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Gruppeleders hilsen   
  

Vi har kommet 
godt i gang og er 
langt inne i 2012, 
når jeg nå ser 
tilbake på 
speideråret 2011. 

På mange 
måter så videre-
fører vi vårt 

speiderprogram 
år for år.  Vi har 

fått nye minner og høstet erfaringer i løpet av et 
begivenhetsrikt år med en gjennomgående høy 
aktivitet. 

Vi har hatt mange turer og andre arrangement 
på Randøya.  Dette stedet er midt i blinken for vårt 
speiderarbeid og her ble pinseleiren holdt samt 
“Rovertreffet 2011”- et arrangement for alle rover-
lag i FSK, og som vi stod som arrangør av.  Spenn-
ende tirsdagskvelder på vårt nye speidersenter og i 
vårt nærområde har vi også gjennomført.  I tillegg 
har vi deltatt på SMUL-leir/konkurranse, på NM i 
speiding og på Sørlandets kretsleir på Epledalen. Vi 
har gjennomført vår egen nattmanøver Natt-O-Hoi 
og der deltok FSKs korpsstyre. De var på besøk til 
vår speidergruppe og var tilstede på speidergudstje-
nesten første søndag i advent. 

I 2011 ble det markert at vi har hatt 100 år med 
speiderarbeid i Norge og at vår “Anne” er en del av 
de ca. 20.000 speiderne i landet.  Dette ble markert 
tirsdag 22. februar av flokken, som og inviterte de 
store speiderne til bollefest. Tenkedagen feires 22. 
februar fordi både Robert og Olave Baden-Powell 
var født på denne datoen. 

24. mai 2011 vil bli stående som en merkedag i 
vår speidergruppes historie! Nytt speidersenter ble 

høytidelig innviet og er blitt en realitet gjennom 
utallige dugnadstimer og en utrettelig innsats! Det 
rettes en stor takk til alle som har gjort dette 
speidersenteret mulig å realisere. Noe arbeid 
gjenstår, men vil bli sluttført i løpet av våren 2012. 

Bygget vil da ha kostet ca kr. 500.000,- og er 
blitt finansiert på ca 50/50 basis med  egne midler/-
egenkapital fra speidergruppa og resten i fra 
gaver/bidrag/sponsorstøtte. 

Speiderens kjerneverdier er vennskap, sam-
arbeid, opplevelser og friluftsliv. 

Jeg håper at vår speidergruppe fortsatt kan 
være et godt tilbud til barn og ungdom som vokser 
opp i vår bydel.  Takk til alle speiderledere og deres 
familier som gjør det mulig å drive speiderarbeid og 
en takk til foreldre som sender barna sine til oss! 

VI VIL SPEIDING!  Dette forkortes til VVS og 
er et ønske fra gruppeleder om å utvikle videre i vår 
gruppe. Det kan være spesielle aktiviteter, kurs, 
turer, ledersamlinger mv. som det skaffes økono-
miske midler til utenfra for å kunne gjennomføres.  

Målene for vårt speiderarbeid slik det er står i 
grunnreglene for Frikirkens Speiderkorps er: 
 Å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta 
aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene 
fra speiderløftet og speiderloven. 
 Gjennom vårt speiderarbeid å bevare og vinne 
gruppas medlemmer for Gud, orientere dem om 
vårt kirkesamfunn og føre dem inn i menighetslivet. 

Jeg håper vi alle får et godt og spennende 
speiderår i 2012. 

 Speiderhilsen  
Harald Høiberg 

gruppeleder 
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FFllookkkkeenn  
 

Vårens program var først preget av vinter-
aktiviteter. Vi har gått på skøyter, ski og aking. Helt 
topp å få være ute og benytte oss av snøen som lå så 
lenge . 

22. februar hadde vi en skikkelig bursdagsfeiring 
inne i kirka. Speideren var 100 år i Norge, så dette 
måtte vi feire 
med boller. 
Da dette 
også er 
tenkedagen, 
lagde vi i flokken også 
vennskapsbånd.  

Ellers bruker vi ofte naturen i 
området bak Sukkevannshallen. 
Her får vi mer utfoldelse til å gå 
korte turer, samt å oppleve 
naturen. Vi har også plassert 
noen fuglekasser i området, som 
vi av og til tar en titt om det har 
vært fugler der. 

Pinseleir på Randøya, 
sammen med troppen, var årets 
store overnattingsleir. 

Oppstarten på høsten var 
kanon med mange nye speidere. 
Det kom noen til og fra i løpet av 
høsten, og vi har endt opp med 
en gjeng på 25 speidere. 

Høstens program har bl.a. 
bydd på overnattingstur til 
Kvarodden. En stor bragd for 
mange nye speidere.  

Vi har besøkt Returkraft 
gjenvinningsstasjon, og vi har 

vært på besøk i smia på 
Bredalsholmen. Bildene viser 
stor iver fra disse besøkene. 

Speideropptakelse ble lagt til 
speidergudstjenesten 27. 
november, og 12 nye speidere 
fikk sagt sitt løfte og tildelt 
speiderskjerf. 

