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Det har gått et nytt speiderår, og vi har i grunnen gjort 
mye av det vi pleier å gjøre. Vi har sendt noen patruljer 
til NM med gode resultater. Vi har vært på leir, 
overnattet ute, hatt speidergudstjeneste og arrangert 
Natt-o-hoi med skumle innslag. Mange speidere har 
sovet ute for første gang, det er blitt spist mange svidde 
pølser. Vi har blitt blaute, og frøset, og solt oss i 
godvær. Det har vært lange leirbål med sanger og 
samtaler. Unge patruljeførere har hatt med seg yngre 
speidere på overnattingstur, og speiderne har løst 
mange oppgaver i fellesskap. Noen har kanskje fått 
med seg sin første andakt. Og jeg kunne fortsatt ei 
stund til.  

Kort sagt det er gjort enormt mye verdifullt. Takk 
til alle speiderledere og deres familier som gjør det 
mulig å drive speiderarbeid. Og takk til foreldre som 
sender barna sine til oss.  

Speiderens kjerneverdier er vennskap, samarbeid, 
opplevelser og friluftsliv. I Frikirkens speiderkorps 
peker vi på han som er vår beste venn. Jesus sier at 
ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for 
sine venner. Enda viktigere enn alle de andre viktige 
tingene vi gjør i speideren er å vise at det finnes en Gud 
som elsker oss og som har gitt sitt liv for oss for at vi 
skal kunne komme til Han.  

Det nye speidersenteret som vi håpte skulle stå 
ferdig i 2008 er ikke på plass, men det rykker stadig 
nærmere. Vi har i dag en godkjent rammetilatelse for å 
gå i gang med byggingen. For å få reist nybygget vil det 
kreve innsats fra ledere, rovere, speidere og foreldre. Vi 
kommer helt sikkert tilbake med forespørsler om 
bidrag på forskjellige måter.  

Med speiderhilsen, 
Glenn Austegard 

Gruppeleder 
 
 

S t a t i s t i k k  
Antall pr enhet Vår Høst 
Flokken ................ 35  (24) 31  (30) 
Troppen ............... 34 (43) 45 (35) 
Roverlaget ............. 9 (9) 17 (9) 
Ressurser .............. 3 (3) 3 (3) 
Ledere ................. 19 (17) 20 (15) 
Sum..................... 98 (96) 117 (92) 
 
Baktropp .............. 11 (12) 11 (13) 
 
(Forrige år i parantes)

 

 

FFLLOOKKKKEENN
Vårens program var først preget av vinteraktiviteter. Vi 
hadde vår årlige tur til Robstadtun 25.-26. Januar. Ca 
25 barn var med oss i noe grått vær  og slapseføre. Vi 
fikk ikke brukt skiene den gang, men vi lagde stemning 
med fakkeltog og festlig underholdning på kvelden. 

Når det ble litt mildere i været lagde vi fiskeredskap 
og hadde fisketur. Mange fikk sitt fiskemerke for flittig 
arbeid, selv om fisken ikke bet på kroken… 

De fleste speiderne fikk også sitt ”Jeg er beredt” 
merke, som vi har holdt på med gjennom et helt år. 

Pinseleir var en ny opplevelse for de ca 15 som 
skulle over i troppen til høsten. Kjempeflott vær og en 
forsmak på troppens ledere/patruljer. 

Neste tur var SMUL leir 2008. 25 speidere fra 2. 
reiste med buss til Kvås. Etter en lang tørkeperiode 

med mye godt vær, gjorde at all bålbrenning ble 
forbudt. På leirbålsamlingene om kvelden måtte vi sitte 

tett sammen for å holde varmen. Det var mange gøye 
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og populære aktiviteter - lefsebaking var en av dem.   

 

Etter sommeren startet vi opp med mange nye 
speidere. Vi ble litt overrasket da det bare var 1 ny 
jente som kom. Heldigvis har det økt på med mange 
flere, og nå er vi 11 jenter og ca 15 gutter. 

Etter at vi begynte med speideropptakelse for 3. 
klassinger, har vi funnet ut at speiderprogrammet må 
inneholde mye lek og aktivitet. 

Av ledere har vi i dag 5 personer + flere ressurs-
personer. 

Hilsen lederne i 2. Kr.sand,  flokk. 

 

 

TROPPEN  
Speideråret 2008 er nå forbi, og vi 
sitter igjen med alle de gode 
speiderminnene fra turene og 
arrangementene vi har hatt. 

I troppen telte vi ca 40 speidere 
fordelt på 5 patruljer ved utgangen 
av 2008. Troppen har hatt nok et 
opplevelsesrikt år, med mange flotte 
turer.  

