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Hvem er vi - hva vil vi?
Identitetsbeskrivelse - vedtatt av speidergruppens årsmøte 29/1-2009

Speidergruppens hensikt:

Johannes Dencker

Gruppeleder i Arna MSK Speidergruppe

Arna MSK speidergruppe er en aktiv, synlig og
integrert del av:
•

Styreleder i Arna Misjonsmeninghet

Hva er speiding?

Arna Misjonsmenighet

•

MSK (Misjonsforbundets Speiderkorps) og
Misjonsforbundet UNG (Regionalt og sentralt)

•

Norges Speiderforbund (Regionalt og sentralt)

•

Lokalmiljø, oppvekstmiljø og kulturliv i Arna Bydel

Vi speidere gjemmer oss ofte vekk i skog og mark. Du finner oss ikke i
mandagsavisen med resultatlister, men vi føler oss inkludert i Arnas mangfoldige kulturliv. I dette magasinet kan du se hva vi driver med i dag, og
vi forteller historien vår. Len deg bakover i stolen, - og kos deg. Kan vi
inspirere deg til å komme deg ut på tur har vi gjort jobben vår.
Speiding er vennskap, samarbeid, samfunnsansvar, praktisk viten,
opplevelser, friluftsliv og masse masse mer.

Arna MSK speidergruppe er opptatt av og engasjert i:
•

Å løfte frem den enkelte speider og leder sin uendelige verdi
som menneske.

•

Å fremelske den enkeltes unike talenter og
utviklingsmuligheter.

•

Å ta ansvar for at speidere og ledere utvikles til mennesker
som tar ansvar for seg selv, for andre og for fellesskapet, både
det lille og det store.

•

Å skape gode og trygge fellesskap på tvers av
aldersgrupper og kjønn.

•

Å peke på Jesus gjennom ord og handling, og ha rom for tro
og undring.

•

Å utvikle ledere for speidergruppe, menighet og samfunn.

Speideren er en viktig arena i livet for dem som deltar. Mange samfunns
topper og andre voksne var engang speider. Der lærte de praktiske ferdigheter, de fikk nærhet og kjærlighet til naturen, men ikke minst lærte
de om livet. De ble ledet av andre, de fikk ansvar, og de tok ansvar, og de
fikk oppleve mestringsfølelsen ved å ta steget litt utover det de trodde var
mulig.
25 år med speiderarbeid i Arna har vært spennende og givende! Det
å se glimtet i øynene til gutter og jenter som mestrer og vinner over
egne grenser er for oss ledere god betaling. Om vi blir rik av det? Vi er
millionærer i gode opplevelser!
ARNA MSK speidergruppe

Arna MSK speidergruppe gjør dette gjennom:
•

Å drive aktivt speider- og friluftsliv med høy kvalitet, hele året.

Speiderloven:
En speider er åpen for Gud og hans ord.
En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
En speider er hjelpsom og hensynsfull.
En speider er en god venn.
En speider er ærlig og pålitelig.
En speider kjenner naturen og verner om den.
En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Edith Breivik

Speiderbønnen:
Kjære Far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk til nytte være.
Lyde speiderlovens ord.
Valgspråk: ALLTID BEREDT!
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Gratulerer med 25 år
Jeg legger til et Velkommen
etter, for det er ikke mer enn 2
år siden Arna Misjonsmenighet
kunne feire 25 år. Arna speidergruppe var, til menighetens store
glede, ikke sein med å starte
opp etter at ”Huset” var bygget
og Menigheten startet. Det har
vært spennende igjennom disse
25 årene å følge Speideren sin
utvikling. Jeg ser tilbake på Arna
speidergruppes 25 årig historie i
takknemlighet, stolthet og beundring. Mange er de barn og unge
gjennom disse 25 år som har gått
i ”Speideren på Huset” og fått del
i viktig kunnskap om kristen tro,
natur og menneske, om ansvar
og lydighet. Arna speidergruppe
er et viktig redskap i det forebyggende arbeid, og i danning av
barn og unge til ansvarlige borgere for samfunn og menighet.
Jeg vil på vegne av Arna Misjonsmenighet gratulere, og benytte
anledningen til å takke alle
speiderledere og foreldre som
gjennom disse 25 årene har gitt
av sin tid og gjort Arna speidergruppe til det den er i dag. Gud
velsigne dere! - og lykke til med
jubileet og de neste 25 år.

Speiderløftet:
“Jeg lover etter beste evne
å være åpen for Gud,
hjelpe andre
og leve etter speiderloven”


150 medlemmer
Over flere år har vi har vi hatt et jevnt medlemstall
på ca 150 medlemmer og er med det Hordalands
største speidergruppe og en av de største gruppene
i landet. Bildet er tatt på landsleir i Åndalsnes i
2009 og viser noen av våre medlemmer.





Foto: Hans Jørgen Brun

John Øyvind - en av grunnleggerne:

“Speider er noe du er”
- Nå får vi se hvor godt beredt jeg egentlig er.

Gunnar Bakke

Solveig Schytz

Anne Margrethe Ree Sunde

Gratulerer!

Gratulerer med de første 25 år!

Speiding for livet!

Det er svært hyggelig å få gratulere Arna
speidergruppe med 25 års jubileet nå når
Norsk speiderforbund feirer 100 års jubileum. Arna speidergruppe har engasjert
mange av Arnas unge gjennom disse årene
og dere har alltid vært aktiv og tilstede
for medlemmene. At barn og unge har et
tilbud som inkluderer bruk av naturen er i
seg selv verdifullt. Dette er viktig lærdom
som blir formidlet til en ny generasjon. En
av speiderbevegelsens formål er å utvikle
medlemmene til å bli selvstendige og
ansvarsbevisste mennesker, og dette lykkes
dere med i svært stor grad. Å kjenne på
gleden når man faktisk mestrer de utfordringer som naturen og livet byr på gir oss
en egen trygghet. Men det er også viktig å
lære seg å respektere naturens krefter og
menneskets egenverd. Dette balanserer
speiderbevegelsen på en utmerket måte.
Lærdom som dette gir ballast til mange av
livets små og store begivenheter.

Det er jubileumsår i år! Norges
speiderforbund markerer i år 100
år med speiding i Norge, - og Arna
speidergruppe fyller 25 år.

Å tilby barn og unge et sosialt
miljø der naturen tas i bruk,
der man lærer ny kunnskap om
seg selv og andre, og der man
kan erfare hva det vil si å ha en
kristen tro - det er verdifullt.
Selv om ikke alle som begynner som småspeidere velger en
speiderkarriere som blir like lang
som speidergruppens eksistens,
så har mange barn og unge i
Arna fått med seg minner og
erfaringer som blir og vil være
viktige minnesmerker i deres liv.

Avslutningsvis vil jeg få lov å si at dere i
Arna speidergruppe er en stor ressurs for
barn og unges oppvekstvilkår i Arna, og
jeg ønsker dere lykke til med den videre
feiringen av deres første 25 år.

Jeg håper dere får en flott jubileumsmarkering og ser frem til å treffe dere
på mange speiderarrangementer i
fremtida. Gratulerer med dagen!

Ordfører i Bergen Kommune

Speidersjef, Norges Speiderforbund

Arna speidergruppe er en av Norges
største speidergrupper, - det er flott å
se at dere er ei livskraftig gruppe med
stor aktivitet! Dere har fått til mye på
disse 25 åra, men i et jubileum er det
også viktig å se framover.
Jeg vil gjerne rette en spesiell takk
til alle lederne som har lagt ned
energi og tid i gruppa opp gjennom
årene. Speiding handler om å bidra til
utviklingen av barn og unge. Det er ei
stor utfordring, - men samtidig utrolig
givende. I løpet av 25 år har dere
bidratt til å prege det videre livsløpet
til mange mennesker. Tusen takk for
innsats og engasjement som legges
ned hver uke! Dere gjør en forskjell!

