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2005 har vært et aktivt og innholdsrikt år for 2. Kristian-
sand FSK. Vi fylte 90 år, og hadde flere markeringer i 
den forbindelsen. Vi stod som medarrangører av NM i 
speiding på Dvergsnestangen. Der hadde vi også den 
beste NM for ”anne” sin del, med 4 patruljer blant de 
35 beste, og beste patrulje på 4. plass. Speiderne og 
roverne har også vært på landsleir på Ingelsrud.  
 
I småspeiderne er det fullt opp og ventelister for å 
komme inn. Troppen er større enn den har vært på 
mange år. Ledersituasjonen er ganske god, med en 
del nye ledere særlig i småspeideren. Vi savner likevel 
en jenteleder til i troppen. 
 
Det er fortsatt stor aktivitet på Randøya, som vi dispo-
nerer sammen med 7. Kristiansand, og aktiviteten 
forventes å bli enda større når vi får båten i gang igjen 
etter at den har vært i stykker i lengre tid.  

2005 vil også bli husket som året vi begynte å rive 
brakkene på speidersenteret etter et par årtiers 
tjeneste. Det er en stor utfordring i 2006 å finne ut hva 
vi, sammen med menigheten, ønsker å gjøre med 
bygningssituasjonen.  
 
Jeg vil takke alle foreldre for innsatsen under skjellsan-
daksjonen, og alle speiderledere og baktroppen for 
den uvurderlige innsatsen de gjør for å gi et suverent 
fritidstilbud til barn og unge i Randesund.  
 
Jeg hilser til slutt med et ord fra Ef. 2, 10: ”For vi er 
hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, 
som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå 
inn i dem.” 

Med speiderhilsen, 
 Glenn Austegard 

gruppeleder 
 

 

FLOKKEN
2005 har vært et aktivt år for flokken. Mange er vi også. Til 
tross for at 18 småspeidere ble ”avlevert” til troppen høsten 
2005, bestod flokken av 47 medlemmer ved årsslutt. 
Ledersituasjonen var også god, til sammen 7 stk. (Asbjørn 
Dvergsnes, Inger Johanne W. Hansen, Ragnhild Kjellevold, 
Lars Erik Langbråten, Eva Nesje, Frode Salvesen og Tor 
Ole Jakobsen.) 

Noen endringer har vi gjort i løpet av året. Det ble 
opprettet en ekstra guttepatrulje og en jentepatrulje, og alle 
aktiviteter har vært felles for både jenter og gutter. Så langt 
har dette fungert godt. 

Vi har prøvd å legge opp til et variert program. Fra 
tradisjonelle speideraktiviteter til fritidsaktiviteter som ikke 
ligger innenfor det som muligens kan kalles speiderens 
kjerneområder. Dette har det vært litt debatt om på 
planleggingsmøter, men i gjennomsnitt ligger aktivitetene i 
trygg avstand fra sofaspeiding. 

Vi nevner i fleng (med typiske speideraktiviteter nevnt 
først): 

• Førstehjelp 
• Knuter 

• Bruk av kniv, sag og øks 
• Pakking av sekk og fjellvett 
• Steking av pinnebrød på bål 
• Flagg og flaggdager 
• Kveldskonkurranser 
• Sykkeltur 
• Klatring på Samsen 
• Med mer 

 
Vi har hatt tre overnattingsturer i løpet av året. I mars ble 

det gjennomført en vintertur til Robstadtun., i juni hadde vi 
en miniSMULleir på Randøya, og i oktober var det tur til 
Kvarodden. 

I 2005 har vi ikke vært så flinke til å delta i aktiviteter 
utenfor egen gruppe. Vi kommer sterkere tilbake i 2006! 

 
Speiderhilsen  

Tor Ole  
flokkleder  

 

 

TROPPEN  
Speideråret 2005 er nå forbi, og vi kan igjen sette oss ned og 
mimre over alle de fine speideropplevelsene vi sitter igjen 
med.  

