
Referat Gruppeledersamling Follo Krets  
5. april 2022 

 

Tilstede: Eirik Bårdslistuen (1. Jeløy), Hilde Andreassen (8. Moss), Inger 

Fløystad (1. Ås), Jon Fonder (1. Kolbotn), Runar Nikolaysen (Vestby/KS), Solveig Schytz (KS), Jarle 

Ødegård (Myrvoll/KS), Kjersti Gjendem (Myrvoll), Kermit (Drøbak/Frogn), Stein Ankarstrand (KS), Paul 

Henrik Wanderås (Speiderombud), Thorbjørn Elvestad (Siggerud) 

Ikke representert: Nesodden/Jaer, 1. Råde, 1. Ski, 1. Son sjø, Bjørnemyr, Fagerstrand, Langhus, Moss 

FA, Oppegård, Rygge  

Sted: Stallerud speiderhytte 

Referent: Ankar  

Kretsleder ønsket velkommen, og vi konstaterte at det i hovedsak var de samme gruppene som var 

representert som forrige gang. Det anmodes om at øvrige gruppeledere også setter GL-samling på 

agendaen. Neste samling er til høsten. 

 

Sak 1 – Terminliste 2022 

Vi gikk gjennom de kommende arrangementer frem til høsten. Viktigst å notere seg er 

kretskonkurransen i Mossemarka i regi av Rygge siste helg i april. Peffkurs 2 helgen etter og 

Småspeider- og beverdagene 21-22 mai på Tjernsbråtan (Fagerstrand). Påmelding er åpen til alle 

arrangementene. 

 

Sak 2 - Stallerud 

Basert på vedtaket om kretsstyrets fullmakt fra kretstinget orienterte styret om hva som vil skje med 

Stallerus fremover. Selv om «ryktet» sier at kommunene nord i kretsen er tidligere forespurt om 

overtakelse, har det ikke gått ut noen formell forespørsel. Dette vil KS først gjøre til alle grupper i 

kretsen, og vurdere evt ønsker om å eie eller leie Stallerud. Dersom ingen ønsker det, vil KS jobbe 

med å få etablert en hyttekomite som kan drifte den som et speidersenter. 

KS vil også jobbe med det formelle eierskapet. 

 

Sak 3 - Mål og tiltak 

Kretsstyret tok tak i noen av de mål og tiltak som ble vedtatt på kretstinget, og ville ha gruppenes 

innspill på særlig de foreslåtte nye arrangementene. Det var god stemning for å gjennomføre «Camp 

Education junior (CEJ) som et lavterskel tilbud til høsten. Konseptet er at patruljene ordner alt selv, 

men får et oppmøtested der instruksjon i ulike temaer gjennomføres. Patruljen kan velge å sende 

deltakere til de ulike temaene slik at patruljen totalt sett øker kompetansen, og de som har vært på 

et kurs kan dele dette med de andre etterpå. 



Vi gjennomførte en hjernestorming om temaer på CEJ og aktuelle instruktører (se som leser referatet 

og ser sitt navn under kan gjerne melde fra om de kan stille dersom datoen vi etter hvert fastsetter, 

kan passe) 

- Orientering med Frode Vigemyr (Langhus)  

- Førstehjelp med Elisabeth Belsten (Fagerstrand)/Marit Carlsen (Langhus)/Carina Schytz (1. 

Ås) 

- Kniv- og økssliping med Jon Anders Fløistad (1. Ås) 

- Pil og bue med Kjell Håkon Kalbekken (Langhus)  

- Radio med Kjell Håkon Kalbekken (Langhus)  

- Matlaging på bål med David Stenmark (1. Ås)  

- Bållaging/ild med enkle midler med Mikkel Rev (Drøbak)/Tore Støkken (Vestby)  

- Padling med Martin Olaisen (Langhus)/Børre Gunnerud (Myrvoll) 

- Spleising med Harald Schytz (1. Ås) 

- Knuter med Runar Nicolaysen (Vestby) 

- Surringer/pionering med Kermit (Drøbak) 

- Strikkekurs med Inger Fløistad (1. Ås)  

- Klatring med Simen Nybro (Ås)/Anders Endrerød (Våler)  

- Spiselige vekster med Olav Balle (St. Georgs gildene/ex Vestby) 

 

Sak 4 - Ideer til nye arrangementer  

Et av målene er å utvikle nye tur- og arrangementskonsepter, og/eller hente opp gamle som vi kan ta 

tak i igjen. Vi hadde en idedugnad på dette og kom frem til noen aktuelle som KS kan vurdere videre: 

- «Førerpatruljekurs i kretsleir» - vil gjennomføres av K-23-gjengen høst 22/vår 23 

- Dataparty/lan 

- Olabilløp 

- Roverplask 

- Råk’n roll (tur med isbading) 

- Ledertur til Solobservatoriet på Harestua 

- Survivaltur (for 13+) 

 

Sak 5 - diverse 

• KS minnet om «Vår dag» 23. april og «Natt i naturen» i september. De fleste tilstedeværende 

gruppene har planer for «Vår dag», og var også klar over «Natt i naturen» 

• KS minnet om at kretsen har satt av rekrutteringsmidler som gruppene kan søke på. Mer info 

vil komme, men det er konkrete tiltak det kan søkes støtte om. 

• Vi tok en uformell runde på leirplaner i 2022: 

o Spejdernes Lejr i Danmark: Vestby, Drøbak, 1. Ås, 1. Kolbotn, Oppegård, Bjørnemyr, 

Myrvoll, Rygge 

o Sjøspeiderleir Breivoll: Siggerud og Langhus 

o Øyhopping Hvaler (gruppeleir): 8. Moss 

o Nasjonal jamboree Skåne: 1. Jeløy  

o KM-leiren Gnist: Moss FA 

De øvrige gruppene var ukjent for møtedeltakerne 



• Roverway 2024: KL orienterte om dette, og at det etterlyses arrangører til en «path», som 

varer ca 4 dager. Her gjennomfører 50-60 rovere fra hele Europa en tur i Norge før de samles 

til felles leir ca 1 uke. Dersom en gruppe eller et roverlag har lyst til å arrangere, så kontakt 

kretsleder. 

• KL orienterte om saker fra KL/KS sist helg.  

• Ledertrening: Det har vært en dialog/koordinering mellom kretsene i regionen om 

terminlister for trinnkurs mm slik at vi ikke risikerer å ha flere av det samme i de ulike 

kretsene på samme tid. Det er også et ønske om å samkjøre og fordele trinnkursene. 

Regionen består av Østre Østfold, Romerike, Oslo, Fredrikstad og Follo kretser.  


