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Gruppeleders hilsen   
 

Tiden er 
inne for et tilbakeblikk på året som har gått. Vi 
skriver nå 2014 og fjoråret er historie. Det har vært 
et år med mange speiderbegivenheter, små og store. 
Skjønt det er ikke alltid like lett å skille mellom hva 
som er «små» og hva som er «store» opplevelser i 
den sammenheng. For noen kan den fine lille praten 
rundt et leirbål være den virkelig «store» 
opplevelsen, for andre kan det være landsleiren i 
Stavanger, eller kanskje det beste var da patruljen 
virkelig fikk erfare ansvar og selvbestemmelse og 
klarte opp i brasene på egen hånd! Speiding kan 
være så mangt, men en ting (av mange) har 
speiderens grunnlegger sagt, og jeg er så hjertens 
enig: Er det ikke gøy, så er det ikke speiding! 

2013 var nok et innholdsrikt speiderår for 
2.Kristiansand FSK speidergruppe. Vi er ikke kjent 
for å ligge på latsiden, og jeg kan nevne i fleng 
(muligens ikke helt kronologisk): vintertur med 
troppen og laget, pinseleir på Randøya sammen 
med 7. sjø, Natt-o-hoi, SMUL-arrangementer, 
speidergudstjeneste, og ikke minst, landsleir i 
Stavanger! Der var vi en god gjeng, og det blei ei 
uke med mange flotte opplevelser, for både små og 
store. Rent kulinarisk var det kanskje ikke ganske 
imponerende (leirens slagord), men heller heilt 
greit, sett med et sørlandsk blikk. 

I tillegg har flokken, troppen og laget vært på 
andre turer og overnattinger i løpet av året. Hver 
tirsdag møter et utall av speidere trofast opp på 
speidersenteret vårt på Strømme. Per utgangen av 
2013 var vi totalt 105 medlemmer i gruppa, noe som 
kan sies å være sånn tålig der det pleier å ligge. 
Bare små endringer fra tidligere år. 

Ellers har vi en robust økonomi, med en kasserer 
som alltid har kontroll på tallene, og ordner det 
sabla greit for oss. Tallene kan dere selv se i 
regnskapet. I tillegg til kasserer, har vi også en del 
andre med i baktroppen, og de gjør en formidabel 
innsats, slik at vi ledere kan drive med nettopp det, 
«leding» og veileding. 

Skuer vi videre inn i framtiden, har vi mange 
spennende ting som skjer! I 2014 skal vi delta på 
nasjonal sjøspeiderleir på Stokken, i vår egen 
«bakgård». Dette blir kjempespennende! Vi har 
noen småjusteringer igjen på speidersenteret, så er 
det helt tipp topp, og vi har visse utfordringer med 
tanke på gruppeledelsen. Det er sunt med litt friskt 
blod, slik at vi er flere som bytter på oppgavene, og 
kan komme med nye tanker og innspill; så det blir 
spennende å se hvor skuta bærer! 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til deg som 
speider, foresatt eller leder! Takk for at du bruker av 
din fritid på speiderarbeidet, og tar i et tak og 
hjelper oss i riktig retning. Uten speiderne hadde det 
jo ikke vært noen speider. Da hadde vi bare vært en 
gjeng med «gamliser» som tusta rundt på 
speidersenteret hver tirsdag, uten mål og mening! 
Men heldigvis har vi mange speidere, og heldigvis 
har vi mål og mening med speiderarbeidet, og det 
tror jeg er noe av den viktigste årsaken til at vi har 
en så stabil gjeng i gruppa vår. Vi har et mål! 
Nærmere bestemt er speidergruppa og Norges 
speiderforbunds hovedmål å utvikle mennesker til 
selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i 
samsvar med idealene fra speiderløftet og 
speiderloven. I tillegg har vi som speidergruppe i 
Frikirkens speiderkorps følgende målsetning: å 
bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud, 
orientere dem om vårt kirkesamfunn og føre dem 
inn i menighetslivet. 

Jeg håper at vi alle får et godt og spennende, og 
ikke minst gøy, speiderår i 2014. 

Speiderhilsen 
Trygve Grana 

gruppeleder
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FFllookkkkeenn  
 

Vi startet året med å lage fuglemat og fakler. 
Faklene brukte vi på et senere speidermøte, da vi 
hadde aketur ved Golfbanen. Det var et flott skue da 
det stod fakler ned langs sidene i akebakken.  

33 speidere var vi denne våren. Trivselen i 
speideren ser veldig bra ut. Det har vært godt 
oppmøte på alle møtene. 

Vårprogrammet har blant annet innehold besøk 
til Hennig Olsen Is og Dyreparken. To populære 
steder.  

