Årsmelding for 2021
Bryne KFUM-KFUK speider
Medlemstall 2021:
Voksne:
Ledere: 19 stk. betalende
Ordinær medlem: 3 stk. betalende
Totalt: 22
Speidere:
Vandrere: 34 stk. betalende
Stifinnere: 34stk. betalende
Oppdagere: 21 stk. betalende
Familiespeidere: 3 stk
Totalt: 92
Totalt 114 betalende medlemmer 31.12.2021

Året 2021
Samlingene for 2021 har som tidligere år vært på mandager fra kl. 18.00 til kl. 19.30/20:00. Vi har
hatt egne oppmøter for alle graderingene og har måttet dele inn i mindre undergrupper siden
speideråret fortsatt har vært preget av at landet stengte ned i mars 2020 og restriksjoner også for
speideraktiviteter inne og ute. Klatring har blitt arrangert på onsdager fra 18.00 til 19.00 og fra
19.00 til 20.00 i Brynehallen. I april ble de fleste aktivitetene avlyst pga. Covid-19. Klatring har også
tidvis blitt avlyst av samme grunn.
Det har vært stabilt godt oppmøte på samlingene og jevnt tilsig av medlemmer gjennom hele året.
Vi har hatt en positiv medlemsøkning på 16 %. På grunn av dette har vi innført venteliste for alle
graderingene 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.
Takk for flott innsats med dugnaden for å få på plass bålplass med benker i Ungdomsskogen. Dette
har blitt et positivt bidrag til nærmiljøet og senest denne uka fikk vi positive tilbakemeldinger fra
Jærbarnehagen som også benytter dette området. Dette arbeidet har blitt mulig gjennom dugnad
og støtte fra en rekke aktører samt godt samarbeid med Time Kommune, Brannvesenet og
Jærbarnehagen.
Vi har også i år søkt støtte til speiderarbeidet og har fått tildelt prosjektmidler fra mange flotte
bidragsytere. Totalt har vi fått 327.000 kroner i støtte på søknader i 2021. Vi ønsker å takke disse
flott bidragsyterne.:
Riska Sagbruk – Materialer til Bålplass i Ungdomsskogen
Amedia DNB stiftelsen / Jærbladet – Bålgrue 10 000
Sparebanken Sør – Speiderhytte 30 000
Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå – Speiderhytte 50 000

Sparebanken Vest – Leirutstyr 85 000
Sparebankstiftelsen SR-Bank – For Alle 20 000
Sparebankstiftelsen SR-Bank – Hjertestarter 20 000
Sparebankstiftelsen SR-Bank – Klatreutstyr 15 000
Sparebankstiftelsen SR-Bank – Leirutstyr 40 000
Lyse Spirer – Bålgrue 7000
Gjensidigestiftelsen – Klatreutstyr 50 000
Støtter og gaver igjennom året har ført til at vi har kunnet oppgradere gruppe og patruljeutstyr i
2021 og 2022. Vi planlegger en større oppgradering av speiderhytta, to nye dører og to nye
vinduer er allerede bestilt. Resten av oppgraderingen blir gjennomført i løpet av jubileumsåret
2022, då feirer hytta 25 år.
Vi arrangerte over 176 medlemsaktiviteter i løpet av 2021. Disse fordeler seg på følgende måte:
Oppdagerne arrangerte 27 samlinger.
Stifinnerne arrangerte 28 samlinger.
Vandrerne 5. klasse arrangerte 20 samlinger.
Vandrerne 6. klasse og oppover arrangerte 35 samlinger.
Førerpatruljen arrangerte 7 samlinger.
Klatregruppa inne arrangerte 50 samlinger.
Klatregruppa ute arrangerte 2 samlinger.
Ledersamlinger 7 møter.

Samlinger våren 2021
Vi hadde en deltaker på PF-ting og to deltakere på Digitalt Kretsting. Vandrerne deltok i Kampen
om Rygertronen i mai. Vi arrangerte rappell ned Bryne Kyrkja i mai. I juni hadde vi en patrulje som
deltok i NM i speiding og vi hadde to deltakere med på Norsk Roland.

Samlinger høsten 2021
I september deltok Stifinnerne på Stifinner-ekspedisjonen med kretsen. Vi deltok også på
potetfestivalen og hadde speider for ein dag. I slutten av september hadde vi tre deltakere på
videregående patruljeførerkurs og i oktober hadde vi fire deltakere på patruljefører kurs. Vi deltok
på gudstjeneste for store og små på FN-dagen i Bryne Kyrkje. I desember deltok vi på lystenning av
julegrana og arrangerte fakkeltog til Lysmessa i Bryne kyrkje, hvor vi også deltok i gudstjenesten.
Året ble avsluttet med juleavslutning i enhetene med speideropptak.

Ledere
Gruppa har hatt 20 ledere i 2021.
I januar gjennomførte vi et digitalt ledermøte og i august hadde vi et planleggingsmøte for høsten.
Vi arrangerte et leirbål og lederdrøs i oktober. Vi har ikke fått gjennomført alle planlagte
lederaktiviteter som følge av begrensinger knyttet til Covid-19, men vi har en veldig stabil
lederstab som alle bidrar til å gi speiderne en magisk opplevelse hver mandag vi får lov til å
samles. Takk for innsatsen.
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
Leder for klatrerne Hein Arve Aarsand

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