Daglig leder, Misjonsforbundet UNG

Takk for alt dugnadsarbeid,
innsatsvilje og pågangsmot
som har kjennetegnet speidergruppen i Arna. Jeg håper at
fremtiden bringer enda flere
møtepunkter, kreative samlingsstunder og trosfylte øye
blikk i Arna speidergruppe. Og
at voksne fortsetter å stille opp
som ledere og forbilder for nye
generasjoner i Arna.
Gud velsigne Arna speidergruppe!

Frosten har forskjøvet treverket i speiderhytten
Eikeslottet i skogen på Arnatveit. Døren sitter bom
fast. John Øyvind Livden tar frem noen vedkubber
fra sekken og begynner å banke på dørkarmen. Det
nytter ikke. Like fast sitter den.
Han finner en tørr kvist som han knekker opp i
småbiter. Noen minutter senere lyser bålet opp
den mørke vinterkvelden. Vi glemmer den stengte
hytten og gjennomfører i stedet intervjuet på ekte
speidervis: På hver vår ryggsekk ved et sprakende
bål i skogen.
- Jeg var et annerledes barn. Jeg fant meg ikke så
godt til rette på skolen i starten, var ikke tålmodig
nok til å lære meg pianonoter og hadde noen
traumatiske opplevelser med fotballen. Speideren
ble den sosiale redningen for meg, forteller John
Øyvind.
I speideren ble han sett, og fikk noen gode forbilder.
Som 13-åring ble han selv partuljefører. Fem år
senere var han med å starte Arna speidergruppe.
- Vennskap, friluftsliv og praktisk tjeneste. Speideren
er noe helt unikt. Den gir noe til hele mennesket,
med kropp, sjel og ånd. Noen tenker på oss som
noen særinger, men det lever vi helt fint med.
Lederansvaret i speideren inspirerte John Øyvind
til en karriere som leder. Først tok han befalskole
og sjøkrigsskole, og jobbet i 18 år som offiser. Fra
2005 har han drevet
med veiledning og
lederutvikling i sitt
eget konsulentfirma.
Han har også drevet
mye ledertrening
innenfor speider
bevegelsen.
Selv om han har en
barsk utdanning
er John Øyvind en
ydmyk leder. Hans
viktigste lederforbilde er Jesus.



- Han viser oss et tjenende lederskap. En trenger
ikke alltid ha hovedrollen selv, men utruste og sette
frem andre.
John Øyvind har en bart enhver franskmann vil
misunne han. Hemmeligheten bak den velstelte
mustasjen er en god dose bartevoks og ubevisst
snurring med fingrene hele dagen.
- Hele barten begynte som en spøk med min kone
høsten 1992. Den har ikke vært av siden. Nå er jeg
”Han med barten”, og jeg er glad i barten min.
Speideren har kontakt med mange ungdommer og
foreldre som ellers ikke går i noen menighet. Når
samtalene om Jesus forsvinner fra mange hjem og
skoler blir det kristne innholdet på speideren viktigere enn noen gang, mener John Øyvind.
- Speiderne får oppleve en levende, raus kristentro
uten lange pekefingre. Mange tar et standpunkt til
tro som de ikke hadde fra før.
Når John Øyvind er ute, nyter han naturen i fulle
drag. Lydene, luktene, stillheten, stemningen, de
skiftende omgivelsene og ettertanken rundt leirbålet. Men de siste årene har det blitt lite tid til
denne interessen.
- Speider er noe du er, ikke noe du går på. Det er
aldri for sent å ta på seg speiderskjorten igjen, sier
han før vi forlater det glødende bålet i skogen.

Tekst: Rune Stølås


Beverkolonien (1. og 2. klasse)

Stifinnertroppen (5.-7. klasse)

Lek og moro med familien

Utfordringer med voksne til stede

Bevere leker, synger og hjelper hverandre. Det meste
skjer i nærmiljøet, og ofte har vi foreldrene med. Her
lærer vi å like naturen, og for mange er beverkolonien
første møte med speideren.

Stifinnere drar på både hytte- og teltturer og lærer å klare seg selv.
Speiderne er inndelt i patruljer på 5-10 speidere, og hver patrulje
har en eldre veileder. Ørn, Hjort, Ekorn, Rev, Ugle og Elg drar på egne
overnattingsturer og fungerer som lag i konkurranser. Det meste skjer
likevel med alle patruljene samlet. Vi møtes hver torsdag og lærer
speiderferdigheter som orientering, førstehjelp, knuter, matlaging og
bruk av kniv, øks og sag. Vennskap og fellesskap er viktig.

Beverne møtes annenhver mandag og en lørdag i
måneden.

Småspeiderflokken (3. og 4. klasse)
Opplevelser og venner
Småspeiderne, eller “ulveflokken” som de også kalles, møtes på torsdager.
Flokken er delt i rødt og grønt kull og har de aller fleste møtene ute. Vi leker
og begynner å lære oss speiderferdigheter. Om vinteren drar vi på hyttetur,
og tidlig på sommeren drar vi gjerne på en egen “minileir” eller deltar noen
dager sammen med de større speiderne på en sommerleir.



Vandrertroppen (8.-10. klasse)
Selvstendighet og tøffere turer
Vandrerne er inndelt i patruljer som er selvstyrte. De har patrulje
møter hver torsdag, og de drar på egne patruljeturer uten voksne
tilstede. Patruljeførerne møtes i førerpatruljen og planlegger
aktivitetene der. Vandrertroppen har tradisjon for å dra til Finse på
vintertur og overnatter gjerne i snøhule. Om sommeren deltar de
sammen med stifinnerne på sommerleirer som varer en hel uke.
Nå begynner ledertreningen for alvor, og de deltar blant annet på
ledertreningskurs i Norge og Danmark.



Ledermiljø
Roverlaget KA-NO?
Etter 10. klasse (og før du blir gammel)
Rovere kan tillate seg å gjøre det som ingen andre tør. De kombinerer
det ekstreme, det sosiale og det komfortable og gjør speiderlivet verdt
å leve i enda mange år etter at de er ute av troppen.
For mange er dette en viktig arena samtidig som de har andre leder
oppgaver i speidergruppen.

Ikke bare for barna
Arna speidergruppe er et barne- og ungdomsarbeid. Men det
er ikke hele historien. Lederne reiser også på tur aleine uten
speidere, og vi satser bevisst på også å ha et godt ledermiljø på
de vanlige speiderturene.
Før høsten starter for fullt prøver lederne å ta en
planleggingstur / kurshelg sammen. Det er godt å stikke
avsides og få påfyll. Høsten 2007 hadde vi en flott padletur sammen fra vann til vann i Lindås, og vi leide en gammel
skolebygning til overnatting og kursvirksomhet.
Uten mange positive ildsjeler ville ikke speidergruppen hatt livets rett. Ut fra det flotte
ledermiljøet i speidergruppen har det vokst mange gode vennskapsbånd, og ikke helt
få er de fjell- og padleturer som har sitt utspring i dette fellesskapet. Det å ha
det kjekt sammen i et lederfellesskap er med å gi motivasjon i det daglige
speiderarbeidet.
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Speidergruppen bruker betydelige summer på lederutvikling, blant annet gjennom
å sende speidere og ledere på kurs og seminarer. I tillegg er det viktig og nødvendig
å investere i mye tur- og leirutstyr. Sponsing av speiderturer og -leirer er også noe
vi prioriterer. Med en omsetning på rundt en halv million i året valgte vi å ansette
Heidi Bjørsvik som kasserer på deltid for å sikre en profesjonell håndtering av
midlene vi forvalter.
Opp gjennom årene har inntektskildene variert, men nå er det loddsalg, vei
rydding og varesalg som utgjør de viktigste inntektskildene våre foruten kommunalt
tilskudd. Den store maritime satsingen er det flere fond og velgjørere som bidrar til. Les mer om
dette på våre hjemmesider og i artikkelen om “Maritim satsing” i dette magasinet.

