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Nok et begivenhetsrikt speiderår er til endes, og vi 
har mye å kikke tilbake på! Stor landsleir på 
Åndalsnes, 7.plass i NM i speiding, pinseleir på 
Randøya og mange fine speidermøter. Vi har vært ute 
og vi har vært inne, og ute igjen! Som kjent, så lar vi 
oss ikke stoppe av litt ruskevær, men på den annen 
side er det greit å kunne krype innomhus sånn en 
gang i blant. 

I 2009 innledet vi også et samarbeid med KFUM-
speiderne i Randesund, og det har vært fruktbart og 
spennende. Vi har lært dem å kjenne og er spent på 
hvordan det vil gå videre!  

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle 
speiderledere for den fantastiske innsatsen de legger 
ned. Dessuten setter jeg stor pris på den hjelpen jeg 
har fått av mine medledere; å være ”fersk” 
gruppeleder har absolutt sine utfordringer, men det 
er også lærerikt og spennende! 

Ikke minst vil jeg også rette en takk til de 
speiderforeldre som måtte lese dette. Uten speidere 
hadde det jo ikke vært så mye å rope hurra for. Så 
takk til dere foreldre! 

Som speiderledere har vi et ansvar for å 
videreformidle speidingens verdigrunnlag til 
speiderne. Jeg tror at speideren er ganske unik i 
måten den drives på, og at den er noe annet og et 
annerledes alternativ på fritidstilbudet til barn og 

unge. Kombinasjonen av vennskap, samarbeid, 
opplevelser og friluftsliv, gjør noe med mange av 
speiderne. De får også lære å ta ansvar, både for seg 
selv og andre. 

I tillegg er jo gruppa vår knyttet til barne- og 
ungdomsarbeidet i Randesund Frikirke, og det er 
viktig å huske på at vi ikke står alene! Jeg tror også at 
dette felles verdigrunnlaget og et godt ledermiljø, 
gjør 2.Kristiansand FSK speidergruppe til en god 
plass å ”være”, for speidere og for ledere! 

Heller ikke i år har vi et nytt speidersenter klart, 
men jeg vil våge å påstå at vi er meget mye nærmere! 
Vi har innledet ett flott samarbeid med VT (Vavik og 
Tønnessen) som vil ta seg av store deler av det nye 
speidersenteret. Jeg både håper og tror at et nytt 
speidersenter vil være oppe å stå i løpet av sommeren 
2010! 

Til slutt vil jeg avslutte med et bibelvers fra salme 
37, vers 5: ”Legg din vei i Herrens hånd, stol på han, 
så griper han inn.” Vi må huske at vi alltid har en vi 
kan stole på og få hjelp hos hvis det skulle knipe! 
 
Alltid beredt! 

Speiderhilsen  
Trygve Grana 

gruppeleder 
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FFllookkkkeenn  
 
Vårens program var først preget av vinteraktiviteter. 
Vi hadde vår årlige tur til Robstadtun 13.-14. februar. 
Ca 20 barn var med oss i flott vintervær og det med 
skitur og aking. P.g.a. få ledere, fikk vi med oss noen 
fedre på turen. Vi lagde god stemning med fakkeltog 
og festlig underholdning på kvelden. 

Ellers var vårprogrammet preget av kreative 
aktiviteter som batikk, orientering og stell av sykkel. 

Vi hadde vår egen ”MINI-SMUL” leir på 
Randøya, sammen med troppen. Kanopadling var en 
stor favoritt av aktivitetene.  

Oppstarten på høsten var med færre speidere enn 
vi hadde ventet. Fra tidligere ventelister, er vi nede i 
et antall i underkant av 20 speidere. 

Høstens program har bl.a. bydd på overnattings-
tur til Sukkevann. En stor bragd for nye speidere.  

Vi hadde speideropptakelse på speidergudstje-
nesten 29. november. 5 nye speidere fikk sagt sitt 
løfte og tildelt speiderskjerf. 

Av ledere har vi i dag 6 personer som deler på 
oppgaven. 

Håper på flere speidere fremover. Alle fra 3. og 4. 
trinn er velkommen. 

