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Årsrapport for ‘anne’ 

Speideråret 2018 
 

Gruppeleders hilsen  
2. Kristiansand FSK kan se tilbake på nok et godt 
gjennomført speiderår med god kvalitet og høy aktivitet i 
vårt speiderprogram.  Pr. 1/1-2018 var vi 136 
medlemmer og vi er registrert med 116 medlemmer pr. 
31/12-2018.  Ved oppstart høsten 2018 ble det satt et 
maks antall speidere i flokken og i tillegg til noe avgang i 
troppen, utgjør dette endring/nedgang i år. 

Fra i høst er det blitt en ny oppstart med rover-
speiding og vi håper det vil være til inspirasjon og 
utfordring for de som vil drive med speiding etter endt 
speidertid i troppen. 

Vårt speiderkorps (FSK) teller nå 900 medlemmer. 
 
2018 har vært et aktivt år med fine opplevelser og 

spennende speiderbegivenheter. 
I tillegg til gruppas faste arrangementer, slik som 

vintertur, pinseleir, Natt-O-Hoi og speider-gudstjeneste, 
første søndag i advent, med opptakelse av nye speidere 
i flokken, var gruppa representert på mellom-tinget til 
FSK på Isesjøbråten og gruppeleder var valgt delegat fra 
Sørlandets krets til speidertinget for NSF. Her ble det 
vedtatt endring i vårt speiderløfte. 

Troppen deltok i den årlige patruljekonkurransen, 
men i år fikk vi ingen patruljer til NM. 

Troppsturen til Bringsvær leirskole i oktober, ble en 
kjempefin opplevelse. Ikke minst middag med utbeinet 
lammelår, som ble tilberedt ute.  

Flokken deltok på SMUL-konkurransen og i juni 
deltok de på SMUL-leiren på Hamresanden.  I finalen i 
kanonball-konkurransen vant flokken fra 2. Kristiansand 
FSK over 7. Kristiansand sjø. Kanonbra! 

 
5 containerbrakker kom på plass på speidersenteret 

(SPS) i 2017. De er nå ferdig innredet, tatt i bruk og det 
er lagt saltak på brakkene i 2018.  Fra Sparebanken Sør 
mottok vi kr. 30.000,- i støtte til dette prosjektet som 
hadde en kostnadsramme på kr. 90.000,-.  SPS fremstår 

nå enda bedre med hensyn på bruk i vårt speiderarbeid.  
I tillegg er det greit å ha nærheten til kirka. 

Med dagens speidersenter/lokalisering, tror vi på 
fortsatt speiderarbeid i 2. Kristiansand FSK. 

 
Både flokken og patruljene i troppen har hatt turer og 

de fleste av speidermøtene avholdes ute ved 
speidersenteret (SPS) eller i umiddelbar nærhet - hver 
tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 19.30. 

Speidergruppa har faste ledermøter hver første 
tirsdag i måneden, fra kl. 20.00 til kl. 21.30. 

 
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 gode baktropp, tar seg av. Jeg 
takker for denne frivillige innsatsen som ytes gjennom 
hele året! 

 
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 foreldrene, 
som sender barna 
sine til oss 

 
Jeg håper vi får 

et godt og 
innholdsrikt år for 
speiderne i 2019! 

 
 

Speiderhilsen 
Harald Høiberg, gruppeleder 

 
 

 
Gruppestyret etter årsmøtet 2018 

Gruppeleder : Harald Høiberg - gjenvalgt 2017 (for 2 år) 
Styremedlem : Thom Lauritsen - valgt 2017 (for 2 år) 
Styremedlem : Janne Lindal - gjenvalgt 2018 (for 2 år) 
Styremedlem : Randi Rypestøl - gjenvalgt 2018 (for 2 år)  

---------------------------------------------------------------------- 

Regnskap : Øystein Løvås - gjenvalgt 2018 (for 1 år) 
Revisor : Menigh. revisor - gjenvalgt 2018 (for 1 år) 
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Startet året med å lage fakler. Disse ble brukt til 

akekveld som 
stod på 
programmet 6. 
februar. Vi var 
heldige med 
denne dagen at 
det var noe snø 
på golfbanen ved 
Sukkevann. Det 
blir fantastisk flott 
når vi lyser opp 

bakken med selvlagde fakkelbokser. 
Værmerket stod på programmet denne våren. 

Speiderne observerer været i en uke og 
noterer seg ulike typer skyer, temperatur 
og nedbør. 

