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Gruppeleders hilsen   
  

Et nytt speiderår er omme, og 
nye minner og erfaringer er 
høstet! Det har igjen vært et 
begivenhetsrikt år i 
speidergruppa vår, og det har 

vært gjennomgående høy 
aktivitet. Vi har hatt turer og leirer, både til 
Randøya og Bjørnevann, og vi har hatt mange 
spennende tirsdagskvelder på speidersenteret. Vi 
har deltatt på SMUL-konkurrasen og på NM i 
speiding, og vi har gjennomført vår egen 
nattmanøver: Natt-O-Hoi i Randesundsskogene.  

Speiderne har lært seg selv bedre å kjenne og 
fått utfordre seg selv og andre; samarbeidet i 
patruljene er alltid spennende og også i år har vi 
hatt hos oss våre speidervenner fra KFUK (som fra 
2011 vil inngå permanent i gruppa vår). 

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, samar-
beid, 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 er blitt en realitet; 
gjennom utallige dugnadstimer og en utrettelig 
innsats. Nå gjenstår kun mindre arbeider, og det vil 
bli holdt en stor fest våren 2011. Det er en heilt 
fantastisk innsats som lagt ned, både av foreldre, 
ledere og andre støttespillere!  

En liten ting til å skryte av er at en av våre 
rovere (pt. student utenbys), Johanne Prestegård, 
ble valgt inn i selveste Speiderstyret på Speider-
tinget i Lyngdal høsten 2010. Det var veldig gøy, og 
vi ønsker henne lykke til i oppgaven! 

 Speiderhilsen  
Trygve Grana 

gruppeleder 
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FFllookkkkeenn  
 

Årets program har vært spennende og utfordrende 

for oss i flokken i 2. Kristiansand. 
Den årlige turen til Robstadtun er alltid like 

gøy. Den ble arrangert 5.-6. februar. Dette innebar 
godt med snø. Med på turen var vi ca 20 speiderer. 
Speiderne selv står for mye av underholdningen, og 
vi hadde skihopp på lørdagen. 

Gjennom året har vi holdt på med "Jeg er beredt" 
merket, og turen var en del av dette. 

 Ellers utover våren hadde vi div. læring som 
knuter, førstehjelp, bål og bruk av kniv og øks. 

Den tradisjonelle turen til Hennig Olsen så 
ut til å gå i spinn, da vi møtte opp først en gang uten 
hell. 

Dama som vi hadde avtalt med dukket ikke opp. 
Heldigvis fikk vi ordnet med ny avtale. Denne turen 
er veldig populær :-) 

 Så var det forberedelser til sommerens store 
arrangement;  SMUL leir. Denne fant sted på 
Hamresanden 18.-20. juni. Sjørøver var tema for 
leiren, og vi hadde forberedt oss med 
sjørøverkostymer. På leiren fikk ungene lage sine 
egne sverd, øyelapp og skinnpose til gullmynter???  

 Det så skummelt ut for gruppen i flokken i 
høst, med hensyn til inntak av nye speidere. 12 
speidere gikk over til troppen i høst, og igjen var vi ca 
6 stk. Vi var klar for nye speidere 7. september. 

Vi fikk henvendelse fra KFUM-speideren som 
også var litt i beita med ledere. Vi fikk derfor hanka 
inn disse speiderne. Det kom ca 10 nye speidere fra 
KFUM samt at det har kommet ca 6 nye speidere i 
løpet av høsten. Da er vi igjen en fin flokk på ca 24 
speidere.  

 Høstens program har variert med bl.a. 
klatring på Samsen og mye uteaktiviteter. Vi bruker 
også en del av områdene rundt Sukkevannshallen. 

 Hilsen lederne  i 2. Kristiansand flokk  
- Vær beredt! 

 

 

 

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 2010, uten at det har 
vært noen sommerleirer for NSF speiderne. Det var 
likevel noen speidere fra vår 
tropp som deltok på landsleira 
på Lista for Kfum og Kfuk 
speiderne. 

Vi startet opp i januar med 
ca 40 speidere fordelt på 6 
patruljer og dro på vår første tur 
i februar til Bjørnevann. Der ble 
det overnatting i snøhule for ca 
25 speidere/rovere fra lørdag til 
søndag og så ble det 
langrennstur på søndagen.   