Hilsen lederne i 2. Kr.sand 
flokken 

 

 
 

TTrrooppppeenn  
  
Et nytt speiderår er over, og vi sitter igjen med 
minnene fra året som er gått. Det har vært mange 
fine turer og arrangementer i 2009, men det aller 
gjeveste var nok landsleira på Åndalsnes.  

Vi startet opp i januar med ca 40 speidere fordelt 
på 5 patruljer og dro på vår første tur i februar til 
Hovden. Der var vi en tur i bakken på lørdagen og 
langrennstur på søndagen. Noen lå i telt og resten lå 
inne på et hus vi hadde leid i sentrum.  

Så var det Holmenkollfri for første gang på 11 år, 
siden Holmenkollenbakken var under bygging ble 
verdenscupsirkuset flyttet til Trondheim.  

Hønsegjødselaksjonen ble igjen en suksess med 
et godt oppmøte fra speiderforeldrene uti april.  

Da var det også tid for regional patruljekonkur-
ranse, som ble arrangert i Lyngdal. Der ble det igjen 
god innsats av våres patruljer, hvor Ulv vant hele 
konkurransen og fikk med seg Ørn til NM i speiding.  

Pinseleira var igjen tilbake på Randøya etter at vi 
hadde vært på sykkeltur til Danmark året før. Der var 
vi sammen med 7. Kristiansand som vi pleier, og med 
foreldrebesøk på søndagen telte vi over 200 totalt.  

Våren ble avsluttet for troppens del på 
Dvergsnestangen, hvor Ulv stakk av med Flagget og 
Ekorn tok Banneret i årets Flagg og Bannerkonkur-
ranse. Der ble det også informert om landsleiren til 
Åndalsnes som var sommerens store høydepunkt. 

Før den tid skulle vi sende avgårde Ørn og Ulv til NM 
i Speiding i Bergen. Der ble det for første gang 
arrangert sammen med patruljer fra KFUM/KFUK 
speiderne. Det var et kjempestort arrangement, og 
hvor Ulv fikk en særdeles god 7. plass.  

Så var det Landsleir i Åndalsnes! En stor gjeng fra 
vår gruppe, som telte 40 totalt, dro forventningsfulle 
oppover med buss fra Stiftegården fredag 3. juli. En 
overnatting i Lillehammer-området før turen gikk 
videre opp til Åndalsnes på lørdagen. Der ble det å 
finne alt fellesutstyr som var sendt opp med 
container et par uker før, og få på plass i leirområdet 
til opprigging av leiren. Lørdag og søndagen gikk 
med til rigging av leiren med bord og gjerder og 
inngangsportal, og selvfølgelig en høy nok flaggstang, 
som er et av varemerkene våre på leir. Utopia som 
leiren het, telte 8000 speidere og ledere som var 
sammen en hel uke i et fantastisk flott område, med 
fjell på alle sider. Haiketurene var svært allsidige og 
det var mange turer å velge mellom. Våre speidere 
fikk en fin haiketur opp på et flott fjellområde hvor 
de overnattet til neste dag.  

Markedsdagen i leira var på fredagen, hvor det 
igjen var svært kreative bidrag. Her var det alt fra Spa 
til svampekasting på ledere. Leiren ble avsluttet med 
et flott avslutningsleirbål på fredagskvelden, med 
Tone Damli Aaberge som den store overaskelsen. Så 
var det nedrigging av leir og avreise på lørdags 
ettermiddag. Alle syntes det hadde vært en alle tiders 
leir, og selv om undertegnede ikke fikk med seg mer 
enn 3 dager av leiren, så jeg bare glade speidere som 
storkoste seg på leir. 

Så var høsten kommet med en ny utfordring å ta 
stilling til. KFUM-speiderne i Søm kirke hadde et 
lederproblem og ville legge ned, hvis ikke de fikk til et 
samarbeid med oss. Løsningen var at troppen sa seg 
villig til å ta imot 12 Kfum’ere fra Søm kirke og 2 
ledere i høst. De ble med oss i september og samtidig 
som vi fikk over ca 10 aspiranter ble vi en meget stor 
tropp i løpet av høsten. Totalt er vi nå ca 55 speider 
og 10 ledere som er fordelt på 7 patruljer. Det har 
fungert bra, men at vi ser større utfordringer nå som 
vi er så mange, enn når vi var en mindre gruppe. Det 
som skulle være en prøveordning i høst, har blitt 
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videreført i vår med samme gjeng. Vi ser lyst på 
denne fortsettelsen, selv om vi må nok tenke litt 
annerledes utover vårparten, med litt mer deling 
mellom vandrerne og stifinnerne.  

