Årsmelding for metodistkirkens speiderkorps 2021
Speideråret 2021 har vært sterkt preget av pandemien og smittesituasjonen over hele
landet. Både vårsemesteret og høstsemesteret har vært amputert og mange speidermøter
og arrangementer har dessverre måttet avlyses.

Korpsstyrets arbeid
Med svært liten speideraktivitet, har styrets hovedfokus har dette året vært å holde
motivasjonen oppe for korpsets grupper og ledere.
Gruppeledere, nytt og gammelt korpsstyre, biskop, tilsynsprester og hovedstyrets leder har
fått en hilsen fra korpsstyret, og nye jakker fra Tufte med korpsets logo. Dette som takk for
god innsats og som motivasjon til videre arbeid. Logoen er godt synlig og også er ment å
promotere både metodistkirken og speiderkorpset.
Et prosjekt med en ny speidersang og promoteringsvideo er også i gang. Dette arbeidet vil
fortsette i 2022.
Alle grupper fikk tilbud om å søke om 10 000,- til valgfri bruk i 2021 – De fleste av gruppene
takket ja til tilbudet.
Korpsstyret har fra mars 2021 bestått av følgende medlemmer:
• Korpsleder: Ole Martin Andreassen, Fredrikstad MS
• Visekorpsleder: Vegard Gulli, Lillestrøm MS
• Sekretær: Rino Hermansen, Fredrikstad MS
• Kasserer: Thomas Gulli, Lillestrøm MS
• Styremedlem: Erika Kurahachi, Fredrikstad MS
• Styremedlem: Karoline Marie Andersen, Horten MS
• Styremedlem: Ida Marie Nerland, Lillestrøm MS
• Varamedlem: Atle Stokke, Grünerløkka MS
Korpsstyret har hatt tre digitale møter i vårsemesteret.
På høsten hadde styret ett digitalt møte og kunne endelig
møtes fysisk på Lillestrøm i november.

Medlemstall
I 2021 ble Mysen MS nedlagt.
Ved utgangen av 2021 har korpset 501 aktive medlemmer.
Dette er en nedgang på 42 medlemmer (7,73%) fra 2020.
Aktive medlemmer under 26 år har gått ned med 43,
(10,80%) til 355.

Peffarbeid og roverarbeid
Peffutvalget har bestått av:

•
•

Maren Krokeide Ottesen, Bergen MS
Eris Lyd Moronski, Grünerløkka MS

Roverutvalget har bestått av:
• Marie Aarum Hølland, Kjølberg MS
• Celina Che Phan, Kjølberg MS
Roverarbeidet har vært begrenset av pandemien og gjeldende restriksjoner. En gruppe
rovere planla en tur til Galdhøpiggen som ikke lot seg gjennomføre.
På høsten ble det planlagt og invitert til vintertur til Solstølen på Haugastøl. Turen er tenkt
gjennomført februar 2022

Ny avtale med NSF
Korpset har sammen de andre 4 andre korpsene, arbeidet for en ny tilslutningsavtale med
NSF. Denne avtalen presenteres på korpstinget 2022

Nye hjemmesider
Korpset vil lage nye hjemmesider i samarbeid med MBU og Metodistkirken i Norge. Nye
sider vil være på plass i løpet av 2022

Jubileum 2024
Speiderkorpset er 100 år i 2024. Korpsstyret vil samarbeidet med MS-gildet om dette
jubileet. Det er satt av penger til en jubileumshelg/korpsting og en egen markering på
korpsleiren dette året. MS- gildet arbeider med en poåådateriong av boken fra 75 årsjubileet
m.m

Utvalg for kristen trening
Utvalg for kristen trening har i 2021 bestått av:
• Camilla Gaarn Røed, Grünerløkka MS (leder)
• Ole Martin Andreassen, Fredrikstad MS
Ole Martin Andreassen hadde en gudstjeneste for
Agendaleiren på Kvernmoen 2021. Vi har satt i
gang arbeidet med et nytt andaktshefte som skal
gis ut i 2022

Representasjon
Tre representanter fra korpsstyret deltar i et
felles arbeidsutvalg (AU) sammen med de
tilsvarende representanter i MBUs landsstyre.
Korpsstyret er representert i MBUs landsstyre.
Korpsleder har deltatt på følgende
arrangementer:

•
•
•

korps- og kretsledersamlinger
MBU sine styremøter
Metodistkirkens årskonferanse

Arrangementer
På grunn av pandemien har det vært lite aktivitet også i 2021.
Korpsstyret har arrangert én digital ledersamling i høstsemesteret.
I samarbeid med Fredrikstad MS og Kjølberg MS har korpsstyret planlagt peff-treff og
ledersamling i Fredrikstad. Denne har blitt utsatt flere ganger.
Ny dato er satt til 22. – 24. april 2022.

Kommunikasjon med gruppene
Korpsstyret har kommunisert med medlemmene gjennom e-post, ms-speider.no og korpsets
Facebookside.

Tillitsvalgte Revisor:
Knut Østbye, RevisorGruppen Mæland og Østbye AS

Verv og oppgaver
NSF
•

Daglig leder Speider-Sport AS: Svein Otto Aure, Kjølberg MS

Ressursteam Timoteus/ MBUs lederutdanning
•

Ole Martin Andreassen, Fredrikstad MS

Ansatte
Ellen Irene Klepaker har i 2021 vært ansatt i 25 % stilling i korpset. Hun har håndtert post
og gjort forefallende kontorarbeid for korpset samt deltatt på samlinger. Hun møter også
jevnlig de andre korpsenes ansatte. Ellen er en god ressurs og støtte for korpset.

Underskrifter

Ola Martin Andreassen
Korpsleder

Erika Kurahachi
Styremedlem

Vegard Gulli
Visekorpsleder

Karoline Marie Andersen
Styremedlem

Rino Hermansen
Korpssekretær

Ida Marie Nerland
Styremedlem

Thomas Gulli
Kasserer

Atle Stokke
Varamedlem

