
 

 

2. Kristiansand FSK speidergruppe 
- Stiftet 14. mars 1915 – 

www.randesund-frikirke.no/2krsand  

Å R S R A P P O R T   

 

 

Sånn var 2014 
 

 

Gruppeleders hilsen  

Vi er allerede kommet godt i gang med selve 
jubileumsåret 2015 for speidergruppa, når jeg nå 
skal se tilbake på speideråret 2014. Det har vært et 
år med flere speiderbegivenheter, men på mange 
måter så viderefører vi vårt speiderprogram, år for 
år.  Vi har fått noen nye medlemmer i vår speider-
gruppe i løpet av året, og har opprettholdt en høy 
aktivitet.  Ved utgangen av 2014 er vi 95 med-
lemmer i speidergruppa og det er en nedgang med 
10 medlemmer fra året før. 

2014 har vært et innholdsrikt år for speider-
gruppa.  I tillegg til gruppas faste arrangementer, 
slik som vintertur, pinseleir på Randøya, Natt-O-
Hoi, speidergudstjeneste første søndag i advent med 
opptakelse av nye speidere i flokken, så deltok vi i 
NM i speiding og flokken var på SMUL- leir på Lista 
flystasjon.  Sjøspeiderlandsleiren fra 5. til 12. juli på 
Stokken/Randøya, ble ei veldig bra leiruke både for 
våre speidere, men og for våre ledere som deltok i 
staben. Takk for kjempe-flott innsats!  Både flokken, 
troppen og laget har hatt turer og de fleste av 
speidermøtene er ute ved Speidersenteret eller i 
umiddelbar nærhet - hver tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 
19.30. 

I tillegg har vi etablert et samarbeid med 1. 
Kristiansand speidergruppe, som går ut på å få 
bruke Speiderhuset på Rona, samt hytta på Føreid , 
til våre aktiviteter.  I tillegg har vi kunnet benytte 
noe av speiderutstyret (telt, kanoer mm.) som 1. 
Kristiansand eier.  Dette samarbeidet ønsker vi 
videreføre i 2015.   

I september ble jeg kontaktet av en tidligere 
speiderleder som også har vært innom vår gruppe, 
med spørsmål om vi kunne overta en seilbåt. 
Kontrakten var allerede skrevet ferdig - det gjensto 
bare å bli enig om beløpet. Det ble fastsatt til kr 0,00 
- og dermed ble vi eier av en 20` seilbåt ved navn 

«Indian Summer» KAM 279.  Tusen takk for gaven 
– Henry Speich Johansen! 

Økonomien i speidergruppa er god og vi satser 
fortsatt på den årlige hønsegjødselaksjonen 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! 

14. mars 2015 fyller speidergruppa 100 år.  
Planlegging og markering av denne begivenheten 
startet allerede på årsmøtet i mars 2014.  Ulike 
komiteer ble etablert og har hatt sine møter fort-
løpende gjennom høsten.  Det er og ryddet skog, 
laget bålplass og nesten ferdiggjort ei hinder/-
aktivitets-løype.  Den blir offisielt åpnet lørdag 14. 
mars 2015.  Videre har vi fått tilgang til kontorplass 
i kirka og vi har ryddet i vårt speider-arkiv og 
nesten tømt de gamle brakkene. 

Speiderens kjerneverdier er vennskap, sam-
arbeid, 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 for-
eldrene 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 at vi alle får et godt og spennende 
jubileumsår i 2015. 

Speiderhilsen 
Harald Høiberg 

gruppeleder 
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Flokken 
 

Første speidermøte i 2014 startet med opptakelse 
av 4 speidere som ikke hadde anledning til å komme 
på speidergudstjenesten i desember. Med et 
medlemsantall på 35 stk i flokken, skal det godt gjøre 
at det passer for alle å møte til opptakelse. 

Utover våren har vi bla. Vært på tur til Sotåsen. 
En fin topp i Randesund, 
som kan anbefales. 

Vi har tatt 2 merker :              
Flaggmerke og                   
Værmerket.    Alltid populært å få merker til å sette 
på speidergenseren! 