Likevel kom vi igjennom høsten på en god måte, 
og vi hadde en fin tur til Bringsvær med over 50 
speidere/ledere på tur i november. Natt-o-hoi ble 
nok en gang en suksess i et ganske bra vær til slutt. 
Det var 7 patruljer inkludert de fra Høvåg, og 
vinneren ble Ulvepatruljen. Nok en gang var det 
roverne som sto for et kjempe bra opplegg, så vel 
skremming som løypetrase. Og de fleste tror jeg 
kommer igjen til neste år, selv om ikke alle de minste 
kom seg rundt hele løypa på grunn av litt for mye 
skremming... 

Det er også svært gledelig at vi er såpass stor 
ledergjeng i troppen, slik at vi kan fordele oppgavene 
på flere. Espen og Jens som kom som ledere fra 
KFUM har også glidd flott inn i ledergjengen. Fra 

nyttår er også Janne tilbake etter permisjon, og da 
teller vi 10 ledere totalt i troppen.  

Til slutt vil jeg få takke alle speidere og ledere i 
troppen som har vært med å sette sitt preg på 
speiderarbeidet, og uten akkurat deg vil ikke 
speideren ha vært 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 
ansvarsbeviste 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 

2009. 
 

Vær Beredt !! 
Sigbjørn Kleiveland 

Troppsleder 
  

  

RRoovveerrllaaggeett  
 
Våren, eller rettere sagt vinteren 2009 startet med et 
fantastisk rovermøte på den mest fantastiske plassen 
av alle; ei flott hytte beliggende mellom Grovann og 
Hemningsvann: Vår alles kjære Tussevangen! Det var 
grilling av medbrakte pølser. 

Årets første halvdel bar preg av mange av ”dei 
faste postane”. Årets vintertur gikk til Hovden. Det 
var en kjempe tur! Noen sov i telt og andre inne i 
huset ved siden av Shell-stasjonen. Det blei også 
badeland på en del av oss. Ikke dumt i 
minusgradene! Ellers var det hei og hopp, aking, 
opplegg for troppen, brenning av bål, klatring og tur 
til Ruben. Og, sist men ikke minst ”Skjellsand-
aksjonen”, som nå er en ren ”hønsegjødselaksjon”. Vi 
var også med på ei topp pinseleir på Randøya! 
Randøya er bare en helt super plass, og vi er veldig 
glade for at vi disponerer hytta sammen med 
”Syvende”. Vi fikk også testa ut det nye teltet. Et 40 
kvadratmeter stort telt. Skikkelig god plass, enkelt å 
sette opp, og forholdsvis ”lett”. 

Så var det klart for speiderårets desidert største 
begivenhet: landsleir på Åndalsnes! Fra 4.-11.juli 
koste vi oss glugg i en fantastisk natur sammen med 
gode speidervenner! Første del av uka var det et 
utrolig fint vær! Vi koste oss rundt bålet til langt ut i 
de sene nattetimer. Dessuten fikk noen av oss labbet 
litt i de fantastiske fjellene! 

Sommeren gikk, og høsten kom... 
Etter en rolig oppstart bar det rett til Vennesla på 

sykkeltur i tømmerrenna langs Setesdalsbanen. Dette 
er en artig og noe uvanlig sykkeltur, men med en 
fantastisk ”utsikt”, enten det er over kanten av renna 
eller i diverse hull i gulvet! Det ble også anledning til 
en kanotur i Sukkevann i et utrolig fint vær! Man må 
bare huske å feste kanoene godt til hengeren før man 
dra hjem igjen.  

I løpet av høsten ble også Bjørn Erik og Bendik 
endelig formelt ”opptatt” som ledere i roverlaget. Det 
er kjempebra, særlig etter at Markus slutta til 

sommeren. Dessuten er det bra med litt friskt blod i 
systemet. Selv om noen nok vil si at begge har 
gammelt speiderblod i årene! 

