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Gruppeleders hilsen  

«Anne» eller 2. Kristiansand FSK som speidergruppa 
heter i dag, har lagt bak seg et kanonbra jubileumsår 
og vi er en særdeles frisk, livlig og 
oppegående 100 års-jubilant.  14. 
mars 2015 feiret vi at det var 100 
år siden overrettssakfører Nicolay 
Kristian Schrøder Eckhoff stiftet  
2. Kristiansand Speidertropp og 
det på oppfordring av tre 11 års 
gutter.  

100 årsjubileet ble markert i 
helga 13. – 15. mars, med stor 
deltakelse på alle arrange-
menter. Fredag var det veteran-
treff med bespisning ute v/spei-
dersenteret, deretter samling i 
kirkesalen for så å avslutte i 
peisestua med kaffe, bilder og 
speidersanger.  Lørdag 
formiddag ble det lagt opp til aktivitetsløype for 
nærmiljøet i Randesund, med høytidelig åpning av ny 
hinderløype v/ speidersenteret.  Lørdag kveld ble 
jubileumsfesten holdt på Dvergsnes skole og søndag 
rundet vi helga av med speidergudstjeneste i Rande-
sund Frikirke.  

2015 har vært et innholdsrikt år for speidergruppa.  I 
tillegg til gruppas faste arrangementer, slik som vintertur, 
pinseleir på Randøya, Natt-O-Hoi, speidergudstjeneste 
første søndag i advent med opptakelse av nye speidere i 
flokken, så deltok vi på korpstinget for FSK og markerte 
starten på «Friluftslivets år 2015» ved å overnatte ute v/ 
speidersenteret natt til 13. januar. Her deltok speider-
ledere, veteraner, menighetens eldsteråd med pastor 
Trine Syvertsen i spissen.  Både flokken og troppen har 

hatt turer og de fleste av speidermøtene avholdes ute 
ved speidersenteret eller i umiddelbar nærhet - hver 
tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 19.30. Mange speiderledere 
deltok på kurs som ble holdt på Dvergsnestangen, da 

den regionale patruljekonkurransen, 
ble arrangert på samme sted.  

Det etablerte samarbeid med 1. 
Kristiansand speidergruppe fortsetter 
og det går ut på å kunne benytte 
speiderhuset på Rona, samt hytta på 
Føreid, til våre aktiviteter.  I tillegg 
kan vi benytte  speiderutstyr  ( telt, 
kanoer mm. ) som 1. Kristiansand 
eier.  Vår speiderhytte 
«Tussevangen» ble solgt i 2015 
etter å ha vært i gruppas eie fra 
1959.  Siste rest av speider-
brakker, der flokken holdt til, ble 
revet i juni.  I tillegg ble det 
montert aktivitet/lekestativer, i en 
liten løype, der det tidligere var 

bålplass. Vi fikk støtte til dette prosjektet med kr. 
45.000,- fra SR-bankstiftelsen. Vi utgangen av 2015 er vi 
110 medlemmer i speidergruppa og vår gruppe er den 
som har størst medlemsøkning i Sørlandets krets av 
Norges speiderforbund.  

Økonomien i speidergruppa er god og vi satser 
fortsatt på den årlige hønsegjødselaksjonen som gir et 
godt bidrag, til driften av gruppa. Dette er bare en av 
flere aktiviteter som vår fantastiske baktropp, tar seg av. 
Jeg takker for denne frivillige innsatsen som ytes 
gjennom hele året!  

Målene for vårt speiderarbeid slik det 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 
korpsets medlemmer for Gud, orientere dem om 
vårt kirkesamfunn og føre dem inn i 
menighetslivet. 

 
Jeg håper vi får et godt og 

spennende år i 2016 og så 
møtes vi til korpsleir på 
Evjemoen i juli ! 

Speiderhilsen 
Harald Høiberg 

gruppeleder 
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Spennende jubileumsår med en fin gjeng i 

flokken. 
Vi startet året med innføring i steking av lapper 

på boks. (En av aktivitetene som også var på 
programmet på jubileumsdagen 14. mars. Veldig 
populær.) Vi har vært på skøyter i Tresse og besøkt 
Hennig Olsen is. Vi har lært en del om 2. Kristian-
sand speidergruppe, og hadde fokus på historien fra 
100 år tilbake.  

 
25.-26. april var vi på overnattingstur til 

Lauvås. Vi lå ute i gapahuk, og skulle få med oss 

orreleik på morrakvisten. Dessverre så vi ingen fugl, 
men hadde en fantastisk overnattingstur. Flere av 
speiderne sov ute for første gang.   

