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Troppstur til Hovden 10.-12. februar 2006 

På telttur til Hovden i minus 26 
Vi dro fra speidersenteret med buss kl 
17 på fredag ettermiddag. Alle hadde 
gledet seg til dette. Bussturen gikk fint, 
vi hadde ett stopp. Vi var oppe på 
Hovden kl 21 ca., da var det -21 ute så 
det var nokså kaldt, men vi fikk opp 
teltene. På natta var roverene oppe og 
fyrte for oss, det trengtes siden det var 
-26 midt på natta.  

Neste dag var det bakken som var det 
store, nesten alle var der fra klokka 11 
til kl 16.30. Da var det ikke mye 
krefter igjen. Men med litt grilling og 
hvile var det mange som var på farten 
igjen. Det hadde vært en veldig fin dag 
med -20 og strålende sol. Vi gjorde 
mye rart den kvelden, aking var 
kjempegøy. Da klokka nærma seg 23 
var det marsj i seng! Den natta var det 
ikke like kaldt som natta før, så det ble 
veldig varmt da roverne fyrte like mye.  

Søndagen var vi på skitur, det var litt 
tåkete og så var det bare rundt -5. Vi 
var på en liten skitur, med hoppbakke, 
grilling og appelsin.  Det var veldig 
hyggelig.  

Da vi kom tilbake til leiren, begynte 
vi å pakke sammen, det var litt trist.  

Men det gikk fort og vi fikk studd alt 
inn i bussen og da klokka var blitt 13 
var alt pakket og klart. Vi var hjemme 
i 17-tiden.   

 
Spesialrapport fra Røyskatt: 
Med på turen var: Johanne, Ida, 
Hanna, Ingrid og Marte. 

Vi dro ganske presist fra Søm og 
hadde ett stopp på veien. Vi var oppe 
ved Hovden i halv ti-tiden. Da var det 
allerede kjølig ute, nærmere bestemt –
20 c. 

Vi satte opp teltet og fyrte opp 
rimelig fort, og greit. 

Kvelden gikk fort og det tok ikke 
lang tid før alle lå i soveposene og mer 
eller mindre sov. 

Den første natta gikk helt fint på 
tross av litt trang plass og –26 på det 
verste utenfor.  

 

Neste dag... 
De første som våknet stod opp i rundt 
8-tiden. Når bakken åpnet, var alle 
klare og opplagte for en ny dag. 

 Ida prøvde brett for første gang, og 
det endte ganske fort med at hun kjørte 
ned ”mor Åse” uten store problemer. 
Det er imponerende.  

Hanna kjørte på brett, og holdt seg 
sammen med Carina det meste av 
dagen. 

Ingrid kjørte på slalåm, mens Marte 
kjørte langrenn. Det gikk helt fint, og 
de storkoste seg. 

Jeg kjørte på slalåm, og kjørte 
sammen med Ida det meste av tiden, 
men også litt med Ekorn. 

Det var strålende vær, og alle 
storkoste seg i bakken, på tross av litt 
uvant bruk av muskler, som gav en del 
stivhet og stølhet i ettertid.  

Litt utpå dagen ble Ingrid dårlig, men 
hun kom seg etter et par timer søvn. 

Jeg derimot ble dårlig utover 
kvelden, og lå i soveposen i 18 timer.  

De andre hadde det gøy med 
forskjellige aktiviteter etter som hva 
jeg har skjønt.  

 
 

Så kom søndag 
Søndag var det fint vær. De andre dro 
på skitur et par, tre timer, mens jeg og 
Trygve var igjen i leiren. De hadde 
hatt det gøy. De hadde laget hopp, og 
hatt hoppkonkurranse.  

Når de kom tilbake var det tid for 
pakking av leiren. Det gikk stort sett 
greit. 

Vi fikk pakket og bært ned alt 
utstyret. Rundt klokka tre var vi på 
veien.  

Vi var hjemme klokka syv. 
 
Alt i alt var dette en veldig vellykket 

tur. De yngste fikk kanskje et litt røft 
møte med vinterspeidingen, og kulda, 
men det ser ikke ut som de har tatt 
noen skade av det. 

Vi har blitt enda bedre samlet som 
patrulje og har hatt det kjempe gøy. 

