller
1 stk liten seilbåt
1 håndtralle for transport av jollene
1 stk 8 fots Gummibåt m.4 hk påhengsmotor
1 stk Pioner 14’ med påhengsmotor
1 stk Rana 480 SL m.30 hk påhengsmotor
I tillegg har vi også båttilhenger til begge motorbåtene.

Økonomi
Speidergruppen har hatt to dugnadsjobber i løpet av
2018:
Salg av fastelavnsris for Mosterøy Sanitetsforening
ga oss 10 435,-i inntekt. Tusen takk til
Sanitetskvinnene for det gode samarbeidet!
Salg av Speiderkalenderen ga oss en grei inntekt og
en flott markedsføring.. – til dere som velger å avstå
fra disse kalendrene- husk at dette går direkte tilbake
til deres egne speidere. Uten inntekt, må vi øke
kontingenten.

Vi er tilknyttet Grasrotandelen, noe som gjør at vi i løpet av året har blitt tilført 5 263,- fra Norsk Tipping.
Dette er en inntektsmulighet som har et stort potensial om vi klarer å markedsføre oss godt nok. Takk til alle
som har ført oss opp 😊
Opplevelsene og erfaringene fra barndom og ungdom former deg som menneske. Uendelig mange inntrykk
gjennom disse viktige årene setter spor. Speideren gjør en betydelig forskjell i livet til mange barn og unge.
Mestringsopplevelser bygger selvfølelsen og en slitesterk indre trygghet, ofte for livet! Som speidervenn kan
du enten bli fast giver eller gi et enkeltbeløp. Dette kan øremerkes Mastra Sjøspeidergruppe. Vi håper flere vil
benytte seg av dette. Les mer på www.speidervenn.no. Her kan en gjerne oppfordre besteforeldre og bedrifter til
å bli givere (rett på skattefradrag for sine gaver).
Gruppen har en ok økonomi, og vi har helt siden starten lagt vekt på å ha en økonomisk buffer og handlefrihet.
Ved slutten av året hadde vi en kapital på ca. 102 792,Vi bygger gruppen vår opp sakte og sikkert. Tar våre skritt år for år både innen organisering og utstyr. Dette
koster. Av den årlige medlemskontingenten går kun en brøkdel tilbake til Mastra og det lokale arbeidet, derfor
må vi finne alternative inntektskilder, som alle andre frivillige organisasjoner.
Vi har i løpet av året fått støtte i form av «gaver» og tjenester fra både privatpersoner, foreldre og bedrifter. Vi
retter en stor takk til alle våre støttespillere! Det er ikke mulig å få dette til å gå rundt uten dere!
Vi vil også dette året benytte anledningen til å rette en stor takk til grunneierne som slipper oss til på sine
områder. Vi setter opp teltleir, fortøyer båter, brenner bål og tråkker ned gresset. Likevel er alle positive, og det
er aldri nei å få når vi spør om noe. Tusen hjertelig takk skal dere ha!

Sluttord
2018 har vært et år med en del endringer. Ledere som har vært lenge i Mastra Speidergruppe har etter mange års
tro tjeneste har valgt å abdisere (Per Kristian, Ståle S, Haakon, og Kari). Stor takk for bidrag i alle år. Uten alle
de som stiller opp og bruker av sin fritid ville vi ikke ha hatt et slikt flott tilbud til kommunens barn og ungdom.
Vi fikk litt etterlengtet påfyll av nye flotte lederassistenter i 2018, men vi har fortsatt et sterkt behov for aktive
bidragsytere. Vi er flere ledere i rotasjonsordninger / turnus som gjør at vi har et varierende oppmøte – derfor
viktig med personer som kan være med å ta i et tak.

Nettsiden vår www.mastraspeiderne.no er nå godt innarbeidet. Det er via denne siden alle aktivitetene finnes
samt all annen informasjon en speider trenger. Her kan både foreldre og speider følge med, melde seg på
aktiviteter og holde seg oppdatert. Denne oppdateres fortløpende da det stadig blir litt endringer. Legg opp som
en god vane å benytte denne siden. Det er av og til gode forberedelser som kan gjøres i forkant av møter, som
gjør utbyttet enda bedre.

Vi arbeider hardt for at alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i
speideren. Vi har vært aktive ved sjøen og jobbet med progresjon (i alle ledd) slik at alle har fått prøve nye ting.
Dette er svært viktig for at vi skal klare å beholde Speiderne etter de begynner på ungdomsskolen. Dette er noe
vi har rettet et godt fokus på i 2018 og kommer til å jobbe mer med. Men alt i alt har 2018 vært et aktivt år med
mye latter, utfordringer, vennskap, kreativitet og flotte opplevelser. Vi bor unikt til i de grønne øyene, med
turopplevelser i fleng i hele kommunen, samt et sjøtilbud over det hele. Dette utnytter vi til det fulle og forsøker
å reise på nye steder på turer.
I 2018 avholdt vi i Flokk og Tropp 54 speidermøter, fire felles aktiviteter og 13 helge turer / overnattingsturer.
Det er veldig mange timer med frivillig arbeid som legges ned. Bak hver eneste av disse aktivitetene ligger det
mye planlegging og tilrettelegging. Tusen takk for innsatsen og stå på viljen i 2018 for at alle skal få gode
opplevelser.

Igjen, alt dette hadde ikke vært mulig uten speidere, ledere,
foreldre, støttespillere- Tusen takk for ett flott speider år i 2018.

MASTRA

MASTRA SJØSPEIDERGRUPPE?
MASTRA SJØSPEIDERGRUPPE!

Hjelp oss med å bruke tiden vår til å gi speiderne et godt tilbud. Spiller du selv, eller har du noen spillere i familien, blant
venner eller kolleger? Hvis de registrerer seg mot Mastra sjøspeidergruppe vil vi få gode inntekter uten at det går ut
over hverken innsats eller gevinst for spillerne. En vinn – vinn situasjon for oss alle ☺

Speider venn

Her har vi muligheten til å gjøre et løft for Mastra Sjøspeidergruppe. 75% av alle midler vil gå videre til Mastra
Sjøspeidergruppe. Dette vil gå direkte med på å lage bedre aktiviteter for dagens barn og ungdom. Vi mener
sjøspeiding er med på å skape trygghet ved vannet. Vi ønsker primært at «alle skal med» og ikke bli stoppet
grunnet manglende utstyr etc. skal stoppe dette.