Vi har hatt bålkvelder med forskjellige typer 
«bålkos». Bruker ofte området bak Sukkevannshallen, 
da der er mange flotte bålplasser. 

I april jobbet vi med førstehjelpsmerket. Vi hadde 
rundløype med 6 forskjellige oppgaver, 
hvor speiderne blant annet måtte vise 
hvordan man stanser og forbinder en 
blødning, hvordan man kan kjenne 
igjen og behandle brannskader og gnagsår, forebygge 
frostskader og nedkjøling, førstehjelpsutstyr og en liten 
førstehjelpsøvelse der de måtte sørge for frie luftveier 
og legge pasienten i sideleie og ringe 113. I tillegg 
lærte vi å lage båre av klær og tepper.  

Lørdag 5. mai var vi med på SMUL 

konkurranse i 
Baneheia. Det 
var en deilig 
vårdag. Vi stilte 
med 20 
speidere og 3 
patruljer.  Vi fikk 
plassering som 
5., 6. og 7. 
plass og 25 
patruljer deltok i 

konkurransen.  
2018 innebar også SMUL-leir på Hamresanden. Vi 

forberedte oss i forkant med bl.a. å lage bestikkpose. 
Tema på leiren var sjørøver, og 

da var det også noen pirat rekvisitter 
som skulle lages. 28 speidere deltok 
på leira. Vi var 5 ledere, hvorav 2-3 
foreldre som også var med oss. I og 
med at det 
hadde vært 
en lang 
solperiode 
med tørt 

vær, var det restriksjoner mot 
bål og gass.Det ble derfor 
noe utfordringer for 
matlagingen. Vi hadde noe 
tilgang til strøm, men meget 
begrenset. 

Vi hadde vårt eget leirbål, 
som også ble brukt på felles 
leirbål.  

Vi startet året med 45 speidere, hvorav ca 25 skulle 
over til troppen på høsten. 

Vi fikk inn alle som stod på ventelisten i løpet 

av høsten. Ca. 15 nye speidere har kommet inn i 
løpet av høsten, slik at vi har vært en flokk på ca 35 
stk. Dette er en ideell gruppe speidere. Vi har vært 6 + 
1 ledere gjennom hele året. Ingen foreldre har vært 
med oss gjennom høsten, men det hender at foreldre 
deltar på samlingene. Vi har hatt kontroll på gruppa, 
men det er av og til utfordringer med noen av 
speiderne. Vi prøver å tilrettelegge for at alle skal være 
i patruljer med kjente og snakker ofte om trivsel og 
rettferdighet blant speiderne. Speiderne delte vi inn i 5 
patruljer. Vi har 14 gutter og 21 jenter i flokken. 

Programmet på høsten har vært preget av 

knuter, bål og kniv. Flokken har 
som mål å lære seg nyttig bruk, 
og prøver derfor å ta flere 
fordypningsmerker. Vi har bl.a. 

lært om ulike båltyper, og hvordan vi kan bruke disse.  
Det er også viktig å beherske riktig bruk av kniv, og 

har også tatt fordypningsmerke i dette.   
Et annet prosjekt vi har jobbet 

med i høst, og som vi fortsetter 
med på våren 2019 er: Vi gjør 
verden bedre. 

Vi har jobbet med 
inkludering og samarbeids-
prosjekter. Vi hadde også en 
egen søppelplukkingsdag, og 
lærte om sortering. 

Ved denne aksjonen viser vi ansvar og 
bevisstgjøring for miljøet i nærområdet. Speider 
opptakelsen gikk veldig bra. Vi hadde 16 til opptakelse, 
og måtte ta dem sammen to eller tre.  

  Helt på slutten av året, hadde vi 
også lagt inn et ekstra fordypningsmerke 

som vi ikke 
har tatt før, 
nemlig godterimerket. 
Det var hektisk, men stor 
stas når speiderne kunne 
lage sin egen softis. 

Det ble også produsert 
marsipan og havrekuler 
som de hadde med seg 
hjem som «julesnacks». 

Vi har godt fremmøte 
på samlingene våre. Ca 90-95% 

Vi har i løpet av året vært 6 ledere fast + en 
hjelpeleder.  1-2 foreldre har vært til stede på noen 
møter. 

Lederne i flokken hilser: Vær beredt!          
Kirsten, Isa, Kristin, Thom, Randi, Inger Marie og 

Katrine. 
 

 

http://www.randesund-frikirke.no/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/images/speideren/2018_spgtj_2.JPG
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Speideråret 2018 er nå historie og vi kan se 

tilbake på mange gode minner.  