Foreldrelaget
Samarbeidet med foreldrene er svært viktig for oss. Med
gruppens store aktivitet utgjør foreldrene en viktig ressurs, og
de er alltid flinke til å stille opp for gruppen. Elin Eide (t.h.) har
vært foreldrerepresentant i en årrekke. Hun samler troppene
til loddsalg og varesalg med mer. Foreldrelaget hjelper også til
ved forskjellige arrangement som f eks juleavslutning.
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Rune Dalseth padler kajakk for første gang, og
det gikk som forventet: Strålende!
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“Huset”
Mange som har vokst opp i Arna
har et nært forhold til dette huset.
For mange er dette “Barnehagen”,
siden hele øverste etasje brukes av
en kommunal barnehage.

Lederne våre
Her er lederne som driver det daglige arbeidet i speidergruppa vår denne vinteren. I tillegg til disse er
det mange andre som er med og hjelper til uten å ha faste oppgaver. Alle har likevel en viktig funksjon.
En svært viktig rolle spiller også patruljeførere og patruljeassistenter som har ansvar for det som skjer i
patruljene, speiderarbeidets viktigste enhet. Listen ville blitt meget lang hvis vi i tillegg skulle tatt med alle
som har vært med som ledere gjennom guppens 25 år i Arna.

Sokkeletasjen er Misjonskirken, Arna Misjonsmenighets forsamlingslokale. Det brukes til ulike aktiviteter
hele uka. For speiderne i Arna speidergruppe er likevel dette først og fremst “Speiderhuset”. Her møtes vi,
her har vi utstyrslager og her tørkes teltene etter leirer og turer.

Arna Misjonsmenighet
Arna speidergruppe er en del av Arna Misjonsmenig
het sitt barne- og ungdomsarbeid, og vi ønsker å
formidle livsglad og raus kristentro. Det betyr at
budskapet er klart, men speiderne skal selv velge
sin vei i livet. Her er rom for tvil og undring, derfor
har vi ingen “krav” til egen tro for ledere som
rekrutteres til speiderarbeidet. Første paragraf i
speiderloven er slik: “En speider er åpen for Gud
og Hans ord”.

Johannes Dencker

John Øyvind Livden

Toril M. Nelson
Gruppeassistent

Roverlagskontakt

Foreldrelagsleder

Elin Eide

Heidi Bjørsvik

Inger Johanne J. Tveit

Hans Kåre Tveit

Monica Steinestø

Bente Skjellstad

Jan Ove Garnes

Britt Ingvild Nævdal

Jarle Lysebo

Bjørn Magne Elnes

Sindre T. Bjørndal

Charlotte Storebø
Stifinnerleder

Stifinnerleder

Malvin Selle

Bente Sundfjord

Roy Havre

Fred Storebø

Cecilie Bjørsvik

Hanne M. Nelson

Inger-Marie Fanebust

Gruppeleder

Bever hovedleder

Gruppeassistent

Beverleder

Beverleder

Eldrid Grytøyr

Beverleder

Beverleder

Kasserer

Beverleder

Speideraksjon og Colombia
Internasjonalt ansvar
I speideren er vi opptatt av å skape engasjement for andre og gjøre
verden til et bedre sted. Hvert år er vi derfor med på speiderforbundets
Speideraksjon der vi samler inn penger til prosjekter som gir barn og unge
andre steder i verden muligheter til et bedre liv.
I tillegg har vi sammen med Arna Misjonsmenighet et spesielt forhold til Colombia.
Vi bidrar til drift av en skolefritidsordning i Bogota, og vi har vært med å starte
speidergrupper i området. Flere av våre speidere har vært i Colombia, og speidere
derfra har besøkt oss. To ganger i året arrangeres den store Colombiadagen på
Ådnamarka skole. Speiderne er selvsagt med.

Troppsleder, stifinner

Stifinnerleder

Silje Høysæter

Troppsleder, vandrer
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Stifinnerleder

Stifinnerleder

Magnus Husabø
Vandrerleder

Stifinnerleder

Flokkleder, småspeider

John Håvard Livden
Vandrerleder

Småspeiderleder

Henning Eide
Vandrerleder

Småspeiderleder

Stifinnerleder

Rune Næss

Småspeiderleder

? ?

Noen Du Kjenner
“Vaktmester”

Kanskje Deg
Leder
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Eikestølen

Reppardalshytta

En grønn lunge

Til seters hele året

Eikestølen ligger i skogen ovenfor bebyggelsen på Arnatveit,
bare fem minutter å gå fra Huset. Området tilhører en av
gårdene i Oppetveiten og selve stølen ligger som en lysning i
skogen ved enden av en gammel eikeallé, godt skjermet for
både innsyn, støy og vind.

Hytta som ligger flott plassert i Reppardalen naturreservat, tilhører egentlig
Seimsgården i Arna, men Arna speidergruppe har vært så heldig å få disponere
denne mot “verdibevarende vedlikehold”.

Speidergruppa er avhengige av gode uteområder og nok
plass under tak om vinteren. På Eikestølen har vi funnet
”vårt” område i nærmiljøet, og hver torsdag i flere år har
det myldret av speidere på Eikestølen. Der har vi kokkekamp, patruljekonkurranser, leirforberedelser, fullmånemøte og den tradisjonsrike
juleavslutningen i desember. Stifinnerpatruljene har laget hvert sitt patruljeområde. Går du stien opp gjennom granskogen ser du et flott malt ugleskilt ved en
selvlaget benk og en grue. Ingen tvil om
hvem som har ”reiret” sitt der.

Dette er en fantastisk mulighet til å oppleve vakker natur i nærmiljøet både sommer og vinter. Ledere, patruljer og familier
tar turen opp til hytta, som også har vært
et turmål for skoleklasser og turfolk i Arna
til alle tider.En turbok er plassert i en
kasse på veggen så alle kan skrive seg inn
der når de har vært innom.

Eikeslottet

Naust og båter

Varme rundt grua

Maritim satsing

Eikeslottet har blitt det vi drømte om. Fra å
være en farlig ruin, klarte vi ved stor dugnadsinnsats å gjøre det om til et enkelt,
robust og koselig samlingssted. Bålfatet er
en gave fra Smihuset, og pipen er laget av
en lokal håndverker. Ellers er det nesten
bare gjenbruk av materialer og tømmer
fra skogen på Eikestølen.

Vår mangeårige drøm om et speidernaust
med sjø- og båtaktiviteter gikk uventet i oppfyllelse i fjor da en nausteier tilbød oss å
bruke et naust like nedenfor Arnavågen Park
mot å vedlike holde det. Med god støtte fra
Misjonsforbundet Ung, Lions Arna, Bergen
Kommune, Eckbos Legat, Gjensidigestiftelsen
og G.C Rieberfondene m fl har vi investert i
10 seiljoller og 10 kajakker, og en av speiderforeldrene har gitt oss en følgebåt. Alt dette
kommer i tillegg til de 6 kanoene som vi
har fra før.

Eikeslottet er i bruk flere ganger i uken.
Småspeidere, stifinnere, vandrere og rovere
har mange av sine møter her. Mange har
også overnattet her oppe. Det bakes og
kokes på grua, og det er ikke få som har
kommet hjem med den ”gode” røyklukten
i klærne.
Også på dagtid er Eikeslottet i bruk. Ådnamarka skole og
SFO bruker stedet flittig. Flere hundre barn og ungdommer har allerede fått et forhold til slottet vårt.
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Vi vært så heldig å få en pent brukt vedovn av murmester Djønne og denne gir
mye kos og varme.