Vi har lært oss flere knuter, lagd en knutetavle, og 
har dermed tatt Knutemerket.  

31. mai-1. juni hadde vi overnattingstur til 
Randøya.  

En av oppgavene på turen, 
var å ta fiskemerket. Speiderne 
gikk sammen i patruljene og 

«innredet» et akvarium. De laget hver sin hov som de 
skulle finne planter og dyr fra sjøen, og fylle i 
plastikkassene. Her var det mye bra samarbeid. 

21 speidere var med på denne turen. 

Til sommeren sluttet det 5 speidere og 3 
ledere hos oss. 11 speidere var igjen og klar for 
oppstarten på høsten. 

Interessen for speideren har virkelig ekspandert, 
så når vi skulle starte opp på høsten måtte vi sette 
opp flere barn på venteliste. 40 speidere var vi da vi 
startet opp. 3 trakk seg, så da er vi 37 speidere i 
flokken.  

Dette er en veldig stor gjeng, og ofte 
krevende å ha kontroll på. Vi fikk inn to 
nye ledere, Isa og Karen. 

Programmet på høsten har vært 
godt variert. Vi er alltid ute med speiderne, og bruker 
naturen også ved Sukkevann.  

Vi har denne høsten tatt idrettsmerket. 

Vi var spente på hvordan det skulle gå med 
overnattingstur med så mange barn, med det gikk 
utrolig bra.  

Mange av barna hadde aldri overnattet utendørs 
før. Turen gikk til sørenden av Sukkevann, 11. -12 

oktober. Vi satte opp gapahuk før det ble mørkt. 
Mange var så spente at det ble liten søvn den natta. 

Etter mørkets frembrudd, studerte vi 
stjernebilder på himmelen. 

Lørdagen var det tid for Orientering med mange 
spennende oppgaver. 

Ellers på programmet har vi lært om bål og 
bålregler. Bruk av kniv, primitiv mat, knuter og 
Reflexløype. 

Speideropptakelse ble lagt til speiderguds-
tjenesten 1. desember.  21 speidere fikk sagt sitt løfte 
og tildelt speiderskjerf den dagen, mens 4 stk måtte 
avgi løfte på et senere tidspunkt. 

14 barn står på venteliste for å begynne i 
speideren, og vil få førsteprioitet ved oppstart til 
høsten. 

Vi er 6 kvinnelige ledere i flokken, og kunne nok 
tenke oss å få inn noen mannfolk til å være med på å 
holde styr på denne flokken. Fløyte blir ofte brukt når 
vi skal samle flokken. 

Det er et godt lederteam blant oss i flokken, og vi 
har fordelt ansvar for gruppesamlingene godt. 

 
Hilsen lederne i 2. Kr.sand , flokk. 

Kristin, Kirsten, Torunn, Karen, Isa og Randi 

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 34 speidere fordelt på 
5 patruljer og 7 ledere. 

Tirsdagsmøtene inneholdt blant annet en del 
vinterspeiding, så vi var godt forberedt til vinterturen 
til Hovden som var i begynnelsen av februar. Vi leide 
igjen huset i sentrum for andre gang, hvor roverne lå 
ute i telt, og noen få speidere fikk også prøvd seg ute 
den andre natta i telt. Det ble som vanlig en tur i 
bakken på lørdag, og en tur i langrennsløypene på 
søndagen. Det var god deltakelse fra speidere og 
rovere. 

Ellers varierte programmet utover våren 
med litt merkekvelder, førstehjelp, 
kveldskonkurranser, båttur, pionerarbeid og litt 
primitiv mat. Det ble også gjennomført patruljeturer 
for alle patruljene, som var en av forhåndsoppgavene 
til årets store begivenhet, landsleiren i Stavanger i 
Juli. Så ble speideråret avsluttet med 

volleyball/grilling på Dvergsnestangen, hvor vi også 
delte ut premiene til vinnerne av årets Flagg og 
Bannerpatrulje. Det var Rev-patruljen som ble årets 
Flaggpatrulje, og Ekorn ble Bannerpatruljen etter en 
jevn konkurranse. Poengene får de fra deltakelse på 
speidermøter og turer, konkurranser som Natt-o-hoi, 
Reg.patruljekonkurranse, NM og patruljeturer og 
referater.  

Regionale patruljekonkurransen (NM-
kvalifisering) ble i år arrangert sammen med Aust –
Agder krets på Dvergsnestangen i april. Det ble igjen 
en god konkurranse av våres patruljer, og 
Revpatruljen ble direkte kvalifisert til NM. Det ble 
dessverre ingen deltakelse i NM da det koliderte med 
eksamen for 10-klassingene og mangel på ledere. 

Hønsegjødselaksjonen ble igjen en suksess med 
et godt oppmøte fra speiderforeldrene uti april.  

