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Gruppeleders hilsen  

2. Kristiansand FSK kan se 
tilbake på et meget godt 
gjennomført speiderår. Vi 
har fått nye medlemmer og 
opprettholdt en høy 
aktivitet, i vårt speider-
program. Ved utgangen av 
2016 er vi 125 medlemmer i 

speidergruppa og vår gruppe er den som har størst 
medlemsøkning i Frikirkens speiderkorps (FSK). Vårt 
speiderkorps(FSK) teller nå over 1.000 medlemmer. 

2016 har vært nok et aktivt år med fine opp-
levelser, nye utfordringer og fellesoppgaver. I tillegg 
til gruppas faste arrangementer, slik som vintertur, 
pinseleir, Natt-O-Hoi og speider-gudstjeneste, første 
søndag i advent, med opptakelse av nye speidere i 
flokken, var gruppa representert på Mellom-tinget for 
FSK som ble holdt på Isesjøbråten leirsted. Troppen 
deltok på den årlige patruljekonkurransen og vi fikk 
med en patrulje til NM-finalen i speiding. Patrulje-
førerne i troppen deltok på Peff-kurs og flokken 
deltok på SMUL-leir på Hamresanden. 

Vi deltok på Felles korpsleir på Evjemoen fra 2. – 
9. juli sammen med over 1.000 andre speidere og 
ledere fra de 5 speiderkorpsene som er tilsluttet 
Norges speiderforbund. Motto for leiren var: «Fem 
fingre - en hånd » og det var første gang i historien at 
korpsene gikk sammen om å arrangere felles leir. 
Dette ble en kjempefin leir med kun litt regn i starten 
og mange aktiviteter. Den var godt planlagt og 
glimrende gjennomført.  Vår gruppe hadde ansvar for 
planlegging og gjennomføring av haiken og stilte opp 
med 25 hjelpere/ledere for å kunne 
utføre oppgaven. Det var leirledelsen 
meget imponert over. Ved gjennom-
føring av patruljeaktiviteten «Energi-
kampen» kom «Ørn» på 2 plass og 
«Rev» på 9 plass av alle leirens 
deltakende patruljer. 

Det etablerte samarbeid med 1. 
Kristiansand speidergruppe fortsetter 
og det går ut på å kunne benytte 
speiderhuset i Rona, samt hytta på 
Føreid, til våre aktiviteter.  I tillegg 
kan vi benytte  speiderutstyr (telt, 
kanoer, mm. ) som 1. Kristiansand 
eier.  Både flokken og troppen har 
hatt turer og de fleste av speider-
møtene avholdes ute ved speider-
senteret eller i umiddelbar nærhet 

samt ved speiderhuset i Rona - hver tirsdag fra kl. 
18.00 til kl. 19.30. 

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! 

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 
foreldrene, som sender barna sine til oss.  

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 2017 og 
så møtes en del av oss på landsleiren i Bodø i juli ! 
 

Speiderhilsen 
Harald Høiberg 

gruppeleder  
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Det var en våt start på året, da vi arrangerte aketur 

i pøs regnvær.  
Vi hadde laget fakler som lyste ned langs 

akebakken ved Golfbanen. Mange undret seg over at 
det gikk an å ha bål i regnvær, men vi er da ikke 
speidere for ingenting , men da vi skulle stå på 
skøyter 2. februar, måtte vi finne en nødløsning 
grunnet regn. Da ble det bowling i stedet. Vi har i løpet 
av våren tatt Lek-merket og Vær-merket.  Ellers har 

vårens program omhandlet 
aktiviteter som forberedelse til 
SMUL-konkurranse og SMUL-leir. 

Dette innebærer førstehjelp, knuter, flaggregler, bål, 
kniv og øks, turregler, stjernetegn og bruk av kart og 
kompass.  

Mat er også veldig populært. Vi har bl.a. laget 

eggemat på bål og pølseblekk-
sprut på stormkjøkken. 
Speiderne mestret dette veldig 
bra. 