Vi startet med Bjørnevannsturen 
i februar, med snøhuleovernatting på 
fjellet som den største opplevelsen 
for de minste. Det er litt spennende å 
sove ute i snøhule for første gang, 
men en speideropplevelse som det er 
gøy å se tilbake på. Dagen etter var 
det nedfarten fra fjellet ned mot 
Bjørnevann som var den store 
utfordringen, men alle kom ned hele, 
uten de store skadene. 

Og så var det tid for 
Holmenkollen Skifestival  i mars, og 
det for ellevte året på rad. Det triste er jo at i år ikke 
blir noe skifestival pga. arrangementet er flyttet til 
Trondheim. Det var uansett en flott gjeng som dro 
innover og var med å sette sitt preg ved 
Frognerseteren.   

Skjellsandaksjonen ble også i år gjennomført med 
stor hjelp ifra alle speiderforeldrene som stiller flittig 
opp på årets speiderdugnad. Takk til dem for den 
innsatsen de gjør denne dagen. 

Regionale patruljekonkurransen var i år på Paulen 
Gård og med meget god oppslutning fra kretsen. Men 
selv med sterkere konkurranse, tok våre patruljer 1. og 
3. og 4. plassen med Ulvepatruljen på topp. Gratulerer 
med kjempeinnsats nok et år og kvalifiseringen til NM. 

Pinseleira ble i år igjen arrangert på vår flotte plass 
på Randøya sammen med 7. Kr.sand Sjø. Der var det 
som vanlig båtliv, bading, fisking og andre 
speideraktiviteter som sto i fokus, samt Feltjakketur 
for de eldste speiderne. Alltid like spennende å bli 
sendt ut på en holme for å ”overleve” en natt med 
begrenset mat og utstyr. Det var igjen et nydelig vær 
hele helgen og en fantastisk plass å være på. 

NM i Speiding var i år på Solli gård i Asker. Det var 
i år 20-års jubileum og åpningen av NM sto selveste 
Kronprinsesse Mette Marit for. Ekstra gøy var det at 
hun besøkte Røyskatt etterpå åpningen hvor hun hilste 
på alle i patruljene før hun ble med inn i teltet deres 
hvor de utvekslet litt speidererfaringer (se bildet). 
Konkurransen var igjen veldig tøff og til slutt var det 

arrangørgruppa som gikk av med seieren, altså Hauk 
fra 1. Skaugum. Våre tre patruljer gjorde en flott 
innsats, med Ulv i spissen med en 14. plass.  

Så var det korpsleir på Dvergsnestangen i slutten av 
juni. Der var vår deltakelse veldig dårlig, noe som 
skyldtes litt forskjellige ting. Litt for nærme kanskje og 
så var det egentlig i Nord-Norge leiren skulle ha vært. 
Likevel var det en kjempefin leir, med kun 6 speidere 
og 2 ledere fra vår gruppe. Vår gruppe hadde som 
vanlig ansvar for Haiken som i år ble litt annerledes 
enn vanlig, siden det ble båttur m/overnatting ute ved 
Dvergsøya for alle speiderne. Alle som deltok på leiren 
var veldig godt fornøyd og syntes det hadde vært en 
alle tiders leir. 

Høsten kom og vi fikk startet speideråret med en 
flott vandretur fra Langeid og inn til Gaukhei. Vi var ca 
15 speidere/ledere som fikk med seg en kjempefin 
turopplevelse i fjellheimen. 

I år kom det veldig mange nye over i troppen, pga 
vi fikk over to årskull. Det var nærmere 20 unge 
speidere som kom over til oss i troppen på 
speideropptakesen på Randøya. Det er en sprudlende 
gjeng som har glidd fint inn i miljøet. Noen av de eldste 
speiderne har sluttet, og derfor er vi veldig mange unge 
speidere i troppen for øyeblikket.  

Turbotur til Nygård hadde vi i slutten av oktober, 
med ca 20 speidere/ledere. Flott tur med litt regn, men 
mye gøy. 
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Tussevangen var vi på 7.-9. november, med dagstur 
på lørdag til Vennesla (kommune). Vi fikk også fisket 
litt i bekken etter ørret, men i år så fikk vi dessverre 
ikke tak på han.. Dermed ble det pølser og kylling som 
grillmat på kvelden.  