Hilsen Johanne (peff 
 

 
Takk til Statens kartverk  

som denne gang lot oss få 
 ”utgåtte” konvolutter. 

Nr 1  -  Mars  -  2006 
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2. Kristiansand Speidergruppe FSK 
Stiftet 14. mars 1915 

Opptatt i Frikirkens Speiderkorps (FSK) 1978 
 
 

Gruppeleder  
 Glenn Austegard ....................... 38 04 25 02 / 905 72 688  
Flokkleder  
 Tor Ole Jakobsen ...................... 38 17 58 25 / 913 21 949 
Troppsleder  
 Sigbjørn Kleiveland ................... 38 04 49 68 / 907 78 259  
Lagleder  
 Trygve Grana ............................ 38 04 02 78 / 905 91 959  
Baktroppen  
 Finn Einar Isaksen .................... 38 04 53 62 / 412 84 891  
Kasserer  
 Øystein Løvås ........................... 38 04 58 57 / 975 21 030 

 

Hvordan tjene mest mulig 
Jesus snudde opp ned på det meste. Han sa at den som vil være stor, må være liten. Den som vil være noe i Guds øyne, 
må tjene andre. Jesus selv er det beste eksempelet. Men hver gang han forsøkte å si til disiplene at han selv måtte lide og 
dø på ordentlig, overhørte de ham, ignorerte de ham, misforsto de ham. De ville ikke høre på slikt vissvass. 
 

Det er to måter å leve på: Guds måte eller verdens måte. Guds måte er å bøye seg ned, og forsøke etter beste evne å hjelpe 
andre til et bedre liv. 
 

Som disipler skal vi være opptatt av å tjene mest mulig. 
Ikke penger. 
Men mennesker. 

- Fra Knut Tveitereids En helt overkommelig bibel 
 
 

10. -11. desember 2005 

Førerpatruljetur til Tussevangen  
Vi møtte opp: Nikolai, Johanne, 
Sindre, Håvard, Andreas og Elise. 

Vi møttes på den lille parkerings-
plassen ved stien inn til Tussevangen 
klokka 17. Vi gikk inn og kom oss inn 
i hytta, som var full av muselort. Vi 
hadde ingen program så vi gjorde som 
vi ville. Vi brente bål, spiste godis og 
andre ting. Da klokka ble 21 grilla vi, 
koselig det. Da klokka ble 22 satt vi 

inne igjen og vi hørte noen smell og så 
kom det 3 inn i hytta. ”Uuuh! 
skummelt!” jaja, koselig med besøk… 

Vi gjorde litt av hvert, men da klokka 
nærma seg 3 begynte øyelokka og bli 
tunge, og det var ganske så stille. Før 
det kom et kjempeskrik fra Elise, for 
det sto to uten for vindu med masker. 
Hehe… Det var de sammen som hadde 
vert der tidligere, men nå var de 8. 

De var der til klokka nesten var blitt 
5. 

Da klokka var blitt nesten halv 6 var 
det stille helt til kl 11, da var det opp 
og hopp.  

Vi spiste, rydda og feide og vaska 
gulvet, for det trengtes.  

Takk for lånet ☺ 

 

Fra 19. til 20. november. 

Patruljetur med Ekorn  
Jaja… vi i Ekorn sliter litt med 
oppmøte på turer, men det er bra at 3 
kan komme hver gang. Hehe… 

Vi møtte opp på speidersenteret kl 
16, eller alle var for sene så turen 
begynte kl 16.15. Peff Elise, ass 
Katrine og Karina. Det var fint vær og 
kaldt. Vi fikk krabba oss til toppen 
med alle pakkenellikene, der vi fant ut 
at gapahuken var blitt ødelagt så vi 
bygde den opp igjen. Da vi hadde gjort 
det lagde vi et stort bål og spiste litt, da 
var kl blitt 17 ca.. Da var det -1 ute, 
men det merka vi ikke noe til. Da 
klokka ble 18.13 fant vi ut at vi ville 
gå en tur, vi gikk en liten tur siden vi 
måtte jo ikke gå fra bålet for lenge. Da 
vi kom tilbake kl 19 hadde vinden 
snudd fra nordvest til sørøst, mild bris. 
Nå hadde vi ikke peiling på hva vi 