Selv om vi har hatt mye glede av
dette allerede, er den maritime
satsingen fortsatt i startgropen.
Mye gjenstår, og vi gleder oss til å
videreutvikle dette til glede for både
speidere og andre i Arna.
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Vintertur

17. mai

Turer gir flotte naturopplevelser og godt fellesskap, men også
trening i å ta ansvar for seg selv og andre, løse utfordringer
og opplevelsen av å mestre nye ting. Vi har alltid en vintertur,
og utfordringene tilpasses aldersgruppene. Vandrere og
rovere drar vanligvis til Finse, og snøhule, lange skiturer og
grottevandring hører med. De yngre speiderne drar gjerne til
Kvamskogen og finner sine utfordringer der.

Hvem har vel ikke lagt merke til Arnaspeiderne i 17. maitoget
i Arna? Med kano eller seiljolle på hjul blir det både en og to
runder i rundkjøringen. På skolene kan vi treffes i en av bodene
der du kan vinne flotte gevinster i lotteriet vårt.

Kokkekamp

Skøyter og ski

Mat ute og mat på bål. Middag, pinnebrød, pølser, desserter, kakao og muffins. Hva hadde speiding vært uten dette.
I april når kveldene blir lysere er det tid for årets store
kokkekamp på Eikestølen. Røyken ligger som et teppe over
området og fisk, kjøtt, grønnsaker og frukt omdannes til de
lekreste retter. Resultatet bedømmes av en kvalifisert jury.

Hver vinter samles små og store speidere på isen. Ofte
blir dette på skøytebanen på Slåtthaug, men noen
ganger slik som denne vinteren, kan vi boltre oss på
flott natur-is på Haukelandsvatnet.
I tillegg har vi gjerne en skidag på Gullbotn i flotte oppkjørte løyper. På
slike vinterdager smaker det godt med litt kakao og en grillpølse.

Bymanøver

Patruljeturer

En lørdag i oktober samles speidere fra hele Hordaland til patruljekonkurranse i
Bergen sentrum. Etter en speidergudstjeneste bærer det ut på postløype rundt
i hele byen. Speiderne får oppgaver i førstehjelp, knuter, orientering,
naturkunnskap, matlaging og mye annet. Det
viktigste er helt opplagt å delta, men det er jo også
spennende å sjekke resultatlisten.

En speiderpatrulje består av 5-10 speidere og gjør mye
spennende sammen. Minst en gang i året drar patruljen
på en egen tur - patruljetur. De yngste speiderne har med
voksen leder, men vandrerne stikker helst til fjells på egen
hånd.

Sommerleir

Minileir

Hver sommer drar vi på en ukes leir sammen med andre
speidere. Noen ganger landsleir med mange tusen speidere,
andre ganger krets- og korpsleir med noen hundre.
Uansett er det en stor opplevelse. Vi lærer praktiske
ferdigheter, øves i samarbeid og finner mange nye
venner.

En viktig tradisjon er småspeidernes minileir. I mai/juni
kan de få være vikinger eller indianere en hel helg. Kano,
spikking, grilling og bading er kjemepegøy. Om nettene
sover vi i lavvo, mange for første gang. Sommeren 2010
reiste små og store speidere på felles leir på Forsøy, en liten
ubebodd øy utenfør Radøy.

Ledertrening
Ledertrening skjer både gjennom praksis i patruljene og
på kurs. Hver høst fyller vi en buss med speidere og ledere
og reiser til Hovden i Setesdal på “Kombikurs” sammen
med andre speidere fra Misjonsforbundets speiderkorps.
Der deltar vi på ulike patruljefører- og lederkurs og dette er en viktig del av
ledertreningen vår. Samtidig er det et treffsted der vennskap knyttes og 
det er utrolig kjekt å treffe igjen de samme speiderne på sommerleirer senere.
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Julestemning i skogen
Hvert år, like oppunder jul, samles store og små, foreldre
og ledere til juleavslutning i Eikestølen. Speiderne bidrar
selv på scenen med underholdning og tekstlesing, vi synger
julesanger og deler julebudskapet. Til slutt koser vi oss i
Eikeslottet med gløgg og pepperkaker. For mange har dette
blitt en viktig adventstradisjon
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Vintertur Mjølfjell, mars 2011

Seiltur med “Loyal”, mai 2008

Speiderturene er en av arenaene der speiderne i et trygt fellesskap får utfordringer, ny kunnskap og
nye erfaringer, og de får oppleve mestring og at deres bidrag inn i fellesskapet er av uvurderlig betydning. Og samtidig sveiser turene oss godt sammen og skaper varige vennskap. En av de faste turene
i speidergruppen vår er vinterturen. I år gikk den til Mjølfjell der 53 speidere og ledere var med. I
løpet av helgen hadde vi olympiade, kveldsleirbål, skredsøk, hopp
konkurranser og var på skitur i området. Været var grått, men med
lite vind og nedbør.

Å seile er en flott opplevelse. Å gjøre det ombord i galeasen
Loyal er et privilegium. Å få gjøre det sammen med 40 gode
speidervenner fra Arna speidergruppe er noe helt spesielt.

Mens stifinnerne gikk på skitur og fyrte bål i skogen, brukte
vandrerne lørdagen til å lære om skred. De gikk tur i området og
lærte å vurdere risiko og tolke faresignaler. Etterpå hadde de “ekte”
skredsøk, der de lærte å bruke søkestenger og å organisere søk.
Innsatsviljen var stor, og begge patruljene fant “offeret” nedgravd
under snøen. Speiderne fikk virkelig erfare viktigheten av å komme
tidlig i gang med søk, og å holde hodet kaldt.

Det ble en fin seilas, en sosial opplevelse, kurs i
sjøvett og erfaring i å mestre de ulike oppgavene
ombord i en seilskøyte. Rorvakt, bøyevakt,
styrmann, utkikk. Frivakten var heller ikke å
forakte.

50 speidere til Sveits i 2010
Det internasjonale speiderfellesskapet

På kvelden var det festmiddag før vi samlet oss rundt leirbålet og
rundet av kvelden. Her bidro alle fra de yngste til de eldste med
sketsjer, konkurranser, leker, rop og sang. Noen ble så oppslukt at de nærmest måtte jages i seng.
Olympiaden ble gjennomført på søndagen, etter en speider
gudstjeneste. Her hadde vi slalåm, hopp, “skiskyting” (med
snøballer), skulpturkonkurranse, “orgeltramp” og stafett. Det
var ingenting å si på innsatsen, og vi ser ikke vekk fra at neste
Northug eller Bjørgen ble oppdaget.
Kort oppsummert: Mjølfjellturen ga oss nok en helg med venn
skap og fellesskap, omsorg og ansvar, naturopplevelser og læring.
Tekst: Magnus Husabø
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Speiding er en internasjonal bevegelse med 38 millioner
medlemmer. Det er speidere i nesten alle land, og i fjor fikk
vi møte noen av dem da vi var en uke på et internasjonalt
speidersenter i Sveits. Speidere arbeider for fred og
forståelse mellom mennesker, og hva er da bedre enn å
begynne med å bli kjent med speidere fra andre land og
kulturer? Gjennom vennskapsleirbål, aktiviteter og leker
fikk vi oppleve et samlende fellesskap på tvers av landegrenser og kulturer, og mange fikk nye venner mens
de byttet speidermerker og -skjerf. Både i møte med
internasjonale speidervenner og gjennom aktiviteter
som fotturer i alpene, rafting, rappellering, seiling,
treklatring, bading og jodlekonsert fikk
vi flotte opplevelser, gode minner og
erfaringer med oss i bagasjen.
Dette ble en sommerleir helt utenom
det vanlige, men å erfare det internasjo
nale speiderfellesskapet gav absloutt
mersmak, så hvem vet - kanskje vi gjør
noe lignede igjen en annen gang?
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Silje - leder i vandrertroppen:

“Speideren har gjort meg til den jeg er”
- I speideren har jeg fått utfordringer og muligheter til å utvikle meg. Det har påvirket verdiene mine og gitt meg interessen for det å være leder. Det forteller Silje
Høysæter som startet i speideren som syvendeklassing etter at moren hadde meldt
henne inn. -Det er det beste valget jeg ikke har tatt selv, ler Silje.

