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Gruppeleders hilsen   

Vi har kommet godt i gang og er langt inne i 2013, 
når jeg nå ser tilbake på speideråret 2012. På 
mange måter så viderefører vi vårt speiderprogram 
år for år.  Vi har fått nye medlemmer i  vår 
speidergruppe i løpet av året og har holdt en 
gjennomgående høy aktivitet. 

Vi har hatt mange turer og andre arrangement 
på Randøya.  Dette stedet er midt i blinken for vårt 
speiderarbeid og her ble pinseleiren holdt samt 
“Rovertreffet 2012”- et arrangement for alle 
roverlag i FSK, og som vi stod som arrangør av.  
Spennende tirsdagskvelder på vårt speidersenter og 
i vårt nærområde har vi også gjennomført.  I tillegg 
har vi deltatt på SMUL-leir/konkurranse, på NM i 
speiding og roverlaget deltok på FSK`s korpsleir på 
Tautra. Vi har gjennomført vår egen nattmanøver 
Natt-O-Hoi, deltatt på den årlige hønsegjødsel-
aksjonen som “Baktroppen” drar i gang samt 
vintertur til Bjørnevann. 

Speidergudstjenesten, første søndag i advent, ble 
en minnerik opplevelse med opptakelse av 20 nye 
speidere. En nesten fullsatt Randesund Frikirke og 
etter en ypperlig kirkekaffe ute i vårt speidersenter - 
falt det mange gode ord om det speiderarbeidet som 
drives i “Anne”. 

Speidersenteret ble innviet 24. mai 2011, men 
noe arbeid gjensto.  Det meste er nå blitt ferdigstilt 
og i løpet av høsten ble de gamle flokkbrakkene samt 
utstyrslageret revet. Speiderutstyret er blitt 
gjennomgått og det som benyttes videre er plassert i 
det nye lagerrommet i speidersenteret. Vi er tildelt i 
alt kr 90.000,- fra Sparebanken Sør og SR-bank, til 
kjøp av lavvoer/telt samt ovner og utstyr.  Dette blir 
kanonbra når speidergruppa til sommeren 2013 
drar på landsleir til NSF i Stavanger, sammen med 
15.000 speidere, under mottoet: “Ganske 
imponerende”. 

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 
foreldre som sender barna sine til oss! 

VI VIL SPEIDING!  Dette forkortes til VVS  og 
ble første gang omtalt  av gruppeleder i årsrap-
porten for 2011.  I 2012 fikk vi reisestøtte til “På egne 
bein” for 10 speidere i troppen. I tillegg inngår støtte 
til årlig juleavslutning for ledere, rovere, baktropp 
og ressurser. 

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

Jeg håper vi alle får et godt og spennende 
speiderår i 2013. 

Speiderhilsen 
Harald Høiberg 

gruppeleder 
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FFllookkkkeenn  
 

Det første vi hadde tanke for,var mat til fuglene. 
Med julen friskt i minne, laget vi dette i 
kakemennformer.  Vi har gått på skøyter i ishallen på 
Idda. Vi har hatt måneskinnstur til 
Smørvarden, med tekstlesning om hva som 
skjedde der da krigen brøt ut.  

Gjennom fjoråret og første halvår, har vi 
gjennomgått og tatt ”Jeg er beredt” merket. 
Det er stor stas å ta merker, så vi putter inn 

en del oppgaver i programmet som for 
eksempel; primitiv matlaging, kniv og øks. 

23. – 24.  mars var årets første 
overnatting. Vi lå i lavvo ved Sømstranda. Selv med 
frost på natta var dette en aldeles nydelig opplevelse. 
Det ble godt og varmt ut over dagen, så noen lot seg 
friste til å ta et bad. Vi hadde i forkant av turen laget 
egne fakler som stod opp rundt leirbålet på kvelden. 

Matlaging er alltid populært, så vi prøver å finne 
stadig nye utfordringer. Vi har til og med laget våre 
egne stekepanner av blikkbokser.  

Lørdag 5. mai bør bli en minnedag for  
2. Kristiansand FSK. I SMUL-konkurransen var det 
med 3 patruljer fra oss, og jentene våre  vant 1. 
plassen.  

Ikke nok med det, så var det Tim fra Grønn 
patrulje som fant vandrehakkespetten. 

Pinseleira på Randøya var mulig for 4. trinn. 
Her var det kun 3 som var med. 

Smul-leir på Evjemoen 15.-17. juni. 12-15 
speidere var med. De fleste kom hjem med diverse 
ting de hadde laget.  