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

 Hilsen lederne  i 2. 
Kristiansand flokk  

 

 

TTrrooppppeenn  
  
Et nytt speiderår er over, og vi sitter igjen med 
alle de gode minnene fra året som er gått. Vi startet 
opp i januar med ca 35 speidere fordelt på 6 
patruljer. 

Vi startet opp med en del vinterspeiding så vi var 
godt forberedt til vinterturen til Hovden som var i 
midten av februar. Vi lå på noen «kalde» 
campinghytter ved Hovden Fjlellstoge i 30 
minusgrader, og noen tøffinger skulle ligge ute i telt 
natta etter. Der var det visstnok en del varmere enn i 
hyttene, og de hadde storkost seg en natt i telt i 30 
minusgrader. Det ble for øvrig en rask middag da det 
meste av ketchup, sennep, salat etc. frøs i løpet av 4-5 
minutter ute ved bålet om kvelden.. 

I mars dro vi til Ski-VM på Holmenkollen, hvor vi 
fikk med oss en vanvittig publikumsfest oppe ved 
Frognerseteren, hvor de anslo at det lå ca 20.000 ute 
i telt, noe som vi kunne bekrefte.. Utpå 
lørdagskvelden sto vi i trikkekø ned til Oslo for og få 
med  oss premieutdelingen av stafettgullet til jentene 
blant annet. 

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

Pinseleira ble avholdt på Randøya i et fint 
vårvær, dog noe vind, som vanlig Der var vi sammen 
med 7. Kristiansand, og med foreldrebesøk på 
søndagen telte vi over 200 totalt.  

Så ønsket vi lykke til for NM-patruljene Ørn og 
Ulv, som skulle til Moss og konkurrere mot 120 
andre patruljer i speiderferdigheter. Våre patruljer 
plasserte seg midt på treet og fikk en verdifull 
erfaring med seg videre.  

På sommeren var tid for leir, og denne 
gangen var det kretsleir i Epledalen i Lyngdal som ble 

det store denne sommeren. Vi stilte med 12 speidere 
pluss lederne. Det var på et kjempefint sted, rett ved 
sjøen, som også gjenspeilte en del av aktivitetene på 
leira. Alle storkoste seg denne uken, og speiderne var 
godt fornøyd med alle aktivitetene på denne leira. 

Så kom høsten med nye aspiranter inn i 
troppen, men det var kun 4 jenter igjen i troppen. 
Disse holdt ut, og nå har det kommet inn 3 nye jenter 
inn, og håper på enda flere utover våren 2012.  

Det ble en vandretur i Setesdalsheiene i 
september, hvor det var med 8 vandrere på en fin 
høst-tur. 

Så var det igjen tid for troppstur til Bringsvær, 
hvor det var med ca 25 speidere og mange ledere 
med famile og barn. Det ble en flott tur i fine 
omgivelser og i en nyoppusset hytte med flotte 
fasiliteter, som vi mer enn gjerne kommer igjen til. 
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Da var det klart for høstens store happening, 
nemlig Natt-O-Hoi. Det ble arrangert ut med 
Kvarodden i Randesund i et fint høstvær, som var 
noe uvanlig. Der fikk vi en gjestepatrulje med som 
besto av styret i FSK.   

Og avslutningen var i peisestua med pølser og 
brus og behørig utdelt premier til Natt-O-Hoi 
vinnerne og Flagg og Bannervinnerne, samt utdeling 
av speidermerker som var blitt tatt i løpet av høsten. 

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 
2011. 

Vær Beredt !! 
Sigbjørn Kleiveland 

Troppsleder 

 
 
 

  
  

RRoovveerrllaaggeett  
 
Det ny året startet med januar, etter det kom februar 
og de andre månedene på løpende bånd! I roverlaget 
lot vi oss rive med og la opp et feiende flott program 
med mange bra aktiviteter og turer! 
Jeg vil bare fortelle litt om hva vi 
har gjort i året 2011. 

Vinteren startet, og ett av 
innslagene var aking på Dolsvåg 
med innlagt kakaopause. Vi har 
også vært og besiktiget 
Tussevangen, som fortsatt står det, 
noe overnattingstur ble det dog 
ikke. En kveld var vi på sløydsalen 
på Kringsjå skole hvor vi lagde 
fjøler og gryteunderlag, og pusset 
og pusset og pusset, helt til 
sløydlæreren var fornøyd! 

Vi har vært på vintertur til 
Hovden og Holmenkollen, og ellers 
tur til Randøya og ikke minst 
pinseleir på Randøya, som jo alltid 
er en slager. Rovelaget deltok ikke 
på årets kretsleir i Lyngdal. 

Den årlige sykkelturen til tømmerrenna langs 
Setesdalsbanen i Vennesla, ble en stor suksess! Man 
kan ikke si at det var en null hull-tur, men ingen falt 
ned i eller satt seg fast i hullene. Før sommeren rakk 
vi også å ha spillkveld, båltur til Kvarodden, 
Hønsegjødselaksjon, potetkanon og klatring; med 
andre ord et velfylt og spennende halvår! 

