Lyngstien 1, 4056 Tananger tlf. 41510707

Tananger, høsten 2017

SØKNAD OM STØTTE TIL HØSTUTLODNING
Til gamle og nye støtte-medlemmer!!
Vi vil først og fremst rette en takk til Dem / Deres firma for gaven vi fikk til den årlige høstutlodningen i 2016. Gruppen
er meget glad og takknemlig for at speiderarbeidet har så stor appell til enkeltindivider og bedrifter i nærmiljøet. Bare
ved hjelp av velvillighet fra private og næringslivet kan vi være i stand til å gi speidere det tilbudet vi ønsker å gi dem.
Mange av speiderne (og foreldrene) er ivrige loddselgere, noe som resulterte i gode inntekter og at vi var istand til å
realisere noen av planene vår, bl.a. har vi oppgradert vår stolthet S/S Makrellen..
1. Tananger Sjøspeidergruppe ble startet januar 1973, den gang som landspeidergruppe og ren guttegruppe. I 1980
fikk gruppen status som sjøspeidergruppe da vi gikk til innkjøp av båt. Det er en meget aktiv gruppe som har ukentlige
møter for hver enhet; bever, småspeider, stifinner og vandrertropp samt rovere. Vi arrangerer en rekke turer, både til
sjøs og til lands. Det er ikke få helger og kvelder lederne bruker til møter og turer i opplæringsøyemed og i tillegg
vedlikehold av utstyr for gruppen, selvfølgelig helt vederlagsfritt. Speidertilbudet gjelder fra 1. klasse og oppover. Vi har
over 200 medlemmer (236 medlemmer i 2016).
Å drive speiderarbeid, i særdeleshet sjøspeiding, er ikke billig, selv om vi er nøysomme og forsøker å gjøre
vedlikeholdsarbeid på dugnad, arrangerer inntektsbringende aktiviteter og står på utover hele året; kun med ett for
øyet: Å skaffe midler til gruppen til beste for den enkelte speider.
Gruppen eier en 43' fiskebåt som er ombygget til seilbåt; "Makrellen". Dette er en trebåt som krever enormt med
ressurser, men som også er en stolthet for gruppen og et viktig virkemiddel i opplæringen for å beholde våre
medlemmer i den alderen da mange slutter i organisasjoner. Makrellen framstår som en perle blandt trebåter i
lokalmiljøet. tillegg har vi fire plast Maxi 77, 1 Jouvet seilbåt, kanoer, 6 stk. 1-kronen og VG-joller som benyttes av de
yngste. Gruppen er også i den heldige situasjon å eie en gammel hytte på Horve. Alt dette, samt speiderlokaler (disse
eies av kommunen) er aktiva som krever ressurser, både økonomiske og menneskelige.
Vi har møtelokaler i det gamle bedehuset ved Tananger Ring og i det såkalte Nilsenhuset på kaien i havna, enn så
lenge, men dette skal rives og vi har fått tilbud om lokaler i en barnehage..
Vi håper at De, også i år, kan støtte oss, enten med en gevinst, pengegave eller gavekort. Kanskje dere har gaver igjen
siden jul, gaver etter ONS, kundegaver eller annet liggende som kan benyttes som gevinst? Gavekort er også lurt å gi,
da får man kundene inn og kan selge for mer enn kortet tilsvarer. Inntektene fra utlodningen vil gå til sikkerhetsutstyr
til Makrellen og opprustning av Maxier. Eventuelle pengegaver vil bli benyttet å kjøpe gevinster for og kan settes
inn på vår konto 3206.20.89732.
Har De en gevinst vi kan hente, vennligst kontakt undertegnede som da vil sørge for at så skjer. Vi er interessert i alle
former for gevinster; alt vil bli mottatt med like stor takk. Vennligst send en mail til lovise.maland@getmail.no . Ellers
vil en av gruppens ledere ta personlig kontakt med Dem i løpet av høsten enten over telefon eller ved personlig
frammøte.
Trekningen til høstens utlodning vil finne sted sondag 22. oktober 2017.
Vi ville sette stor pris på om De kontakter oss for et positivt svar og ser fram til et godt samarbeid med Dem.
PÅ FORHÅND TAKK FOR HJELPEN!

Med vennlig speiderhilsen
1. Tananger Sjøspeidergruppe
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