Gøyest er nok leirbålsamlingene på kvelden 
hvor det er nok av sang og rop og annen 
underholdning. 

12  speidere avsluttet i flokken, og ca 
halvparten av dem  gikk over til troppen på høsten. 

Årets største utfordring fikk vi da speideren skulle 
starte opp igjen på høsten. Vi hadde ikke annonsert 
noe, og var spent på hvor mange som kom. Etter to 
møter, var vi oppe i 35 speidere. Ennå var det flere 
som ønsket å begynne, men vi måtte sette strek der. 
Nå har vi igjen begynt med venteliste for inntak i 
flokken. 

Høstens program har bl.a. bydd på 
overnattingstur ved Sukkevann. En stor bragd for 
mange nye speidere.  

Vi har vært på en del småturer i nærområdet og 
hatt omvisning på akuttmottaket på sykehuset. 

Speideropptakelse ble lagt til speiderguds-
tjenesten 2. desember, og ca 20 nye speidere fikk sagt 
sitt løfte og tildelt speiderskjerf den dagen, mens 
noen måtte avgi løfte på et senere tidspunkt. 

Av ledere har vi i dag 6 personer som deler på 
oppgaven. 

 

 Hilsen lederne  i 2. Kristiansand flokk  
 

 

 

TTrrooppppeenn  
  

Så var enda et speiderår forbi, og vi sitter igjen 
med alle de gode speiderminnene fra året som er 
gått.  

Vi startet opp i januar med ca 35 speidere fordelt 
på 6 patruljer. 

Tirsdagsmøtene inneholdt blant annet en del 
vinterspeiding, så vi var godt forberedt til vinterturen 
til Bjørnevann som var i begynnelsen av februar. Vi lå 
som vanlig inne på Bjørnevannshytta den første 
natta, for så og ligge ute i telt neste natt i et fint og 
kaldt vintervær. 

Ellers varierte programmet utover våren med litt 
merkekvelder, førstehjelp, kveldskonkurranser, 
dyreparktur med guide, båttur, pionerarbeid og litt 
primitiv mat. Så ble speideråret avsluttet med 
volleyball/grilling på Dvergsnestangen, hvor vi også 

delte ut premiene til vinnerne av 
årets Flagg og Bannerpatrulje. 
Det var Ørnepatruljen som ble 
årets Flaggpatrulje, og Falk ble 
Bannerpatruljen etter en jevn 
konkurranse. Poengene får de 
fra deltakelse på speidermøter 
og turer, konkurranser, Natt-o-
hoi, patruljeturer, 
Reg.patruljekonkurranse, NM og 
referater.  

Regionale patruljekonkurransen (NM-
kvalifisering) ble i år arrangert sammen med Aust –
Agder krets i Arendalsregionen i april. Det ble igjen 
en solid konkurranse av våres patruljer, og både Falk 
og Ørn ble direkte kvalifisert til NM. 
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Hønsegjødselaksjonen 
ble igjen en suksess med 
et godt oppmøte fra 
speiderforeldrene uti 
april.  

Pinseleira ble igjen 
avholdt på Randøya i et 
fint vårvær, dog noe vind 
som vanlig. Der var vi 
sammen med 7. 
Kristiansand, og med 
foreldrebesøk på 
søndagen telte vi bortimot 
200 totalt.  

Så ønsket vi lykke 
til for NM-patruljene Ørn 
og Falk, som skulle til Jevnaker og konkurrere mot 
120 andre patruljer i forskjellige speiderferdigheter. 
Våres patruljer plasserte seg midt på treet og fikk en 
verdifull erfaring med seg videre.  

Høsten startet med et arrangement på årets 
leirområde i Stavanger, som 
de kalte for ”på egne bein”, 
og som var for vandrere fra 
hele landet. Det var 
egentlig et 
førerpatruljekurs, hvor de 
ble utfordret til å klare seg 
selv denne helgen, og dertil 
mottoet for arrangementet 
”på egne bein”. Det var 500 
vandrere fra hele landet 
som kom sammen og ble 
delt opp i mange 
forskjellige patruljer, så her 
fikk de nye speider-
bekjentskaper fra hele 
landet. Vi sendte 10 vandrere fra vår gruppe, som var 
meget fornøyd etter endt tur.  

Etter oppstarten på høsten kom de nye 
aspirantene inn i troppen, etter speideropptakelsen 
ute på Randøya. Det var 2 jenter og 5 gutter, som ble 
fordelt inn i patruljene.  