 

Smul-konkurransen 9. 

mai var en våt 
fornøyelse, men det var 
en fin opplevelse for de 
190 speiderne som 
deltok. 19 speidere fra 
flokken vår. Jubelen var 
stor da Orange patrulje 
fra 2. Kristiansand FSK gikk av med seieren! 

Vi hadde også en tirsdag hvor vi skulle 
eksperimentere litt. Hvor mang personer klarer 
ballongene å bære? Kjempesåpebobler, regnbueark. 
Kan en appelsin flyte i vann? 

Vi pleier å ha et par 
toppturer i løpet av året, 
og årets nye topp var 
Ringknuten. Startet ved 

V-A. Fylkesmuseum. På 
toppen var en fantastisk 
utsikt mot Kjevik, 
Sømslandet og 
innseilingen til Kristian-
sand. 

Høsten satt vi igjen med 3 speidere fra 5. trinn, 
mens det kom 22 nye speidere i flokken. Vi har 4 
ledere + hjelpeleder Inger Marie Rypestøl fra 
Roverne. 25 speidere er et bra antall for flokken. 

Programmet på høsten har vært preget av 

idrett, uteaktiviteter og matlaging. 
Overnattingstur 9.-10. oktober ved Sukkevann. 

Spennende og ny opplevelse for mange av 
speiderne. Her skulle de legge turene sammen med 
familien. Alle 25 speiderne var med på turen. 
Generelt er det bra oppmøte på speidermøtene. Vi er 
omtrent fulltallig på alle speidermøtene. 

Av og til kan det være litt utfordring med å 
plassere speiderne i patruljer. Det tar tid å finne fram 
til smågrupper som fungerer bra sammen. Vi prøver 
etter beste evne å lære om samarbeid og samhold. 

Vi har i løpet av året tatt orienteringsmerket, ”Vær 
beredt”-merket, Idrettsmerket, God tørn-merket og 
Kunstnermerket. Alltid populært å få merker til å 
sette på speidergenseren. 

Speideropptakelsen gikk veldig bra. Da vi hadde 
21 til opptakelse, måtte vi ta dem sammen to eller 
tre. Den siste ble tatt opp ved siste speidermøte før 
jul.  

 
Her har vi den fornøyde gjengen pr.01.12.15. 

  
Lederne i flokken hilser: Vær beredt!          

Kirsten, Isa, Grethe, Randi og Inger Marie 

 

Speideråret 2015 er nå historie og vi sitter igjen 

med mange gode minner fra jubileumsåret.  
Troppen som er for 5. – 10. klasse, har hatt en 

solid utvikling i året som er gått. Vi startet opp i 
januar med 28 speidere fordelt på 3 store 
guttepatruljer, 1 liten jentepatrulje (2 jenter) pluss 8 
ledere.  

I slutten av året var antall medlemmer i troppen, 
steget til hele 57 speidere, fordelt på 5 guttepatruljer, 

2 store jentepatruljer (15 jenter) og 8 ledere. Spesielt 
gledelig er det at så mange jenter har begynt i 
troppen, da vi var bekymret for å miste jentene på 
våren. 

Vår målsetning i troppen er å utvikle 

selvstendige og ansvarsbevisste ungdom, som 
gjennom vårt arbeid, også får kjennskap til Gud og 
hans ord. Det at de blir glad i naturen og blir i stand 
til og klare seg ute i skog og mark på egen hånd, er 

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=0c208818f6a8e4a2&page=play&resid=C208818F6A8E4A2!2385&parId=C208818F6A8E4A2!2384&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=!ABw0WPPUc8l3hRk
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også en viktig målsetning for oss. I tillegg til dette går 
de en god lederskole, gjennom patruljearbeidet vi har 
i troppen. 

På speidermøtene har vi hatt et variert program, 
kveldsturer, bowling, vinterspeiding, div. emne-
kvelder, kveldskonkurranser, båttur, merkekvelder 
etc. Det har også vært mange turer igjennom året. 
Vintertur til Hovden, regional patruljekonkurranse og 
pinseleir på våren. Det har vært bra oppmøte på 
turene. På høsten ble det en troppstur til Bringsvær 
med over 50 påmeldte. Sommerleir ble det ikke noe 
av i 2015, da vi var få ledere som kunne stille til 
kretsleiren, som var litt nord for Birkeland. 

