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Året 2006 har for 2. Kristiansand FSK vært preget av 
høy aktivitet med mange turer og arrangementer. Vi 
hadde i året som gikk med fire patruljer i NM i 
speiding. To speidere deltok på årets speiderting.  

I småspeideren er det for tiden noen ledige plasser 
til nye speidere. I troppen er det relativt fullt, men det 
er fremdeles plass til noen flere speidere. Leder-
situasjonen har i 2006 vært ganske god, men vi ser 
behov for å få med nye ledere til småspeideren fra 
høsten 2007 da enkelte ledere vil gå ut i et års 
permisjon. Det vil bli behov for både mannlige og 
kvinnelige ledere. Ledersituasjonen i troppen er bra, 
men vi vil gjerne ha med en ekstra jenteleder. 

Det har i 2006 vært stor aktivitet på Randøya, som 
vi disponerer sammen med 7. Kristiansand. Hytta har 
gjennom året blitt betydelig oppgradert takket være 
innsatsen til enkelte ildsjeler. Båten ”Anne” har også 
blitt satt i stand igjen etter at den var i stykker i en 
periode. Vi har i løpet av året fått en ny båt som blir 
neste prosjekt. 

 Flere av  brakkene på Speidersenteret ble revet i 
løpet av året da de var i en slik forfatning at de ikke 

lenger var egnet til bruk. Vi har nå begynt arbeidet 
med planer for et nytt speidersenter og ser det som en 
stor utfordring for 2007.  

Baktroppen sto også i 2006 for en flott gjennom-
føring av skjellsandaksjonen, noe som gir speideren et 
verdifullt økonomisk fundament. Jeg vil takke både 
baktropp og foreldre for den innsats de gjør i denne 
sammenheng. 

Så vil jeg spesielt takke alle speiderledere og 
baktroppen for den fantastiske innsatsen de gjør ved å 
gi av seg selv og sin egen tid for å skape et meget 
verdifullt fritidstilbud til barn og unge i Randesund.  

 
Jeg hilser til slutt med et ord fra Filipperne 1, 6: 

”Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning 
i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.” 

 
Med speiderhilsen 

Vidar Lie 
Gruppeleder 

 

 

 

FLOKKEN
2006 har vært et aktivt år for flokken.. Til tross for at 16 
småspeidere ble ”avlevert” til troppen høsten 2006, bestod 
flokken av 18 medlemmer ved årsslutt. Ledersituasjonen var 
god, til sammen 6 stk. 

Noen endringer har vi gjort i løpet av året. Det ble 
opprettet en ekstra guttepatrulje og en jentepatrulje i fjor, nå 
har vi redusert igjen til 2 jentepatruljer og 2 guttepatruljer 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 plan-
leggingsmøter, 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 
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• 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 var vi på 
Smul-leir på Hamresanden og i oktober var det overnattings-
tur til Sukkevann. 

Speiderhilsen  
Tor Ole Jakobsen 

Flokkleder 
 

 

TROPPEN  
Speideråret 2006 er nå forbi, og vi kan igjen sette oss ned å 
mimre over alle de fine speideropplevelsene vi sitter igjen 
med.  

Troppen telte ca 40 speidere fordelt på 5 patruljer ved 
utgangen av 2006. De har møtt flittig opp hver tirsdag året 
igjennom. Troppen har hatt nok et fint opplevelsrikt år, med 
mange flotte turer. Vi var igjen på vintertur med ca 40 
speidere i telt på Hovden i ca 20 – 25 minusgrader, og så var 
det Holmenkollen Skifestival på sitt niende år. 
Reg.patruljekonkurranse i Lyngdal tok vi de tre første 
plassene i tillegg til 5. plassen. Derfor ble det igjen 
deltakelse i NM i Lillestrøm i Juni, hvor 3 av patruljene 
deltok i et særdeles flott vær, men litt for mye mygg….. 
Innsatsen var igjen upåklagelig. 

Det som har vært spesielt i 2006, er at det ikke var noe 
sommerleir og dermed fikk vi ”fri” hele sommeren. Litt trist, 
men så kommer vi sterkt tilbake i år igjen… 

Jeg må igjen få skryte av at de er veldig flinke til å stille 
opp på tirsdagsmøtene, og ikke minst de aller minste. På 
møtene vi har hatt i høst har vi vært igjennom førstehjelp, 
klatring utendørs, hatt opplegg for flokken, speideropp-
tagelse på Randøya, og ikke minst Natt-o-hoi for å nevne 
noe. 

Vi fikk i høst inn en veldig flott gjeng i fra flokken, som 
virkelig har satt ”farge” på troppen. Det er fint å se at det er 
noen som har mye energi i seg…… 

I høst var vi på en flott vandretur til Ljosland og 
Lakkenstova  i et høstlig vær med tåke og litt regn utpå 

natten, men ellers en fin tur med en flott gjeng. Vi håper at 
vi skal få til en vandretur hver høst med vandrerne, som en 
god start på et nytt speiderår. Fjellturer er jo noe av det 
fineste man kan ha på høsten, så det tror jeg at er viktig å få 
speiderne med på. 