skulle gjøre, så vi fant ut at vi skulle 
bygge en lavvo, i liten format. Da vi 
hadde holdt på med den i 1 time ca, 
var den ferdig, den blir faktisk veldig 
koselig. Nå var klokka blitt 20.15 og vi 
satt rundt bålet og lot tankene fly. Da 
klokka nærmet seg 21, fant vi ut at vi 
skulle prøve oss på noen knuter. Etter 
en stund hadde Elise lært seg 
tyrkerknop, Karine bøyestikk og 
Katrine fikk repetert noen gamle 
knuter. Etterpå satt vi og mimra litt og 
spiste litt godt og sånn. Men etter hvert 
var klokka blitt 23.42 og vi syns det 
var på tide med middag. Vi satt og 
koste oss med pølse i brød og litt av 
hvert. I løpet av kvelden var vi nede 
etter ved 3 ganger. Da var klokka blitt 
01.03 og vi gikk ned i kirka på do, vi 
hadde lånt nøkkel av mor til Elise og 

vi hadde skjekka at det ikke var noe 
alarm på. Etter det la vi oss, og kl 
02.07 sov vi.  

God morgen! Klokka 09.47 var alle 
våkne, det var sol, regn og kaldt. Det 
var 1+ og blåste sørøst enda, vi spiste 
litt godis og kjeks, å dassa litt. Da 
klokka nærma seg 11 spiste vi ordent-
lig frokost. Vi gjorde ikke så mye 
denne dagen. Men vi lagde tørkesnor 
og ryddet litt på haugen. I løp av turen 
fløy det 3 fly over oss, det kjørte 4 
mopeder på veien, det gikk 23 folk 
forbi på veien, det kjørte ca 25 busser 
forbi og det kjørte flere hundre biler og 
taxier forbi. Klokka 12.56 avsluttet vi 
med speiderbønnen.  

Hilsen peff  Ekorn Elise. 

 

Den regionale patrulje konkurransen i Terneviga 24-25 september  

Med Røyskatt på reg-pat-konk 
Vi kom i to biler klokken halv 9. 
Johanne gikk da på peff-møte mens de 
andre fire (Ida, Lise, Erle og Hanna) 
begynte å sette opp lavvoen. Den 

første konkurransen begynte ikke 
lenge etter. Da skulle vi lage en båt 
med motor. Vi prøvde mange vari-
anter, men kom til slutt fram til at 

strikkmotor var tingen!  Når båtene var 
ferdig var det konkurranse om å få 
båtene fortest over en strekning på 5 
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meter. Vi hadde mer flaks enn tillatt og 
kom helt til 2.plass i finalen.  

Når oppgaven var ferdig var det tid 
for orientering. Den ble holdt i 
lysløypa oppenfor skolen. Vi gjorde 
det greit nok, fant alle postene og 
brukte ikke så værst tid.  

Teorioppgaven begynte litt etter vi 
kom tilbake. Vi var de siste som kom 
og de første som var ferdige.  

Praktisk oppgave to gikk ut på å 
spleise en ring som vi etterpå skulle 
kaste på en pinne. Vår ble veldig 
original, uten tape og tau. Vi svei den 
heller ikke. Det var vanskelig å treffe 
pinnen og det var bare to stykker eller 

noe sånn som traff den av alle 
patruljene.  

Om kvelden hadde vi grillmat til 
middag. Når vi var ferdige med å spise 
ble de som ville med på seiltur med 
Gyda. Det var en kjempefin kveld og 
dra på sjøen og alle sammen koste seg.  

Søndag morgen måtte vi tidlig 
opp før rundløypa.  

Vi begynte på pionerarbeid. Vi skulle 
lage et tårn, og det gikk ganske greit. 
Naturkjennskap var det neste på 
programmet. Der var det en tre-delt 
oppgave som omhandlet fisk, fugl og 
diverse. Den tredje posten vi kom på 
var litt unik. Der skulle alle sammen ro 
først vanlig, så skulle vi skofte inn og 

fortøye båten med halvstikk. Der fikk 
vi 47 av 50 poeng. 

Den siste posten vi kom til var 
førstehjelp. Førstehjelp synes vi er gøy 
og vi gjorde det ganske bra.  

Rundløypa var gøy på tross av at 
regnet høljet ned. 