Vi hadde også en tirsdag hvor vi skulle 
eksperimentere litt. Vi prøvde ”mentos og cola”, og 
fikk se et veldig vulkanutbrudd. ”Mystisk slim” – 
potetmel og vann som må jobbes med, for at det ikke 
skal renne ut av hånda. Hva skjer når vi tar rosiner i 
boblevann?  Jo, da blir det flyende ”fisker”. 

Mat er alltid populært på speideren, så da kunne 
vi like godt ha ”Barnas restaurant”.  

 

 
Et besøk på brannvakta på Kjevik, var veldig 
populært. Kanskje ikke like moro for foreldrene som 

skulle hente de klissvåte barna? Det var full ”krig” 
med brannslangene. 

Da det nærmet seg sommeren, hadde vi en del 
forberedelser til 
SMUL leira. Dette 
var årets første 
overnatting, så det 
var spennende for 
mange å sove i telt. 
Det var en gjeng med 
ca 20 speidere på 
denne leira som var 
ved Lista Flystasjon. 

Høsten ble vi 10 færre speidere i flokken, da det 
var en fin gjeng som gikk over i troppen.Vi mistet 
også to ledere, og ble værende med 3 ledere og 25 
speidere. (5 speidere var nye på høsten.) Vi har dog 
fått hjelp av foreldre som har stilt opp og hjulpet oss. 

Programmet på høsten har vært 
preget av førstehjelp, bål og bålregler. Vi 
har laget spikketroll og tatt knivmerket. 
Vi har vært opptatt med å lage vårt bidrag 
til hinderløypa, hvor hinderet er en 
taustige med trinn av pinner. Vi gleder oss veldig til å 
benytte løypa fullt og helt. 

Like før jul, hadde vi et besøk på Returkraft, hvor 
vi fikk sett hva som skjer med alt søppelet. Lærerikt 
og gøy med miljøstasjonen.  

Lederne i flokken hilser: Vær beredt!         
Kirsten, Isa og Randi 

Troppen 
 

Nå er det igjen tid for å oppsummere speideråret 
som nå er forbi, og et tilbakeblikk på alle de gode 
speiderminnene som vi sitter igjen med fra 2014.  

Vi startet opp i januar med 28 speidere fordelt på 
4 patruljer og 6 ledere. 

På speidermøtene hadde vi et variert program, 
bowling, tur til fiskemottaket på Flekkerøy, vinter-
speiding, emnekvelder, kveldskonkurranser, båttur, 
sykkelrebus og så brukte vi 3 møter til å lage en 
speiderstol til bruk på turer/leirer.  

Første turen troppen hadde var til Bjørnevanns-
hytta i februar, og ettersom vi hadde hatt litt forbe-
redelser igjennom møter om vinterspeiding, var vi 
godt forberedt til en slik tur. Vi var totalt 20 spei-
dere/ledere som dro opp til Bjørnevann på fredagen, 
hvor vi hadde en overnatting inne på hytta og en ute i 
telt. Da dette er første gang for mange av speiderne å 
å sove ute på vinteren i telt, er det viktig å gi de en 
positiv opplevelse rundt dette. Og så er det meget god 
erfaring å ta med seg videre. På søndagen viste de 
kjempe innsats under den tradisjonelle skiskytter-
stafetten. 

Etter at speidere med foreldre igjen hadde lagt 
ned en god innsats under hønsegjødselaksjonen i 
begynnelsen av april, var det duket for nok en 
regional patruljekonkurranse medio april. Denne 
gangen var vi sammen med Aust-Agder krets i flotte 
omgivelser ved Kilsund i Arendal. Vi hadde med 2 
patruljer, og hvor Rev kvalifiserte seg til NM i 
speiding! 

Pinseleiren var igjen på Randøya sammen med 7. 
Sjø, og selv om ikke det ble så mange speidere med 
denne gangen, hadde vi en kjempetur for de som ble 
med.  

Så ble speideråret avsluttet med volleyball/-
grilling på Dvergsnestangen, hvor vi også delte ut 
premiene til vinnerne av årets Flagg- og Banner-
patrulje. Det var igjen 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.  
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NM i speiding som var i begynnelsen av juni, ble 
dette året arrangert i Trondheim. Rev deltok her med 
8 speidere og 2 roverledere. De fikk med seg en god 
erfaring i en tøff konkurranse, selv om de havnet på 
nedre halvdel av resultatlista.  