Programmet for tirsdagsmøtene denne høsten 
varierte fra matlaging, merkekvelder, KKK, 
førstehjelp til juleverksted. Høsten delte vi opp 
møtene med vandrerne og stifinnerne, litt mer enn 
før, noe som viste seg og bli godt mottatt av alle. 
Vandrerne hadde for øvrig et kurs i nattseilas, som 
strakk seg over to kurskvelder, hvor det ble utlevert 
kursbevis etter fullført kurs.  

Vi hadde to turhelger denne høsten. Først var det 
en kanotur for vandrerne til Ogge i september og så 

var det troppsturen til 
Bringsvær i oktober. 
På begge disse turene 
var det god deltakelse 
fra speiderne, og en 
god stemning innad i 
gruppa.  

Så var det klart for 
høstens store 
happening, nemlig 
Natt-O-Hoi. Det ble 
arrangert ute på 
Randøye i et 
kjempefint vintervær, 
hvor det var 
overnatting inne for 

alle etter gjennomført 
konkurranse. Alle ble så kjørt hjem til Kongshavn 
formiddagen etter.  

Så var det avslutning i speidersenteret med 
gløgg og varm grøt før jul, og som vanlig med 
utdeling av premier til Natt-O-Hoi-vinnerne og Flagg 

og Banner-vinnerne. 

Til slutt vil jeg få 
takke alle speidere og 
ledere i troppen som 
har vært med å sette 
sitt preg på 
speiderarbeidet, og 
uten akkurat deg vil 
ikke speideren ha vært 
den samme. Det er 
også flott 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! 

Ellers vil jeg takke for at Grete Løvås er begynt 
som leder i troppen, og med Hilde og Karoline ute i 
permisjon, er det takknemlig at det kommer nye 
krefter inn! Vi teller for øvrig 7 ledere totalt i troppen 
ved starten av 2013. 

Takker igjen for en flott innsats til dere alle, i året 
2012, og så ser vi frem til et flott landsleir-år i 2013. 

 
Vær Beredt !! 

Sigbjørn Kleiveland 
Troppsleder 

 

  
  

RRoovveerrllaaggeett  
 

(Årsrapporten ble fremlagt på årsmøtet – og finnes bakerst i gruppas årsrapport) 
 

 
 

 

    



Årsrapport 2012  
2. Kristiansand FSK speidergruppe  

 

 - 4 - 

RRaannddøøyyaa  
 
Året 2012 var et år som det ikke det ble gjort noe 
spesielt med brakke 28. Ei heller på utstyrsfronten. 
Utlånedelen i skoleferien er populær blant ledere. 
Brakke 28 var utlånt fra St. Hans til midten av august. 
(Vi i 2. Kr.sand disponerer partallsuker) 

7. Kr.sand Sjø har søkt forbundet om å arrangere 
Sjøspeiderlandsleir på Randøya i 2014. Her er 2. 
Kr.sand FSK invitert til å være med å arrangere leiren. 
Dette har resultert at det er blitt arrangert dugnad med 
trehugging og rydding av kratt for rovere og ledere.  

Pinseleir på Randøya er alltid poppulært. Sammen 
med 7, ble også denne leir godt gjennomført, både med 
mange speidere og godt vær. 

 
Natt-o-Hoi ble også en fin opplevelse på øya. I år 

med overnatting i sovesal på øya. 
Rovere fra begge  grupper bruker brakke 28 til 

lagsturer. 
Diverse foreninger og lag, som ikke har tillknyting 

til 2.Kr.sand eller 7. Kr.sand Sjø har leid Brakke 28. I 
august lånte vi ut brakka til Sørlandets Sjøaspirant-

skole. Sørlandets Krets sammen med Aust Agder krets, 
kjører spesielle ledertrenerkurs på Randøya. 

Kai Lindal   
brakkeansvarlig 

Randøya 

 

BBååtteenn  PPAANNAAMMAA  
 

PANAMA har sin faste plass på 
Sjøaspirantskolen. Her ligger den 
godt fortøyd, skjermet for både vind 
og ubudne gjester. Båten ligger ute 
hele året, så både speidere og ledere 
kan komme seg trygt ut til f.eks 
Randøya. Båten har ikke vært på slipp 
i 2012. Båten er blitt et par ganger 
utleid til folk utenfor gruppa, men 

gruppa greier som regel å skaffe 
skippere.  

Båten har i 2012 gått ca 600 
Nm. 