Når vi kom  til leirområdet skiftet og 
pakket vi utstyret, før vi bar det opp til 
veien. Vi fikk samme plassering som 
startnummeret vårt, nemlig 4. plass!! 

Det er vi sinnsykt fornøyd med og vi 
kom til NM.  

 
Hilsen en glad og fornøyd gjeng på 5 

fra Røyskatt. 
      Johanne Prestegård (peff) 

 
NM i speiding 7.-9. oktober 2005 på Dvergsnestangen camping 

Kjempeflott innsats med 4. – 8. – 31. og 
34. plass 
Selvsagt – vil noen si – deltok 2. 
Kristiansand i NM. For sannelig har 
patruljer fra ”anne” vært faste 
deltakere her de senere år. Og denne 
gang hadde sågar vi tatt alle de fire 
plassene Sørlandet krets er tildelt. 
Les her rapporter fra to av 
patruljene. 
 
Røyskatt 
Deltakerne fra Røyskatt var: Johanne, 
Hanna, Ida, Lise og Erle.   

Årets NM ble fylt med sol til en 
positiv forandring. Det var en kjempe-
gøy tur som vi vil huske lenge. Vi ble 
enda bedre kjent med hverandre, og 
oss selv og vi fikk testet oss i mye 
forskjellig.  

På fredag møtte vi først opp på Rimi 
Dvergsnes klokken 16 og handlet mat. 
Vi ble hentet og kjørt til Tangen der vi 
sjekket inn og bar bort tingene med en 
gang. Når vi skulle sette opp gjerdet 
rundt leirområdet vårt oppdaget vi jo 
da at det ikke var så veldig mye jord. 
Vi brukte vel 3-4 timer på å sette opp 
teltet, gjerdet og inngangspartiet. 

Når vi endelig skulle spise virket 
ikke gass-brenneren vår så vi måtte 
låne Ekorn sin. Tomatsuppa smakte 
godt allikevel.  

 

Å lage blaudis toppa kaka 
Lørdag morgen ble vi tidlig vekket. Da 
var det bare tiden av veien for å få 
pakket og spist før praktisk oppgave 1 
som bestod av å lage en fiskeharpe. 
Denne oppgaven likte vi og fikk den til 
sånn passe. Det ble en fin harpe men 
alle knutene og stikkene ble nok ikke 
korrekte.   

Orienteringa sto så for tur. Det gikk 
helt greit egentlig, men vi kom inn litt 
for seint. Så var det teori. Det gikk 

som vanlig susende og vi var ferdig 
etter 20 min. 

Praktisk oppgave 2 var noe som falt 
veldig i smak hos oss. Vi elsker 
matlaging og å lage blaudis toppa 
kaka! Det var en kjempegøy oppgave 
som kom noe uventet. Vi hadde med 
de perfekte ingrediensene og kaka ble 
kjempefin. Den smakte helt konge og 
hadde fått topp karakter av meg.  

Vi hadde pita på menyen denne 
kvelden og det smakte aldeles nydelig.  

Etter hvert var det tid for leirbål. 
Trygve og Harald var da på pletten og 
hadde underholdningen på scenen. De 
gjorde en flott innsats og Trygve 
imponerte mange og enhver med sine 
akrobatiske øvelser til svanesjøen.    

Grand Lux kom jo på besøk da og det 
var jo knall. Enkelte likte vel det bedre 
enn andre (Haakon) hehe.. men vi var 
med og hoppet som gale… 

 

Med Start i våre hjerter 
Vi er gule, vi er svarte: var det første 
vi hørte når vi våknet søndag morgen. 
Det var en nokså fin måte å våkne syns 
nå vi, som har Start i våre hjerter.  

Vi kom oss opp og spiste frokost før 
vi gikk på fellessamlingen. Rundløypa 
startet så og vi begynte på fiskekjenn-
skap. Den var delt opp i to deler. Teori 
og praktisk. Hvis jeg kan kalle det så. 
Etterpå var det kasting med livbøyer. 
Når vi var ferdig med det, var vi kalde 
på hendene så det var litt kjipt at det 
var pioner vi skulle ha da. Men det 
gikk greit, selv om vi ikke er så veldig 
gode på øyemålet. Naturkjennskap er 
også en fin ting. Det gikk sånn passe, 
men det kunne jo gått bedre. Så var det 
tid for knuter. De som har laget posten 
må ha visst akkurat hvilke knuter vi 
ikke kan. Vi har to knuteeksperter i 
patruljen, nemlig Ida og Erle. Det var 

nesten bare de 
knutene de ikke 
kan og det er 
ikke så mange. 
Derfor var det 
litt surt. Det ble 
definitivt et lite oppløft på 
førstehjelpsposten der vi skåret full 
pott. 