Troppsturen i november ble lagt til gamle erverdige 
Tussevangen, speiderhytta vår på Justvik (v/Grotjønn). Der 
fikk vi en flott tur til Den omvendte båt, samt ørretfiske i 
bekken med bare ”nevene”, og det var de yngste som var 
ivrigst der. Det er godt å få vist fram Tussevangen, som 
faktisk ligger i et fint turterreng, når man bare først kommer 
opp til hytta.. 

Til slutt vil jeg få takke alle sammen i troppen som er 
med å sette sitt preg på speiderarbeidet, og uten akkurat deg 
vil ikke speideren være den samme. Det er også flott å se på 
de eldste som tar ansvar overfor de yngste, og sånn håper jeg 
vi kan fortsette med i vårt speiderarbeid, for på den måten 
vil vi skape ansvarsbevisste speidere.  

Alle har så mye å lære av hverandre, og den minste ting 
på tur eller leir vil noen lære av nettopp deg. 
 
Takker igjen for en flott innsats til dere alle, i året 2006. 
 

Vær Beredt !! 
Sigbjørn Kleiveland 

Troppsleder 
     

  
   

 

ROVERLAGET 
Så tar vi pennen fatt, atter en gang, og spør oss selv: Hva 
gjorde vi egentlig i fjor? Er det noen som kan huske hva vi 
gjorde i fjor? Som regel husker ingen noen ting, men etter å 
ha tenkt seg godt om begynner plutselig brikkene å falle på 
plass… Sånn nogenlunde i alle fall. 

I sånne generelle trekk tror jeg vi alle kan skrive under 
på at vi har hatt det greit i året som gikk. Vi har kost oss og 
hatt mye moro! Rovermøtene har vel kanskje ikke vært 
100% effektive hver gang, men greit har vi hatt det. Det har 
også blitt noen turer i speiderbåten vår, og da helst den 
oransje båten Panama. Det har vært turer bare for turens 
skyld og turer til Randøya med overnatting. En kan med 
andre ord si at vi har fått et nærere forhold til øya og hytta 
der ute! Vi har også blitt ganske begeistra for fjellklatring, 
og det er noe vi kommer til å gjøre mer i året som kommer! 

Hvis vi prøver oss på en liten kronologisk gjennomgang 
av fjoråret, blir det naturlig å starter med det første først. 
Først var det disse herre vinterturane som har for vane å gå 
til Hovden/Bjørnevann og Holmenkollen, og ikke til 
Ropstadtun (Skrekk og gru!). Hvor vi var i fjor kan jeg ikke 
huske, men skulle jeg satsa penger, måtte det bli på Hovden 
eller Ropstadtun. Selv var jeg ganske opptatt i det 
tidsrommet, ettersom jeg var på ”frilufts-ferie” i Fyresdal i 
Telemark. Det er liksom et stort sort hull i hukommelsen. 
Ellers var det sikkert en flott vintertur, med gnistrende flott 

vær og kalde netter. Alt i alt en flott vintertur! Denne gangen 
var heldigvis veden på plass da vi kom fram, tror jeg… 

I Holmenkollen ble det hoppet på ski. Menyen var litt 
mer variert enn på noen av de tidligere turene; det var ikke 
bare hamburgere. Heldigvis! Men man skal ikke glemme at 
snadder 70 er riktig god kost på speidertur. En av dagene 
stod vi langs skisport og ropte på folk som løp rundt i trange 
kondomdrakter. Da ropte vi for det meste: Heia, heia! 
Gjerne flere ganger etter hverandre. Det er ganske moro for 
de som ikke har prøvd det før, og kan herved anbefales på 
det varmeste! 

Så var kom pinsa og med den pinseleira. Atter en gang 
på Randøya. Jeg husker ikke så mye, hvilket nok betyr at vi 
hadde det greit. Det var blant annet noen rovere som 
gjennomgikk de skumle ritualene i roverprøven, og de ble 
opptatt som fullgode rovere. Hurra! Ellers gikk tida med til å 
rydde og fikse ting på hytta og på øya, og når vi ikke gjorde 
det koste vi oss! 

Ettersom våren nærmet seg og vi ikke skulle delta på 
noen større leir dette året, fant vi i roverlaget ut av vi ville på 
vår egen ”sommerleir”. Den skulle være på Randøya og i 
båten. Som planlagt så gjort. I alle fall i grove trekk! Noen 
av oss var litt fram og tilbake på grunn av sommerjobb og 
slikt, men vi fikk god til å feriere. Det var kjempefint vær og 
godt og varmt i vannet! 
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Da høste plutselig kom ble det nok en tur til Randøya, 
men ikke med så veldig mange deltakere. Jeg tror vi var to, 
men det var ikke til hinder for å ha det moro! Før har jo 
blant annet Sigbjørn og Terje hatt vinterspeidingtur til 
Holmenkollen, alene. Som de, koste vi oss! 

