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Årsrapport for ‘anne’ 

Sånn det var i 2019 
 

Gruppeleders hilsen  
2. Kristiansand FSK kan se tilbake på nok ett godt 
gjennomført speiderår med god kvalitet og høy aktivitet i 
vårt speiderprogram.  Pr. 1/1-2019 var vi 116 medlemmer 
og vi er registrert med 113 medlemmer pr. 31/12-2019 og 
det fordeler seg på småspeidere i flokken, stifinnere og 
vandrere i troppen, medlemmer i roverlaget samt ledere i 
alle enheter.  I tillegg til dette har vi baktroppen (betegnelse 
på vår foreldregruppe), som tar seg av mange ulike og 
praktiske oppgaver for speidergruppa.  Dette avlaster 
lederne i betydelig grad slik at de får planlegge og 
konsentrere seg mer om det å drive speiderarbeidet i vår 
gruppe.   

Jeg takker for denne frivillige innsatsen som ytes 
gjennom hele året! 

 

2019 har vært nok et aktivt år med fine opplevelser og 

spennende speiderbegivenheter. 
I tillegg til gruppas faste arrangementer, slik som 

vintertur til Hovden, pinseleir, Natt-O-Hoi og speiderguds-
tjeneste, første søndag i advent, med opptakelse av nye 
speidere i flokken, var vi representert på korpstinget til 
Frikirkens speiderkorps (FSK). Det ble avholdt i Abra Havn. 

Inger Marie Rypestøl ble valgt inn i styret for Sørlandets 
krets av NSF for 2 år. Troppen deltok i den årlige 
patruljekonkurransen, men vi fikk ingen patruljer med til NM-
finalen. Troppens tur til Solhøgda leirsted i november ble en 
kjempefin opplevelse med lammelår og rotgrønnsaker 
tilberedt i kokegrop.  Vi deltok på kretsleiren på Paulen i 
Vennesla med troppen, roverne og en dyktig lederstab.  6 
speidere fra troppen deltok på FSK sin vandrersamling i 
Fredrikstad og flokken deltok på årets SMUL-konkurranse. 

 

I oktober gjennomførte lederne i speidergruppa info-

kurset: “Velkommen som leder“. Deretter deltok vi 
i/gjennomførte ledersamtalen med kursholder fra Sørlandets 
krets av NSF. 

Både flokken og patruljene i troppen har hatt turer og de 
fleste av speidermøtene avholdes ute ved speidersenteret 
(SPS) eller i umiddelbar nærhet - hver tirsdag fra kl. 18.00 til 
kl. 19.30. 

Speidergruppa har faste ledermøter hver første tirsdag i 
måneden, fra kl. 20.00 til kl. 21.30. 

 

Økonomien i speidergruppa er god og vi satser fortsatt 

på vår årlige hønsegjødselaksjon som gir et godt bidrag til 
driften av speidergruppa.  Vi mottok kr 35.000,- fra Kiwanis 
Club til kjøp av skaptilhenger og i desember ble vi tildelt kr 
40.000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til kjøp av 
stjernetelt. Det blir anskaffet via Speidersport og testes på 
pinseleiren på Randøya neste år. 

 

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 

 

Jeg håper på et 

godt og innholdsrikt 
år for speiderne 
kommende år og at vi 
blir mange fra vår 
gruppe som deltar på 
felles korpsleir på 
Evje fra 1. til 8. 
august 2020. 

 
Speiderhilsen 

Harald Høiberg, 
gruppeleder 

 
 

 
Gruppestyret etter årsmøtet 2019 

Gruppeleder : Harald Høiberg - gjenvalgt 2019 (for 2 år) 
Styremedlem : Thom Lauritsen - gjenvalgt 2019 (for 2 år) 
Styremedlem : Janne Lindal - gjenvalgt 2018 (for 2 år) 
Styremedlem : Randi Rypestøl - gjenvalgt 2018 (for 2 år)  

---------------------------------------------------------------------- 

Regnskap : Øystein Løvås - gjenvalgt 2019 (for 1 år) 
Revisor : Menigh. revisor - gjenvalgt 2019 (for 1 år) 
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Vi startet året med å lage fuglemater av melke-

kartonger. Disse ble fint dekorerte og tatt med hjem for å 
utforske fuglelivet utenfor hjemmet. 

Vi har også laget 
bjørkeris til 
fastelaven. Speiderne 
synes det er gøy når 
vi lager ting de kan ta 
med seg hjem. 