Også denne høsten fikk vi til en tur. Denne gangen til 
Norges speiderforbunds eiendom Sverveli. Sverveli 
er en gammel gård som ligger i Svartdal i Telemark, 
ikke langt fra Seljord. Her hadde vi ei helg i ordentlig 
fint høstvær. Vi hadde leirbål på den mest fantastiske 
leirbålsplassen, med utsikt til det kjente fjellet 
Skorve. Det ble også litt planlegging med tanke på 
Natt-o-hoi som ble gjennomført i god tro med 
tradisjonene. Også i år deltok 1.Høvåg! 

Til slutt var vi med på avslutning sammen med 
resten av lederne i gruppa. Det var en knall 
avslutning på et flott speiderår. De som aldri hadde 
fått oppleve Casino med Harald Høiberg, fikk seg en 
opplevelse for livet! 
 

For roverlaget, 
Trygve Grana 
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RRaannddøøyyaa  
- i stadig utvikling. 

 

I 2009 kom det ”kommunalt sommervann” til 
Randøya. Det har vært en del arbeid med å få dette 
på plass, men ordningen fungerer utmerket, og 
vannet i kranene kan nå drikkes. Drikkevanntank-
enes tid er forbi! 

Vi har vært så heldige å ”overta” en 6-hjuling fra 
Heimevernet. Doningen er i topp stand, og er på 
militære skilter. Vi har en bruksavtale med HV på 
denne, og bruken er begrenset til at Kai, Geirulv (fra 
skolen) og Einar (fra 7. Kr.sand Sjø) får lov til å kjøre. 

Vi har flyttet en utedass fra området ved 
hovedinngangen til fjellanlegget og plassert den ved 
siden av pumpehuset. Mellom pumpehuset og den 
nye doen er det laget en flott platting med plass til 
ved og en dusjkrok. 

Vi har fjernet trykktanker fra pumpehuset og 
holder på med å ominnrede bygningen til verksted. 
Målet er å oppgradere denne bygningen i løpet av 
2010 både utvendig og innvendig. 

Det er også inngått ny leiekontrakt med Kr.sand 
Eiendom som varer i mange år. 

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

Randøya blir også benyttet av speiderkretsene på 
Agder til kursvirksomhet, og til dette formålet er 
stedet nærmest ideelt 

Det er ikke behov for betydelige jobber på 
brakke 28 på Randøya i 2010, men det er 
fortsatt behov for en speiderinnsats med å 
rydde stier for busker og kratt. 

Kai Lindal   
brakkeansvarlig 

Randøya 
 
 

PPAANNAAMMAA  
 

Speiderbåten PANAMA er fremdeles spesiell, men 
veldig god bruksbåt for oss. Vi har fortøyd ute med 
skoleskipet Sjøkurs dette året. Håper at vi kan 
beholde denne plass da det er betraktelig nærmere 
Randøya. Skoleskipet har også slipp som vi kan 
benytte. Flokk, tropp og lag benytter båten, selv om 
undertegnede er nok storbrukeren. Båten starter og 
går ”så det suser”. Båten har gått ca 500 natiske mil 
dette årt. 

Det er ikke behov 
for å gjøre noe med 
Panama utover vanlig 
vår vedlikehold som 
vask pluss bunnstoffing 

Kai Lindal   
båtansvarlig 

 

BBaakkttrrooppppeenn  
  

Baktroppen er stadig 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. Baktroppen har i 2009 bestått av: Einar 

Mydland, Øystein Løvås (kasserer), Lars Jørgen Grana 
(”spesialkonsulent” ved skjellsandaksjonen), Knut 
Haukalid, Øystein Tønnessen (Bliksheia), Audhild 
Strømme, Reidun Råsberg, Per Garmannslund (ny), Torgeir 
Rypestøl (ny) og Finn E. Isaksen.  

Dessverre sluttet Audhild nesten før hun fikk begynt – 
fordi hennes håpefulle sluttet i speideren. Noen erstatning 
ble ikke funnet i 2009. Pinlig mannsdominert baktropp!  

 
Dette har vi gjort. Baktroppen har i 2009 vært 

involvert i de vanlige, faste arrangement: 
I første rekke den årvisse hønsegjødselaksjonen, (viktig 

for driften av speideren!). Og som alltid var det god og 

hyggelig innsats fra foreldrene! (Resultat: Netto 33.218 kr, 
ca. 11.000 mer enn 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 

 
 

 