 Av andre store hendelser i 2015, må det 

nevnes hønsegjødselaksjonen i april, som foreldrene 
igjen, la ned en stor innsats på. På høsten var det 
duket for Natt-O-Hoi, og der var det igjen en 
kjempestor speidergjeng som stilte opp. Ca 60 
speidere inkl de fra Høvåg pluss 20-
30 rovere/ledere fikk med seg et 
kjempebra Natt-O-Hoi 
arrangement ved speiderhytta på 
Føreid.  

Jubileumsåret 2015, ble 

selvfølgelig også behørig 
markert med en kjempestor 
jubileumshelg 13. -15. mars. 
Her fikk vi vist frem 
speidersenteret og ikke minst 
mange speideraktiviteter på 
lørdagen, som ble avsluttet med en 
storslått festkveld for alle tidligere og nåværende 
speidere på Dvergsnes Skole. Helgen ble avsluttet 
med en flott jubileumsgudstjeneste. Dette er en helg 
som alle kommer til å huske lenge, og en stor takk til 
alle i jubileumskomiteen. 

 Så litt om ledersituasjonen i året som er 

gått. 
I vår gikk Grethe over til flokken som trengte hjelp 

der, mens vi fikk inn Runar Leite, som ny leder. 
Dermed er vi fremdeles en god ledergjeng på 8 
ledere. Dette fungerer bra, selv om vi av og til kan få 
lederutfordringer på turer. 

 Troppen teller altså nå nesten 60 speidere, 

og det har vel ikke vært så mange siden tidlig 90-
tallet. Dette lover veldig bra for de neste årene. I 
tillegg til at de er mange, så har de vært ekstremt 
flinke til å møte opp på speidermøtene/turene vi har 
hatt. Og det gleder oss ledere ekstra mye! 

Til slutt vil jeg få takke alle 
speidere og ledere i troppen som har 
vært med å sette sitt preg på 

speiderarbeidet, og uten din 
deltakelse hadde ikke speideren 
vært den samme. Vi synes det er 
veldig flott at speideren ennå kan 
skilte med god deltakelse, i 
konkurranse med mange andre 
aktiviteter, og vi håper at vi kan bli 
enda mer attraktive for unge lovende 
jenter og gutter, som ønsker å være 
mer ute i naturen.  

Det er også fint 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 
2015, og så ser vi frem til et fint speiderår i 2016. 

Vær Beredt !! 
Sigbjørn Kleiveland 

Troppsleder 

 

Da var vi kommet til den tiden på året hvor vi ser 
tilbake på året som har gått. For å se om vi har blitt 
litt klokere, trekke erfaringer, mimre og mer. Men 
først litt info om roverlaget. 

Roverlaget i 2. Kristiansand er for ungdom i 
alderen 16 år (VGS trinn) og oppover. Da året 2015 
startet var vi 8 aktive medlemmer, og ved årets slutt 
var vi 3. Noen hadde kommet fra troppen på høsten 
og andre hadde sluttet for å skulle studere videre, 
folkehøgskole og etc. I løpet av året som var hadde 
vi et gjennomsnittlig oppmøte på ca 2-3 personer.  

Målsetningen for et roverlag er å bygge videre på 
det vi har lært i flokk og tropp, og utvikle rovere til å 
bli selvstendige og kunne ta ansvar. Det prøver vi å 
få til gjennom demokrati i roverlaget, at forskjellige 
tar ansvar på de forskjellige møtene og turene. 

Året startet med diverse forberedelser til 100-års 
jubileet. Ellers har vi hjulpet flokken og troppen. For-
øvrig var programmet relativt normalt. 

Roverlaget ser frem til flere ting i 2016. Korpsleir 
på Evje. Og så klart Natt-O-Hoi når den tid kommer. 

Tommy Aarø 
Roverleder 

 
  

 

Brakke 28, som er sameie med 7. Kr.sand Sjø, er ei 
perle. Brakka var mye brukt 2015 av speidere, ledere 
og også av studenter fra UIA og andre privatskoler. 

I pinsa var det speiderleir for 7. og 2. Kr.sand. 
Hadde også besøk fra noen Oslo-speidere og fra 

Grimstad. Det var tradisjonelt speideropplegg med 
mange glade mennesker. 

I juni var det flere lærere som overnattet i Brakke 
28, da dette huset fremstår som «det fineste» og 
studentene sov i sovesaler i andre brakker. 
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I hele skolens sommerferie rullerte ledere fra 2. 
Kr.sand og 7. Kr.sand med å tilbringe ei uke på 
Randøya. Noen ledere koste seg med solbading og 
fiske, mens andre ledere måtte ha noe å gjøre. I løpet 
av sommeren ble det bygget ny bro fra Randøya ut til 
Randholmen. Jernbjelker ble sponset og heist på plass 
av medlemmer av Menigheten Samfundet, mens 
dekke og rekkverk ble laget av noen speiderledere. 
Mange positive tilbakemeldinger fra fastboende på øya 
og ikke minst fra båtfolket som hadde ennå mer plass 
å boltre seg på. Bryggefaseliteter er også kommet på 
plass innforbi 
betonglekter. 

