
 

Årsrapport 2019 fra Tasta KFUK-KFUM speiderne 
 
Tasta KFUK-KFUM-speiderne hadde 66 speidere og 11 ledere registrert pr. utgangen av 
november 2019 fordelt på Oppdagere, Stifinnere, Vandrere og Rovere.  Dette er en solid 
økning i antall speidere (+17) fra året før. Økningen er størst hos Stifinnere og Vandrere.  
Hver mandag fra klokken 17.30 til 19 samles vi i og omkring Tasta kirke. Alle speidermøtene 
begynner med en felles samling før de ulike enhetene samles til sine speideraktiviteter.  
Speideråret fylles med typiske speideraktiviteter, små utflukter og turer.  I tillegg til området 
rundt kirken er vi også hyppige brukere av Veden og området ved Stokkavannet. 
 
Den andre helgen i mai var over 50 speidere og ledere på felles gruppetur til Horve 2 på 
Sandnes.  Et veldig fint leirsted som innbyr til mye aktivitet. Foruten padling i kano, bål og lek 
ble det også arrangert en sporløype hvor vi setter sammen patruljer på tvers av 
aldersinndelingen.  En enkel speidergudstjeneste med sang og andakt blir det også plass til.  
Fint vårvær hadde vi hele helgen.   
 
Også dette året deltok Tasta i folketoget i Stavanger den 17. mai.  Vårsemesteret ble 
avsluttet med et felles speidermøte oppe på Byhaugkaféen den siste mandagen i mai. 
 
Tasta KFUK-KFUM-speidere deltar på speiderleir annethvert år.  Dette året har vi derfor ikke 
vært på leir.  Men 3 av våre eldste speidere, Kristoffer Fotland og brødrene Oscar og Martin 
F. Långsveds dro hele veien til USA for å delta på World Scout Jamboree sammen med 
andre speidere fra over 200 land.  En stor og berikende opplevelse ble det for disse våre 3 
staute speidere.  I tillegg deltok roverlaget Tastatur på roverlandsleir i Larvik. 
 
I løpet av året har flere av våre speidere gjennomført kretsens patruljeføreropplæring, og 
noen av våre patruljeførere deltok på Pefftival på Nordtangen i september.  Pefftival er et 
arrangement for speidere i ungdomsskolealder som tilbys av Norges KFUK-KFUM-speidere.  
 
I september dro vandrerne på tur til Baroniet.  Speiderhytten til 25. Stavanger som ligger ved 
Refsvatnet innenfor Preikestolhytten.  Inne i hytten ble det hengt opp hengekøyer på kryss 
og tvers i takstolene.  Kreativt påfunn for å gjøre overnattingen enda litt kjekkere!  Litt senere 
på høsten reiste Oppdagere og Stifinnere sammen på weekendtur til speiderhytten på 
Madland.  Til tross for litt rufsete vær så fant alle ut at det var veldig mye kjekt å finne på ute, 
blant annet klatring i det store treet og bygging av broer over bekken.  Generelt kan man slå 
fast at det er veldig fin stemning i speidergruppen og det har den vært i mange år. 
 
Tasta KFUK-KFUM-speiderne opplevede nok en gang stor pågang for å få begynne i 
speideren for alderstrinnet 2.-3. klassetrinn høsten 2019. Stifinnerne (4.-5. trinn) har de siste 
årene vært noe færre.  Hos vandrerne (fra 6. trinn) har det over mange år vært et stort antall 
speidere.  Patruljesystemet som vi innførte for en del år siden, fungerer godt.  Tasta KM-
speidere har mange dyktige ledere, og vi lykkes også i å rekruttere nye.  Dette året har vi 
også vært så heldige at vi har rovere som er blitt med som ledere.  Uten frivillige voksne som 
bruker noe av sin fritid til å være ledere hadde det ikke vært mulig å opprettholde et 
speiderarbeid av denne størrelse og aktivitetsnivå.  Tasta KFUK-KFUM-speiderne mottok i 
2019 driftsstøtte fra Stavanger kommune.  Dette er støtte som vi er svært takknemlig for og 
som gjør at speideren har et relativt godt økonomisk handlerom. 
 
Stor takk til Tasta menighet for lån av lokaler.  Hver eneste uke møter barn og unge på Tasta 
for å ta del i et positivt og aktivt miljø med fokus på natur, menneske og praktiske ferdigheter.  
Målet er å gi dem kunnskap og gode verdier som de tar med seg for resten av livet.   



Ledere:  
Oppdagere (2.- 3. trinn):  
Truls Hagland 
Gudrun Marie A. Salthe 
Siri H. Sandvik (vår) 
Kevin Yelenik (vår) 
Paul Økland (høst) 
Silje Kjosavik (høst) 
Kaisa Martin (høst) 
 

Stifinnere (4.- 5. trinn):  
John Sigve Risanger 
Tomasz Fass 
Odd Nielsen (vår) 
Kevin Yelenik (høst) 
Mathilde Ø. Johannessen 
(vår) 
Kristoffer Fotland (høst) 
William Torstensbø (høst) 

Vandrere/Rovere (6.- 10. trinn +):  
Arvid Gjerde 
Elin B. Forsaa 
Odd Nielsen (høst) 
 

 
Patruljeførere:  
Jakob Sunde Nielsen, Martin Oplenskedal, Kristoffer Fotland (vår), Martin F. Långsveds 
(vår), William Torstensbø (vår), Lina Marie B. Forsaa (vår), Tiril Gjerde (vår), Jakob Gjerde 
(høst), Helena Gilberg-Råke (høst), Eiril Wahlgren Lie (høst), Oscar F. Långsveds (høst), 
Thomas Hjertvik (høst), Kåre Kristoffer Sørnes (høst) 
 
 
Gruppestyre: 
John Sigve Risanger (gruppeleder), Arvid Gjerde, Mathilde Ø. Johannessen 
 
Regnskapsfører:  John Åge Bjørnevik 
 
 

 

 

 

 