Turorientering i fjellene rundt Arna
Arna speidergruppe kan sammen med orienteringsgruppen i I.L. BJØRNAR
tilby en unik aktivitetspakke til hele familien din. Hvert år legges det ut
30 orienteringsposter i nærmiljøet. Postene ligger ute helt til 15. oktober.
Turorientering i Arna er ikke noe nytt. Det nye er at Arna speidergruppe er
medvirkende, og at postene både ligger i Spåkevannsområdet og i området
ved Arnanipa/Reppardalen.
Orienteringspakken kan kjøpes direkte av lederne i speidergruppa, eller hos
Kleiveland ur og gull etter ca 15. april. Se våre nettsider.

- I speideren har jeg alle de beste vennene mine, og jeg har lært mer der enn på
skolen, egentlig. Lederne har gitt meg ansvar, fulgt meg opp og gitt tilbakemelding
hele veien. Speideren har rett og slett gjort meg til den jeg er, sier Silje, og forteller
at hun nesten helt fra hun begynte har fått gradvis større lederansvar. Fra en forsiktig
start som patruljeassistent har hun hatt ulike lederroller til hun nå er troppsleder
for vandrertroppen. - Jeg liker godt å organisere og se at det jeg holder på med,
lykkes. Og så er det veldig spennende å jobbe med mennesker. Å lære patruljeførerne og assistentene om ledelse og se at de utvikler seg og mestrer lederrollen bedre og bedre er veldig kjekt.
Speidingen gir også mange flotte opplevelser, og å sitte rundt leirbålet og
prate til langt på natt er noe av det beste Silje vet. Det var også en spesiell
naturopplevelse å “prate” med hjorten som gikk rundt dem på en speidertur i
Reppardalen. Plutselig gjorde det ingenting at det pøsregnet og presenningen
de lå under, var altfor liten.
- Det at speideren er en stor organisasjon, gir også mange muligheter, forteller
Silje. Selv er hun med i et to-årig treningsprogram om media og journalistikk, og fra sommeren av skal hun
være speider på heltid i ett år. -Speiding er noe av det gøyeste jeg vet, og dette året skal jeg være med å ha
ansvar for speiderforbundets arrangementer landet rundt. Jeg får bare lommepenger, men kan delta på de
speiderkursene jeg måtte ønske både i innland og utland. Og så får jeg også et stort speidernettverk, og siden
jeg skal bli speidersjef en dag, kan jo det komme godt med, avslutter Silje med et glimt i øyet.
Tekst: Elisabeth Müller Lysebo

To gode kart
...utgitt av Arna speidergruppe

Vi er stolte av å kunne presentere kartene våre over populære turområder i Arna.

Nærturkart ARNA ØST 1:25.000 Dekker områdene

Garnes - Reppardalen - Moldalia - Songstaddalen - Langedalen. Alle stier er kontrollert med GPS, og vi kan love
deg et meget godt verktøy for flotte naturopplevelser.

Nærmiljøkart ARNATVEIT 1:10.000 Dekker

nærområdene Arnatveit - Arnanipa - Reppardalen - Garnesrinden. Mange små stier som ikke alle kjenner til, er
lagt inn i kartet. Kartene koster kroner 100,- pr stk, og i
tillegg kommer porto. Vi sender med faktura. Kartene kan
bestilles på www.arnaspeider.no (Velg Speider og Kart)
eller kjøpes hos G-sport på Øyrane Torg.
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3 speidere i farten
Vi stanser tre speidere en vanlig torsdagskveld på Huset
og stiller 3 spørsmål.
1. Hvorfor begynte du i speideren, og hvor lenge har du
gått i Arna speidergruppe?
2. Hva er det beste med speideren?
3. Hva gleder du deg mest til i speidersammenheng?

Jakob 14 år. Går i patrulje 
“Bjørn” i vandrertroppen
- Bestevennen min gikk i speideren,
jeg visste ingenting om speideren før
jeg begynte. Tror jeg har gått i 7 år nå.
- Menneskene rundt oss, det er så
fint miljø her. Sveitsturen i fjor var
forresten kjempegøy!
- Jeg gleder meg til å bli leder, jeg liker
å lære fra meg alt jeg har lært.

Patzy 14 år. Går i patrulje
“Sølvrev” i vandrertroppen
- Det virket gøy. Jeg har bare gått i
noen uker, begynte nå i januar.
- Alt er like kjekt.
- Jeg gleder meg mest til turene.

Fredrik 11 år. Går i patrulje
“Elg” i stifinnertroppen
- Storesøsteren min gikk i
speideren, og hun sa det var gøy.
Jeg har gått siden jeg ble gammel
nok.
- Leirene og patruljemøtene er best.
Den første turen på Kvamskogen
husker jeg veldig godt for da ble det
storm når vi var på skitur og jeg var
nesten den eneste som klarte å stå ned en lang bakke.
- Jeg gleder meg til VM (Vestlandsmesterskap i speiding).
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Historieboken

Votloholmen, Risøya og Dyrkolbotn (1994 - 1996)

På de følgende sidene vil vi se tilbake på de 25 første årene. Det er en historie om kanoer, leirer og prosjekter, men
også en historie om speidere som vokser og tar ansvar. Mange navn og episoder skulle vært nevnt, men plassen tillater det ikke. Vi har valgt å fokusere på turer og leirer og speidergruppens utvikling.
Historieforteller: John Øyvind Livden

Oppstarten i 1986
Det hele startet med at en del speidere i Arna reiste med tog til sentrum tirsdager for å gå på speideren i 43. Bergen
NMU som holdt til i Misjonskirken Bethel. Sommeren 1986 deltok storspeiderne på NMU regionalleir i Nissedal - og
dette ble vår siste leir som del av modergruppen.
Sommeren 1986 ble Johannes Dencker, Magny Digernes Livden og John
Øyvind Livden enige om å starte opp en speidergruppe i Arna ut fra Arna
Misjonsmenighet og Huset. Vi markedsførte speidingen mot Ådnamarka
Skole, besøkte klasser og fikk lov til å sende ut informasjon til foreldre gjennom skolen. Da høsten kom startet vi med småspeidere og ble godkjent
som Arnatveit NMU speidergruppe av NSF 15.november 1986. Vi var tidlig
ute med inntektsbringende aktiviteter. Vi solgte lyngbuketter som vi skar
i Gullfjellet, arrangerte loppemarked og solgte lodd på 17-mai. Den første
høsten hadde vi en fin dagstur med småspeiderne til Frotveit.

”Den store turdagen” – i Rambergsvegen/
Tunesfjellet

De første årene (1987-1989)
Vi arrangerte minileir på Forsøy første gang i 1987 med tema ”Livet i strandkanten”. Her var vi 24 deltakere. Allerede fra første minileir var det foreldre
med på tur, noe som er blitt en lang tradisjon på minileirene våre. I 1989
brukte vi Arna Dykkarlag sin båt “Storegut” på vei til og fra minileiren på
Forsøy. På småspeidermøtene leser vi Jungelboka, lederne har jungelnavn
”Akela”, ”Baloo” og ”Raksha” og småspeiderne lærer ”Det store hylet” og
leker spennende jungelleker. På ”Fullmånemøtene” blir de tatt opp i flokken
og får sine jungelnavn. I 1988 deltok storspeiderne på NMU korpsleir på
Tangenodden i Stange, og i 1989 reiste vi på sommerleir til Nelaug i Aust-Agder sammen med speidere fra Vegårshei
på NSF sitt leirsted Stornes. I 1989 kjøpte vi vår første kano, som ble døpt ”Plask” etter en navnekonkurranse.