Troppen telte 36 speidere fordelt på 5 patruljer ved 
inngangen av 2005. De har møtt flittig opp hver tirsdag året 
igjennom. De fikk alle tatt ”Vær Beredt Merke”, som er et 
av de nye grunn-merkene i speiderbasen som alle skal 
igjennom. Ellers så hadde vi mange emnekvelder, klatring 
på Samsen, skøytedag, kveldskonkurranser, opplegg for 

flokken, Randøytur og selvfølgelig den store 
skjellsandaksjonen.  

Av turer på våren kan vi nevne Bjørnevannstur i februar, 
Holmenkolltur i mars, Pinsetur til Randøya samt patruljetur 
innimellom…… Det var stort sett bra oppmøte på 
troppsturene vi hadde, men kan alltids bli flere. Det er jo 
turene som virkelig er speiding og hvor en får prøvd seg 
med speiding i praksis.  
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En annen stor begivenhet som var på våren var selvsagt 
90-års jubileet til speidergruppa vår. Det ble arrangert 2 
kvelder med åpent speidersenter, hvor alle ”gamle” speidere 
ble invitert til å komme og se på hvordan vi ”speidet” i dag. 
Det ble også holdt en jubileumsgudstjeneste hvor vi fikk 
hilsen i fra kretssekretær Bjarne Egil Abrahamsen.  Alle 
speidere og ledere fikk både jubileums-speidergenser og -t-
skjorte, som vi ble sponset fra en snill ”onkel”. 

 
Sesongens store høydepunkt var uten tvil landsleiren 

FRI:05 på Ingelsrud. Den ble arrangert i begynnelsen av juli 
og hadde ca 8000 deltakere fra hele landet, samt noen 
utlendinger. Det var en kjempeopplevelse fra start til slutt, i 
et fantastisk fint vær hele uken, ja nesten for varmt for noen 
av oss…..   

Det som jeg tenker mest tilbake på er blant annet åpnings- 
og avslutningsleirbålet, start-kampen, hvor oss sørlendinger 
marsjerte gjennom hele leiren, kledd i gult og svart, og sang 
startsangen til alle de 8000 rundt omkring i leiren, hvor vi 
vant både supporterkampen og kampen mot Fredrikstad. I 
tillegg husker jeg bussturen frem og tilbake, som en noe 
varm opplevelse i en 2-etasjers buss, uten aircondition og 
tett opp mot 40 grader.  Og masse masse mer……. 

Tror alle hadde en kjempefin leir med mange gode minner 
å se tilbake på. 

 
Sommeren gikk og så kom høsten med 15 nye aspiranter, 

som kom fra flokken og inn i troppen. Patruljene blir igjen 
fylt opp med flere nye speidere, og noen av de eldste gikk 
over i roverlaget. Litt trist er det å ”miste” noen til roverne, 
men blir fort glemt når de nye kommer og setter sitt preg på 
troppen. 

 
Høsten ble litt spesiell for oss i år, på grunn av NM i 

Speiding som ble arrangert av blant annet vår gruppe og 
hvor troppslederne var sterkt delaktig i arrangementet. 
Derfor ble høsten litt preget av det.  

Vi deltok på reg.pat.konk i september i Terneviga, hvor vi 
tok de fire første plassene, som igjen kvalifiserte til NM-
deltakelsen. Det var kjempesterkt og det er historisk sett 
ingen annen gruppe i Norge som har hatt 4 patruljer med i 
ett og samme NM tidligere. Gratulerer også for de sterke 
plasseringene i NM, med Ulv – 4. plass, Ørn – 8. plass, 
Ekorn – 31. plass og Røyskatt – 34.plass. Gratulerer !!!!! 

 
Vi hadde også en troppstur ut til Randøya i november, 

hvor vi lå inne på hytta vår, samt lånte skolens hytte til 
overnatting. Det var en flott høsttur, hvor vi blant annet gikk 
igjennom en del emner til Vær-Beredt-Merke.  

I tillegg så var vi selvfølgelig på Natt-O-Hoi, som i år ble 
vunnet av Ekorn patruljen. Gratulerer til dere. Det ble 
arrangert nord for Timeneskrysset i et vanlig guffent vær 
(snøvær).  

Så var det avslutning med premieutdeling for Natt-O-Hoi, 
og Flagg- og Bannerkonkurransen.  Røyskatt ble 
flaggpatruljen, og gratulerer til dem.  

