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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 
speiderprogram. Ved utgangen av 
2017 er vi 130 aktive medlemmer i 
speidergruppa og er den største i 
Frikirkens speiderkorps (FSK). Vårt 
speiderkorps (FSK) teller nå over 
1.000 medlemmer. 

2017 har vært nok et aktivt år med fine opplevelser 
og spennende speiderbegivenheter. 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 korpstinget til FSK på Vikingegarden 
v/Gardermoen.  Haakon Tønnessen fra vår speider-
gruppe ble valgt inn i det nye korpsstyret i FSK. Troppen 
deltok i den årlige patrulje-konkurransen og patruljen 
Rev gikk videre til NM-finalen i speiding og kom på 16. 
plass av i alt 124 patruljer. Flokken deltok på SMUL-
konkurransen som ble arrangert på Hove/Tromøya og 
vår jentepatrulje, med navnet Rød, vant konkurransen. 
Kanonbra prestasjoner av våre speidere! 

NORD 2017 er Norges speiderforbunds landsleir i 
Bodø fra 1. til 8. juli.  21 speidere, 1 jente og 20 gutter, 
fordelt på 3 patruljer - samt ledere og lederbarn, var 
klare for tidenes lengste landsleir, med 14 dager på en 
uke. Med midnattssola og lys døgnet rundt, ble hele 
døgnet utnyttet. Det ble lagt ned en betydelig dugnads-
innsats i forkant og flere av speiderne jobbet inn hele 
leiruka samt reisen på dugnad. «Helt vilt» var valgt som 
undertittel på leiren og det var deltakere fra 30 land.  Av i 
alt 9.000 speidere var det ca. 1.000 utenlandske. Jeg 
retter en stor takk til alle som bidro til å gjøre det mulig 
for speidergruppa å få reise til landsleiren i Bodø. 

Både flokken og troppen har hatt turer og de 
fleste av speidermøtene avholdes ute ved 
speider-senteret eller i umiddelbar nærhet samt 
ved speiderhuset i Rona - hver tirsdag fra 
kl.18.00 til kl. 19.30. Fem containerbrakker i stål 
er kommet på plass i 2017 og nesten ferdig 
innredet/klar til bruk fra nyttår av. Stor takk til 
Kai Lindal, Jan Aarø og Einar Mydland for 
dugnadsinnsatsen!  

Økonomien i speidergruppa er god og vi 
satser fortsatt på den årlige hønsegjødsel-

aksjonen 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, samarbeid, 
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 innholdsrikt år for 
speiderne i 2018! 

Speiderhilsen 
Harald Høiberg 

gruppeleder  
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En forsiktig start av året på speidersenteret, med 

bål og pinnebrød. Dette er absolutt i god speiderånd. 
Vi har ofte lagt inn vinteraktiviteter som skøyter og 

aking, så lenge vi har snø og is. Dette gjorde vi også 
vinteren  2017.  

Som speidere flest, er 
vi også opptatt av å få tatt 
merker. I løpet av våren 

tok vi fordypningsmerke i;  
Hinderløype, kart/kompass og flaggmerke. 

 14. mars 
hadde vi burs-
dagsfest med 

bakemerket på 
programmet. 
Speiderne 
skulle i patruljene lage en bløtkake, 
lage bursdagshatter, lage 
pinnebrøddeig og steke dette. Det ble stor stas med 
102 årsfeiring og fornøyde speidere. Det ble i tillegg 
tent 102 telys. 

Med 47 speidere, er det ikke alltid like lett å lage 
program som  fenger alle. Det har allikevel vært bra 
fremmøte på samlingene. 

Vi var derfor spente når vi skulle delta på årets 

SMUL-konkurranse som ble arrangert  på Hove i 
Arendal. Vi la også like godt inn en overnatting. 

Vi var en stor flokk med 28 speidere som deltok og 
overnattet. Det var spennende og nytt for mange å 
ligge i lavvo. 

SMUL-konkurransen gikk strålende. Rød patrulje 

vant konkurranse og grønn 
patrulje kom på delt 4. plass. Vi 
hadde med 5 patruljer. Det var i 
alt 31 patruljer som deltok.  

Vi fikk også prøvd ut ulike 
eksperimenter. 23. mai var det 
bl.a. disse eksperimenter som 
skulle testes; 

 Ballongen som ikke brenner 
opp - så nå kan speiderne grille ballonger til 
middag og kvelds om de vil. 

 Appelsinflammekaster - hva skjer når du spruter 
veske fra appelsinen 
(limonen) på lyset? 

 Spidd en potet - et det 
mulig å spidde en rå 
potet med et vanlig 
sugerør uten å knekke 
det? Ja, hvis du kjenner 
hemmeligheten - spør en småsepeider. 

 Ensidig papir - du trodde kanskje at et papirark har 
to sider - en forside og en bakside. Tro omigjen! 