Høsten store høydepunkt var igjen NATT-O-HOI, 
som i år var lagt til området rundt Fylkesgrensa/-
Bronseplassen mot Høvåg. Det var for en gangs skyld 
fint vær helt til vi skulle hjem, da kom regnet. Det var 
en fin løype og samlingsplass roverne hadde rigget opp 
og alle speiderne var ekstra fornøyde når de kom i mål 
til pølser og varm drikke servert av gruppeledelsen. 
(Harald/Kai). De minste ble nok noe trøtte etter hvert 
som de fikk varmen igjen rundt bålet, og den natten 
var det nok ekstra godt å komme hjem til en varm og 
god seng. Takk for god innsats av alle.  

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 ansvars-
beviste 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 

2008. 
Vær Beredt !! 

Sigbjørn Kleiveland 
Troppsleder. 

 

ROVERLAGET 
Det har igjen, i år, som i fjor, som året før, vært et 
begivenhetsrikt år å se tilbake på! Vi har vært på 
mange turer, alene og sammen med resten av gruppa. I 
året som gikk var vi ca. 15 rovere, med noe varierende 
oppmøte. Stort sett var vi rundt 10 stk. på hvert 
rovermøte. 

I februar var det tur til hytta vår på Østre Randøy. 
Den bare preg av et ikke alt for intensivt aktivitetsnivå, 
men var koselig og riktig så innholdsrik. På Randøya er 
det bare fantastisk deilig, uansett årstid! 

Kort etter bar det videre på vintertur til Bjørne-
vann. Første natt inne på hytta, andre natt ute i snø-
hule. Vi var omtrent 10 rovere som sov i samme 
snøhule. Det var kjempemoro å endelig få sove i ei 
ordentlig snøhule, selv om det var i overkant friskt å 
skulle ut å gjøre sitt fornødne om natten; det var 
nemlig snøvær og 
stiv kuling (minst!). 
Resultatet ble vel så 
som så... 

Neste stikkord er 
Holmenkollen. Inn 
for å ”delta” (som 
tilskuere) under 
Holmenkollen 
skifestival. Sove i telt 
like ved løypa, og 
heie fram de norske 
utøverne. Så lenge 
man fyrer i ovnen 
om natta er det bare 
fryd og gammen! Det 
store målet hvert år 
er å komme på tv, 
noe som stort sett lar 
seg ordne hvis man bare går tilstrekkelig inn for det. 

Innimellom alle disse turene drev vi selvsagt på 
som ”vanlig” på rovermøtene hver tirsdag; vi var både 
ute og inne, på fremmede plasser og velkjente 
områder. Det var i det store og hele et vidt spenn i 
aktivitetene! 

Mai var ensbetydende med pinseleir. Og som ofte 
før: på Randøya! Sammen med vår ”vennskapsgruppe” 
fra Vågsbygda blei det ei knall lita leir. Tur med 7. sjø 
er ikke å forakte! Det var sjøaktiviteter og en god del 
rydding på øya. Vi hadde også en utrolig spennende 

katapultkonkurranse. Det var selvsagt også mye 
grilling og et sabla bra leirbål! 

Årets sommerleir var korpsleiren på Dvergsnes-
tangen. Det var litt rart å ha den i sin egen bakgård, og 
dette var nok medvirkende til at vi ikke var så mange 
fra vår gruppe, spesielt få rovere. Men, vi hadde ansvar 
for haiken og da kom det mange rovere og ledere med 
og hjalp til. Det var en haik vi fikk mye skryt for i 
etterkant. Får vi i ”Anne” en oppgave, løser vi den med 
stil! 

Høsten startet opp med vandretur fra Langeid til 
Gaukhei, tur retur. Det var en intensiv, men flott tur! 
Alle var ikke i like god form, men sånn er det ofte. Vi 
traff noen ”hyggelige” hytteturister i Stakkedalen, som 
ønsket oss riktig god tur videre. Været varierte noe og 
det var sågar litt snø i lufta; da var det deilig å komme 

fram til Gaukhei å fyre 
opp i ovnen og lage en god 
middag! Hjemveien gikk 
greit, men de siste 
bakkene ned til riksveien 
blei sabla lange. Noen fikk 
noen saftige og deilige 
gnagsår! Men, pytt! 

Ellers var det en del 
planlegging av Natt-o-hoi. 
I november hadde vi en 
hyttetur til Bortelid, der vi 
både koste oss, var ute i 
skogen og planla litt Natt-
o-hoi. Vi hadde bl.a. en 
tur til Kvitevann og spilte 
en del Super Nintendo. 
Dessuten laget vi mye god 
mat! 