 

Lå på 12. plass, men... 
Når vi kom til leirområdet begynte vi 
med en gang å pakke sammen teltet, 
våre egne ting og leirområdet. Det 
gikk raskt og effektivt. Vi kapret oss 
38 plass noe vi er fornøyd med. Det 
var kanskje litt surt etter at vi lå på 12 
plass før rundløypa, men det viktigste 
er jo å delta! Og vi hadde en fin helg.  

 
Takk for et kjempebra arrangement 

og fine speiderminner hilsen Røyskatt!    
Johanne Prestegård (peff) 

 
Ulv 
Endelig var vi kommet til det – NM i 
speiding på Dvergsnestangen! 

Deltakere på turen fra Ulv var: 
Haakon (patruljefører), Bjarte, 
Tommy, Lars Erik og Håvard 
(assistent). Vi og 86 andre patruljer 
skulle kjempe om NM-pokalen. Vi 
bestemte oss for å møte opp på Rimi-
Dvergsnes kl.16.30, der vi skulle kjøpe 
mat til turen. 

Da vi hadde kjøpt det vi trengte av 
mat og drikke dro vi ut til 
Dvergsnestangen. Vi sjekket inn og 
fikk et nummer. Nummeret vårt var 
155. Etterpå fant vi teltplassen vår. Det 
var en ganske grei plass med lite grann 
utsikt. Da vi hadde satt opp teltet, satte 
vi opp et gjerde rundt for kanskje å få 
litt poeng under inspeksjonen. Ellers så 
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bare koste vi oss resten av 
fredagskvelden. 

 

Ikke helt som planlagt 
Lørdag var det tidlig opp. Åpningen av 
NM skulle være kl.09.00. Så vi måtte 
stå opp en stund før for å rekke å spise 
og forbrede oss litt. Når klokka da ble 
09.00 så begynte åpningen. Sigbjørn 
Kleiveland som var sjef for NM, holdt 
en liten tale og ønsket oss lykke til. Så 
skulle vi til på praktisk oppgave nr.1. 
Vi gikk inn i et gedigent telt der 
praktisk 1 skulle være. Praktisk opp-
gave nr.1 var å lage en fiskeharpe. Vi 
fikk utdelt en treplanke med to hull, 
fire kroker, en svivel, et søkke og fire 
meter sen. Vi begynte med å forme ut 
fiskeharpen av planken. Det gikk greit, 
men det tok litt tid. Da vi hadde ca. en 
halv time igjen, begynte noen av oss å 
ta fram senen. Men det gikk ikke helt 
som planlagt! Den ble litt rotet til og 
ble til en eneste stor vase som Håvard 
måtte sette seg ned med….L Da det 
bare var 5 min. igjen fikk Håvard 
endelig vasen opp, så vi bare knyttet 
på krokene i en fei og leverte det i siste 
liten. 

Mens vi holdt på med harpa hadde 
lederne vært og inspisert områdene 
våre, men de var ikke helt ferdige da vi 
var ferdige med oppgaven. Så vi måtte 
vente ca. 10 min eller noe før vi kunne 
gå tilbake til teltene. Deretter skulle vi 
løpe orientering. Vi hadde 45 minutter 
på oss. For hvert påbegynte minutt 
etter det så mistet vi ett poeng. Vi 
greide det på 29.19 minutt og fikk 
bestetid og full pott. Så hadde vi en to 
timers pause før vi skulle begy nne på 
teorioppgaven. 

Da de to timene hadde gått var vi på 
plass igjen i det store teltet. Vi skulle 
begynne på teorioppgaven.  Det var 
100 spørsmål som vi skulle svare på 
innen 1 time. Noe som vi klarte med 
god margin. Vi kunne fått en maks 
poengsum på 50, det vil si et halvt 
poeng for hvert riktig svar og vi fikk  
41,5 p. Etter dette var det enda en lite 
pause før praktisk oppgave 2.  