 Flytende binders - hvor mange binders kan du få til 
å flyte i ett glass med vann? Dagens rekord var 4. 
Vi avsluttet første halvår med sommeravslutning på 

Randøya. Kai stilte som Kaptein. Tiden går fort når vi 
er på øya, men det var spennende å fange krabber. 
Etter at vi hadde grillet, var det noen som fikk omvis-
ning i fjellet. 

Før vi tok imot nye speidere på høsten, hadde 

vi en samling med speiderne, hvor vi møttes ved 
Fuglevikstranda. Her skulle vi inn i «grottene». Vi ble 
møtt av et «troll» som satt på en skatteskiste. 
Speiderne måtte løse oppgaver for å finne nøkkelen. 
Til slutt ble det servert sjokoladekake. Lykke til videre i 
troppen for de 16 speiderne som skulle over. 

Venteliste og påmeldinger til å starte i speider-
gruppa vår, har økt de siste årene. Vi har ikke hatt 
mulighet til å ta inn alle som står på liste. Høsten måtte 
vi sette tak ved maks 45 speidere. 

Ved oppstart på høsten fikk vi inn 24 nye i flokken.  
Speiderne delte vi inn i 6 patruljer, ca 7 i hver. Vi har 
14 jenter i flokken. 

Flokken begynner å bli kjent for den gode teen vi 
lagde på første speidermøte med nye speidere. De 
skulle finne blader og bær i området rundt speider-
senteret. Med tilsatt litt sukker, er denne helt 
eksepsjonell. 

Programmet på høsten har 

vært preget av knuter, bål og kniv. 
Speiderne har tatt primitiv mat-merket. 

Oppgaven var å lage pizza i 
reflektorovn, samt å grille smores til 

dessert. Gøy å se at de fikk det til. 
Utfordringen var nok om det ble best å 
lage en stor, eller flere små pizzaer.  

31. oktober var det måneskinnstur 
på programmet. Her måtte vi konkurrere 
med Halloween. Det møtte 6 ledere og 
3 speider opp, og alle storkoste seg. Det 
ble grilling og bålkos.  

Da vi er så mange speidere, må vi 
av og til dele oss opp. Det måtte vi når det var 
bedriftsbesøk . 

Årets bedriftsbesøk var til Hennig Olsen. Veldig 
populært. Konkurransen om hvor mange is en klarte 
var vel opp i 7-8 is.  

Speideropptakelsen gikk veldig bra. Vi hadde 

19 til opptakelse, og måtte ta dem sammen to eller tre. 
De to siste ble tatt opp ved siste speidermøte før jul.  

Vi har i løpet av året vært 6 ledere fast. 2-4 foreldre 
har stilt opp ekstra når vi trenger det. 

  
Lederne i flokken hilser: Vær beredt!          

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

 

 

Speideråret 2017 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. I januar var vi 55 
speidere fordelt på 5 store guttepatruljer, 1 jente-
patrulje (9 jenter totalt) pluss 8 ledere.  

På slutten av året var antall medlemmer i troppen 
økt til hele 62 speidere, fordelt på hele 10 patruljer. 2 
jentepatruljer (14 jenter) og 8 guttepatruljer (48 gutter).  

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 
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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, 

besøk til Hennig Olsen Is, førstehjelpskurs med RBG, 
fiskemerke, vinterspeiding, kveldsturer, div.  emne-
velder, kveldskonkurranser, båttur, kano/seiling, 
freesbegolf, merkekvelder etc.  

Det har også vært mange turer igjennom året. 
Vintertur til Hovden, regional patruljekonkurranse, 
pinseleir og høst-turen til Bringsvær. Det har vært 
særdeles bra oppmøte på turene og vil trekke frem 
spesielt vinterturen til Hovden og Bringsværturen. Her 
deltok vi med ca 50 speidere/ledere til disse turene. Og 
spesielt gøy er det at vi får med så mange på en kald 
vintertur i telt på Hovden. Det er det som virkelig er 
speiding på sitt beste og derfor ekstra gøy at det er så 
populært. For mange av disse speiderne 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.  

Må også trekke frem Rev-patruljen som gjorde det 
kjempebra i den regionale patruljekonkurransen og 
kvalifiserte seg til NM i Speiding i Elverum i juni. Her 
gjorde de det knallbra og endte på en fantastisk fin 16. 
plass av totalt 124 patruljer. Gratulerer med flott 
innsats!  

Men fjorårets største begivenhet var  

utvilsomt landsleiren i Bodø i sommer, NORD2017. 

Det var 21 speidere som deltok fra vår gruppe (1 jente 
og 20 gutter) i tillegg til flere ledere m/familier. Allerede 
8-9 måneder før begynte planleggingen av denne 
leiren, som skulle vise seg og bli en dyr leir i 
utgangspunktet. 7500 + lommepenger var prislappen. 
Her måtte det jobbes, og det ble lansert flere gode 
måter å jobbe inn dugnadspenger på, så prislappen 

skulle bli noe lavere. Det ble solgt Ullmax produkter, 
såpeartikler, doruller, blomster etc. i stort monn, og det 
ble absolutt penger i kassen her. Dermed var det noen 
som tjente inn neste hele leiravgiften, med en solid 
dugnadsjobb.  