Pinseleira ble igjen avholdt på Randøya i et litt 
dårligere vårvær enn tidligere og med nye telt for 
testing i et vanvittig regnvær på lørdagskveld/natt.  
Der var vi sammen med 7. Kristiansand, og med 
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foreldrebesøk på søndagen telte vi bortimot 200 
totalt.  

Så kom sommeren og tid for årets store 
begivenhet, Stavanger 2013. Vi deltok med ca 38 
totalt, hvorav 20 speidere, 6 rovere, og resten 
ledere/lederbarn. Det var en kjempeflott leir som 
totalt telte rundt 11000 deltakere fra ca 20 land. Her 
var det mange som var med og imponerte med sine 
speiderferdigheter, og alle fikk muligheten til og delta 
på de aktivitetene som de ville. Det ble gjennomført 
en haik for alle speiderne i tillegg til en tur til 
Prekestolen. Det er mange speiderminner en sitter 
igjen med etter en slik leir og som vi kan friske opp 
ved og se på alle bildene som ligger ute på nettsiden 
vår. 

Høsten startet opp igjen med noen færre 
speidere, da det var mange 10-klassinger som gikk 
over til roverne og noen sluttet til fordel for andre 
aktiviteter. Men heldigvis kom det mange nye 
aspiranter inn i troppen, etter speideropptakelsen 
som vi hadde ute på Randøya. Det var ca 8 jenter og 
8 gutter, som ble fordelt inn i patruljene, men som 
vanlig ble det litt frafall utover høsten.  

Programmet for tirsdagsmøtene denne høsten 
varierte fra matlaging, Geocaching, merkekvelder, 
KKK, førstehjelp til juleverksted. Høsten delte vi opp 
noen få av møtene med vandrerne og stifinnerne, 
men ikke så mye som tidligere, da det ikke var så 
mange vandrere igjen. Vandrerne hadde for øvrig et 
kurs i fluekasting med Grønberg som kursholder, og 
ellers lagde de litt opplegg for stifinnerne utover 
høsten.   

Vi hadde kun en turhelg denne høsten og det var 
troppsturen til Kvarodden i et godt gammeldags 
høstvær. Det var god deltakelse fra speiderne, og en 
god stemning selv med dårlig vær.  

Så var det klart for høstens store happening, 
nemlig Natt-O-Hoi. Det ble arrangert oppe ved 
Nygård i et litt bedre vær enn vanlig, da det hadde 
regnet fra seg før vi startet konkurransen. Her var det 
med deltakelse fra Høvågspeiderne og totalt 5 
patruljer gjennomførte konkurransen.  

Så var det som vanlig speidergudstjeneste på 
søndagen etter NOH, hvor det ble tatt opp et stort 
antall småspeidere. Og juleavslutning for troppen og 
roverne var i speidersenteret med gløgg og varm grøt, 
og som vanlig med utdeling av premier til Natt-O-

Hoi-vinnerne og utdeling av merker som speiderne 

hadde tatt utover høsten. 

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 og 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!  

Ellers vil jeg få takke Geir Arne for de 5 
årene som han har bidratt hos oss i troppen, men 
sluttet i høst grunnet jobben og at Marius gikk over i 
roverlaget. Espen har også trappet veldig ned i høst 
grunnet jobb og andre verv. Takker også han for den 
jobben han har gjort for troppen i de årene han har 
vært med oss, og ønsker de begge lykke til videre med 
sitt engasjement andre steder. Hilde er fremdeles i 
permisjon og ved inngangen til 2014 telte vi 5 ledere.  

Takker igjen for en flott innsats til dere alle, i året 
2013, og så ser vi frem til et fint speiderår i 2014. 

Vær Beredt !! 
Sigbjørn Kleiveland 

Troppsleder 

RRoovveerrllaaggeett  
 

Da var vi kommet til den tiden på året hvor vi ser 
tilbake på året som har gått. For å se om vi har blitt 
litt klokere, trekke erfaringer, mimre og mer. Men 
først litt info om roverlaget. 

Roverlaget i 2. Kristiansand er for ungdom i 
alderen 16 år (VGS trinn) og oppover. Da året 2013 
startet var vi 7 aktive medlemmer, og ved årets slutt 
var vi 6. Noen hadde kommet fra troppen på høsten 
og andre hadde sluttet for å skulle studere videre, 
folkehøgskole og etc. I løpet av året som var, hadde vi 
et gjennomsnittlig oppmøte på ca 4-5 personer.  

Målsetningen for et roverlag er å bygge videre 
på det vi har lært i flokk og tropp, og utvikle rovere til 
å bli selvstendige og kunne ta ansvar. Det prøver vi å 
få til gjennom demokrati i roverlaget, at forskjellige 
tar ansvar på de forskjellige møtene og turene. Det 
kan til tider være vanskelig å få alle til å bidra, så det 
hender roverleder må ta litt mer mer ansvar. Men vi 
har det gøy i sammen og trives i laget. 