Madam Felle (1990)

1991 - 1993
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Osten og Radøytunet (1997 - 1998)
Vi har en utrolig kjekk minileir ved Storavatnet på Osterøy ”Osten – 97” med
underleirene ”Gammalosten”, ”Tubeosten” og ”Rekeosten”. Pastor Viggo
Klausen ble udødeliggjort med sitt famøse kanohavari og lærte nok litt om
vekt og balanse. Samme sommer deltok storspeiderne på NSF sin landsleir
på Austrått. Flokken hadde de fleste møter utendørs på Liland og Eikestølen
og dro på minileir på Kvolmo ved Radøytunet. Fra høsten 1998 startet vi
opp med Roverspeiding og speidergruppen fikk bygge to nye grupperom på
Huset. Samme høst var vi på overnattingstur til Kråmyrane ved Skulstad.

12 av Storspeiderne drar på Gruppeleir til Jotunheimen i 1998. Galdhøpiggen, Brevandring i 1800
meters høyde og spennende kalksteinsgrotter.

Med spillemidler fra Arna Video og Øyrane Torg kunne vi sette sette hele
150.000 kroner på bok med tanke på en maritim satsing. Bergen kommune
lot oss få overta ”Blanckanaustet”, og gjenreising av dette var en sentral
tanke. Vi deltok i småspeideraksjonen og samlet inn flasker til inntekt for
afrikanske speidere. Senere på året deltok vi i en spontan speideraksjon med
innsamling av nødhjelp etter orkanen ”Mitch”. Vi samlet også inn penger til
NMU-teamet i Colombia.

Vinterturer til Haugastøl (1999 - 2002)
Hver vinter i fire år dro vi på vintertur til Haugastøl med troppen, og vi
opparbeidet oss gode ferdigheter i vinterspeiding. Småspeiderne var på
vinterturer til Eksingedalen og Bergsdalen, og om våren var det minileirer
ved Rossland og Kvalvågnes (“Indianerleir”, ”SoriaMoria” og “Sjørøvere”) I
1999 var vi på en 10 km lang padletur med overnattinger i Storavatnet og
Rylandsvatnet på Holsnøy.
Storspeiderne deltok på kretsleir i Jondal. En uke i regn og gjørme, men
gøy var det! Vi deltok også på NSF sin høsthaik, og 32 storspeidere dro på
NMU sin korpsleir i Bø i Telemark. En kjekk leir der Arnatveit NMU satte
preg på det hele. Vi lærer oss mer om pionerarbeid, og dekker for første
gang på til felles måltider for hele gjengen på selvkonstruert bord under et
presenningstak. Dette blir etter hvert en av gruppens faste ”signaturer” på
leir. I juni 2001 reiste vi på NSF sin landsleir i Fredrikstad. og vi arrangerte
JOTA og JOTI (Jamboree on the internet) på Huset. I 2002 reiste vi på NMU
regionalleir Vest ”C og bli Z” i Tysvær. Odd Alvheim fra menigheten var med
som bussjåfør, og ble med oss hele uken. Høsten 2002 dro storspeiderne på
sykkeltur på Rallarvegen, og vi gjennomførte en helg med radiospeiding og
internettspeiding (JOTA/JOTI) på Huset og på Arna Yrkesskole.

Gruppen kjøper ”Madam Felle”, en 100 år gammel 40 fots kutter, som vi
hadde mange fine turer og svært mye moro med i hele 1990. Blåtur, fisketurer
og hele flokken til Forsøy på minileir. Madammen hadde en gammel Scania
rekkesekser bussmotor og mange tekniske finurligheter. Blant annet måtte
man synge i dusjen for å få vann! Mange tekniske problemer og litt lekkasjer
førte dessverre til at båten sank ved kai i Arna 2. juledag 1990. Det markerte
slutten på et spennende og innholdsrikt kapittel. Båten ble solgt videre til
en dykkerklubb våren 1991, og vi var mange gode minner og flere erfaringer
rikere. Men drømmen om det maritime hadde vi ikke mistet...

Høsten 1991 hadde vi en storspeidertur til Totland i plaskende regn. Vi strevde
i mange timer for å få fyr på bålet. Vår stakkars frysende engelske pastor
hadde bare en kommentar etter helgen; ”Interesting”. Samme år deltok to av
speiderne på NMU sin regionalleir Vest i Suldal. Sommeren 1992 deltok vi på
NMU korpsleir på Vegårdshei. Her hadde vi misjonsdag, hvor vi laget afrikansk
mat fra basis. Det inkluderte blant annet flere levende høner, til glede for
noen og til stor fortvilelse for andre... Sommeren 1993 dro storspeiderne
til Jotunheimen på “Base Camp” sammen med 43. Bergen NMU. Flotte
opplevelser med Besseggen, grottetur, bretur, ridetur m.m

I 1994 deltok vi på regionalleir med NMU-speiderne, og i 1995 var vi på NSF sin kretsleir på Halsnøy. I 1996 hadde
vi minileir på Votloholmen og samme år deltok en liten gjeng med speidere på NMU-korpsleiren ”Spleis” på Risøya.
Foreldrelaget ble formelt stiftet i 1995. De har gjennom mange år deltatt
med loppemarked, lotteri på 17. mai, og mange andre dugnadsaktviteter.
Vinteren 1996 hadde storspeiderne en tøff skitur ved Dyrkolbotn. De kom
ikke tilbake til leirstedet i tide, og dette utløste nesten en stor redningsaksjon. Heldigvis kom alle frem i god behold.

Øyvind Husabø og Sveinung Grytøyr sterkt preget
av nærkontakt med mygg på korpsleir i Bø 2000.

Patruljeførerne hadde i 2001 sin historiske
 -milsekspedisjon over Osterøy med kano, sykkel
5
og til fots fra Bolstadøyri til Osterøybrua

I denne perioden reiste flere av roverne våre på utfordrende turer: Ingrid
Ulveseter deltok på den tøffe ”Blodsugeren” – en padleekspedisjon i Femundsmarka. Hun reiste også til Kenya og deltok på ”Explorer Belt”. Eldrid
Grytøyr og June Sandal dro på ledertur til Nederland sammen med speidere
fra Grimstad.

På høsten 1993 deltok vi i JOTA
(Jamboree On The Air) fra Kvamskogen

I mange år stilte foreldrene opp med bingovakter på ”Olga 69”. Dette ga god
inntekt, og vi kunne kjøpe våre første lavvoer - etter hvert fikk vi 10 slike.
Gruppen får sin første hjemmeside på internett.

Arne Tofting, John Øyvind Livden og
Erling Johannes Husabø på Haugastøl
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Plassmangel og lange ventelister (2003)

Tor-tur (2007)

Årets vinterturer gikk til Ankerplassen på Kvamskogen og Fagertun i Eksingedalen,
det siste fordi det ikke lenger var plass til oss i hytten på Haugastøl. Nok et positivt
problem. På vårparten var vi tilbake på Kvalvågneset, hvor vi arrangerte minileiren
”Vikinger” og storspeiderne dro på kretsleir til Blikshavn på Karmøy. Samme sommer
var seks av våre patruljeførere deltakere på Falkeleir på Vegårshei der Arna-speideren
Ingrid Ulveseter var leirsjef. På høsten hadde vi nok en vellykket sykkeltur på Rallar
vegen for de store speiderne.