Gjengen ble fordelt i 3 patruljer, og de var alle godt 
forberedt når de dro fra Kjevik fredag 30. juni. Det 
skulle vise seg å ble en helt vill opplevelse for så vel 
speidere som ledere. Det var midnattsol og lyst hele 
døgnet og de hadde masse spennende aktiviteter 
under leiren. De bygget opp leira i løpet av de første 2 
dagene, før alt av aktiviteter startet utpå søndagen. 
Haiken var selvfølgelig et stort høydepunkt, hvor 
speiderne skulle klare seg ute et døgn alene uten 
ledere. Når haiken var ferdig på onsdagen og de var 
skitne, blaude, trette og slitne, fikk de en fantastisk fin 
overaskelse fra lederne. Det ble tur til BADELAND! Og 
det var absolutt en fulltreffer for alle. Les mer om 
denne leira på nettsida vår, i tillegg til mange flotte 
bilder.  

Av andre store hendelser i 2017, 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 ute ved 
Stemmane.  

Så litt om ledersituasjonen i året som er gått.  

Vi startet med 8 ledere i januar, mens vi nå er kun 
6 ledere igjen. Kun Janne som er jenteleder, og kunne 
ha trengt litt kvinnelig påfyll her. Jarand venter vi 
tilbake til høsten etter at han tok et Same-år i år med 
familien .  

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 
2017, og så ser vi frem til et fint speiderår i 2018.  

Vær Beredt !! 
Sigbjørn Kleiveland 

Troppsleder 

 

Dessverre har det heller ikke vært noen formell aktivitet i 
roverlaget i 2017. Nye rovere er imidlertid kommet til og det 
har vært fem av dem fra høsten 2017. Men heldigvis har 
speidergruppa hatt stor nytte og glede av dem innimellom når 
de bistår både i flokken og troppen, foruten på turer, den 

årvisse Natt-O-Hoi osv. Det er håp om en viss  «gjenfødelse» 
av roverlaget etter hvert også med egne aktiviteter. Et 
roverlag som er for ungdom i alderen 16 år (VGS trinn) og 
oppover.  
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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 sam-
arbeid med skolene på østsiden av Varoddbrua og 
UIA.  

Det ble en litt amputert pinseleir dette året da det 
var bare 2. som var der ute. Grunnen var forberedelser 
til årets landsleir i Bodø. 

Som vanlig brukte UIA brakke 28 til innlosjering av 
lærere i en uke på våren og ei uke å høsten. 

I sommersesongen (skoleferie) var det ei ledig uke 
(7. Kr.sand sjø sin uke). Igjen var grunnen landsleiren i 
Bodø. 

Sørlandet Krets sammen med Aust Agder 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. 

Sørlandet Krets arrangerte også Peff 1 kurs i 
november. Dette ble også et vellykket kurs med 57 

deltakere. Alle sov inne, både i brakke 28 og i 
«skolehusene». 

Som vanlig er det gjort mye dugnadsarbeid på 
Østre Randøya og rundt Brakke 28. Gress ble klipt, 
krattskog ryddet, utsiktpunkter gjort lettere tilgjeng-
elige. Dessuten er det blitt anlagt betongheller som 
platting på vestsiden av huset og en ny betonghelle-
platting mot syd. Her måtte det brukes gravemaskin for 
å få flatt underlag (lånt av en fastboende på øya). Det 
er også laget en vindskjerm som løyer for vestavinden. 

På maskinpark-siden er det mottatt en liten 

Iseki traktor som ble byttet ut fra Bragdøya. Artic Cat 
4x4 har vært to turer til land, da det har vært problemer 
med fremdriften. 

«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 Sjø-

kurs. Båten fremstår som en 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 ikke på slipp våren -17. Det er kun utført 
vedlikehold som kan gjøres på vann.  

Panama fremstår som en lett kjennelig og veldig 
god bruksbåt for speidere. 

Kai Lindal   
båtansvarlig Panama 

Som vanlig - 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 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 2017 har bestått 
av: Einar Mydland, Øystein Løvås (kasserer), Jan 
Aarø, Kai Lindal, Torgeir Rypestøl, Geir Seim og Finn 
E. Isaksen (m.a. blyantfører, medlemsteller og 
nettoperatør). Som det fremgår; en pinlig 
mannsdominert baktropp ... 

Baktroppen har i 2017 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 ca 25.000 kr, en liten 
nedgang fra  foregående år. 

  Dernest speidergudstjenesten 1. søndag i advent, 
med ansvar for kirkekaffeen. 
  Fra høsten har også baktroppen deltatt på 
dugnadsarbeid ved Speidersenteret ifm. de nye 
brakkene som kom på plass og dessuten en del på 
Randøya (Kai, spesielt).  
  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. 

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 

 
 


