ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2009
LEDELSE
Korpsstyrets sammensetning t.o.m. 31. juli:
Korpsleder:
Knut Olav Seland, Fredrikstad MS
Visekorpsleder:
Berit Roll Elgsaas, direktemedlem
Sekretær:
Ingrid Stene, Oslo Central MS
Kasserer:
Martin Lillethun Johansen, Bergen MS
Styremedlem:
Elisabeth Aure, Kjølberg MS
1. vararepresentant:
Helene Lillethun Botnevik, Bergen MS
2. vararepresentant:
Ingen
Korpsstyrets sammensetning f.o.m. 1. august:
Korpsleder:
Knut Olav Seland, Fredrikstad MS
Visekorpsleder:
Berit Roll Elgsaas, DM
Sekretær:
Ingrid Stene, Oslo Central MS
Kasserer:
Martin Lillethun Johansen, Bergen MS
Styremedlem:
Cecilie Thompson Stokke, Grünerløkka MS
1. vararepresentant:
Anne Hammerstrøm, Harstadbotn MS
2. vararepresentant:
Tormod Bjørnhaug Pedersen, direktemedlem
UTVALGENE
Bever- og småspeiderutvalget:
John Steinar Aske, Hundvåg MS (leder)
Berit Roll Elgsaas, direktemedlem i korpset
Jon Anders Arntzen, Kjølberg MS
Wenche Irene Aasland, 6. Drammen MS (fra 1. august)
Peffutvalget:
Mathias Smittil, Fredrikstad MS (leder)
Jonathan Helfjord Jacobsen, Horten MS
Hanne Marie Richenberg, Halden MS
Doris A. Telhaug, Oslo Central MS
Lise Knutsen, Bergen MS
Roverutvalget:
Ragnhild Huurnink, Finnsnes MS (leder til 31. mars)
Tormod Bjørnhaug Pedersen, Bergen MS (leder fra 1. april)
Erik Røed, Fredrikstad MS (til 31. mars)
Hanne Marie Aske, Hundvåg MS
Åsne Karolius, Finnsnes MS (fra 1. mai)
Karina Endresen, Bergen MS (fra 1. august)
Nexus – utvalget for informasjon og profilering/Kløverliljenredaksjon:
Leif Tore Markman, Solløkka MS (leder)
Bjørn J. Neef, Oslo Central MS
Utvalget for kristen trening:
Anne-Brit Lillethun Johansen, Øståsen MS (leder)
Ole Martin Andreassen, direktemedlem
Camilla Gaarn Røed, Øståsen MS

TILLITSVALGTE
Revisor
Bjørn Baklid, Ernst & Young
Valgkomiteens sammensetning (til 31. juli):
Tone Ekroll Nerland, Lillestrøm MS
Sverre Sivertsen, DM
Sven Andre Hval, Kjølberg MS
Valgkomiteen (fra 1. august):
Knut E. Aasmundtveit, Horten MS
Elisabeth Aure, Kjølberg MS
Bernt Karolius, Finnsnes MS
REPRESENTASJON
Metodistkirkens barne- og ungdomsforbunds (MBU) landsstyre t.o.m. 31. juli:
Speiderkorpsets representant:
Helene Lillethun Botnevik, Bergen MS
Vararepresentant:
Ingrid Stene, Oslo Central MS
Metodistkirkens barne- og ungdomsforbunds landsstyre f.o.m. 1. august:
Speiderkorpsets representant:
Berit Roll Elgsaas, DM
Verv/oppgaver i MBU:
Leder av MBUs landsstyre:

Marte Odén Halvorsen, Finnsnes MS

Verv/oppgaver i NSF:
Forsyningssjef landleir 2009:
Styremedlem Speider-Sport:

Svein Otto Aure, Kjølberg MS
Cecilie Thompson Stokke, Grünerløkka MS

KORPSSTYRET
Korpsstyret har hatt fire møter i løpet av året, to på våren og to på høsten. Det ble
arrangert korpsting i Fredrikstad siste helg i mars. Det var i alt 110 deltakere. Foruten
korpstingssaker, var helgen lagt opp som treff for ledere, rovere og speidere.
Korpsstyret har én representant i MBUs landsstyre, for å tale speiderkorpsets sak og
holde seg oppdatert på MBUs arbeid. Landsstyret og korpsstyret hadde ett møte
sammen og samarbeidet om innholdet i stillingen til nyansatt MBU-prest, Frøydis Grinna.
Fra korpsstyret er korpsleder, visekorpsleder og kasserer representert i et felles
arbeidsutvalg (AU) sammen med de tilsvarende representanter i MBUs landsstyre. Felles
AU har i løpet av året hatt to møter. De viktigste sakene har dreid seg om økonomi,
fordeling av midler, samarbeid mellom styrene og ansettelse av MBU-prest.
Visekorpsleder deltok på KL/KS-samling i vårsemesteret, korpsleder i høstsemesteret.
Korpsleder deltok på metodistkirkens årskonferanse.
Korpsstyret har bidratt med stoff til Kløverliljen og til ms-speider.no.