Kai Lindal   
båtansvarlig 

 

BBaakkttrrooppppeenn  
  

Hvem er vi. Baktroppen er egentlig alle 
speiderforeldre. Men vi har likevel funnet det 
hensiktsmessig å etablere en liten, ”eksklusiv” gruppe 
av speiderforeldre og speidervenner for å gjennomføre 
det som er baktroppens intensjon; nemlig å gjøre det 
lettere for speiderlederne å være nettopp det. Slik at 
ikke alltid speiderlederne også må gjøre alt det andre 
som trengs for å drive et speiderarbeid.  

Vi sier derfor at baktroppen i 2012 har bestått av: 
Einar Mydland, Øystein Løvås (kasserer), Lars Jørgen 
Grana (”spesialkonsulent” ved hønsegjødselaksjonen), 
Øystein ”Tallaksfar” Tønnessen, Jan Aarø, Torgeir 
Rypestøl og Finn E. Isaksen. (Vi er dessverre fortsatt 
en pinlig mannsdominert baktropp! ) 

Dette har vi gjort. Baktroppen har i 2012 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 30.656 kr, omtrent 

som foregående år. 

 Dernest speidergudstjenesten 1. søndag i advent, 
med ansvar for kirkekaffeen. 
 Forøvrig har kasserer og tidvis andre fra 
baktroppen deltatt på de månedlige speiderleder-

møtene, og bidrar ellers med kontoradministrativt 
arbeid, medlemsregister, drift av nettside, mv. 
 Baktroppen har ellers deltatt med dugnadsarbeid 
ved speidersenteret. Dette året med riving av gamle 
jenteflokk-brakker, foruten montering av hyller mv. i 
lageret. 

Til slutt. En sterk 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 speider-
lederne eller med oss i baktroppen. Speiderarbeidet er 
mer viktig enn noensinne! 

For baktroppen:  
Finn E. Isaksen 
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Årsrapport Roverlaget 2012 (fremlagt på årsmøtet) 

 

Våren, eller vinteren bar preg av de vanlige "faste postene". Årets vintertur sammen med 

Troppen, gikk i år til Bjørnevann, som ble som mange der før, en suksess. Riktigok en kaldt 

helg, med kald hytte og islagte toalettseter, men vi klarte å holde varmen. 

Ellers var det en på Bowling, opplegg for troppen, helgetur til Randøya m.m.  

Vi var faktisk en mandag ute ved Vågsbygd Frikirke, og hadde "case"-trening i førstehjelp 

med Vågsbygd FSK. Vi hadde hatt litt sminkekurs rett før, så det virket som de fikk brynt seg 

litt de speidere som kom for å "ta hånd om oss". 

Vi var med på kretstinget som i år ble holdt i Randesund Frikirke, vi hjalp til på dugnad på 

Randøya, og gjorde vår plikt under "hønsegjødselaksjonen". 

Pinseleiren ble en stor fornøyelse med det varme været vi fikk servert på Randøya. Det var 

vel nesten de fineste smeigedagene vi fikk i hele 2012. 

I Juni (23.-30.) var størsteparten av roverlaget på årets store begivenhet, nemlig kretsleir på 

Tautra, en øy som ligger 1 times kjøring nord for Trondheim. Siden troppen dessverre ikke 

stilte med mannskap, falt det på oss å representere gruppa på leiren. Det ble en flott leir, med 

mange flotte opplevelser og over gjennomsnittlig godt vær (været hadde ry på seg der oppe 

for å være riktig så skiftende og det fikk det vist i stor stil). Siden vi bare var rovere på vår 

leirplass, var det ikke sjeldent vi fikk besøk av en rover eller to ... eller tre ... eller fire ... 

Høsten begynte som den pleide, med unntak av en ting. Vi fikk ingen nye roveraspiranter 

denne høsten. Dette syns vi jo selvfølgelig er leit, at speidere velger å slutte før de får sjansen 

til å bli med de staute, barske roverene. Satser på større innrykk neste høst. 

En av de store tingene for roverene om høsten er jo planlegging og avvikling av Natt-o-hoi. 

Til det går det jo noen tirsdager med planlegging. Denne gang ble det et gjensyn med 

Randøya. Til forandring valgte vi å sove der ute alle sammen til lørdag morgen, så det ikke 

skulle være så sent og mørkt når vi kjørte tilbake til Kongshavn med båt. Vi hadde et veldig 

flott vær denne natten, så jeg tror de aller fleste fikk en god opplevelse. 

Annet vi gjorde denne høsten var "pizzatur" til Randøya, båttur med Panama, bålbrenning 

og det som hører med. 

Noen av oss var med på ledertreningskurset i regi av Kilden.  

Og som vanlig var vi med på avslutninga sammen med lederene. Et fyrverkeri av de store. 

For Roverlaget 

Haakon Tønnessen 
 