Så bar det til 
Holmenkollen i mars på 
prøve-VM. Der lå vi på vår ”vante” plass opp med 
Frognerseteren og heiet frem både norske og 
utenlandske 3- og 5- mils løpere. 

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

Da var det også tid for regional patruljekon-
kurranse, som ble arrangert i Baneheia. Der ble det 
igjen god innsats av våres patruljer, hvor Ulv og Jerv 
kvalifiserte seg til NM i speiding.  

Pinseleira ble avholdt på Randøya i et fint 
vårvær, dog noe vind. Der var vi sammen med 7. 
Kristiansand som vanlig, 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 
Røyskatt tok Banneret i årets 
Flagg- og bannerkonkurranse. Så 
ønsket vi lykke til for NM-
patruljene Ulv og Jerv, som skulle 
til Tysvær i Haugesund og kon-
kurrere mot 120 andre patruljer i 
speiderferdigheter. Det var et 
kjempestort arrangement, og hvor 
det var patruljer fra KFUM-KFUK 
og NSF. Våre patruljer plasserte 
seg midt på treet og fikk en 

verdifull erfaring med seg videre.  
Så var høsten kommet og med enda flere 

aspiranter inn i troppen fra både KFUM og vår egen 
flokk ble vi særdeles mange speidere. Vi måtte 
omorganisere patruljene og noen troppsledere fikk 
det ansvaret med å lage nye patruljer. Kriteriene ble 
lagt og hele 8 nye patruljer ble laget. Troppen telte 
hele 55 speidere på det tidspunktet og vi hadde behov 
for litt færre i patruljene, samtidig som de skulle 
fungere best mulig. 
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Utover høsten syntes vi ledere at det ble en god 
løsning og speiderne hadde det gøy i patruljene. Så 
var det tid for troppstur til Bringsvær, men den ble 
avlyst 10 dager før pga. 
kretsen hadde plutselig 
planlagt Kretskonkurranse i 
Lyngdal denne helgen. Vi 
dro bort med 4 patruljer og 
hvorav 2 patruljer klarte å 
kvalifisere seg til NM i 
speiding i Oslo 2011. Det var 
Ulv og Ørn som klarte den 
bragden og lykke til med 
forberedelsene.  

Så var det klart for 
høstens store happening, 
nemlig Natt-O-Hoi. Det ble 
arrangert ut med Eftevåg i 
Randesund i et som vanlig kaldt vær. Det var 2 
patruljer fra Høvåg og 6 patruljer fra oss som deltok i 
dette ”tøffe” arrangementet som ble vunnet av Ørn 
med knappest mulig margin til ”Røyskorn” (0,5 
poeng bak). 
 

Så var det avslutning den 30.november i det nye 
speidersenteret som vi nå har tatt i bruk, selv om det 
gjenstår noen småting.. Her ble det behørig utdelt 
premier til Natt-O-Hoi vinnerne og Flagg- og 

bannervinnerne, samt utdeling av speidermerker 
som var blitt tatt i løpet av høsten. 

Pr desember 2010 telte vi ca 55 speidere og 8 
ledere. 

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 speider-
arbeid, 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 

2010. 
Vær Beredt !! 

Sigbjørn Kleiveland 
Troppsleder 

 
 
 

  

  

RRoovveerrllaaggeett  
 
Vi startet året med forskjellige vinteraktiviteter og 
tur til Bjørnevann i begynnelsen av februar. Det var 
en spennende og utfordrende tur med mye moro! 

Foruten de 
vanlige 
speidermøtene hver 
tirsdag, har vi blant 
annet vært på tur til 
Randøya og brakka 
vår der, 
Holmenkollen 
skifestival i telt langs 
skiløypa, og igjen 
Pinseleir på Randøya 
sammen med våre 
venner i 7. Sjø. Vi har 
vært på sykkeltur i 
tømmerrenna i 
Vennesla og på 
fisketur med Panama.  

Dessverre var det 

ingen sommerleir i år, så sommeren gikk, og høsten 
kom!  

Høsten gikk for det meste med til å planlegge 
årets Natt-O-Hoi, men vi fikk 
også gjort litt andre ting inni 
mellom. Det var båltur til 
Kvarodden, overnatting på 
Randøya og dagstur til 
Tussevangen. 