BEVER- OG SMÅSPEIDERUTVALGET
Året 2009 har væ rt et av de travleste årene for utvalget og utvalgets medlemmer.
Tipshelg Oslo 23.-25 januar. 12 deltakere pluss tre fra utvalget. Tema denne gangen var
fisk. Tilbakemeldingen fra deltakerne var meget god.
På korpstinget 27.-29. mars deltok Berit og Jon Anders. Ca 15 deltakere fikk med seg
tips. Tema var bibelhistorie og mat.
Utvalget hadde 14.-16. august et planleggingsmøte i Stavanger før lederløft og tipshelgen
i januar 2010. Her var Berit, Wenche (ny) og John Steinar.
På Lederløft på Ingelsrud 28.-30. august bidro John Steinar og Jon Anders med tre fulle
kurs med temaet gourmetmat på tur og måloppdagelse. Tilbakemeldingene var meget
gode, og deltakerne tilfredse.
Jon Anders, Berit og John Steinar fra utvalget deltok på høsttur på Ingerhaug, Kjølberg
MS´ speiderhytte. Tema var småspeiderne ut på tur, med orientering og matlaging på
bål. Her deltok både småspeidere, ledere samt foreldre fra tre forskjellige grupper:
Mysen MS, Fredrikstad MS og Sarpsborg MS.
PEFFUTVALGET
På samlingshelgen sammen med utvalgene 30. januar ble ideer til kommende pefftreff
diskutert, og målet for året ble satt: "Å videreutvikle ferdigheter hos peffer og asser i MSNorge, og i tillegg bidra til å skape forbindelser mellom både grupper og enkeltpersoner”.
Peffutvalget har arrangert to pefftreff i løpet av året.
Under korpstinget 27.- 29. mars på Cicignon skole i Fredrikstad var peffene og assene
med på årsmøtet og det ble arrangert klatrekurs og facebook-kurs. På lørdagskvelden var
det god underholdning og de eldste peffene/assene fikk væ re med på roverleker, mens
de litt yngre hadde leker for seg selv.
Deltakerne fikk kjennskap til hvordan et
korpsting foregår og vi håper de vil delta på senere korpsting.
Høstens treff ble arrangert 27.-29. november på Vegårtun på Vegårshei. Det ble holdt
kurs om turplanlegging og kart og kompass. Det ble også en natt ute i gapahuker.
Deltakerne fikk erfaring i å danne samarbeid med mindre kjente personer og fikk
veiledning om hvordan væ re en god peff/ass.
Det ble planlagt et treff på landsleiren 2009 i Åndalsnes, men det ble ikke gjennomført.
Dette bør vi prøve å gjøre noe med til sommeren!
Alt i alt har det væ rt et fint år, og vi syns at målene har blitt godt oppnådd.
ROVERUTVALGET
Roverutvalget arrangerte rovertreff med roverbading og en smakebit av roverlivet for de
eldste peffene under korpstinget i Fredrikstad 27.-29.3.2009.
Det var skifte av leder og flere utvalgsmedlemmer i løpet av året.
25.-27.september var det kortkurs i forkant av korpsleiren på Ø ysand 2010.
Roverutvalget deltok og startet planleggingen av roverleir som skal væ re under
korpsleiren.