Det var også 
veldig populært da vi 
var på bedriftsbesøk 
på sykehuset. Vi 

måtte dele gjengen i 2 og ta dette over to speidermøter. Vi 
var heldige som hadde to ledere som jobbet på sykehuset. 
Vi var innom akutten og ambulansen. 

Av merker har vi våren 2019 tatt God 
venn-merket. Dette er et motivasjonsmerke 
fra Speider-sport. Vi hadde et speidermøte 
hvor det handlet om hvordan vi skal være 
mot hverandre.  

Vi har også tatt Kart og kompass-merket. 
Her var vi inn i skogen ved Dvergnes skole 
og skulle finne flere poster. 

I mai fikk vi også gjennomgått flaggregler og heist flagg 
og tok Flaggmerket.  

Lørdag 4. mai var vi med på SMUL-konkurranse 

på Hove i Aust Agder. Vi la lige godt inn en overnatting, og 
reiste dermed bort på fredagen. Vi ble møtt med haglbyge 
da vi kjørte til leirplassen. Det var en kjølig natt, men en 
hyggelig opplevelse for alle som var med. Det var 30 stk 

fra 2. Kristiansand som 
var med på 
konkurransen. Vi stilte 
med 5 patruljer.  

Det deltok totalt 21 
patruljer. Vi markerte 
oss i toppsiktet med delt 
1. plass, 4.,5., 6. og 7. 
plass. 

Et annet prosjekt vi 
har jobbet med fra høsten 2018, 
fortsatte vi med våren 2019. Vi har 
dermed gjennomført: Vi gjør 
verden bedre. 

Vi har jobbet med inkludering 
og samarbeidsprosjekter, Vi hadde 
også en egen søppelplukkingsdag, 
og lærte om sortering. Ved denne 
aksjonen viser vi ansvar og bevisstgjøring for miljøet i 
nærområdet. 

Programmet på høsten har vært preget av 

knuter, bål og kniv.  
Det er populært å lage mat på bål. I 

oktober tok vi Sunn mat-merket, hvor 
speiderne lærte litt om alternative måter å 
lage sunn mat. Vi «bakte» bl.a. grove 
scones.  

Vi øvde en del på knuter, og speiderne 
fikk lage sin egen knutetavle. Det resulterte 
i Knutemerket. 

Vi var også heldige som fikk besøke Hennig Olsen is. 
Flokken ble delt i to, slik at vi brukte to speidermøter på 
bedriftsbesøket. 

Vi startet året med 35 speidere, hvorav 24 skulle 

over til troppen på høsten. 
24 nye speidere startet i høst, og vi måtte ha en 

venteliste på 5-8 personer utover høsten. Vi ser det at 
flokken kan ha en gruppe  på maks 35 stk.    

Vi har hatt kontroll på gruppa, men det er av og til 
utfordringer med noen av speiderne.  

Speiderne er delt inn i 5 patruljer. Vi har 22 gutter og 
13 jenter i flokken. 

Speideropptakelsen gikk veldig bra. Vi hadde 18 til 
opptakelse og måtte ta dem sammen to eller tre. 7 
speidere ble tatt opp på siste speidermøte før nyttår. 

Vi har godt fremmøte på samlingene våre. Ca 90-95%. 
Vi har i løpet av året vært 5-8 ledere fast.  1 forelder har 
vært til stede på noen møter. 

Lederne i flokken hilser: Vær beredt!          
Kirsten, Isa, Kristin, Thom, Randi, Eirik,  

     Inger Marie og Katrine 

Enda et nytt speiderår er nå forbi, og vi kan 

igjen se tilbake på mange gode minner. Troppen er for 5. 
– 10. klasse, og har ca 40 speidere fordelt på 6 patruljer pr 
januar i år. Vi har slanket oss litt i fra januar i fjor da vi var 
nærmere 60 speidere og 9 patruljer. Årsakene er nok litt 
varierte, men det er mye aktiviteter som barna er på i dag, 
og så kolliderer det med speideren og de må da ta et valg. 
Det som nå er gledelig er at det er så mange jente-
speidere i troppen, 15 jenter og 25 gutter, og det er veldig 
gøy. Disse er fordelt på 2 jentepatruljer og 4 guttepatruljer. 

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 å 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, 
primitiv mat, vinterspeiding, kveldsturer, div. emnekvelder, 
kveldskonkurranser, orientering, båttur, merkekvelder, etc. 
Og noen patruljer har planlagt og gjennomført en 
patrujetur i nærområdet.  

Vi har gjennomført mange, mange turer 

igjennom året. Vintertur til Hovden, regional patrulje-
konkurranse, pinseleir, og en sen høst-tur til Solhøgda 
Leirsted. Det har vært særdeles bra oppmøte på turene og 
vil trekke frem spesielt vinterturen til Hovden og Solhøgda-
turen. Her deltok vi med ca 45-50 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 
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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 for 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.  