Det har vært en fin gjeng på 
rundt 24 personer. Oppmøtet er 
nesten 100%. Ledergjengen 
bestod på våren av 5 ledere. 

Det var 133 forventningsfulle småspeidere og 47 
ledere fra 15 forskjellige grupper som møtte på Fant 
Olsen stykke i Baneheia, klare for årets store SMUL-
konkurranse 30. april. 21 speidere stilte fra 2. Kristian-
sand FSK. Det var 15 poster, og småspeiderne ble 
testet i stjernetegn, knuter, livline, fisk, førstehjelp og 
mye mer. De gikk patruljevis rundt en merket løype, og 
underveis var det poster bemannet av ledere fra de 
forskjellige gruppene. Når de var ferdige med 
rundløypa, var det samling på FOS og leting etter 
Ferrao (en trehakkespett). Selv om det ikke ble en 
plass på pallen i år, var småspeiderne våre 

kjempeflinke . Det ble en kald og vindfull dag (og 
dårlig med bilder fra oss) 

 Det begynner å bli en tradisjon å ha sommer-
avslutning på Randøya. Kai stiller som Kaptein, men 
denne gangen fikk han også hjelp av mange yngre 
skippere. 

Årets SMUL-leir 2016 var på Hamresanden. 

Alle speiderne hadde vært med i forkant og laget vår 
del av slangen KA. 20 speidere og 5 ledere var med på 
leira. Her var det mange dagaktiviteter og vår gruppe 
hadde ansvar for batikktrykk på t-skjorter. 

 I løpet av våren og sommeren, strømmet det på 
med nye påmeldinger for å bli medlem i speidergruppa 
vår. Det var nesten med fortvilelse at vi til slutt endte 
med 47 speidere i flokken. Speiderne er delt inn i 7 
patruljer, ca 6 i hver. Vi har 8 jenter i flokken. 

Største utfordring var ledere. Heldigvis fikk vi 

inn Thom Lauritsen og Kristin Olsen fra troppen. 
Grethe Løvås meldte forfall. Nå er vi 6 ledere fast. En 
forutsetning for å ta inn så mange speidere, var at vi 
også trengte hjelp fra foreldre. Det stiller ca 4 foreldre 
på hver samling. Dette har fungert bra. Det er allikevel 
en del utfordringer å være så mange, så vi har måttet 
tenke på aktiviteter som vil fungere med en stor flokk. 

Programmet på høsten har vært preget av 

førstehjelp, bål og kniv. Speiderne har tatt knivmerket. 
Vi har også vært på flere kveldsturer i mørket. Både 
med fakkel og refleksløype. 

Vi har også benyttet området ovenfor speiderhuset 
ved Rona. Her er stor boltringsplass. Når vi er så 
mange speidere, trenger vi også flere bålplasser. Da er 
det bra å være her og ved Dalen (Sukkevann) 

Speideropptakelsen gikk veldig bra. Vi hadde 25 til 
opptakelse, og måtte ta dem sammen to eller tre. De to 
siste ble tatt opp ved siste speidermøte før jul.  

 
Lederne i flokken hilser: Vær beredt!          

Kirsten, Isa, Kristin, Thom, Randi og Inger Marie 

 

Speideråret 2016 er nå historie og vi kan se 

tilbake på mange gode minner. Troppen som er for 5. 
– 10. klasse, har nå stabilisert seg på en riktig stor 
gjeng. Vi startet opp i januar med 53 speidere fordelt 
på 5 store guttepatruljer, 2 jentepatruljer (11 jenter 
totalt) pluss 9 ledere.  

I slutten av året var antall medlemmer i troppen 55 
speidere, som igjen viser at vi har stabilisert oss på en 
stor medlemsmasse. Spesielt gledelig er det at så 
mange jenter har begynt i troppen og er nå en i stabil 
stor patrulje (9 jenter). 