Speiderbevegelsen fylte 100 år. 1. august klokken 0800 lokal tid på Gullfjellstoppen deltar vi på ”Sunrise Seremony”. Sammen med mer enn 28 millioner speidere fornyer vi speiderløftet vårt ved soloppgang. Vi er over 150
medlemmer og har høy aktivitet i alle enheter. Vinterturer til Finse og Kvamskogen, minileir på Kvalvågneset, hemmelig ”Tor-tur” for de store speiderne og
felles rover- og vandrertur til Ravnafloke utenfor Haugesund. Om sommeren
reiste over 60 deltakere fra gruppen på kretsleir i Fitjar. Vi satte et solid preg på leiren med svær inngangs
portal/tårn og leirens desidert høyeste flaggstang.

Gruppen er fortsatt i god vekst, har 103 medlemmer og lange ventelister. Gruppen
kjøpte en egen garasje i Gotevollen til kanohenger og utstyr. Kanoen har alltid vært sentral for oss, og Helge Solberg
tegnet den nye logoen for gruppen. Unge speiderledere fra Arnatveit har flere tillitsverv på nasjonalt plan

“Hopp i havet” (2004)
Veksten fortsetter, og vi er 133 medlemmer i gruppen. På grunn av stor pågang deler
vi storspeiderne i to tropper, Stifinner og Vandrer. Speidergruppen begynner for alvor
å bruke området på Eikestølen som er nærmere og bedre skjermet enn markene på
Liland. På vårparten hadde vi stor dugnad der vi ryddet opp i området og brant mye
gammel rivningsmaterialer etter det gamle huset, som lå og fløt rundt og forsøplet
området.
Vår første skøytetur til Slåtthaug markerer starten på en lang tradisjon og vi tar
vinterspeiding til et nytt nivå ved å velge Finse som base for vinterturene til de eldste
speiderne. Her er det tøffe forhold. Noen overnatter i snøhule.
Om sommeren deltar vi med 60 deltakere på NMU Korpsleir i Tønsberg, “Hopp i havet”. Denne sommeren reiste Eldrid Grytøyr og June Sandal til Island på Explorer Belt ekspedisjon, og vi hadde mange ledere som stabsmedlemmer på
Falkeleir og Kombikurs. Like før jul hadde vi for første gang en flott utendørs juleavslutning i Eikestølen. Johannes Dencker
fikk NSFs Æreskniv for 18 års tjeneste!

Landsleir Fri:05 (2005)
Småspeiderne hadde nok en flott minileir på Kvalvågneset med ”Sjørøvere” som tema.
De store speiderne reiste på NSF sin landsleir FRI:05 på Ingelsrud, en flott leiruke med
mange opplevelser. Vi kommer ikke til å glemme at Ingrid Ulveseter fikk limt igjen
det ene øyet på sykestua under et legebesøk (det gikk bra med øyet – men legen var
fortvilet). Mange av våre patruljeførere deltok på Falkeleir og på høsten var flere av oss
med i staben på Kombikurset.
Lederne reiste på blåtur, ”fiske, seile og reker”, med seilbåten Ternen, som tilhører 3.
Laksevåg sjøspeidergruppe. Vi kjøpte inn forlegningstelt og ”annedukker” til å trene
hjerte-lunge-redning. Erling Johannes Husabø fikk NSFs Æreskniv for lang og trofast
tjeneste.

På flukt (2006)
Vi har nå passert 150 medlemmer og over 60 deltakere reiste denne vinteren til Finse. Flere sov ute i snøhuler. På sommeren var vi tungt involvert i
å arrangere NMU regionalleir Vest på Ænes i Kvinnherad, og vi var nesten 70
deltakere fra Arna. John Øyvind Livden var leirsjef.
På høsten arrangerte Vandrertoppen PÅ FLUKT i samarbeid med Røde Kors.
Mange ungdommer fikk kjenne på kroppen hvordan det er å være flyktning
og asylsøker. Silje Høysæter var initiativtaker og primus motor for dette opplegget.
Like før jul hadde vi kombinert juleavslutning og 20-årsmarkering, med bursdagskake på Huset. Gamle
speidere og ledere var invitert. Toril Nelson tok Trekløver Gilwell, NSF sin høyeste ledertrening.
24

Mangeårig medlem og leder i speidergruppen, Stian Haave, dør 10.mai etter en bilulykke, kun 21 år gammel.
Vi startet tradisjonen med ”Speidingens dag i Arna”, et populært fellesarrangement med 1. Lone speidergruppe. Tre av speiderne deltar på verdensspeiderleiren i London sammen med over 40.000 speidere fra hele
verden. Eldrid Grytøyr reiste til Colombia og var med å arrangere leir for våre colombianske speidervenner.

Eikeslottet innvies (2008)
Vi har besøk av danske speidere på Finseturen og reiser selv med flere deltakere på kurs i Danmark. I mars
stod vi som lokal arrangør av NMU-speidernes korpsting, og på vårparten leide vi galeasen Loyal, og hadde en
fantastisk fin seiltur. På korpsleiren på Ænes var vi over 60 deltakere. Mange foreldre og søsken besøkte leiren
i løpet av leiruken.
Speidergruppen ble nominert til ”Ildsjelprisen” 2008 for Hordaland og Sogn
og Fjordane i kategorien Nærmiljø. Gruppestyret deltok på prisutdelingen
og mottok 25.000 kroner. Prisen i vår kategori gikk til Lofthus i Hardanger.
Likevel er nominasjonen en stor anerkjennelse av speiderarbeidet i Arna.
Eikeslottet innvies med fest og rømmegrøt etter omfattende dugnad. I
løpet av året har vi hatt et kartprosjekt der vi med støtte av Hordaland
Fylke og næringslivet i Arna fikk produsert to gode kart over Arna/Arnatveit.

Nytt navn (2009)
2009 var året for navnebytte til Arna MSK speidergruppe. Om sommeren
var vi på en fantastisk landsleir i Åndalsnes med god deltakelse. Tre av
roverne dro på speidertur til Colombia. I august hadde vi lederhelg med
spennende opplegg og ”danskinspirert gourmetmat” på menyen. ”Saltbakt ørret” går inn i vår historiebok som en uforglemmelig smaksopplevLedertur 2009
else. Høsten 2009 startet vi med Beverspeiding for 1. og 2. klassinger, og
gruppen dekker nå alle aldersgrupper. Arna MSK stod også som ansvarlig arrangør for høstens Kombikurs med
250 deltakere fra hele landet. Mange av våre yngre ledere deltok som kursledere og stabsmedlemmer.

Maritim satsing (2010)
Vinterturene går til Finse og Kvamskogen. Vi relanserte Forsøy som arena for minileir, og det ble kjempesuksess med 70 deltakere og 22 båter av ulik art på denne flotte perlen. Vår første utenlandstur går til Kandersteg
internasjonale speidercamp i Sveits med 44 speidere og ledere. En fantastisk uke!
Vi får en 10 års låneavtale på et naust i Arnavågen, og begynner innsamling til en ”startpakke” for sjøspeiding;
10 Optimistjoller og 10 barne- og ungdomskajakker.
8 speidere og ledere reiser til vår søsterorganisasjon i Danmark og deltar på ledertreff og patruljekurs i Houens
Odde i Kolding. Utvekslingen med vårt danske søsterkorps begynner å bli en tradisjon. Tre av flokklederne
deltar på Hordaland krets sin ettårige lederutdanning.
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I samarbeid med 1. Lone speidergruppe:

Er speiding for alle?

Speidingens dag i Arna

Det er hele tiden pågang fra foreldre og barn som ønsker en plass i speideren. Derfor har vi i mange år
måttet operere med ventelister. Vi ønsker selvfølgelig å gi flest mulig anledning til å bli speidere, samtidig
er vi nødt til å ta hensyn til kapasitet på lokaler og antallet ledere.