Helga til første søndag i advent var nok en gang 
duket får årets nattmanøver, Natt-o-hoi. Denne gangen 
i traktene rundt Bronseplassen, men på andre siden av 
veien, mot Sørlandsparken. Vi var usedvanlig heldige 
med været, og regnet kom ikke før vi skulle til å dra 
hjem! De fleste speiderne fikk seg en liten støkk, men 
tror de syntes det var gøy. Vi i roverlaget hadde en alle 
tiders kveld/natt. 

 
På vegne av roverlaget, 

Trygve Grana 
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BRAKKE 28 
Randøya 

 

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

                                                 
Brakke 28 på Randøya er i stadig 
utvikling. Det er svært gunstig at vi 
deler ansvar for brakka med 7. 
Kristiansand Sjø. Da er vi sammen om 
vedlikehold av brakka og pleie av 
naturen på øya for øvrig. 

Den største forbedringen i år har 
vært montering av nytt kjøkken. Takket 
være Stein Justnæs fikk vi kjøpt et tipp-
topp moderne kjøkken fra konkursboet 

”Vårt Kjøkken” til en svært gunstig pris 
(bare kr 3000,-) Skap, benker og utstyr 
ble montert på en dag med kyndig hjelp 
av Stein. 

Det er også montert to nye ”gamle” 
vedovner, og med disse i bruk er det 
mulig å holde varmen i brakka, selv 
vinterstid. 

Vi leide ut brakka til en ungdoms-
fest. Det resulterte i at den flotte 
markisen på østveggen av bygget ble 
ødelagt av en gjest. Oppgjør er 
imidlertid kommet på plass, og det 
setter oss i stand til å reparere skaden. 

Speiderne er positive til 
Randøya. Vi rydder busker og kratt, 
og holder plener og veier ved like. 
Våren -08 ryddet hytteansvarlig fra 7. 
og undertegnede strømledninger som 
hadde falt ned for mange år siden. Disse 

innholdt kobber og det ble solgt for ca 
5000 kr ! 

Samarbeidet med andre aktører på 
Randøya er utmerket, og vi utveksler 
bygninger både med skolene og 
heimevernet. Dette er svært gunstig når 
vi har turer med mange speidere. 

Randøya blir også benyttet av 
speidekretsene på Agder til kurs-
virksomhet, og til dette formålet er 
stedet nærest ideelt. I pinsa arrangerte 
vi felles pinseleir. Det ble en fortreffelig 
langhelg med mye gøy for alle 
deltakere. 

Det er ikke behov for betydelige 
jobber på brakke 28 på Randøya i 2009, 
men et stort behov for en speider-
innsats med å rydde stier for busker og 
kratt. 

Kai Lindal                                     
hytteansvarlig 

 
 

S/B  PANAMA 
 
 
 

2 Kristiansand FSK sin speiderbåt S/B 
PANAMA ligger trygt fortøyd  på 
Dvergsnestangen når den ikke er i bruk. 
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. Startvillig som 
den er, har den tatt mang en tur til 
Randøya hvor vi disponerer ei brakke, 
og diverse fisketurer med speidere og 
ledere.  

Båten ble også brukt til to aktiviteter 
på Korpsleiren sommeren -08. Frakte 
leirdeltakere ut og inn på haik og 
fiske/opplevelsestur Dvergsnestangen – 
Kirkesundet- Skippergada- 

Dvergsnestangen. Dette 
var aktiviteter som 
speiderne satt stor pris 
på. 
Båten var på slipp tidlig 
på våren -08. Ble stoffet 
og diverse vedlikehold. 
Det samme må gjøres 
våren -09. Det er ellers 
ikke behov for de store 
jobber på   S/B PANAMA. 

Skip-o-hoi. 
Kai Lindal                                                                                             

båtansvarlig 

 
 

BAKTROPPEN 
 

Baktroppen er en liten, 
”eksklusiv” gruppe av speiderfor-
eldre 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. Baktroppen har i 2008 
bestått av: 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.  

Laila Duesund Helland sluttet nå 
ved årsskiftet, men vi har fått ”etterfylt” 

med Audhild Strømme. Takk til Laila 
for flott innsats. (Litt moro var det vel 
også, Laila?) 

 
Dette har vi gjort. Baktroppen har i 
2008 vært involvert i de vanlige, faste 
arrangement: 

I første rekke den årvisse vår-
aksjonen, (som i 2008 fortsatt var 
hønsegjødsel). Og som alltid var det god 
og hyggelig innsats fra foreldrene! 
(Resultat: Netto 22.237 kr, praktisk talt 
som forrige år.) 

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

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

Til slutt. En sterk oppfordring til 
speiderforeldre 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 

 