Troppen som er for 5.-10. klasse, har vært nokså 
stabil med antall speidere. Har ligget på ca 60 speidere 
fordelt på 10 patruljer på våren, som ble redusert til 9 
patruljer på høsten – 2 jentepatruljer og 7 guttepatruljer  

Vår målsetning i troppen er å utvikle selvstendige 
og ansvarsbevisste ungdom, som gjennom vårt arbeid, 
også får kjennskap til Gud og hans ord. Det at de blir 
glad i naturen og blir i stand til å klare seg ute i skog og 
mark på egen hånd, er også en viktig målsetning for 
oss. I tillegg til dette går de en god lederskole, 
gjennom patruljearbeidet vi har i troppen.  

På speidermøtene har vi hatt et variert program, 
vinterspeiding, kveldsturer, div. emnekvelder, 
kveldskonkurranser, båttur, merkekvelder etc. 
Patruljene fikk også planlagt og gjennomført en 
patrujetur i nærområdet.  

Det har også vært mange andre turer igjennom 
året. Vintertur til Hovden, regional patrulje-
konkurranse, pinseleir, og høst-turen til Bringsvær. Det 
har vært særdeles bra oppmøte på turene og vil trekke 
frem spesielt vinterturen til Hovden og Bringsværturen. 
Her deltok vi med ca 50 speidere/ledere til disse 
turene. Og spesielt gøy er det at vi får med så mange 

på en kald vintertur i telt på Hovden. Det er det som 
virkelig er speiding på sitt beste, og derfor ekstra gøy 
at det er så populært. For mange av disse speiderne 
var det deres første telt-tur på vinterstid, med de 
utfordringer som det kan by på. Men alle kom hjem 
med en kjempegod opplevelse og ikke minst erfaring 
som de kan ta med seg videre. Slike turer skaper et 
godt samhold mellom speiderne og lederne, og er en 
viktig faktor får at vår gruppe fortsatt holder meget god 
stand ☺. Vi har et rikt og utfordrende friluftsliv som 
mange unge speidere og ikke minst ledere, setter stor 
pris på.  

Ellers var det igjen god innsats på den regionale 
patruljekonkurransen, hvor 4 patruljer deltok fra oss, 
og Ørn var kun et lite poeng fra å kvalifisere seg til NM. 
Igjen kjempeinnsats av patruljene.  

Av andre store hendelser i 2018, må det nevnes 
hønsegjødselaksjonen i april, som foreldrene igjen la 
ned en stor innsats på.  

På høsten var det duket for Natt-O-Hoi som i år 

ble lagt til rett over fylkesgrensa ved Bronseplassen. 
Her var det igjen godt oppmøte fra både oss og 

Høvåg, og ca 60 speidere totalt pluss 20-30 rovere/-
ledere fikk med seg et kjempebra Natt-O-Hoi. Gratu-
lerer med Ørn som fikk 3. plassen!  

Så litt om ledersituasjonen i året som er gått.  
Vi startet med 6 ledere i januar, mens vi nå er 8 

ledere igjen. Vi er glade for at Jarand kom tilbake til 
oss i høst etter et år med samedrift i Alta (☺). Så er det 
spesielt gledelig at vi har fått inn en ny jenteleder, som 
er ”gammel anne-speider” og har glidd rett inn i 
troppen. Marianne Skinlo Mollestad ble med oss fra 
høsten 2018. Veldig hyggelig og veldig gøy!  

Vær Beredt !! 
Sigbjørn Kleiveland 

Troppsleder 

 

Det har heller ikke i 
2018 vært noe veldig 
formell aktivitet i 
roverlaget. Likevel har 
speidergruppa hatt 
stor nytte og glede av 
de 6 roverne når de 
bistår både i flokken 
og troppen på tirs-
dager, foruten på turer. 
For ikke å snakke om 
den årvisse Natt-O-
Hoi-opplevelsen, hvor 

roverne har hoved-
ansvaret for løyp-
elegging med poster 
osv.   

Et roverlag som er 
for ungdom i alderen 16 
år (VGS trinn) og opp-
over, hvor det i alle fall 
er plass til flere! 
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Brakke. 28, eller Østre Randøy 210, er et sameie 
mellom 2. Kristiansand FSK og 7. Kr.sand sjø.   

Brakke 28, blir benyttet til leirer, turer og kurs i regi 
av speiderforbundet.  Speideren har også et godt 
samarbeid med skolene på østsiden av Varoddbroa og 
UIA.   