 
Vil til slutt få takke alle speiderne og lederne som har 

vært med og satt sitt preg på speideråret 2005, med 
deltakelse på møtene og turene. Takker for deres 
engasjement og innsats i året som er gått, og så håper vi på 
et nytt og spennende speiderår i 2006. (Ledere ved årsslutt: 
Vidar Lie, Geir Seim, Tone Reme Kleiveland og Sigbjørn 
Kleiveland.) 

I 2006 er det ingen sommerleir, så derfor får vi kanskje 
finne på noe annet spennende, hvem vet.. Håper også at vi 
snart har speiderbåten i gang igjen, slik at vi kan komme oss 
ut på hytta på Randøya igjen. 

     
Med vennlig speiderhilsen 

Sigbjørn Kleiveland 
troppsleder  

   

Fra patruljene: 
 

Røyskatt  
Våren.  Patruljen består av: patruljefører 
Johanne, assistent Hanna, Ida, Helene og 
Karoline.  

 Lise og Erle begynte i speideren utover 
våren. 
Ø 11 januar: oppstart.  
Ø 11-13 februar: vintertur til Bjørnevann. 
Veldig gøy tur. De som var med: Johanne, 
Hanna, Ida, Lise 
Ø 15 februar: Samsen. 
Ø 1 mars: Besøk av RBS. Lærte første-
hjelp.  
Ø 7 og 8 mars: Tut og Kjør.  
Ø 11-13 mars: Holmekollen. Tur for fører-
patruljen. De som var med: Johanne og 
Hanna. 
Ø De to neste gangene lagde vi og 
gjennomførte vi opplegget for små-
speiderne.  
Ø 8-10 april: patruljetur til Sukkevann. De 
som var med: Johanne, Hanna, Ida, Erle og 
Lise.  
Ø 19 og 20 april: Aktiviteter rundt anne’s 
90 års jubileums uke.  
Ø 24 april: speidergudstjeneste.  
Ø 13-15 mai: pinseleir på Randøya. Vi var 
sammen med 7. Kristiansand sjø. De som 
var med: Johanne, Hanna, Ida, Erle, Lise og 
Karoline.  

Ø 7 juni: avslutning på Dvergsnestangen. 
Ø 2-7 juli: landsleir FRI:05, på Ingelsrud. 
de som var med: Johanne, Hanna, Ida, 
Karoline, Lise og Erle.  
 

Høsten.  Patruljen består av: 
patruljefører Johanne, assistent Ida, 
Hanna, Helene, Erle, Lise og Karoline.  

Utover høsten fikk vi opp aspirantene 
Ingrid og Marte.  
Ø 23 august: Oppstart.  

De to neste gangene var det KKK og  
Emnekveld.  
Ø 20 september: aspirantopptagelse.  
Ø 24-27 september: Den regionale 
patruljekonkurransen. Vi kom på en sterk 
4. plass, og var videre til NM. De som var 
med: Johanne, Ida, Hanna, Erle og Lise.  
Ø 30-2 september: Tur for vandrerne til 
Åseral med kretsen. Det var gøy, og vi ble 
kjent med andre speidere, fra andre 
grupper. De som var med: Johanne  
Ø 7-9 oktober: NM i speiding på 
Dvergsnestangen. Det endte til slutt på 35. 
plass, men vi lå så høyt som på 12. plass i 
løpet av konkurransen. De som var med: 
Johanne, Hanna, Ida, Erle og Lise.  
Ø 11 oktober: vi var på Dvergsnestangen og 
plukket søppel etter NM.  

De to neste gangene lagde og 
gjennomførte vi opplegg for flokken. 

Ø 1 november: merkedag. De eldste 3 i 
patruljen hjalp lederne på post, for å lære 
de minste førstehjelp.  
Ø 4-6 november: Tur til Randøya. Det ble 
en ganske våt, men gøy tur. Gjorde en del 
til ”vær beredt merket”. De som var med: 
Karoline, Erle, Lise, Marte og Ingrid.  
Ø 8 november: Svømmehallen. Vi gjorde 
litt for ” vær beredt merket”. 