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 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, førstehjelp, bowling, vinterspeiding, div. 
emnekvelder, kveldskonkurranser, båttur, 
merkekvelder etc. Det har også vært mange turer 
igjennom året. Vintertur til Hovden, regional 
patruljekonkurranse, pinseleir og ikke minst felles 
korpsleir på Evje, som samlet ca 1000 speidere/ledere. 
Det har vært særdeles bra oppmøte på turene og vil 
trekke frem spesielt vinterturen til Hovden. Her ble vi 

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=0c208818f6a8e4a2&page=play&resid=C208818F6A8E4A2!2645&parId=C208818F6A8E4A2!2631&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=!AL6gIy17rFkv3wQ
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hele 52 
speidere/ledere (alle 
9 jentene var 
med!), som lå i telt 
rett i bunnen av 
alpinbakken, bak 
tussetrekket. Det 
er bare fantastisk 
å kunne dra på 
vintertur med en 
så fantastisk og stor 
gjeng. For mange av disse var 
det deres første telt-tur på vinterstid, med 
de utfordringer som det kan by på. Men alle kom hjem 
med en kjempegod opplevelse og ikke minst erfaring 
som de kan ta med seg videre. Slike turer skaper et 
godt samhold mellom speiderne og lederne, og er en 
viktig faktor får at vår gruppe fortsatt holder meget god 
stand . Vi  har et rikt og utfordrende friluftsliv som 
mange unge speidere og ikke minst ledere, setter stor 
pris på.  

Korpsleiren på Evje 
i sommer ble også en 
kjempeleir. Her var det 
et rikt mangfold av 
aktiviteter, og fine 
sosiale leirbål på 
kveldene. Vi var i år 
sammen med alle 
speiderkorpsene og alle 
hadde sine ting som de var 
gode på, og sammen ble 
det skapt en godt arrangert 
speiderleir. 

Tror alle speiderne 
hadde en flott leiropplevelse, 
og med kort avstand hjemmefra, ble 
det enkelt for lederne å kunne bytte litt på og være 
med her. Igjen hadde vår gruppe ansvar for haiken og 
da programsjefen hette Glenn, ble det ikke så mye 
diskusjon rundt forespørselen, når han spurte om hjelp 
her . Vil også få takke alle som var med og bidro til at 
vi igjen fikk gjennomført denne haiken uten problemer. 
Det er helt fantastisk at så mange ledere/ressurser 
stiller opp midt i juli for å være med på haiken. Takk til 
dere alle her!  

 På høsten ble det igjen en troppstur til Bringsvær 

med over 50 påmeldte, med masse uteaktiviteter i et 
flott område. 

 Av andre store hendelser i 2016, 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 60-70 
speidere inkl. de fra Høvåg pluss 20-30 rovere/ledere 
fikk med seg et kjempebra Natt-O-Hoi arrangement ute 
ved Timenes. 

Så litt om ledersituasjonen i året som er gått. 

Vi fikk inn to gamle speidere, Markus Mikkelsen, i 
starten av året, mens Jarand Loka ble med oss fra 
høsten av. Alltid gøy med gamle speidere som 
kommer tilbake til oss som ledere . Så mistet vi 
Bendik, da han giftet seg til Toten i sommer . Kristin 
ble med i flokken i fra høsten av, mens Runar måtte 
trappe ned pga. ny jobb i Oslo inntil videre. Dermed er 
vi fremdeles en god ledergjeng på 8 ledere (Bjørn Erik, 
Janne, Terje, Trygve, Torunn, Markus, Jarand og 
Sigbjørn). Dette fungerer bra, selv om vi av og til kan 
få lederutfordringer på turer. 

 I tillegg til at vi er mange speidere som er 
meldt inn i troppen nå, så har de vært ekstremt 
flinke til og 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 

ennå 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 
2016, og så ser vi frem til et fint speiderår i 2017. Som 
kan bli litt av et eventyr for de som skal være med på 
landsleiren i Bodø til sommeren . 