I august/september 
var det igjen folk fra 
UIA som var på plass i 
brakka. 

Senere på høsten 
«hostet» Parkvesenet 
opp en del penger som 
gikk til nye 
dreneringsrør fra 
Brakke 28 og ned til 

sjøen. Dessuten ble det også kjørt ut ganske mange 
tonn med grus som ble brukt på veien nordover på 
øya. Nå kan rullestolbruker ferdes fra Nord til Syd på 
øya. Gravemaskinen ble også bruk på kveldstid 
(dugnad) til å drenere forskjellige myrer og diverse 
planeringsarbeid. Det var Kr.sand Ingeniørvesen som 
utførte jobben 

Samarbeidet med de andre aktørene på Randøya 
fungere veldig bra. Det er spesielt  Skolene på 
Østsiden av byen v/ Geirulv Stoveland, Vest-Agder 
Jeger og Fisk, Bymisjonen i Kr.sand og ikke minst de 

fastboende på Randøya. 
Samarbeidet mellom de to 
speidergrupper  fungerer 
utmerket. 

Fastboende, båtfolket og 
ikke minst Kristiansand 
Parkvesen legger merke til 
det arbeidet speiderne gjør 
for å la Randøya se ut som 
«verdens beste sted å være» 

Kai Lindal   
brakkeansvarlig Randøya 

 

 

Panama ligger ved sin faste plass v/ 
SS Sjøkurs. Panama har vært 
helt driftsikker dette året også. 
Det har vært vanlig vedlikehold 
på motor, og båten har ikke 
vært på slipp dette året heller. 

Panama blir brukt mest til 
persontrafikk ut til vår hytte på 
Randøya. Ting og tang blir også 

fraktet ut med den, så som liten traktor 
(Iseki), gressklipper, materialer og 
andre ting som må hentes på 
fastlandet. 

Båten fremstår som en lett 
kjennelig og en veldig god bruksbåt for 

speidere. 
Kai Lindal   

båtansvarlig Panama 
 

 

Baktroppen er egentlig alle speiderforeldre, men består 
i praksis av en liten, ”eksklusiv” utøvende gruppe av -
foreldre og speidervenner for å gjennomføre det som 
er baktroppens intensjon; nemlig å gjøre det lettere for 
speiderlederne å være nettopp speiderledere. Slik at 
ikke alltid speiderlederne må gjøre alt det andre som 
trengs for å drive et speiderarbeid.  

Baktroppens utøvende gruppe i 2015 har bestått 
av: Einar Mydland, Øystein Løvås (kasserer), Lars 
Jørgen Grana (”spesialkonsulent” ved hønsegjødsel-
aksjonen), Øystein ”Tallaksfar” Tønnessen, Jan Aarø, 
Torgeir Rypestøl, Jostein Fidje og Finn E. Isaksen 
(m.a. blyantfører, medlemsteller og nettoperatør). 
Dessverre må vi fortsatt sies å være en pinlig 
mannsdominert baktropp... 

Baktroppen har i 2015 selvsagt vært involvert i den 
store jubileumsfeiringen på ymse vis. Forøvrig 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 32000 kr, omtrent som 
foregående år. 
  Dernest speidergudstjenesten 1. søndag i advent, 

med ansvar for kirkekaffeen. 
  Forøvrig prøver noen (få) av oss fra baktroppen å 
stille fast på speidertirsdagen for litt rydding og 
vedlikehold, samt delta på de månedlige speiderleder-
møtene, og bidrar ellers med kontoradministrativt 
arbeid, medlemsregister, drift av nettside, mv. 
  Baktroppen har ellers deltatt på dugnadsarbeid ved 
speidersenteret og på Randøya (Kai, spesielt).  

Til slutt en stadig 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 speiderlederne 
eller med oss i baktroppen. Speiderarbeidet er mer 
viktig enn noensinne. Og ”anne” er i fremste rekke! 

For baktroppen:  
Finn E. Isaksen 

 
 

Les mer og se mange flere bilder fra speideraktivitetene i 2015 på «annes» nettside:  

www.randesund-frikirke.no/2krsand  

http://www.randesund-frikirke.no/2krsand