 

Det tok sin tid med kremen 
Denne gangen skulle vi bare møte ved 
en scene for å få utdelt oppgaven før vi 
gikk i teltene for å gjøre den der. 
Oppgaven denne gangen var å pynte 
en bløtkake. Vi fikk utdelt et 3-delt 
sukkerbrød, en kartong med kremfløte 
og en boks med ananas. Vi begynte 
med å piske krem, men det tok sin tid. 
Til slutt fikk vi det til, men det var like 
før vi ga opp. Da vi hadde smurt 
kremen utover kaka, pyntet vi den litt 
og gikk for å levere den. Av 50 mulige 
poeng fikk vi 47 p. Etter oppgaven var 
det ikke noe mer vi skulle gjøre den 
kvelden, vi skulle bare kose oss, og så 
skulle det være en konsert med Grand 
Lux. Den konserten var veldig bra. 

Neste dag var det en rundløype der vi 
skulle gå fra en post til en annen og 
gjøre oppgaver. Dette gikk greit nok. 
Etter dette gjenstod det bare en ting: 
resultatene! Vi var veldig spente. Vi 
kom på en imponerende fjerdeplass og 
er godt fornøyde med det! ☺ ☺ ☺ 

Skrevet av Håvard ass i Ulv  
 

Hilsen fra NM-generalen: 

Takk for innsatsen! 
NM  i Speiding på Sørlandet ble en 
suksess, og noen har sagt at det var et av 

de flotteste NM-arrangementene som er 
blitt arrangert. Det som la grunnlaget for et 
slikt flott arrangement er foruten prosjekt-
gruppen, som blant annet besto av Geir, 
Kai, Trygve og Sigbjørn ifra ”anne”, mange 
små ting. Uten å gå i dybden på det vil jeg 
uansett rette en meget stor takk til lederne i 
gruppa vår. Totalt sett var det hele 30 
stabspersoner som var fra oss, og det 
beviser at vi virkelig er en stor ressurs-
gruppe. 

Uten den innsatsen i fra vår gruppe, 
hadde vi aldri fått dette til. Alle var med å 
dra lasset sammen, og selv om vi ”maste” 
om hjelp til både det ene eller andre, så var 
det velvillige ledere som sto fram og hjalp 
til. Det at vi er en stor gruppe fikk vi virkelig 
sett nå, og det ble virkelig lagt merke til at 
det var mange ledere i fra 2. Kristiansand 
FSK.  

I tillegg til det trakk vi også inn ”gamle” 
speiderledere som står under ressurs-
personer i gruppa vår og som virkelig fikk 
bevist at det er det de er. Takk også til 
dem.  

Vil også trekke frem roverlaget for en 
fantastisk arbeidsinnsats gjennom hele 
helgen.  

Det ble lagt ned mange timer både i 
forkant og under og etter arrangement, 
som det virkelig står respekt av. 

Da jeg takket ja til å være leder for dette 
arrangementet, var det mye på grunn av 
den støtten jeg fikk fra vår gruppe, om at 
dere skulle stå bak meg i dette arbeidet. 
Det har dere alle bevist over for meg, og 
det gjorde det så utrolig mye lettere å lede 
et slik arrangement med den massive 
støtten jeg fikk underveis i prosjektet.  

Takk til dere alle for den innsatsen dere 
la ned under NM i Speiding 2005 på 
Dvergsnestangen. 

Hilsen Sigbjørn 
 

 
 

Så nevner vi bare 
üat du sikkert har fått med deg at ”anne” fikk 
tildelt 10.000 kr fra Sørlandssenter Stipendet 
2005. Og det var en høytidelig overrekking av 
diplom på speidersenteret 24. januar. Les mer 
her: www.sorlandssenteret.no  

üat årsmøtet den 7. mars forløp på sedvanlig 
problemfritt vis. Denne gang med én forelder til 
stede. Slett ikke verst! At regnskapet viste 
underskudd for 2005 på ca 15.000 kr, ga ingen 

grunn til panikk. Dessuten forventes 25.000 kr 
fra NM-overskuddet om kort tid. 
üat NRK den 22. april starter opp en serie på 
5 programmer fra fjorårets landsleir FRI:05. Les 
mer her: www.speiding.no 

 