Som vanlig hadde vi pinseleir på Randøya.  Flere 
grupper var med på leira. 

UIA bruker 28 til innlosjering av lærere i 1 uke på 
våren og 1 uke på høsten.  Dette er UIA veldig 
fornøyde med. 

I sommersesongen (skoleferie) var belagt fra 
St.hans til 2. uka av august av ledere med familie og 
venner.  Det virker som folk koser seg.  Sommeren -18 
vil gå inn som flotteste sommer noensinne. 

Sørlandet krets sammen med Aust Agder krets 
arrangerer fast Trening 1-kurs på øya i September.  I 
år kom stormen «Knud» så 30 «nye» ledere fikk en litt 
amputert helg. Forholdene på øya er veldig godt egnet 
til slike kurs.   

Som vanlig er det gjort mye dugnadsarbeid på 
Østre Randøya og rundt brakke 28. Gress blir klippet, 
krattskog blir ryddet, utsiktspunkter blitt gjort lettere 
tilgjengelig. 

«Juletre» og huset blir pyntet med lys, og blir tent 
første søndag i advent. 

Fastboende, båtfolket og ikke minst Kristiansand 
Parkvesen legger merke til arbeidet speideren gjør på 
Randøya.   

Kai Lindal   
brakkeansvarlig Randøya 

 

Panama ligger ved sin faste plass v/SS Sjøkurs. 
Panama har vært helt driftssikker dette året også.  Det 
har vært vanlig vedlikehold på motor, og båten har 
vært på slipp og fått bunnstoff og maling utvendig.  

Panama blir brukt mest til persontrafikk ut til vår 
brakke på Randøya. Ting og tang blir også fraktet ut 
med båten, sånn som gressklipper, materialer og 
andre ting som må hentes på fastlandet. 

Båten fremstår som en lett kjennelig og en veldig 
god bruksbåt for speidere. 

Kai Lindal   
båtansvarlig Panama 

 

Til orientering - for de som ennå ikke har forstått det: 
Baktroppen er egentlig alle speiderforeldre, men består 
i praksis av en liten, «eksklusiv» utøvende gruppe av  
foreldre 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. Derfor prøver noen 
(få) av oss fra baktroppen å stille fast på speidertirs-
dagen for ymse dugnadsarbeid med rydding og 
vedlikehold, samt delta på de månedlige speiderleder-
møtene, og bidrar ellers med kontoradministrativt 
arbeid, medlemsregister, drift av nettside, mv. Mer 
konkret kan følgende nevnes fra 2018: 

➢ Arbeidet med de nye brakkene vi fikk tak i 
forrige år er i hovedsak fullført. Nå har de også 
fått skikkelig tak – etter en kjempeinnsats fra 
Kai, Jan og Einar i første rekke. Her også med 
en stor takk til Sparebanken Sør som gjennom 
Sør-fondet bidro med 30.000 kr! 

➢ Et løpende vedlikehold på Randøya. Så visst 
ikke bare hytta, men alt omkringliggende 
(spesielt Kai).  

➢ Bidratt til å få på plass en Vipps-løsning – en 
«nødvendighet» uten kontanter blant folk!  

➢ Når vi så vet at en del er brukere av Norsk 
Tipping, har baktroppen også ordnet med at 

speidergruppa inngår som grasrotmottaker, noe 
som har bidratt med 4300 kr i 2018. 

➢ Ikke minst den årvisse hønsegjødselaksjonen, 
(viktig for den vanlige driften av speideren!). Og 
som alltid var det god og hyggelig innsats fra 
hele baktroppen, dvs. foreldrene! Netto ca 
33.000 kr, omtrent på «vanlig» nivå. 

➢ Og den like årvisse speidergudstjenesten 1. 
søndag i advent, med ansvar for kirkekaffeen. 

Til slutt en stadig 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. 
Speiderarbeidet er mer viktig enn noensinne. Og 
‘anne’ er i fremste rekke!  

Baktroppens utøvende gruppe i 2018 har bestått 
av: De spesielt praktisk utøvende Einar Mydland, Jan 
Aarø, Kai Lindal, Torgeir Rypestøl og Geir Seim, 
foruten Øystein Løvås (økonomi) og Finn Einar 
Isaksen (bl.a. blyantfører, medlemsteller og 
nettoperatør). En stadig noe mannsdominert gruppe ... 

 
For baktroppen:  

Finn Einar Isaksen 

 