De to neste gangene var det KKK og 
øvelse til speidergudstjenesten. 
Ø 25 november: Natt-o-hoi. Det var 
kjempe gøy, i år, som i fjor osv.. Vi kom på 
en sterk 2. plass, bak Ekorn. De som var 
med: Johanne, Ida, Hanna, Ingrid og 
Marte.  
Ø 26-27 november: Patruljetur. Vi lå på 
parkeringen ved speidersenteret. De som 
var med: Johanne, Ida, Hanna og Ingrid.  
Ø 27 november: speidergudstjeneste. De 
som var med: Johanne, Ida, Hanna, Ingrid 
og Marte.  
Ø 6 desember: juleavslutning. Året ble som 
vanlig avsluttet med is, brus og 
premieutdeling. Disse ”plasseringene” har 
vi fått dette halv året.  

- 4. plass: regionalen 
- 35. plass: NM 
- 2. plass Natt-o-hoi 
- flaggpatrulje 
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Vi er egentlig fornøyd med plasseringene 
og positivt overrasket over å bli flagg-
patrulje. Patruljen har vokst større sosialt 
og på medlemsfronten. 

Vi har hatt et supert speider år.  
Hilsen Johanne  

(peff) 

Ekorn 
Våren besto patruljen av: Elise peff, 
Katrine Ass, Karina sekretær, Ingrid, 
Isolde, Elisabeth og Benedicte.  
Ø Vi hadde oppstart den 11. januar og vi 
fikk program for våren 2005.  
Ø 11.-13. mars var det førerpatrujen som 
skulle til Holmekollen, avreise fra 
speidersenteret fredag kl 17. Neste dag 
fulgte vi 30 km damer og 50 km herrer. 
Det ble ingen gull denne dagen. Til middag 
fikk vi de gode Spis karbonadene. På 
søndag så vi på hopprenn. Leiren ble 
pakket sammen og vi var hjemme i 20 
tiden.  
Ø 14. og 15. april var det ”tut og kjør”. 
Som vanlig, en god inntektskilde.  
Ø Den 19. mars fylte vi 90 år, og da var 
det jubileumsuke med bløtkake og brus på 
tirsdagen.  Foreldrene var invitert. Vi 
hadde også opplegg på speidersenteret 
med pinnebrød, pannekakekasting, 
rapelering, førstehjelp og båttur til 
Randøya. Dette hadde vi i to dager.  
Ø 13.- 16. mai var det pinsetur, dødsgøy! Vi 
var selvfølgelig sammen med 7. Kr. sand 
sjø, men det er jo hyggelig. Vi hadde 
båtturer, orientering, noen vågale som 
bada, det var 8 til 11 grader i vannet. På 
søndagen den 15. kom småspeiderne på 
besøk.  
Ø 27.-29. mai hadde vi patruljetur, Elise, 
Katrine og Elisabeth. Dårlig oppmøte. Vi 
sov på Tangen og så gikk vi til speider-
senteret og sov der en natt. Vi fikk mye 
besøk og vi spiste mye god mat og lagde 
forskjellige ting.  
Ø 7. juni var det avslutning på Dvergs-
nestangen, med bading, volleyball og 
grilling. Ekorn ble flaggpatrulje dette 
halvåret.  
Ø 2.-7. juli var det ”Fri:05”, en kjempetur 
med mye gøy. Bussen gikk fra speider-
senteret og opp til Ingelsrud utenfor Oslo. 
Vi fikk en fin leir plass. Vi tok mange 
merker og lærte mye. Vi hadde en veldig 
annerledes haik, vi ble nemlig behandlet 
som flyktninger... Vi fikk se Start kamp og 
vi vant selvfølgelig. HEIA START! Det var 
konsert meg Don Juang Drakula og Sandra.  
 

Høsten 2005. Patruljen besto nå av: 
Elise peff, Katrine ass, Karine sekretær, 
Benedicte, Elisabeth og de nye små: Ida, 
Aurora og Anne Siri.  