Ellers var det igjen god innsats på den regionale 
patruljekonkurransen som var i Lillesand, hvor 4 patruljer 
deltok fra oss. Få poeng fra å kvalifisere seg til NM. Igjen 
kjempeinnsats av patruljene.   

Pinseleiren på Randøya er alltid en stor begivenhet i 
vakre omgivelser på en fantastisk plass. I år var vi 

sammen med en stor gjeng i fra Flekkerøy Sjø, Søgne Sjø 
og en håndfull fra Grimstad FSK Sjø. Dette er en plass 
hvor speiderne får nye bekjentskaper, og nye 
speidervenner. Alltid gøy på Randøya!  

Kretsleiren på Paulen Gård i begynnelsen av 

august var selvsagt sommerens og årets store 
høydepunkt for mange. Vi stilte med 12 speidere, 5 rovere 
og en del ledere. Dette ble en flott leir med masse gøye og 
spennende aktiviteter. En kjempeinnsats av Vennesla-
speiderne som hadde lagt ned masse dugnadstimer for å 
gjøre Paulen klar til leir, i tillegg til et flott leirarrangement 
var nok alle storfornøyd etter en uke på Paulen i 
Vennesla.  

Så kom høsten og da var det tid for Natt-O-Hoi som i 
år ble arrangert rundt Dolsvåg/Dolsveden. Her var det et 
godt oppmøte fra både oss og Høvåg, og ca 50 speidere 
totalt pluss 20-30 rovere/ledere fikk med seg et kjempebra 

Natt-O-Hoi. Gratulerer med Ørn som fikk 1. plassen og 
endelig tok vi hjem seieren til 2. Krsand FSK. ☺ 

Ledere som kommer og går ... 
Vi er stabil og flott ledergjeng og det kommer stadig 

nye ledere, men som er gamle speidere. Vi er veldig 
takknemlig for at så mange har lyst å gi noe tilbake til 
speideren som ledere. I høst tok Bjørn Erik en liten 
permisjon, mens vi fikk inn 2 nye ledere. Kristian Mydland 
og Marthe Vagnildhaug (Haukalid) ble med lederteamet i 
troppen. Det er vi veldig glade for. 

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. 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 2019, 
og så ser vi frem til et fint speiderår i 2020.  

Vær Beredt !! 
Sigbjørn Kleiveland 

Troppsleder

 

Vi startet speideråret i januar. Vi hadde toppturer og 

litt aktiviteter ute for å bli mest mulig kjent. Vi fikk en båt av 
Einar. Den har vi brukt noen tirsdager på å «pusse opp», 
malt den svart under pg montert litt kryssholt.  

 Tomas, Tommy og Mathias var og hjalp til med 
Nasjonal 
ledertrening-
treffet (bilde 
sammen med 
speidersjefen!) 
som Kilden 
arrangerte. Vi 
ordnet masse kaffe og tente bål. 

Toreus, Marcus, Tomas og Mathias var de roverene 
som var med på Hovden-turen. Der kom vi opp til ferdig 
rigget leir. Fredagen gjorde vi ingenting. På lørdagen gikk 
vi på langrennstur der vi startet på toppen av 
slalåmbakken. Vi dro ned litt før alle speiderne fordi vi 
skulle ned og bade i badelandet. På søndagen dro noen i 
bakken og de andre ryddet leir.  

Roverlaget var også representert på korpstinget i Abra 
Havn. 

Toreus, Tommy, Tomas, Marcus, Odd og Mathias (alle 
roverene) deltok på Pinseleiren. Vi lagde et kult 
avslutningsleirbål med fyrverkeri.  

Roverlaget var også tilstede på kretsting. 
Alle roverene deltok i kretsleiren på Paulen, der fant vi 

ut en ny kombinasjon med fiskeboller og bål.☺ Smakte 
godt! Vi oppholdt oss mye i roverleiren der det var stamp 
og god stemning.  

Marcus, Odd, Tomas, Tommy og Mathias var på 
rovertur på Randøya helgen 4.-6. oktober. Der hadde vi 
pizza på fredagskvelden. Vi sov sånn ca. 8 timer den 
natten. På lørdagen pakket vi litt ved og dro ut ytterst på 
Randholmen der vi hadde leirdueskyting   

Vi var med på tur til Solhøgda. Det var en fin tur. 
Vi brukte mye tid på Natt-o-hoi. Heldigvis ble det en 

utrolig bra Natt-o-hoi med en utrolig fin løype. 
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Brakke 28, eller Østre Randøy 210, er et sameie 

mellom 2. Kristiansand FSK og 7. Kr.sand sjø. 
 Brakke 28, blir benyttet til leirer, turer og kurs i regi av 

speiderforbundet. Speideren har også et godt samarbeid 
med kystskolen og UIA som har leirskole på Randøya.  

