
 

Årsrapport 2016 fra Tasta KFUK-KFUM speiderne 
 
Tasta KFUK-KFUM-speiderne hadde 64 speidere og 11 ledere registrert pr. utgangen av 
november 2016. Fast møtedag er mandager fra klokken 17.30 til 19, og vi samles i og 
omkring Tasta kirke til speideraktiviteter. Hver enhet har ca 15 møter hvert halvår og 
oppmøtet er stabilt godt gjennom hele året. Foruten en kort felles samling for hele gruppen i 
begynnelsen av hvert møte, har vi hvert semester en felles semesteravslutning for alle 
aldersenhetene. Vårsemesteret ble avsluttet med grilling på Midtholmen i Byfjorden, mens 
høstsemesteret tradisjonen tro avsluttes med en grøtfest i begynnelsen av desember. 
 
Også våren 2016 var det felles tur for hele gruppen til Horve 2 på Sandnes. Dette er blitt 
speidernes lokale favoritt reisemål. Det er et stort og godt område å boltre seg på og med et 
flott turterreng.  I tillegg er det gode muligheter for padling i kano.  I tillegg til vårturen var hele 
gruppen på tur den første helgen i oktober, men denne gang hadde hver aldersenhet sitt 
eget reisemål. Oppdagerne (2.-3. klassetrinn) reiste til Iglå speiderhytte. Stifinnerne (4.-5. 
klassetrinn) la turen til Bru og de eldste, Vandrerne, reiste til Madlandshytta. Den første 
natten skulle Vandrerne tilbringe ute under åpen himmel, en natt som skulle vise seg å bli 
nokså våt. Helt nye erfaringer fikk Vandrerne når det den første helgen i mars ble arrangert 
vintertur til Hunnedalen.  En flott gjeng med speidere med ull innerst og ski på bena og (litt) 
nervøse for en natt i telt ute i snøen ble raskt enige om at turen var en opplevelse, og det ble 
stilt krav om at en ny tur måtte gjøres neste vinter. 
 
De siste årene har Tasta deltatt i folketoget i Stavanger på 17. mai.  Ved flaggheisingen 
klokken åtte om morgenen i Kleivatrappene dette året var det Hanne Risanger fra Tasta 
KFUK-KFUM-speiderne som holdt dagens appell.  En flott representant for speiderne med et 
budskap til ettertanke som ble godt mottatt. 
 
Siste uken i juni deltok Tasta med en gjeng på totalt 25 speidere samt 4 ledere på kretsleiren 
på Tingvatn.  Det ble en veldig fin uke. Delegasjonen fra Tasta bestod av både erfarne 
leirdeltakere og en god gjeng førstereisjenter og -gutter.  Vi er så heldige å ha en 
speidergruppe hvor alle blir inkludert og hvor det omtrent ikke finnes uenigheter.  Det vises 
eksemplarisk oppførsel av alle, og alle er med «og tar i et tak».  For mange av speiderne er 
haiken et høydepunkt. Ut på tur uten voksne, men allikevel godt ivaretatt av dyktige og 
ansvarsfulle patruljeførere.  Flaks at ukens peneste vær slo til akkurat den dagen og natten 
hvor haiken ble gjennomført.  Neste store leir for våre speidere blir landsleiren i Stjørdal i 
2018. 
 
For noen år tilbake bestemte vi oss for å få på plass et patruljesystem. Dette har blitt en 
suksess mye takket være flinke patruljeførere. I 2016 gjennomførte 5 nye speidere kretsens 
patruljeførerkurs og de har nå alle sammen ansvar for nye patruljer. Andre av våre eldste 
speidere har også deltatt på kurs i regi av kretsen, bl.a. kurset 14+ Mat. 
 
Fortsatt opplever vi at speiding er en attraktiv aktivitet for bydelens barn og unge. Tasta 
KFUK-KFUM-speiderne har derfor også i 2016 måtte ha ventelister for å få begynne.  Verdt å 
bemerke er at Tasta har en dyktig og stabil lederstab hvor vi også klarer å rekruttere nye inn.  
Uten ivrige og villige ledere hadde det ikke vært mulig å opprettholde det aktive 
speiderarbeidet som utøves.  Tasta KFUK-KFUM-speiderne mottok i 2016 driftsstøtte fra 
Stavanger kommune, og fikk etter søknad også tilskudd til leirkjøkken fra Tasta Bydelsutvalg. 
I tillegg mottok vi sponsorstøtte fra E.ON.  Dette er støtte som vi er svært takknemlig for, og 
som gjør at speideren har et relativt godt økonomisk handlerom. 
 
Takk til Tasta menighet for lån av lokaler og til alle som på ulikt vis bidrar inn i speideren.  I 
speideren har vi en himmel over arbeidet både i praktisk og overført betydning. 



Ledere:  
Oppdagere (2.- 3. trinn):  
Siri H. Sandvik  
Elin Bjelland Forsaa (vår) 
Tomasz Fass (vår) 
Odd Nielsen (vår) 
Truls Hagland (høst) 
 
Kenneth Johansen (høst) 
Adam Henrik Berge (høst) 

Stifinnere (4.- 5. trinn):  
John Sigve Risanger 
Jone Andersen (vår) 
Anne-Kristin Gangenes 
(vår) 
Kenneth Johansen (vår) 
Odd Nielsen (høst) 
Elin Bjelland Forsaa (høst) 
Tomasz Fass (høst) 
 

Vandrere/Rovere (6.- 10. trinn +):  
Arvid Gjerde 
Tonje Øderud 
Fridstein Bjerga (vår) 
 

Patruljeførere:  
Mathilde Øderud Johannessen, Ingrid Gjøvikli, Hanne Risanger, Jenny Sørensen Hemstrøm, 
Lone Edland (vår), Trude Rasmusen (vår), Borys Fass (høst), Erlend Edland (høst), Kristoffer 
Fotland (høst), Martin F. Långsveds (høst) William Torstensbø (høst) 
 
 
Gruppestyre: 
John Sigve Risanger (gruppeleder), Fridstein Bjerga, Mathilde Øderud Johannessen 
 
Regnskapsfører:  John Åge Bjørnevik

 