NEXUS – UTVALGET FOR INFORMASJON OG PROFILERING
Nexus – utvalget for informasjon og profilering – har også dette året hatt ansvaret for
korpsets hjemmeside http://ms-speider.no og Kløverliljen. I Kløverliljen har vi satset
spesielt på gruppenes bidrag i gruppestafetten og portrettintervjuer. Med unntak av
gruppestafetten, blir de fleste av sakene også publisert på hjemmesiden.
Vi har væ rt i dialog med Brobyggeren med tanke på å kunne levere faste speiderspalter.
Dette er fortsatt et mål, men prosjektet er foreløpig lagt på is. Dette har vi ikke hatt tid til å
gjennomføre.
Vi takker for alle bidrag fra korpsstyret, utvalg, gildet og grupper, men håper fortsatt på
flere bidrag. Vi ønsker å rekruttere flere medlemmer til utvalget, men har ikke lykkes med
dette. Vi er to som utgjør Nexus, og vi synes at arbeidet er spennende og morsomt, og
ikke minst viktig for speiderkorpset. Vi oppfordrer derfor korpsstyret og alle gruppene i
korpset om å hjelpe oss med rekrutteringen til utvalget.
UTVALGET FOR KRISTEN TRENING
Utvalget har bidratt med både andakter og bokomtaler i kløverliljen. På Korpstinget i
Fredrikstad deltok vi med kurset ”En speider er åpen for Gud …” sammen med MS
Gildet.
Har også deltatt på kortkurs i forbindelse med planlegging av korpsleiren 2010, sammen
med leirprester for kommende leir.
Utvalget har kjøpt inn et større andaktsopplegg fra Norsk luthersk misjonssamband
(NLM). Deler av det vil bli prøvd ut i løpet av våren 2010. Speidergrupper kan låne det
ved henvendelse til MBU-sekretæ r eller Anne-Brit L. Johansen.
BARNE- OG UNGDOMSSEKRETÆR
Camilla Gaarn Røed har væ rt MBU-sekretæ r og har håndtert post og gjort forefallende
kontorarbeid for korpset. Hun har også hatt kontakten med de andre korpsene.
ARRANGEMENTER
Følgende arrangementer er gjennomført i korpsets regi:
Korpsting i Fredrikstad
27.-29. mars
Samling for ledere på landsleir
30. juni
Kortkurs på Ø ysand (leirkomite)
23.-25. september
ØKONOMI OG EIENDELER
Årsresultatet for 2009 er på kr 51 668,10.
Speiderkorpsets datautstyr disponeres av Kløverliljen/Nexus. Korpsets eiendeler for øvrig
er samlet på lager på Metodistkirkens hovedkontor i Oslo samt en del historisk materiale
hos Karin Thompson.

GRUPPER OG MEDLEMMER
Korpset hadde 26 aktive grupper per 31.12.2009. Fem av gruppene har ikke aktivt
speiderarbeid (under 1-4 medlemmer). Antall registrerte medlemmer var 879, mens antall
betalende medlemmer var 788. For året 2006 var tallene henholdsvis 900 og 861.
Andelen betalende medlemmer under 26 år er 582 (636 i 2008). Vi kan altså se en svak
nedgang i antall medlemmer.
OPPSUMMERING
Korpset gjennomførte i mars korpsting på Cicignon skole i Fredrikstad. Korpsstyret har
bevisst jobbet for å endre formen og innholdet på korpstingssamlingen. Målet var å få
flere med på og skape engasjement for tinget. Tinget samlet ca 110 deltakere og av disse
var flertallet i speider- og roveralder. Kombinasjonen av tingsaker og treff ga utfordringer,
men også en god erfaring for hvilke tiltak og grep som bør gjøres for fremtidige korpsting.
Korpsstyret har brukt tid på å diskutere og gi innspill til leirkomiteens arbeid. Det er
gjennomført kortkurs på Ø ysand utenfor Trondheim hvor flere av korpsstyrets
medlemmer deltok aktivt. Korps- og visekorpsleder, samt barne- og ungdomssekretæ ren
var i september i Latvia sammen med Gildet. Besøket har gjort at korpsstyret har tatt
kontakt med og invitert en gruppe yngre ungdommer til korpsleir.
Korpsstyret har prioritert kontakt og oppfølgning med utvalgene. Det legges opp til årlige
januarsamlinger sammen med utvalg. Korpsstyret ser at bevisst jobbing gjennom utvalg
både er viktig og gir gode resultater. Sæ rlig er det hyggelig å fremheve at BeSmåUt
deltok på NSFs lederløft med sæ rskilt kurs for sin målgruppe.
Et viktig arbeid, om enn kanskje usynlig, gjelder korpsstyrets samarbeid med det øvrige
av MBU. Korpsstyret og landsstyret har hatt felles helg for styremøter, og for øvrig
samarbeidet gjennom arbeidsutvalg. Målet er å få mer bevissthet rundt styrenes
oppgaver og sunne drøftelser av veivalg og økonomifordeling.
Korpsstyret sporer mye engasjement og positiv aktivitet i korpset. Det er engasjerte og
bevisste speidere som deltar på våre arrangementer. Korpsstyret og utvalgene
planlegger aktivt for å beholde og øke engasjementet ytterligere.
Takk for innsatsen i speidergrupper, utvalg og prosjektgrupper!

Med speiderhilsen
korpsstyret
Knut Olav Seland
Berit Roll Elgsaas
Ingrid Stene
Martin Lillethun Johansen
Cecilie Thompson Stokke
Anne Hammerstrøm
Tormod Bjørnhaug Pedersen
Oslo, 8.2.2010