Året ble startet tredje helg i januar med at alle 
ledertrenere fra Norge, ca 40 stk, inkludert speidersjefen, 
fikk se den fine plassen 7. og 2. har. Rover fra 2. utførte 
det tekniske opplegget på en glimrende måte med å holde 
husene varme, servere mat og drikke og ikke minst med 
bål og opprydding på øya. 

Som vanlig hadde vi pinseleir på Randøya. Flere 
grupper var med på leira. 

UIA bruker 28 til innlosjering av lærere i 1 uke på våren 
og 1 uke på høsten. Dette er UIA veldig fornøyde med. 

I sommersesongen (skoleferie) var brakka belagt fra 
St.hans til 3. uka av august av ledere med familie og 
venner. Det virker som folk koser seg.  

 Sørlandet krets sammen med Aust Agder krets 
arrangerer fast Trening 1-kurs på øya i 

september. Forholdene på øya er veldig godt egnet til 
slike kurs. 

Som vanlig er det gjort mye dugnadsarbeid på Østre 
Randøya og rundt brakke 28. Gress blir klippet, krattskog 
blir ryddet, utsiktspunkter blitt gjort lettere tilgjengelig. Når 
adventstiden nærmer seg blir «Juletre» og veier pyntet 
med lys, og blir tent første søndag i advent. 

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

Kai Lindal   
brakkeansvarlig Randøya

 

Panama ligger ved sin faste plass v/SS Sjøkurs. Foreløpig 
ligger vi på samme premisser som når området ble brukt 
som skoleareal. 

 Panama har vært helt driftssikker dette året også. 
Det har vært vanlig vedlikehold på motor, Båten har Ikke 
vært på slipp dette året 

 Panama blir brukt mest til persontrafikk ut til vår 
brakke på Randøya. Ting og tang blir også fraktet med 
båten, sånn som 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 

 

Til orientering - for de som ennå ikke har forstått det: 
Baktroppen er egentlig alle speiderforeldre, men består i 
praksis av en liten, «eksklusiv» utøvende gruppe av  for-
eldre og speidervenner for å gjennomføre det som er bak-
troppens intensjon; nemlig å gjøre det lettere for speider-
lederne å være nettopp speiderledere. Slik at ikke alltid 
speiderlederne må gjøre alt det andre som trengs for å 
drive et speiderarbeid.  

Derfor prøver noen (få) av oss fra baktroppen å stille 
fast på speidertirsdagen for ymse dugnadsarbeid med 
anskaffelser, reparasjoner og vedlikehold av utstyr, 
rydding og systematisering av lager, samt vedlikehold og 
oppgradering av bygninger og utearealer. Dessuten, delta 
på de månedlige speiderledermøtene, og forøvrig bidra 
med kontoradministrativt arbeid, medlemsregister, drift av 
nettside, mv. Mer konkret kan følgende nevnes blant de 
faste aktivitetene for baktroppen også i 2019: 
➢ den årvisse hønsegjødselaksjonen, (viktig for den 

vanlige driften av speideren!). Og som alltid var det 
hyggelig innsats fra baktroppen forøvrig, dvs. 
foreldrene. Selv om det var en liten svikt i 2019. Derfor 

ble netto «bare» 24.600 kr, dvs. litt lavere enn det 
«burde» være. 

➢ den like årvisse speidergudstjenesten 1. søndag i 
advent, med ansvar for kirkekaffeen. 
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, oppmuntring og 
interesse fra foreldrene! Er det noe dere lurer på eller er 
misfornøyd med – ta kontakt med speiderlederne. 
Speiderarbeidet er mer viktig enn noensinne. Og ‘anne’ er 
i fremste rekke!  

Baktroppens utøvende gruppe i 2019 har bestått av: 
De spesielt praktisk utøvende Einar Mydland, Jan Aarø, 
Kai Lindal, Torgeir Rypestøl og Geir Seim, foruten Øystein 
Løvås (økonomi) og Finn Einar Isaksen (bl.a. blyantfører, 
medlemsteller og nettoperatør). En stadig noe 
mannsdominert gruppe ... 

 
For baktroppen:  

Finn Einar Isaksen 
 
 

 


