Litt mer

om det nye speidersenteret
Nedenfor ser du en planskisse som viser et stort samlingsrom m/åpen peis og
med plass til alle våre speidere og ledere, foruten andre åpne arealer og et
avlukket lagerrom på 41 kvm. Totalt vil bygget ha en grunnflate på 194 kvm.
Foreløpig kommer vi fortsatt til å beholde 2-4 av de beste brakkene, bl.a. for
kontorhold.

Litt mer

om 2. Kristiansand FSK
Framfor alt er speidergruppa (pr okt. 2009) 21 speiderledere og 77 speidere –
fordelt på 29 småspeidere i flokken (3.-4. klasse), 36 speidere i troppen (5.-10.
klasse) og 12 i roverlaget (fra 1. videregående).
Vår faste møtedag er tirsdagen, til vanlig ute ved speidersenteret vårt.
Ellers går våre historiske røtter helt tilbake til 14. mars 1915, og speidergruppa
har siden vært drevet kontinuerlig med unntak av krigsårene. Våren 1978 flyttet
gruppa sitt virkeområde til Randesund, og fikk sin tilknytning til Randesund
Frikirke og Frikirkens speiderkorps (FSK).
Arbeidet er basert på Norges speiderforbunds målsetting og grunnreglene til
FSK.

Det nye speidersenteret
på Strømme

2. Kristiansand FSK
Org.nr.: 989 746 375
Kontonr.: 3060.32.84670

www.randesund-frikirke.no/2krsand
Gruppeleder:
Trygve Grana, tlf. 905 91 959

- eventyrene er der ute
311009

Eventyrene er der ute!
Jovisst er eventyrene der ute. Og 2. Kristiansand FSK speidergruppe har som et
av sine mål at virksomheten skal foregå ute. I all slags vær. Slikt blir det speidere
av. Vi driver ikke innendørs og med teoretisk speiding.
Men av og til må vi ha tak over hodet. Og vi trenger uansett et skikkelig sted å
samles – vi trenger et speidersenter.
Og det har vi hatt siden slutten av 1980-årene. Og vi har det fortsatt. Men nå har
brakkene stått ute i alle disse årene (og vi kjøpte dem brukt!). Så nå har vi måttet
rive og fjerne mange av dem – vi trenger derfor et revidert speidersenter.

Vårt nye speidersenter er åpent
Vi har drømt og vi har tenkt. Og vi har fått vår gode arkitekt Arild Lauvland til å
hjelpe oss med drømmene. Det er fortsatt et av våre mål at vi skal være ute,
derfor er vårt nye speidersenter åpent. Det er uten vegger i forkant, men vi har tak
– se skissen ovenfor. Dette blir et fabelaktig speidersenter for 2. Kristiansand
speidergruppe – helt i tråd med våre ønsker om uteliv og frisk luft!

750.000 kr - men dugnad, som alltid...
Da skjønner du sikkert at vi trenger hjelp? Vi har vår årlige dugnadsaksjon for å
gjøre det grønt og fint i alle haver i Randesund og Hånes. Men inntekten av den
holder bare til den årlige driften i speidergruppa.
Nå trenger vi mer hjelp. Visst skal vi som vanlig ha en høy innsats av dugnad fra
både speidere, ledere og foreldre. Men vi trenger likevel penger. Mange penger.

Nybygget ferdig oppsatt er kalkulert til 750.000 kr. Med en god dugnadsinnsats
i fradrag. Som alltid for speideren!
Vårt budsjett ser da slik ut:
Egenkapital....................150.000 kr
Dugnad..........................350.000 kr
Gaver/sponsorer............250.000 kr
Totalt .............................750.000 kr
Her er det mulig å bli med – med store eller små bidrag. Våre bidragsytere/sponsorer blir selvsagt flott profilert på nybygget. Vi håper på god støtte slik at vi
kan få virkeliggjort det nye speidersenteret!

Speidere – morgendagens ledere?
Du vet sikkert hva speideren har betydd for ganske mange tusen ungdommer
gjennom lang tid. Den lærdommen, kunnskapen og kameratskapet som fortsatt
kjennetegner speideren, finnes fortsatt. Og er antakelig mer viktig enn noensinne.
Visste du forresten at speideren også er kjent for sin lederutdanning? Mange av
dagens ledere på mange områder i samfunnet viser tilbake til sin grunnleggende
lederutvikling de fikk gjennom speideren.
Enda en god grunn til å støtte 2. Kristiansand FSK slik at vi kan få virkeliggjort
det nye speidersenteret!