På lederfronten takket Bjørn Erik og Bendik for 
seg, eller rettere sagt, så går de i dvale i Oslo, og så 
henter vi de fram ved spesielle anledninger! Vi vil jo 
ikke miste de! 

Høsten kom og der var klart for flere endringer på 
lederfronten! Undertegnede trakk seg stille og rolig 
tilbake som leder i roverlaget, og Haakon Tønnessen 

overtok styringen av skuta. Heldigvis 
fikk jeg lov å være en slag syvende far 
i huset, og har således vært med mye 
i roverlaget og arbeidet der. 

Med nye roller bar det i vei etter 
skolestart! Roverlaget startet det hele 
med en tur til Setesdalen og fam. 
Tønnessens hytte der. Vi har også 
brukt mye tid på FSK roverhelg som 
vi var med på å arrangere på 
sensommeren/tidlig høst. Det ble en 
kjempesuksess! Vi ble kjent med 
mange andre rovere fra rundt om i 
Norge. 

Store deler av høsten gikk med på 
å planlegge og forberede 
høsthalvårets desidert største 
begivenhet: Natt-o-hoi! I 2011 ble det 
avholdt på Kvarodden, også denne 

gang med 1. Høvåg, dog denne gangen bare lederne! 
Det var en kveld/natt med fantastisk fint vær, og vi 
hadde det veldig fint. 

Litt innimellom fikk vi også vært på Tussevangen, 
hatt filmkveld, spilt paintball på Randøya sammen 
med rovere i 7. sjø, og sist men ikke minst deltatt på 
den fantastiske leder/rover-avslutninga på Dvergs-
nestangen. 

Slipp ikke taket! 
Alltid beredt! 

Speiderhilsen Trygve 
 

 

RRaannddøøyyaa  
 
Året 2011 var et spennende år. På utstyrsfronten ble 
det søkt penger til ny gressklipper på flere plan. Det 
resulterte til at ”vi” fikk mange nok penger til en god 
4W traktor med klippepanne foran maskinen. ”Vi” fikk 
også en pengegave slik at det ble kjøpt en brukt 6x6 
hjuls ATV. Senhøsten fikk vi dessuten en forholdsvis 
god, godt brukt, ”sittegressklipper” til, fra 
speidervenner. 

7. Kr.sand Sjø har søkt forbundet om å arrangere 
Sjøspeiderlandsleir på Randøya i 2014. Her er 2. 
Kr.sand FSK invitert til å være med å arrangere leiren, 
og på ledermøte ble det sagt JA til det. Dette har 
resultert at det er blitt arrangert dugnad med 
trehugging og rydding av kratt for rovere og ledere.  

Pinseleir fikk vi også i 2011 sammen med 7. Kr.sand 
Sjø. Selv om leirdeltakere var litt få, (kolliderte med 
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NM-speiding) koste alle seg mye med speiderting, 
dugnad på øya og utforsking av øy og sjø. 

I hele skoleferie var Brakke 28  fult  belagt med 
speiderledere m/fam som ville bruke en uke av sin 
ferie der ute.  

 Det har også vært rovere fra begge grupper som 
har hatt sine sammenkomster og lagsturer der ute. 

Diverse foreninger og lag, som ikke har 
tillknyting til 2. Kr.sand, har leid Brakke 28. Det er 
bl.a kajakkklubber, Lion, NMS sitt landsmøte (her 
hadde 1300 mennesker gudstjeneste på plenen vest 
for brakke 28) og andre speidertropper. Sørlandets 
Krets sammen med Aust Agder krets, kjører spesielle 
ledertrenerkurs på Randøya. 

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 egentlig alle speiderforeldre. Men vi 
har likevel funnet det hensiktsmessig å etablere en 
liten, ”eksklusiv” gruppe av speiderforeldre og 
speidervenner for å gjennomføre det som er 
baktroppens intensjon; nemlig 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 2011 bestått av: 
Einar Mydland, Øystein Løvås (kasserer), Lars 
Jørgen Grana (”spesialkonsulent” ved hønsegjødsel-
aksjonen), Øystein ”Tallaksfar” Tønnessen, Per 
Garmannslund, Torgeir Rypestøl og Finn E. Isaksen. 
Vi er dessverre fortsatt en pinlig mannsdominert 
baktropp!  

Dette har vi gjort. Baktroppen har i 2011 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! 

Med vanlig godt resultat: Netto 32.846 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 har i betydelig grad deltatt 
med dugnadsarbeid for det nye speidersenteret som 
med stor jubel ble offisielt åpnet 24. mai! En særlig 
takk bør gis også i 2011 til byggekomiteens leder, 
Sigbjørn Kleiveland, foruten de fire dugnadslederne: 
Einar Mydland, Torgeir Rypestøl, Geir Liebermann 
og Øystein ”Tallaksfar” Tønnessen, samt Kai Lindal 
og Jan og Tommy Aarø.  

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 

 

 


