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2. Kristiansand FSK speidergruppe  
Adresse:  Strømmeveien 49 , 4638 KRISTIANSAND   
www.randesund-frikirke.no/2krsand  
Organisasjonsnummer:  989 746 375  |  Bankkonto: 3060.32.84670 
Stiftet 14. mars 1915  |  Medlem av Frikirkens speiderkorps (FSK) 
 
Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

Velkommen i ‘anne’! 
 

Aller først sier vi: Velkommen i 2. Kristian-
sand FSK speidergruppe! – eller ‘anne’ som vi 
gjerne sier. Du kommer til ei gruppe med 
historiske røtter tilbake til 1915, men er fortsatt 
spill levende! For her er det mange speidere som 
har lyst til å leke og stadig finne på nye sprell. Er 
du i tillegg glad i å være ute og synes det er stas å 
reise på tur, kommer du til å stortrives. Dessuten 
har vi mange flotte, stabile ledere som selv har 
vært speidere.  

Litt om speideren. Som du kanskje vet er 
speideren delt inn i tre enheter; flokken (3.-4. 
klasse), troppen (5.-10. klasse) og roverlaget (fra 
1. videregående). I tillegg er flokken og troppen 
inndelt i patruljer med en patruljefører (peff)  og 
patruljeassistent (ass). Vil du vite mer om spei-
dergruppa, finner du det meste på vår nettside: 
www.randesund-frikirke.no/2krsand. Der kan du 
velge ’Om oss’ i spalten til høyre og f.eks. skrive ut 
brosjyren ’Dette er 2. Kristiansand FSK’. 
Eller du kan finne mer på nettsiden til Norges 
speiderforbund (NSF): www.speiding.no. 

Her nevner vi bare kort at den faste speiderdagen 
hos oss er tirsdag kl. 18-19.30, hvor vi til vanlig 
møter på speidersenteret like bak Randesund 
Frikirke ved Strømme senter (Strømmeveien 49). 
Det er selvsagt sterkt ønskelig at du møter 
fast på speidermøtene, ellers skaper det 
lett problemer for de andre speiderne du 
skal være sammen med og for lederne. Det 
samme gjelder turene vi har en del av, vanligvis 
fra fredag til lørdag, noen ganger til søndag. 
Dersom du likevel ikke trives i speideren og 
ønsker å slutte, håper vi av samme grunner at du 
kan være med fram til våren. 

I tillegg må vi ikke minst nevne sommerleirene 
som varierer hvert 4. år mellom kretsleir for alle 
grupper i Sørlandet krets, neste år korpsleir for 
alle grupper i Frikirkens speiderkorps (FSK), og 
3. år den kjempestore landsleiren for alle grupper 

i NSF. Det 4. året tar vi enten et friår eller vi har 
en egen leir eller tur for vår egen gruppe. 

Vi forutsetter ellers at du ved levering av utfylt  
registreringsskjema aksepterer at vi i speider-
gruppa fører disse opplysningene i NSFs med-
lemsregister og gir samtykke til at «bilder/film 
kan brukes i trykt og elektronisk kommunikasjon 
fra NSF og speidergruppa» slik det er omtalt i 
skjemaet. Lokalt betyr dette at vi formidler en del 
av det vi driver med i «anne» på nettsiden vår. Vi 
er bevisste på hva vi legger ut og unngår som 
hovedregel å bruke (fullt) navn.  Etter inn-
melding kan du selv kontrollere informasjonen 
om deg i NSFs register og selv gjøre eventuelle 
endringer/føringer. – Du kan lese mer om 
personvernforordningen (GDPR) på NSFs 
nettside: www.speiding.no (søk på GDPR). 

Kontingent blir som hovedregel innkrevd i feb-
ruar og gjelder for et helt år. Dersom du begynner 
om høsten, blir du avkrevd en redusert kontin-
gent. Innbetalingen skjer til NSF og kontingent-
beløpet blir delt mellom speidergruppa vår, 
kretsen, FSK og NSF. I kontingentbeløpet til NSF 
inngår også en forsikring for speiderne som 
gjelder på turer og leirer, derfor er det viktig at 
kontingenten blir betalt innen fristen. 
Totalkontingenten for 2019 er 855 kr pr. medlem. 
Av dette blir tilbakeført 175 kr til vår speider-
gruppe, 220 kr til kretsen, 138 kr til FSK og 322 
kr til NSF. 

Våre hovedledere er: 

• Gruppeleder: Harald Høiberg, Hveteveien 
46F, 4635 Kristiansand, tlf. 95832186  

• Troppsleder: Sigbjørn Kleiveland, Tøm-
meråsen 14, 4639 Kristiansand, tlf. 90778259 

• Flokkleder: Randi Rypestøl, Bukken Bruses 
vei 14, 4638 Kristiansand, tlf. 91864602  

Du må gjerne kontakte en av oss eller noen av de 
andre lederne du finner oppgitt på nettsiden vår. 

 

- eventyrene er der ute 
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