Det som helt klart skilte seg ut i 2013 var 
Landsleiren i Stavanger. Roverlaget stilte «rover»-
sterke med 7 personer. Flott leir med fint vær og gøy 
program.  Ellers besto programmet i løpet av året 
med henholdsvis de samme postene som tidligere. 
Desverre hadde vi ingen roveraspiranter som gikk 
opp til roverprøven, da vi ikke fikk noen nye fra 
troppen høsten 2012. Men heldigvis har vi fått noen 
nye i år. 

For året som kommer gleder vi oss veldig til 
sjøspeiderleiren på Randøya som gruppa er med som 
arrangjører sammen med 7. Kristiansand. Det blir 
spennende om kanskje roverlaget får en liten «base» 
nede i Strømsdalen, hvor det da eventuelt blir litt å ta 
tak i. 

For roverlaget 
Haakon Tønnessen 

Roverleder 
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RRaannddøøyyaa  
 

Brakke 28 på Randøya er i stadig utvikling. Det er 
svært gunstig at vi deler ansvar for brakka med 7. 
Kristiansand Sjø. Da er vi sammen om vedlikehold av 
brakka og pleie 
av 

naturen på øya 
for øvrig. 

Det har ikke vært de store forbedringer dette året. 
Noen vannbord er skiftet, men huset ser velholdt og 
pent ut. Med to vedovner, er det godt mulig å holde 
varmen inne, selv vinterstid. 

Speiderne er positive til Randøya. Vi rydder 
busker og kratt, og holder plener og veier ved like. Et 

stort prosjekt var å rydde veien fra vokterboligen og 
nordover, helt til bebyggelsen til fastboende. Dette 
setter fastboende stor pris på. Parkvesenet i Kr.sand er 
også veldig fornøyd med dugnadsinnsatsen som 
nedlegges av Speideren. 

Samarbeidet med andre aktører på Randøya er 
utmerket, og vi utveksler bygninger, mest med skolene. 
Dette er svært gunstig når vi har turer med mange 
speidere. 

Randøya blir også benyttet av speidekretsene på 
Agder til kursvirksomhet, og til dette formålet er stedet 
nærmest ideelt. I pinsa arrangerte vi felles pinseleir. 
Det ble en fortreffelig langhelg med mye gøy for alle 
deltakere. 

Det er behov for å male brakke 28 våren 2014, da 
årets sjøspeiderlandsleir – ”Stø kurs” – skal arrangeres 
på Stokken,og mange aktiviteter skal foregå på Østre  
Randøya. 

Kai Lindal   
brakkeansvarlig 

Randøya 

 

BBååtteenn  PPAANNAAMMAA  
 

Fremdeles ligger vår kjære 
speiderbåt godt fortøyd ute på 
Sjøaspirantskolen. Båten 
fremstår som den ideelle 
bruksbåt, både til å frakte 
speidere og ting og tang som 
skal ut til brakke 28. Båten var 
på slipp og fikk ett strøk 
bunnstoff i sommer. Den ble 
også sett over av 
”altmuligmannen” Einar Mydland.  

 
Vedlikeholdsoppgaven i 2014 blir 

vanlig ettersyn og å male båten ut- og 
innvendig, da den har en sentral rolle 
under sjøspeiderlandsleir ”Stø Kurs” 
som skal foregå på Stokken og Østre 
Randøy. 

Kai Lindal   
båtansvarlig 

 

BBaakkttrrooppppeenn  
  

Baktroppen er fortsatt 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 
speiderledere. Slik at ikke alltid speiderlederne må 
gjøre alt det andre som trengs for å drive et 
speiderarbeid.  

Baktroppen i 2013 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 (m.a. blyantfører, 
medlemsteller og nettoperatør). Mot slutten av året har 
vi med glede også tatt imot Jostein Fidje i vår celebre 
baktropp. (Vi er dessverre fortsatt en pinlig 
mannsdominert baktropp ... .) 

Baktroppen har i 2013 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 32.588 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. Også pga. hærverk og innbrudd, 
dessverre. 

Til slutt en sterk oppfordring til speider-
foreldre om virkelig å gjøre sitt til for at deres barn og 
ungdom kan trives i speideren. De trenger støtte, opp-
fordring og interesse fra foreldrene! Er det noe dere 
lurer på eller er misfornøyd med – ta kontakt med 
speiderlederne eller med oss i baktroppen. Speider-
arbeidet er mer viktig enn noensinne. Og ”anne” er i 
fremste rekke! 

For baktroppen:  
Finn E. Isaksen 

 
 