Natt-O-Hoi fant sted i 
området rundt Eftevåg/-
Romstøl, og det var ei 
spennende løype med 
forskjellige poster, og som 
seg hør og bør litt skremming 
her og der. Året ble avsluttet 
med leder/rover-avslut-
ningsfest på Dvergsnes-
tangen! 

For roverlaget, 
Trygve Grana 

 

 
 

RRaannddøøyyaa  
 
Året 2010 er det ikke skjedd de store ting. Huset er 
blitt brukt en god del, både av speidere, rovere og 
lederfamilier. Huset er også leid ut til foreninger og lag 
som ikke har noen tilknyttinger til 2. Kr.sand FSK.  

Pinseleira, som vi har sammen med 7. Kr.sand 
Sjø, er den store speidersamlingen. Den ble avviklet 
med mange speidere, rovere. Flokken var også ute med 
”de største” ei natt. Foreldre  kom også for å se den 
fantastiske perle vi har. Været var flott og alle koste 
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seg. (Som bildet viser koser de hytteansvarlige seg også 
der.) 

Lederfamilier som var der i sommerferie fikk 
malt to sider på huset.  

Gressklipperen som vi har fått til øya er nå helt gått 
i stykker. Speideren har søkt, sammen med Midt Agder 
Friluftsråd og skolen, om penger til ny gressklipper. 
Dette får vi svar på våren -11. 

Kai Lindal   
brakkeansvarlig 

Randøya 
 

BBååtteenn  PPAANNAAMMAA  
 

PANAMA  ligger godt fortøyd ute ved skoleskipet 
Sjøkurs. Båten var innelåst av is i ca en måneds tid, 
men ellers er den startvillig og går som ei klokke 
både til Randøya og ut på fisketur. Flokk, tropp og 
lag bruker båten. Båten har også i år gått ca 500 

nautiske mil. Panama var oppe på slipp på høsten. 
Ble kun vasket og høytrykksspylt. Motoren er blitt 
godt ettersett av Einar Mydland. 

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 2010 bestått av: 
Einar Mydland, Øystein Løvås (kasserer), Lars 
Jørgen Grana (”spesialkonsulent” ved hønsegjødsel-
aksjonen), Knut Haukalid, Øystein ”Tallaksfar” 
Tønnessen, Reidun Råsberg, Per Garmannslund, 
Torgeir Rypestøl og Finn E. Isaksen. Vi er dessverre 
fortsatt en pinlig mannsdominert baktropp!  

Dette har vi gjort. Baktroppen har i 2010 vært 
involvert i de vanlige, faste arrangement: 

I første rekke den årvisse hønsegjødselaksjonen, 
(viktig for den vanlige driften av speideren!). Og som 
alltid var det god og hyggelig innsats fra foreldrene! 
(Resultat: Netto 31.320 kr, omtrent som foregående 
år.) 

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

Forøvrig har kasserer og tidvis andre fra 
baktroppen deltatt på de månedlige speiderleder-
samlingene. 

Men også baktroppen – sammen med en del 
foreldre, ledere og ytterligere andre støttespillere – 
har deltatt i betydelig grad med dugnadsarbeidet for 
det nye speidersenteret. En særlig takk bør gis til 
byggekomiteens leder, Sigbjørn Kleiveland, foruten 
de fire dugnadslederne: Einar Mydland, Torgeir 
Rypestøl, Geir Liebermann og Øystein ”Tallaksfar” 
Tønnessen. Nevnes med takk for stor innsats bør 
også Jan og Tommy Aarø.  

Imponerende er det også at vi så langt fullt ut har 
dekket våre kostnader med prosjektet. Dette har vært 
mulig gjennom 50.000 kr i støtte fra hhv. 
Spareskillingsbanken, Plussbank, Møresponsor og 
Frikirken, samt 5.000 kr fra National Oilwell Varco, 
foruten 208.000 kr fra vår egen byggekonto. Men 
ennå gjenstår litt i prosjektet, spesielt noe elektrisk 
arbeid og noe utstyr, så det gjøres flere fremstøt 

utover våren 2011. Men vi gleder oss til offisiell 

åpning utpå vårparten! 
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 

 
 
 
 
 

 


