
1 

 

2. Kristiansand FSK speidergruppe 
- Stiftet 14. mars 1915 – 

www.randesund-frikirke.no/2krsand   

  
ÅÅRRSSRRAAPPPPOORRTT  22000077  

  
 

I vår årsmelding til Randesund Frikirke, der vi er en del av 
barne- og ungdomsarbeidet, har vi de siste årene formulert 
målene våre omtrent sånn:  

• Lære barn og unge å ta ansvar for seg selv og andre 
• Være tydelige på at vi er en del av menigheten 
• Formidle en tro på Gud  
Når det gjelder de tradisjonelle speiderferdighetene 

mener jeg vi lykkes godt. På det som går på vår tilknytning 
til Randesund Frikirke har det skjedd en økning i 
bevisstheten vår de siste årene. Å formidle Gudstro kan vi 
stadig bli bedre på. Målsetningen til FriBU (alt barne- og 
ungdomsarbeidet i Randesund Frikirke) er: Å utruste til en 
levende tro for livet. Her skal vi gjøre vår del av jobben.  

2007 var igjen et år med høy aktivitet og mange 
speiderarrangementer. Friluftsliv er et viktig virkemiddel for 
å lære speiderne i alle aldre til å ta ansvar for seg selv og 
andre. Jeg mener at speiding er Norges beste lederutdanning 
for denne aldersgruppa. Det har vært mange turer, og jeg vil 
trekke frem vintertur til Hovden, pinseleir på sykkeltur i 
Danmark og kretsleir på Evje. Det skal nevnes at 3 av våre 
patruljer deltok i NM i speiding i Trondheim med 
respektable resultater. Vi har oså feiret at speiderbevegelsen 
rundet hundre år. Skjellsandaksjon, som etter hvert blir mer 
og mer en hønsegjødselaksjon, gir oss et årlig økonomisk 
fundament.  

Vårt store mål i året som kommer er å få reist et nytt 
speidersenter. Tegninger ligger inne på nettsidene våre. Her 
vil det være praktiske og økonomiske utfordringer som vi 
trenger hjelp med.  

Takk til baktropp, foreldre og alle som bidro ved 
kirkekaffe, turkjøring, skjellsandaksjon og alt det andre. 
Takk til lederne som trofast stiller opp på tirsdager og i 
helger for å gi barn og unge noe verdifullt å ta med seg 
gjennom livet. Takk til Vidar Lie som hoppet inn som vikar 
for meg som gruppeleder ett år.  

Jeg vil avslutte med noen vers fra Salme 8:  
     4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, 
        månen og stjernene som du har satt der, 
     5 hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,  
        et menneskebarn, siden du tar deg av det? 
     6 Du gjorde ham lite ringere enn Gud 
        og kronet ham med ære og herlighet. 

Gud som har skapt himmel og jord, har også skapt deg 
og meg. Vi er skapt i hans gode bilde, lite ringere enn Gud. 

Vi skal ikke tenke smått om oss selv og menneskene rundt 
oss, for det gjør ikke Gud! 

Med speiderhilsen,  
Glenn Austegard  

Gruppeleder 
 
 

S t a t i s t i k k  
Antall pr enhet Vår Høst 
Flokken...................... 24 30 
Troppen..................... 43 35 
Roverlaget.................. 9 9 
Ressurser................... 3 3 
Ledere ....................... 17 15 
Sum........................... 96 92 
 
Baktropp.................... 12 13 
 

 

 

FFLLOOKKKKEENN
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): 
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• 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 

• Bowling 
Vi har hatt 2overnattingsturer i løpet av året. I mars ble 

det gjennomført en vintertur til Robstadtun, og i oktober var 
det overnattingstur til Kvarodden. 

 
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 
Året som gikk har vært begivenhetsrikt som alltid! Det var 
et år på ”det jevne”, men mye moro hadde vi! Først var det 
vintertur, før det bar videre med sykkeltur og pinseleir i 
Danmark, der både noen og enhver fikk kjørt seg! 

Sommerens store begivenhet var kretsleira på Evje der 
vi i Roverlaget var med og hadde et særlig ansvar for 
haiken. Det var både planlegging og forberedelser, og da 
selve haiken gikk av stabelen var det mer enn nok å gjøre. 
Det ble mye ekstra labbing, men mange flotte 
naturopplevelser og nye bekjentskaper. Speiderne var også 
tålig fornøyde, men det er jo alltid noen av de som er med på 
haik som ikke burde ha dradd på haik. Ja, ja, de fleste kom 
seg jo gjennom på en eller annen måte. 

Ellers har vi hatt noen turer til Randøya der vi har kost 
oss veldig. Det er ikke alltid vi har hatt så voldsomt 
program, men har blitt bedre til å kjøre Panama og så har jo 
alltid Kai noen oppgaver til oss! Vi stortrives der ute på 
Øya, og kommer stadig tilbake! 

Natt-o-hoi gikk denne gangen av stabelen på Ådenvik og 
omegn. Vi hadde et forrykende vær, slik vi er vant til. Regn 

og vind og regn og vind. De fleste var skikkelig blaute, men 
alle var veldig fornøyd. Da Roverlaget var ute med blomster 
til grunneierne i etterkant av arrangementet, var ringen 
sluttet; vi måtte bare komme igjen. Blomster? Nei, det var 
for galt! 

Noen ganger har vi også drevet litt med fjellklatring. Det 
synes vi er veldig morsomt, og snart skal flesteparten av 
roveren delta på klatrekurs. 