Hvert år i forbindelse med kulturdagane i Arna har de to
lokale speidergruppene i Arna felles markering av St. Georgs
dagen. Arrangementet er åpent for alle. Vi møtes først til en
flott speidergudstjeneste i Arna Kyrkje der speidere i alle aldre
deltar aktivt. Etterpå er det speideraktiviteter på gressbakken
utenfor Øyrane Torg. Der kan man delta på øksekasting,
pinnebrødsteiking, sminkebod, fotballspark, pilkast,
bue-skyting, kanopadling, jolleseiling eller man kan
prøve en av hovedattraksjonene lang løypestreng og
stor karusell. Noen foretrekker kanskje en tur innom
kafeen der det serveres kaker, kaffe, pølser og vafler.

Du finner ventelisten ved å gå inn på www.arnaspeider.no og klikke på “Om oss” i venstre marg, og nederst
på artikkelen ligger en link til ventelisten vår. Vi kan ikke love plass til alle, men vi tar kontakt når det er
ledig plass. Hovedinntaket er like etter skolestart om høsten. Aldersspredning og balanse mellom jenter
og gutter er vurderingskriterier, og i de tilfeller mor eller far kan stille opp som hjelper/leder så vil det telle
positivt.
Vi tror at speiding kan passe for alle, men
hvis du har spørsmål er du velkommen til å ta
kontakt med en av oss lederne. Du finner kontakt
informasjon på side 3 i dette magasinet.
Speiderhilsen
lederne i Arna speidergruppe

På speidingen
s dag i Arna er
det en
egen valuta so
m gjelder: Arna
dollar.

Den store dugnaden
Arna speidergruppe og de andre frivillige lagene i Arna er en viktig del av våre barns oppvekstmiljø. Det gjøres
en enorm dugnadsinnsats blant foreldre og frivillige ledere for at Arna skal være et godt sted å vokse opp. Alle
kan bidra i denne dugnaden.
Ved å støtte Arna speidergruppe gjør du Arna til et litt bedre sted å være. Du kan støtte oss på flere måter:

Den store markedsdagen avsluttes alltid med en vennskapelig, men dog så innbitt kamp mellom de
to speidergruppene. Da konkurreres det i alle aldersklasser og mange ulike aktiviteter; tautrekking,
tandemski, stylter, sekkeløp, kanopadlig og bruskassestabling.

Du er velkommen søndag 3. april

kl 11.00 i Arna Kyrkje, og på markedet ved Øyrane kl 12.30
Vær med og gjør årets markedsdag til tidenes beste!

• Betal inn en gave til speidergruppen, merket “Jubileumsgave”
• Registrer din “grasrotandel” til Arna speidergruppe (men bare
hvis du allikevel spiller)
• Bli en frivillig leder du også
• Ta kontakt hvis du ønsker å være med i et team som tar seg av
tilsyn og vedlikehold av hytter, naust og utstyr.
• Kjenner du noen som burde vært speider: Si det til dem, og
sørg for at de blir registrert på vår “venteliste” som ligger på
www.arnaspeider.no
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Arna MSK Speidergruppe
Postboks 239 Indre Arna
5888 Bergen
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STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER SPEIDERARBEIDET

Utleie
Kano: Vi har 6 stk stødige og solide Hasle PE530, kr 100.- pr dag, inkl.

årer, flytevester og øsekar. Kr 250.- for weekend, fredag/lørdag til søndag.
Kr 500.- for en uke. Kanohenger med plass til 6 kanoer kan leies for
samme pris som for en kano. (kontakt: post@arnaspeider.no)

Kajakker og seiljoller: Vi har 6 barnekajakker, 4 kajakker for voksen/ungdom og 10 seiljoller. Samme pris som for kano, men utleie er
forbeholdt grupper, og det forutsettes leie av minst 5 båter.
(kontakt: post@arnaspeider.no)

Eikeslottet: Speiderhytta vår (ett rom med grue i midten) kan leies for
kr 250,- pr dag til bursdager eller andre sammenkomster. Leietaker tar
selv med ved og stearinlys. (Kontakt: post@arnaspeider.no)
(Speidere betaler halv pris)

Mandag-fredag 09.00-17.00

Kiwi Arnatveit - Tlf. 55 24 07 51
Reinane 30, 5260 Indre Arna
Man-fre: 07.30-15.30 Torsdag: 07.30-18.00
www.arnaglass.no
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Arnatveitveien 155, 5260 Arnatveit

Kiwi Indre Arna - Tlf. 55 19 11 55

Fotterapeuter med fordypning i diabetes

Stølsvegen 1, 5260 Indre Arna
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STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER SPEIDERARBEIDET

Visste du at Norengros K.J Brusdal AS er en av markedets viktigste
leverandører innen storhusholdning, emballasje, kontor- og datarekvisita,
samt forbruksvarer innenfor helsevesenet?

www.norengros.no

:
PRIS
R
VÅ

Adresse:
Magnusvegen 14
5262 Arnatveit
E-post:
kjb@norengros.no
Sentralbord: 55 53 53 53
Butikk:
55 25 43 81
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Norengros - vi gjør arbeidsdagen enklere!

Life

link

IIID

speiderutstyr,
speiderskjorter og annet
har
”
ert
Rob
s
”Ho
en
tikk
Bu
å ta turen innom
t er med andre ord bare
samt masse turutstyr. De
i byen.
Robert ” neste gang du er
Speidersenteret og “Hos
Åpningstider:

www.janus.no

r og butikk)
ti 09-15, to 16-20 (konto
.
og lø 10-15 (bare butikk)

Speidersenteret

Ressurssenter og
speiderbutikk
Det flotte blå huset som møter oss
midt i Marken på vei fra togstasjonen
er “Speidersenteret” i Bergen. Her
sitter 2 ansatte i Hordaland krins av
Norges Speiderforbund, og her har
kretsen en liten sportsbutikk.
Speidersenteret blir også brukt til
møte- og samlingslokale i kretsen.

KULTURSENTER

40 BUTIKKER
- lett å stikke innom

Smihuset As
Vi lager gjerder, porter og rekkverk etter mål.
www.smihuset.no
Tlf: 41 07 07 07

FRODE JOHNSEN AS
HARDANGERVEIEN 539
5268 HAUKELAND

EIENDOMSUTVIKLING

Kjøp, salg og utleie av alle typer eiendom
TLF: 55 39 24 24, MOB: 901 87 336
FAX.: 55 39 24 25, MAIL: fj@nmcs.no

30

Øyrane Torg
Tlf. 55 24 25 95
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Profiltøy:

La det vises at du er fra Arna

På leir og tur er det ikke alltid man går med speiderskjorte, da er det fint å bære samme T-skjorte eller genser i
marineblått som andre i speidergruppen. Beverne (1. og 2. klasse) bærer ikke speiderskjorte, de vil derfor satse
på hettegensere, pluss evt T-skjorte på den varme årstiden.
Bestillinger kan gjøres fortløpende. Vil man ha det raskt og direkte hjem skriver man det i bestillingen. Da
vil fraktomkostninger tilkomme. Om det ikke haster vil det komme fraktfritt levert i neste fellesforsendelse i
begynnelsen av hver måned. Bestillingsfrist: Siste dato i hver måned!
Link til bestilling: http://www.sjokkpris.no/arnaspeidergruppe.html

7191
Albertville
fleecevest,
marineblå m/logo
Pris: 168,S - XXL

1500
Classic
Marineblå
m/logo. Pris:
S-XXL = 68,3XL-4XL =79,-

8603
Rockford (H)
Janesville (D)
Softshell, Vanntett
og puster.
Pris: 488,S - XXL

3741
Harlem Jr.
hettegenser
Marineblå m/logo.
Str. 4/6, 8/10, 12/14
Pris: 168,-

5050
Copenhagen
Multiverktøy
Leveres i gaveeske.
m/ekstra bits.
Pris: 168,-

2605
Caps
Marineblå
m/logo
kr 53,-

8845-Tirol
Sekk med polstring
i rygg. Bæreremmer
og avtagbar mobillomme. Ca 30 L. Sort
m/logo
Pris: 217,-