Vær Beredt !! 
Sigbjørn Kleiveland 

Troppsleder 

 

Dessverre har det ikke vært noen formell aktivitet i roverlaget i 2016. Som det sto i forrige årsmelding, var det kun 
3 igjen i roverlaget ved slutten av året. Når det heller ikke var mange som var aktuelle for overgang fra troppen – 
og roverlaget er utsatt for at noen drar bort pga. studier, folkehøgskole, o.l., ble det altså ikke noe egentlig aktivitet 
i roverlaget dette året. Men; de to gjenværende og aktive var definitivt nettopp det: aktive. Og bisto både i flokken 
og troppen, foruten på turer, den årvisse Natt-O-hoi osv. Med en del aktuelle for overgang fra troppen til 
roverlaget fra høsten 2017, er det håp om en «gjenfødelse» av roverlaget da. Et roverlag som er for ungdom i 
alderen 16 år (VGS trinn) og oppover.  

Pva. Inger Marie og Tommy  
gjenværende rovere 

 

http://www.randesund-frikirke.no/2krsand
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Brakke 28, eller med ny adresse, Østre Randøy 210, 
er et sameie mellom 2.Kristiansand FSK og 7. Kristian-
sand Sjø. Brakke 28 blir benyttet til leirer, turer og kurs 
i regi av Speiderforbundet. Speideren har også et godt 
samarbeid med skolene på østsiden av Varoddbrua og 
UiA. 

Årets største happening er nok pinseleir. I år deltok 
ikke 2. Kr.sand 
på denne leir 
men det var 
150 speidere 
der fra 
området rundt 
Kristiansand 
pluss ei 
gruppe fra 
Grimstad. 

UiA 
legger sine 
lærere i 
brakke 28 da de 
har ukeskurs på vår og 
høst. 

I sommersesongen, dvs i skoleferien, låner 
ledere fra begge grupper plassen. Hele skoleferien var 
stedet utlånt. 

Sørlandet Krets 
arrangerer fast 
Trening 1 kurs på øya i 
september. I år med 
over 30 «nye» ledere. Været og 
forholdene på øya er veldig egna til slike kurs. 

Speideren mottok en gave som var øremerket til 
Randøya. Disse pengene ble brukt til å kjøpe ny 
firhjuling, Arctic Cat 4x4, da sekshjulingen begynte å 

skrante. Dette har vært en god inverstering da 
speideren er gode til å holde øya fin og ryddig. 
Stier og nye overnattingsplasser til telt blir også 
ryddet. 

Det er også kjøpt og satt inn nytt 
kjøkkenvindu. En del bord til innramming av 
vinduer er også skiftet. 

«Juletre» blir også pyntet med offisiell tenning 
sammen med øyas fastboende. 

Fastboende, båtfolket og ikke minst 
Kristiansand Parkvesen legger merke til det arbeid 
speideren gjør på Randøya. 

Kai Lindal   
brakkeansvarlig Randøya 

 

Panama ligger på sin faste plass ved S/S Sjøkurs. 
Båten fremstår som enn sikker båt, både når den tar 
turen til Østre Randøy og ut på fisketurer. Båten blir 
brukt til å frakte ut speidere og ting og tang som skal ut 
til Brakke 28. 

 

Båten var på slipp våren -16. ble vasket, stoffet og 
malt. Dessuten ble motoren gjennomgått og fikk sin 
service. Panama fremstår som en lett kjennelig og 
veldig god bruksbåt for speidere. 

Kai Lindal   
båtansvarlig Panama 

For de som ennå ikke har forstått det: 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 bak-
troppens 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 2016 har bestått 
av: Einar Mydland, Øystein Løvås (kasserer), Øystein 
”Tallaksfar” Tønnessen, Jan Aarø, Kai Lindal, Torgeir 
Rypestøl, Jostein Fidje og Finn E. Isaksen (m.a. bly-
antfører, medlemsteller og nettoperatør). Dessverre 
må vi fortsatt sies å være en pinlig mannsdominert 
baktropp ... 

Baktroppen har i 2016 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 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 vedlike-
hold, samt delta på de månedlige speiderledermøtene, 
og bidrar ellers med kontoradministrativt arbeid, 
medlemsregister, drift av nettside, mv. 
  Forøvrig deltar baktroppen 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 Einar Isaksen 

 

 


