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Årsmelding 2018 
 

Bø KFUK-KFUM speidergruppe hadde 41 medlemmer.        

• Vandrertroppen 
Speidertroppen består av 31 vandrere (5.-10. klasse) 

• Roverlaget 
Roverlaget består av tre rovere som følger troppens arbeid. 

• Ledere 
Speidergruppa har 7 ledere   

 
Arrangementer/ aktiviteter 
 
Speidermøter 
Det avholdes speidermøter for Vandrerne på speiderhuset eller på uteområdet hver onsdag i uka. 
Aktivitetene på speidermøtene har vært variert. Vinter og vår ble brukt til en del vinteraktiviteter som 
skitur, aking og snøhuletur. Det var også fokus på forberedelse til landsleiren i Stjørdal. Høsten ble også i år 
brukt til fine turer i nærområdet rundt Bø. Kjekt å bli kjent i egen kommune. I høst var vi også på besøk i de 
to kirkene våre på Bøhaugen. Vi har også i 2018 hatt fokus på å ta en del ferdighetsmerker. Vi kan ellers 
nevne gardsbesøk, oppstart på sying av leirbålskapper, produksjon av patruljemerker og belter, leik og 
moro. Vi synes også at vi i løpet av året har fått bedre struktur på patruljesystemet, med en fin gjeng med 
patruljeførere og assistenter. Vi har også hatt egne opplegg for førerpatruljen. 
 
Turer 
Årets snøhuletur ble utsatt til april. Det 
ble en fantastisk tur med strålende 
påskevær, flotte snøforhold. Vi brukte 
området ved Hollane på Lifjell.  
 
Tråkk gikk i år til Lifjell og overnatting 
inne på Jønnbu fjellkyrkje. Det var litt 
ruskevær, men vi fikk en flott dagstur  
 

 
 
 
med grottevandring og nistepakke på Nybusetra. Sosialt og hyggelig å 
være sammen inne. 
 
Andre aktiviteter 

I desember ble det arrangert speideropptak på Jønnbu Fjellkyrkje. Det 
ble servert grøt og solgt lodd til inntekt for speidergruppas aktivitet. 
Utdeling av merker er også en viktig del av dette arrangementet. En fin 
gjeng med nye speidere ble tatt opp. 



I tillegg til arrangementene nevnt over har speiderne dannet flaggborg i 17. mai-toget, delt ut godteposer 
under julegrantenning i Bø og bidratt med gløgg, 
kaffe, pepperkaker og vafler ved nattåpent i 
desember. 
Dyrskudugnad i september gikk som vanlig. Et stort 
prosjekt som krever mye innsats, men som er en 
viktig inntektskilde for speidergruppa. 
 
Landsleir 
Av spesielle hendelser i 2018 må vi trekke fram 
landsleir i Stjørdal. Vi hadde med vennskapsgruppa 
vår fra Åbyhøi i Danmark, og var en stor og fin gjeng 
på en godt organisert leir med spennende program, 
flott vær og supre speidere.  
 
Medlemssituasjonen 
Medlemstallet i gruppa er stabil, og vi opplever at de fleste er ivrige og oppmøtet er bra. Ledersituasjonen 
er god, med sju aktive ledere. Aldersfordelingen er også god.  
 
Ledersituasjonen 
Ledersituasjonen i gruppa er stabil, med 7 ledere. 6 menn og 1 kvinne. Vi ønsker oss flere ledere, gjerne 
flere kvinner. I 2018 har vi også fått god hjelp fra noen foreldre både på turer og møter. 
 
Lokaler 
Speiderhuset fungerer godt til sitt formål. I 2018 
har vi gjennomført et stort arbeid med 
oppussing av huset. Ferdigstilling nærmer seg. 
Det blir veldig kjekt å få dette ferdig til bruk. 
Storsalen oppe er malt (vegger, tak og gulv) og 
får varmestyring og nye lys. Ytterdører oppe blir 
byttet. I kjelleren har vi fått nye toalett med dusj 
samt en vaskebenk i gangen. Det lille kjøkkenet 
oppe har blitt malt og fått nytt gulv og er 
innredet til snekkerverksted. 
 
Økonomi 
Speiderhuset 
Ordinære driftsutgifter til speiderhuset har i 2018 vært ca 33.000,- kroner. Av dette utgjør strøm ca 15.000, 
kommunale avgifter + renovasjon ca 12.700 og forsikring 3.500. 
I 2018 har vi brukt ca 234.000,- på oppussing av deler av speiderhuset.  
 
Speidergruppas generelle økonomi 
Økonomien i speidergruppa vurderes som god. På grunn av store utgifter til oppussing i 2018 ble det på 
ekstraordinært gruppeting i 2018 besluttet å ta opp et lån på kr 200.000,- dette ble gjort for å kunne 
fullføre prosjektet med en tilfredsstillende kvalitet. 
Til tross for utgifter på over 234.000,- i 2018 var den negative balansen ved årsskiftet ca kr. 24.000,- Det vil 
påløpe noe mer utgifter til oppussing i 2019, men når prosjektet er avsluttet vil deler av lånet nedbetales. 
 
Bø, 15.februar 2019 
 