Sommeren kom og det var tid for Sjøspeiderleir 
på Stokken. Det var 7. Kr.sand Sjø som var arran-
gører, og med god hjelp fra 3-4 ledere fra vår gruppe 
ble dette en alle tiders leir i flotte omgivelser, og etter 
hvert et flott sommervær. Vi deltok kun med 7 spei-
dere, 4 rovere og 2 ledere, og ble derfor invitert av 7. 
Kr.sand Sjø å ligge sammen i deres leirområde. Det 
ble veldig gøy for både speidere og ledere, og vi ble 
ekstra godt kjent med hverandres speidere og ledere, 
selv om vi kjenner mange av de fra før. Speiderne 
fikk vært med på mye sjøliv, både til vanns og til 
lands, og de fikk lært mange nye ting i løpet av den 
uka leiren varte. Minner som vi sitter igjen med etter 
en slik leir er: Marcus og Toreus seier i  jolleseilaset 
på fredagen, leirbålene, det varierende været, alle 
musene som løp over soveposene når vi sov, båt-
haiken, og ikke minst alle de flotte speiderne som var 
med og sette sitt preg på leiren. 

 Høsten startet opp igjen med noen færre spei-
dere, ettersom noen 10.-klassinger gikk over til 
roverne og noen sluttet til fordel for andre aktiviteter. 
Men heldigvis kom det mange nye aspiranter til, som 
ble tatt opp i troppen etter speideropptakelsen vi 
hadde ute på Randøya. Det var 2 jenter og 15 gutter, 
som ble fordelt inn i patruljene, men det ble litt 
frafall utover høsten.  

Programmet for tirsdagsmøtene denne høsten 
varierte fra matlaging, Geocaching, merkekvelder, 
KKK og så hadde vi tre møter hvor vi lagde hinder-
løype. 

Vi hadde kun en turhelg denne høsten og det var 
troppsturen til Føreid, som er den nye speiderhytta vi 
disponerer ved Justvik/Ålefjær området. Igjen ble 
dette i et godt gammeldags høstvær, skikkelig mye 
regn og vind, som gjorde at Trygve måtte holde 
leirbålet inne på hytta. Det var god deltakelse fra 
speiderne, og en god stemning selv med dårlig vær.  

Så var det klart for Natt-O-Hoi, som i år ble 
arrangert ved fylkesgrense mot Høvåg. Det var igjen 
god deltakelse fra speiderne og med en patrulje fra 
Høvågspeiderne var det totalt 5 patruljer som 
gjennomførte konkurransen.  

Som vanlig var det 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. 

Litt om ledersituasjonen i året som er gått. I 
høst gav Geir Seim seg som leder i troppen etter 15-
16 år! Vil derfor takke han for hans innsats for 
speiderarbeidet igjennom alle disse årene. Det er 
synd å miste en som har gitt så mye til speider-
arbeidet hos oss, men han vet han alltid er vel-
kommen igjen. Han er nå gått over til baktroppen ... 

Espen J. Olsen gav seg også som leder i vår, og vil 
også få takke han for hans innsats i troppen i de 
årene han var med. Han ble med over som leder etter 
sammenslåingen med Kfum-speiderne i 2008, og var 
med i speiderarbeidet i mange år før den tid. Takk for 
innsatsen for speiderarbeidet i Randesund for denne 
gang! 

Noen går og noen kommer … 
Slik er det heldigvis også for ledersituasjonen vår 

i troppen. Hele fire nye ledere begynte i høst, Kristin 
og Torunn kom over fra Flokken, og så begynte 
Trygve og Bendik. Solide ledere med massevis av 
erfaringer har vi nå fått over i troppen, som gjør at 
det blir et enda større lederfellesskap der. Vi teller nå 
totalt 8 ledere.  

 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 2014, og så ser vi frem til et fint speiderår i 2015. 