Ø Oppstart den 23. august. Info. 
Ø 20. september kom de nye opp i troppen.  
Ø 24.-25. september. Reggen, alle 
patruljene fra andre kom videre til NM 
Ø 30. september til 2. oktober. Tur for 
vandrere. Den var kjempe gøy. Vi hadde 
mye gøy program og noen hel sprøe påfunn. 
Rbs hadde mye førstehjelp. Vi fra 2.Kr.s. 
hadde mye gøy og vi sov alle på samme rom. 
”Trangt!”  
Ø 7.-9. oktober NM. Utrolig mye 
forskjellige oppgaver. Alle var nesten like 
gøye. Det var jo 2. Krs. som hadde 
opplegget og det var sikkert derfor det 
var så gøy. Vi i Ekorn hadde forberedt litt 
og syns dette var gøy. Vi kom på en 31. 
plass og var fornøyde.  
Ø 4.-6. november. Troppstur til Randøya. 
Det var ikke så mange med på denne turen, 
vi hadde ”vær beredt” merket. Det holdt vi 
på med nesten hele turen. Vi sov på hytta 
til skolene og lederne hadde vår hytte. Det 
regnet nesten hele tiden, så vi grilla inn på 
en skogsplass der det ikke regnet så mye.  
Ø 19.-20. november patruljetur. Dårlig 
oppmøte med Elise, Katrine og Karine. Vi 
sov på speidersenteret. Vi sov i gapahuk. Vi 
hadde mye gøy. 
Ø 25. november. ”Natt-o-hoi” var kjempe, 
mange bra poster, greit med skremming og 
det virket som alle syns det var gøy. Ekorn 
vant ”natt-o-hoi”, og det var vi selvfølgelig 
veldig fornøyd med.  
Ø 6. desember. Juleavslutning med is og 
brus. Ekorn havna på 3. plass totalt dette 
halvåret.   
 

Ulv 
Nå er året 2005 slutt. Dette har vært et 
kjempe år for 2. Kristiansand speider-
gruppe. Mange gøye turer og spennende 
aktiviteter. Vi har vært med i NM i 
speiding, som Sørlandet krets arrangerte 
og landsleir i sommer.  

Vi startet opp året som vanlig, med 
møter som vi har hver tirsdag hver eneste 
uke hele året. Den første turen i 2005 var 
vinterturen til Bjørnevannshytta. Første 
natta skulle vi sove i hytta, andre natta 
skulle vi sove i telt. Dette var en veldig gøy 
og spennende tur.  

Den neste turen kom ikke før i pinsen. Da 
skulle vi på tur til Randøya på hytta til 
gruppa vår. Vi skulle møte på brygga på 
Dvergsnestangen for å ta båten vår ut til 
hytta. Denne turen ble også en vellykket 
tur med bunkersutforskning og bitte litt 
bading.  

Så har vi kommet til den store turen 
dette året, ja kanskje selve høydepunktet 
for noen. Fri05, den stor landsleiren. Den 
skulle finne sted på Ingelsrud like ved 
Eidskog. Siden det er ganske langt dit tok 

vi buss. Det ble en lang og varm busstur. Da 
vi kom frem fikk vi se store jorder 
tettpakket med telt og speidere fra hele 
Norge. Vi fant plassen vår og rigget en leir 
vi også. Resten av den første dagen gjorde 
vi ingenting annet. Neste dag var det 
åpningsleirbål der vi fikk hilst på arr-
angørene av leiren. De neste dagene gikk 
med til forskjellige aktiviteter. Så kom vi 
til haiken, dette året skulle haiken være 
basert på et rollespill. Vi skulle late som om 
vi var en flyktningsfamilie på vei over 
grensen til et annet land i Afrika. Dette 
innebar lange køer og mye venting som også 
er enn del av hverdagen til flyktinger. Da vi 
var kommet tilbake etter haiken gjenstod 
ikke så mye. Siste dag var det et 
avslutningsleirbål. Dette ble et knakende 
bra leirbål med norske kjente artister på 
scenen. Så til sist dro vi hjem, etter en 
knakende god leir, med et minne vi kom til 
å ha med oss resten av livet.  

Ut i september kom vi til den Regionale 
Patrulje Konkurransen som skulle bli 
arrangert i Terneviga i Vågsbygd. Det er 
her man må prestere godt for å komme 
videre til NM i speiding. Denne 
konkurransen gikk svært bra for 2. 
Kristiansand speidergruppe. Det var 4 
patruljer fra vår gruppe som deltok og alle 
kom videre til NM. Dette er det beste 
resultatet i vår speidergruppe vi noen gang 
har fått.  