Så kom Natt-o-hoi! Høstens store begivenhet. Denne 
gangen avholdt på Drange. Vi hadde ei flott løype, også 
denne gangen med 1.Høvåg som gjester! Skjønt vi fikk også 
storfint besøk av noen andre ”gjester” i en bil med 
saftblander på taket. De var spent på hva som skjedde her, 
siden det smalt litt og de hadde fått inn noen telefoner fra 

”bekymrede” naboer. Tingene ordnet seg nok en gang for 
oss… Været var fint, men akkurat i det vi var ferdige og 
skulle til å sende speiderne hjem, begynte det å høljregne. 
Oh, yes! God timing! 

 
Alt i alt et flott speiderår!  

Alltid budd! 
Trygve Grana 

Lagleder 
 

 

 

BRAKKE 28 
Randøya 

 

Brakke 28, som 2. Kr.sand disponerer 
sammen med 7. Kr.sand sjø, er ei 
100m2  ”forsvars”brakke på sørsiden 
av østre Randøy. Vi disponerer den i 
partallsuker. Hytta er ei perle som 
speiderne, rovere og ledere benytter i 
ny og ne, både i weekender og i uka. 
Det ble arrangert pinseleir hvor det var 
ca 70 speidere og ledere som hadde en 
fin lang-weekend. I pinsa utfører vi ei 
økt  for Kristiansand parkvesen med f. 
eks. rydding av vegetasjon og søppel. 

Det er også utført en del dugnad på 
huset. Av det kan nevnes nytt belegg 
på taket, malt utvendig, alt av 
elektriske ledninger og el-innstallasjon 
er nytt. Innvendig er noen vinduer 
malt, men noe gjenstår. 

Hytta er også uleid til Sørlandets 
Krets og Leirskolen på Randøya. 

Besøk denne perle ytterst i 
skjærgården!!! 

For brakkestyret 
Kai  

 

 

S/B ANNE 
Speiderbåten S/B Anne hadde 
landkjenning 
fram til mars 06. Da fikk den inn ny 
motor (en Perking 50 hk) Siden mars 
har den hatt sin plass ytterst på brygga 
på Dvergsnestangen. S/B Anne har 
vært brukt av rovere og ledere til turer 
til Randøya, fisketurer og lederturer. 

Den er også brukt til ”kameratkjøring” 
av Midtagder Friluftsråd , KOT og 
diverse foreninger. 
Motoren på S/B Anne har vært i bruk 
ca 125 timer i 2006.  

For båtlaget 
Kai 

 
 

BAKTROPPEN 
 

Hva er vi  
Baktroppen er en liten, ”eksklusiv” 
gruppe av speiderforeldre og speider-
venner som først og fremst er til i håp 
om å gjøre det lettere for speider-
lederne 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 
Baktroppen besto ved årets begynnelse  
av: Berit Tønnessen, Torhild Ekberg, 
Helga Dvergsnes, Einar Mydland, 
Øystein Løvås (kasserer), Lars Jørgen 
Grana (”spesialkonsulent” ved 
skjellsandaksjonen), Knut Haukalid, 
Kåre Pedersen, Jostein Furholt, 
Øystein Tønnessen (Bliksheia) og Finn 
E. Isaksen.  

Så sluttet Berit og Torhild sist 
sommer. Og etter å ha vært med siden 

2001, sier vi bare en hjertelig takk for 
innsatsen! 

Men hva gjør vel det? For deretter 
sa Laila Duesund Helland og Reidun 
Råsberg seg villige til å gå inn i deres 
sted. 

Vi bare nevner det: Det er stadig 
plass for flere i baktroppen. 

 

Dette har vi gjort 
Baktroppen har i 2006 vært involvert i 
de vanlige, faste arrangement: 

I første rekke den årvisse 
skjellsandaksjonen, Og som alltid var 
det god og hyggelig innsats fra 
foreldrene! (Resultat: Netto 32.385 
kr.) 

Dernest speidergudstjenesten 1. 
søndag i advent, med ansvar for 
kirkekaffeen. 

Så ble resten av de innerste 
brakkene på Speidersenteret revet. Og 
nye planer (drømmer?) foreligger....  

Ikke minst har deler av baktroppen 
(les: Einar, sammen med gruppe-
ledelsens Kai) vært med i prosjekter 
knyttet til ”skipsflåten”; s/b Anne og 
nå innkjøpt en båt nr 2 som er klar for 
ombygging. 

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

 

Til slutt 
En sterk oppfordring til speider-
foreldrene (om noen leser dette?) om 
virkelig å gjøre sitt til for at deres barn 
og ungdom 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 

 


