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Randøya 

 
 

Sammen med 7. Kristiansand sjøspeidergruppe leier vi av kommunen brakke 
nr 28 i det tidligere militære området på Randøya. Midt i smørøyet! 

 

s/b Panama 

Hvordan skulle våre speidere på enklest mulig måte komme seg til og fra 
Randøya? Jo, selvsagt: gruppa kjøpte seg båt! En tidligere overbygd 
redningsbåt fra Nordsjøen, via – som vanlig i speideren – iherdig 
dugnadsinnsats, og nå en høyst praktisk og styggvakker (?) båt, med det 
velklingende navnet s/b Panama. Med god plass til mange speidere med 
bagasje! 
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2016 

 

 
 

- eventyrene er der ute  



Hvem er vi? 
Framfor alt er speidergruppa (pr. februar 2016) 19 speiderledere og 88 speidere 
– fordelt på 25 småspeidere i flokken (3.-4. klasse), 55 speidere i troppen (5.-
10. klasse) og 8 rovere i laget (fra 1. videregående).  

Våre historiske røtter går 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). Gruppa er også 
tilknyttet Norges speiderforbund (NSF). 

Arbeidet er basert på NSFs målsetting og grunnreglene til FSK. 
 

Møter, turer, o.l. 
Vi har som hovedregel alle speidermøter på tirsdagen. Turer vil vanligvis bli 
arrangert fra fredag til lørdag, men en gang i blant blir også søndagen 
benyttet. Alle enhetene lager sine egne halvårsprogram som utdeles 
speiderne og finnes ellers på speiderens nettside. 

Vi legger stor vekt på sikkerhet i forbindelse med turer. Gjennom NSF er 
det utarbeidet egne sjekklister for speidere på tur, med blant annet avtale om 
hjemmeleder.  
 

Kontingent og økonomi 
Årskontingent innkreves via NSF. Speidere som begynner om høsten, betaler 
redusert kontingent. I medlemskontingenten til NSF inngår en ulykkes-
forsikring som gjelder under, og på vei til, alle aktiviteter som gjøres i regi av 
gruppe, krets eller forbund. 

Den (v)årlige «Hønsegjødselaksjonen» bidrar i vesentlig grad økonomisk til 
gruppas vanlige drift. 

 

Baktroppen 
Foresatte, tidligere ledere og andre venner av speideren utgjør baktroppen. 
Deres oppgave er i første rekke å avlaste speiderlederne, slik at de kan få 
utføre det de først og fremst vil gjøre, nemlig være ledere for våre speidere. 

En av baktroppens viktige konkrete oppgaver, er å gjennomføre den årlige 
«Hønsegjødselaksjonen» – i samarbeid med foreldre, ledere og speidere. 
Men bidrar også i forbindelse med kirkekaffe o.a. speideren har ansvar for. 

 

Nyttige linker: 
 Norges speiderforbund (NSF) ... : www.speiding.no  

 Sørlandet krets ........................... : http://sorlandet.speiderkrets.no/   

 Frikirkens speiderkorps (FSK) .. : http://www.fribu.no/kontakt  

 Gruppas nettside ........................ : www.randesund-frikirke.no/2krsand  
 

På disse nettsidene kan du lese mer om speideren! 
 

Speidersenteret 

 

Etablert i 1989 på leid grunn av kommunen. Består i dag av et flott, åpent 
hovedbygg med lager. I tillegg disponerer gruppa «Speiderhuset» i Rona, 
samt hytte på Føreid etter 1. Kristiansand speidergruppe. 
 

Hinderløypa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Speidersenteret finner du også den flotte hinderløypa som er laget av 
speiderne og ble offisielt åpnet til 100-års jubileet i 2015.  
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