
 

Årsrapport 2015 fra Tasta KFUK-KFUM speiderne 
 
Tasta KFUK-KFUM speiderne hadde 65 speidere og 12 ledere registrert pr. 6.11.2015.  
Dette er samme antall medlemmer som for 2014. 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 har vært stabilt godt gjennom hele året. Foruten en kort 
felles samling for hele gruppen i begynnelsen av hvert møte, har vi hvert semester felles 
semesteravslutning. Grillfest på Midtholmen i Byfjorden er blitt tradisjon som avslutning av 
vårsemesteret, mens høstsemesteret tradisjonen tro hver desember avsluttes med en 
grøtfest. 
 
Foruten en felles gruppetur til Horve 2 på Sandnes i april, har Oppdagerne i oktober vært på 
helgetur til Iglå speiderhytte.  I tillegg til fellesturen var Stifinnerne på tur til Prestvågen på 
Rennesøy i september.  I Prestvågen ble det samtidig holdt speider-/friluftsgudstjeneste 
sammen med Tasta menighet. Dette ble en fin opplevelse som speiderne håper kan føres 
videre i 2016. Vandrere og rovere hadde i tillegg til fellesturen, en egen tur til Melshei i 
vårsemester og til Baroniet på høsten.  I mars i 2015 deltok 8 av våre speidere på 
Kretsbannerkonkurransen på Camp 773 Furuneset. Det ble utrettet god innsats i surt og 
kaldt vær, og nyttige speidererfaringer ble gjort.  Tasta KFUK-KFUM-speiderne deltok i 
Folketoget på 17. mai sammen med andre speidere i Stavanger.  Speidernes kreative 
opptrinn i toget resulterte i prisen for beste innslag.  Tasta deltok ikke på leir i 2015. 
 
Mange av patruljeførerne i Tasta KFUK-KFUM har fortsatt med kursing i regi av kretsen.  
Blant annet deltok fem av våre patruljeførere på kurset 14+ Verden på Pax Lodge, WAGGGS 
World Centre, i London i oktober.  På programmet stod internasjonal speiding med en 
dagstur til Brownsea Island, øya hvor tidenes første speiderleir ble avholdt, som det store 
høydepunktet. 
 
Det kan slås fast at speideren med sine typiske aktiviteter som turer, fisking, bål, m.m. 
fortsatt favner bredt blant barn og unge.  Tasta KFUK-KFUM-speiderne opplevede også i 
2015 stor pågang av nye speidere, og i Oppdagerne har det derfor vært venteliste.  Verdt å 
bemerke er at Tasta har en dyktig og stabil lederstab.  Uten ivrige og villige ledere hadde 
ikke det aktive speiderarbeidet som utøves på Tasta vært mulig å opprettholde.  Tasta 
KFUK-KFUM-speiderne mottok i 2015 driftsstøtte fra Stavanger kommune, samt 
sponsorstøtte fra E.ON.  Dette er støtte som vi er svært takknemlig for og som gjør at 
speideren har relativt godt økonomisk handlerom.  I 2015 ble det kjøpt inn to nye store 12-
manns patruljetelt.  I juni i 2016 er det kretsleir på Tingvatn og i den anledning skal alt av 
kasseroller og kjøkkenutstyr fornyes. 
 
Ledere:  
Oppdagere (2.- 3. trinn):  
Elin Bjelland Forsaa 
Tomasz Fass 
John Sigve Risanger (vår) 
Kenneth Johansen (vår) 
Odd Nielsen (høst) 
Siri H. Sandvik (høst) 

Stifinnere (4.- 5. trinn):  
Jone Andersen 
Anne-Kristin Gangenes 
Fridstein Bjerga (vår) 
Odd Nielsen (vår) 
Kenneth Johansen (høst) 
John Sigve Risanger (høst) 
 

Vandrere/Rovere (6.- 10. trinn +): 
Geir Egil Markussen 
Arvid Gjerde 
Tonje Øderud 
Kjell Wold (vår) 
Fridstein Bjerga (høst) 
 

Patruljeførere:  
Lone Edland, Trude Rasmusen, Mathilde Øderud Johannessen, Ingrid Gjøvikli, Hanne 
Risanger, Jenny Sørensen Hemstrøm 
 
Gruppestyre: 
John Sigve Risanger (gruppeleder), Fridstein Bjerga, Mathilde Øderud Johannessen 
 
Regnskapsfører:  John Åge Bjørnevik

 