Når høsten starta fikk vi også inn tre nye rover-
aspiranter: Elise, Sindre og Johanne. Vi er nå ca 7 aktive 
rovere, skjønt noen ganger er vi flere og noen ganger færre. 
Det viktigste er dog at vi trives og koser oss med 
speidingen! Vi gir oss ikke med det første og gleder oss til 
nok et speiderår med mye moro! 

 Alltid budd! 
Trygve Grana 

Lagleder 
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BRAKKE 28 
Randøya 

 

Samarbeidsprosjektet med 7. 
Kr.sand sjø og 2. Kr.sand FSK på 
Randøya. 

                                                 
Kristiansand kommune overtok 
Randøya Fort fra forsvaret i 
2002. Øya ble da tilgjengelig for 
allmenheten. Bruken av hyttene 
skal ikke bære preg av være 
privat. Hyttene har derfor 
”militærpreg” utvendig. 

2.Kristiansand FSK 
disponerer hytta sammen med 7. 
Kristiansand sjø på 5 års 
leiekontrakt (som kan forlenges). 
Øvrige brakker disponeres av 
skolene, jeger & fisk, 
orintologisk- og zoologiforening 
og naturvernforbundet. 

Hytta er ei gammer brakke 
på ca 100 kvaderatmeter. Den er 
innredet med gang, 4 soverom, 
kjøkken og 2 stuer / allrom. Det er 
sengeplass til 2+1 på hvert soverom = 
12.   

Kjøkkenet 
inneholder 
kjøleskap, komfyr, 
innlagt 
sommervann (v/k), 
micro og er godt 
utrustet for 10-15 
stykker.  

Hytta er 
gjenstand for 
kontinuerlig 

oppussing, og har bl.a fått nytt tak, nytt 
elektrisk, nye senger / madrasser, 
maling ut- og innvendig.  

Oppgradering av kjøkkenet står på 
dagsorden.  

2. Kristiansand er en flittig bruker 
av stedet. Vi reiser på flokk-, tropp- og 
rovertur.  

2. og 7. har arrangert flere felles 
pinseleirer på stedet.  Aktivitetene er 
typisk i speiderens ånd men vi gjør 
også dugnad for Kristiansand 
kommune så som å rydde gjenngrodde 
stier  for kvist og rydde søppel i 
stranda. 

Ledere benytter også stedet på 
sommeren hvor de finner ro og hvile.  

 
For brakkestyret 

Kai  

 

 

S/B  PANAMA 
 
 

 

2.Kristiansand FSK har fått ”ny, 
gammel” speiderbåt. Selve båten har vi 
hatt ett par år men utseende er nytt. 
Etter omfattende saging, kutting, mek-
king og enda mer jobbing er nå S/B 

PANAMA en realitet. Båten som vi 
fikk i gave, som er fra 1982, er 26 fot 
lang, stikker ca 0,8 m dypt, er utstyrt 
med en to-sylindret SABB diesel på 30 
Hk (ferskvannskjølt) og veier gode 

2000 kg. 
Båten fikk nytt utseende vinteren -07. 
Ingen av dugnadsfolkene er eller 
kommer til å bli båtbygger men det er 
ikke tvil om at båten vekker oppsikt. 
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Andre båtførere kikker veldig 
”misunnelig” etter S/B PANAMA. 
Båten er enkel å kjøre, lite forarbeid 
med å starte opp og tåler en støyt. 
Båten ligger fortøyd v/ 
Dvergsnestangen Senter og kjører for 

det meste ut til Randøya, som vi er 
medleier i ei hytte. Båten kan kjøres av 
ungdom over 16 år, etter at 
båtutvalgets leder har gitt opplæring 
og funnet speideren / lederen skikket. 

(Har kandidaten båtførerprøven er det 
absolutt en fordel.) 
 

Skip-o-hoi. 
 For båtlaget 

Kai 
 

 

BAKTROPPEN 
 

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 har i 2007 
bestått av: Helga Dvergsnes, Thom 
Lauritsen,  Einar Mydland, Øystein 
Løvås (kasserer), Lars Jørgen Grana 
(”spesialkonsulent” ved skjellsand-
aksjonen), Knut Haukalid, Kåre 
Pedersen, Jostein Furholt, Øystein 
Tønnessen (Bliksheia), Laila Duesund 
Helland, Reidun Råsberg og Finn E. 
Isaksen.  

Vi bare nevner det: Det er stadig 
plass for flere i baktroppen! Om ikke 

annet enn for å være en 
beredskapstropp, når det trengs en 
ekstra innsats på et eller annet område. 
I tankene nå er ikke minst det nye 
speidersenteret. Da trengs utvilsomt 
ekstra innsats. 

 
Dette har vi gjort. Baktroppen har i 
2007 vært involvert i de vanlige, faste 
arrangement: 

I første rekke den årvisse 
skjellsandaksjonen, (som i 2007 bare 
ble hønsegjødsel). Og som alltid var 
det god og hyggelig innsats fra 
foreldrene! (Resultat: Netto 21.266 kr.) 

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

Ikke minst har deler av baktroppen 
(les: Einar, sammen med gruppe-
ledelsens Kai) vært med i prosjekter 

knyttet til ”skipsflåten”; salg av s/b 
Anne og oppsjaining av nybåten s/b 
Panama. 

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 barn og ungdom kan trives i 
speideren. De trenger støtte, opp-
fordring 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 

 
 

 