Vær Beredt !! 
Sigbjørn Kleiveland 

Troppsleder 

Roverlaget 
 

Men her kom intet fra roverlaget innen fristen! 
Forhåpentlig en årsrapport til årsmøtet ...? 
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Randøya 
 

Brakke 28, som er sameie med 7. 
Kr.sand Sjø, fremstår fremdeles 
som ei perle. Brakka var mye brukt 
i 2014. Dette var mye pga at 
Sjøspeiderleiren, Stø Kurs, ble 
avholdt på Stokken. Brakke 28 og 
Randøya ble brukt i forbindelse 
med aktiviteter på denne leir. 
Brakke 28 har også fått seg et 
ansiktsløft. Brakka ble malt på alle 
utvendige vegger. En del vinduer 
som var punktert er også skiftet ut.. 
Dessuten har gruppen «Way Back» 
fra fengselet malt flere vegger og tak innvendig. 
Randøya er også brukt av speidere på pinseleir og 
andre overnattingsturer. Kretsen, både Sørlandet og 
Aust Agder Krets, har benyttet stedet i leder-
treningskurs. Universitetet i Agder har også lånt huset 
for å «huse» lærere og forelesere til de sitt 
læreprogram. 

Søppel, stier og gress blir stadig 
ryddet, så båtfolk og fastboende 

på øya er godt fornøyd med 
speidere og ledere som gjør en 
samfunnsjobb på øya. Dessuten 
blir det også samlet en god del 
ved som kommer fra rotvelt. 
Brakke 28 er et fantastisk tilbud 
til ledere som vil ha en uke 
«ferie» i sommersesongen. I hele 
skoleferien var huset opptatt av 

feststemte ledere. 
På årets Randøydag, som er et 

samarbeid med alle aktører som leier bygg på Randøya 
av Kristiansand Kommune og Midt Agder Friluftsråd, 
hadde speiderne pinnebrødsteiking på programmet. 
Dette var en veldig populær aktivitet som mange 
benyttet. 

Kai Lindal   
brakkeansvarlig Randøya 

 

Båten PANAMA 
 

Panama, som stadig ligger på sin vante plass 
ved SS Sjøkurs, er en fantastisk 
bruksbåt. Båten frakter ting og tang, 
og også personer ut til Randøya. 
Panama var også en båt som ble 
veldig mye brukt til frakt av 
personer, mat, søppel, utstyr og 
maskiner under Sjøspeiderleiren «Stø 
Kurs» på Stokken sommeren-14. Den 
gikk mer eller mindre i skytteltrafikk fra land 
til leirområdet under hele leiren.  

Båten har vært på slipp sommeren -14, slik at 
den ble vasket og spylt fra bånn til topp. 

Båten har også fått ny farge, fra gul til blå 
på yttersiden. Vanlig vedlikehold på 
motor er også utført. 
Båten fremstår som en lett kjennelig og en 
veldig god bruksbåt for speidere. 

Kai Lindal   
båtansvarlig Panama 

 

Baktroppen 
 

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 speider-
ledere. Slik at ikke alltid speiderlederne må gjøre alt 
det andre som trengs for å drive et speiderarbeid.  

Baktroppen i 2014 har bestått av: Einar Mydland, 
Øystein Løvås (kasserer), Lars Jørgen Grana (”spesial-
konsulent” ved hønsegjødselaksjonen), Øystein 
”Tallaksfar” Tønnessen, Jan Aarø, Torgeir Rypestøl, 
Jostein Fidje og Finn E. Isaksen (m.a. blyantfører, 
medlemsteller og nettoperatør). Dessverre må vi 
fortsatt sies å være en pinlig mannsdominert bak-
tropp... 

Baktroppen har i 2014 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 32000 kr, omtrent som 
foregående år. 
  Dernest speidergudstjenesten 1. søndag i advent, 
med ansvar for kirkekaffeen. 
  Forøvrig prøver noen (få) av oss fra baktroppen å 
stille fast på speidertirsdagen for litt rydding og 
vedlikehold, samt delta på de månedlige speiderleder-
møtene, og bidrar ellers med kontoradministrativt 
arbeid, medlemsregister, drift av nettside, mv. 
  Baktroppen har ellers deltatt på dugnadsarbeid ved 
speidersenteret og på Randøya (Kai, spesielt).  

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 speiderlederne 
eller med oss i baktroppen. Speiderarbeidet er mer 
viktig enn noensinne. Og ”anne” er i fremste rekke! 

For baktroppen:  
Finn E. Isaksen 

 