I år skulle NM være på Dvergs-
nestangen, og lederne i vår speidergruppe 
ble hovedansvarlige for arrangementet. Da 
vi møtte opp på Dvergsnestangen i slutten 
av høstferien fikk vi utdelt et program. På 
programmet stod praktiske oppgaver, teori 
oppgaver, orientering og en rundløype. Da 
vi var ferdige med dette, var det 
premieutdeling. Vi i Ulv, ble den beste fra 
vår gruppe, med en sterk fjerdeplass som 
vi alle er godt fornøyd med.  

Den neste turen var i begynnelsen av 
november, vi skulle til Randøya igjen. Denne 
gangen skulle vi sove inne i hytta.  Dette 
var en gøy tur med mye sprell og tøys.  

Så endelig kom vi til Natt-o-hoi. Dette 
skjer en sen og (forhåpentligvis) stormfull 
novemberkveld. Da skal vi speidere gå en 
rundløype i skogen og løse oppgaver. 
Roverne skal være rundt i skogen for å 
skremme oss. Dette er veldig gøy og 
spennende.  

Så gjenstår bare en ting: Takk for et 
flott år sammen med alle speidere. Jeg 
håper 2006 blir et like spennende speider 
år! 

Skrevet av Håvard Magne Fagervoll,  
Peff i Ulv.

 

 

ROVERLAGET 
 

(Her har det også skjedd mye i 2005. Men på grunn av ”inntrufne omstendigheter” vil årsrapporten foreligge litt forsinket. 
Ledere har vært Markus Mikkelsen, Eivind Rødland-Widerøe (kun våren) og Trygve Grana.) 

 
 
 



Årsrapport 2005  
2. Kristiansand speidergruppe FSK 

 

4 

BAKTROPPEN 
 

Hva er vi  
Baktroppen er en liten, ”eksklusiv” gruppe 
av speiderforeldre og speidervenner som 
først og fremst er til i håp om å gjøre det 
lettere for speiderlederne å være nettopp 
det. Slik at ikke alltid speiderlederne også 
må gjøre alt det andre som trengs for å 
drive et speiderarbeid. 
 
Hvem er vi 
Etter litt omdefinering i 2005 sier vi at 
baktroppen nå består av: Berit Tønnessen, 
Torhild Ekberg Einar Mydland, Øystein 
Løvås (kasserer) og Finn E. Isaksen.  

I tillegg har vi fått etablert noe vi 
kaller baktropp-ressursene, et lite knippe av 
villige personer vi spør når det er spesielle 
behov i speideren. Og de villige er: Lars 

Jørgen Grana (”spesialkonsulent ved 
skjellsandaksjonen”), Knut Haukalid, Kåre 
Pedersen, Jostein Furholt og Øystein 
Tønnessen (Bliksheia). 

 
Dette har vi gjort 
Baktroppen har i 2005 vært involvert i de 
vanlige, faste arrangement: 

I første rekke den årvisse skjellsand-
aksjonen, Og som alltid var det god og 
hyggelig innsats fra foreldrene! 

Dernest speidergudstjenesten 1. søn-
dag i advent, med ansvar for kirkekaffeen. 

Dessuten var det behov for å rive 3 
brakker på speidersenteret i desember.  

Og ikke minst har deler av baktroppen 
(les: Einar) vært med i ombyggings-
prosjektet for den nye speiderbåten. 

Forøvrig har kasserer og tidvis andre 
fra baktroppen deltatt på de månedlige 
speiderledersamlingene. 

 
Til slutt 
En sterk oppfordring til speiderforeldrene 
(om noen leser dette?) om virkelig å gjøre 
sitt til for at deres håpefulle kan trives i 
speideren. De trenger støtte, oppfordring 
og interesse fra foreldrene! Er det noe dere 
lurer på eller er misfornøyd med – ta 
kontakt med speiderelederne eller med oss i 
baktroppen. Speiderarbeidet er mer viktig 
enn noensinne! 

For baktroppen:  
Finn E. Isaksen 

 

 

Noen speiderglimt fra 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


