
Jentene på Brownsea Island. Elise (t.v.) fra 
Laksevåg KFUK-KFUM  og vår egen 
Johanne.  Norges represen tanter under den 
offisielle Sunrise ceremony. 

 

Johanne og de 40.000 
- Jeg vil anbefale alle å dra på jamboree uansett om man tenker på det eller ikke! Det anbefales så på 
det sterkeste. Man får et mye større internasjonalt perspektiv, man får nye venner, og man får oppleve 
noe helt utenom det vanlige. Det er også en unik sjanse til å knytte kontakt med folk over hele  verden, 
for ikke å si hele Norge. Jeg vil også si at man vokser mye som både speider og person. Så, hvis det 
høres gøy ut, go for it! Sverige 2011, dit skal jeg!, forteller Johanne Prestegård, nå rover i 
speidergruppa, gledesstrålende etter hjemkomsten fra World Scout Jamboree 2007 i England. Og vi 
måtte vite mer. 
 

Hvorfor ville du gjerne på jamboree, 
Johanne? 
- Jeg elsker å reise og oppleve nye 
ting. Jeg så på det som en utfordring 
og en unik sjanse til å få oppleve noe 
helt spesielt. Bare en gang du kan være 
med på jamboree som speider, så jeg 
ville gripe sjansen.  
Er det noe du har tenkt på - eller 
drømt om - lenge? 
- Har egentlig ikke visst om jamboreen 
så lenge. Hadde egentlig tenkt meg på 
språkreise denne sommeren, men så 
kom jeg over ei side om jamboreen på 
nettet, og da var saken klar. En unik 
sjansje til å kombinere språkreise med 
noe jeg liker å drive med, speiding. 
Er det ikke dyrt å delta på 
jamboree? 
- Jo egentlig. Turen min kostet rundt 
17 000, men det var med  rundreise i 
York i tillegg. Og så har vi hatt et par 
troppssamlinger i forkant. Grunnen til 
at det koster så mye for oss i Norge, er 
fordi vi som et rikt land skal bidra 
økonomisk til at de landene som ikke 
har så mange  ressurser også skal kunne 
dra på leira. (Johanne fikk også litt 
økonomisk støtte fra speidergruppa.) 
Du reiste aleine fra 2. Kr.sand. Men 
du var og bodde sammen med andre 
norske? Ble du bare plassert i en 
tropp? Hvem var disse og hvor kom 
de fra? 
- Vi var i alt rundt 400 speidere/ledere 
og stabmedlemmer som dro fra Norge. 
Vi ble fordelt i forskjellige tropper ut i 
fra hvilket reisealternativ vi hadde 
valgt, og også litt geografisk. I min 
tropp var det veldig blanda drops. 

Mange fra Vestlandet, Stavanger, 
Sandnes, Haugesund og Bergen. endel 
også fra Østlandet, Oslo, Fredrikstad 
og Tønsberg. Og så var det meg fra  
Kr.sand + den ene lederen, oget par fra 
Hovden og Etne.  
Fikk du/dere kontakt med noen av 
de andre 40.000 speiderne eller ble 
det for svært arrangement? 
- Vi fikk kontakt med en del ja. 
Troppen min (scoutoil) delte tropps-
område med noen gutter fra New Zea-
land. Disse ble en del av vår tropp 
og ble plassert ut i våre patruljer. Var 
en kjempe opplevelse. Og så var jeg 
jo ute på Brownsea Island, for å feire 
100 års markeringa som en av to 
norske representanter. Der fikk jeg 
kontakt med endel, lettere når det bare 
er to fra hvert land, og alle er der for å 
bli kjent med nye. Har blant annet 
gode venner på New Zealand, på 
Cheychellene og i Belice.  
Hva var den største opplevelsen? 
- Det var vel egentlig bare det å være 
der. Å komme sammen med så utrolig 
mange andre speidere fra så mange 
andre kulturer. Det var også en veldig 
stor opplevelse å være på Brownsea 
Island nøyaktig 100 år etter at Baden-
Powell var der.  
Var det noe som forundret deg?  
- Kanskje hele greia med å være 40 
000 på ei gress-slette. det er utrolig 
mange folk! 
Hvilket inntrykk fikk du av andre 
speidere fra andre land?  
- Det er veldig mange forskjellige 
kulturer i verden, og dette merket vi. 
Noen speidere var oppe klokka 5 hver 

morra for å ha morgengymnastikk. Jeg 
merket det også veldig godt på maten. 
Engelskmenn/engelske speidere spiser 
jo ikke. Det var sjokolade og chips + 
en eller annen sandwich til lunch hver 
dag, og frokost var ikke akkurat noe 
man kunne forvente. Grovbrødet var 
det mindre næring i, enn vår norske 
loff.  

Jo, da, vi forstår nå at Johanne går 
for jamboree 2011. Enten det blir som 
rover eller som leder. Spørsmålet er 
kanskje; hvor mange andre får hun 
med seg? 

 
 

Les mer om Jamboree 2007 på 
www.speiding.no/jamboree ! 
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2. Kristiansand Speidergruppe FSK 
Org.nr. 989 746 375 – Bank 3060.32.84670 

Stiftet 14. mars 1915 
Opptatt i Frikirkens Speiderkorps (FSK) 1978 

 

 

Gruppeleder  
 Glenn Austegard ....................... 38 04 25 02 / 982 23 743  
Flokkleder  
 Tor Ole Jakobsen ...................... 913 21 949 
Troppsleder  
 Sigbjørn Kleiveland ................... 38 04 49 68 / 907 78 259  
Lagleder  
 Trygve Grana ............................ 905 91 959  
Baktroppen  
 Finn Einar Isaksen .................... 38 04 53 62 / 412 84 891  
Kasserer  
 Øystein Løvås ........................... 38 04 58 57 / 975 21 030 

 

Bibelen er interessert i dyr 
Vi får beskjed av Jesus om å kikke på dyr! For å skjønne hvor glad Gud er i oss... 
• Ravnene for eksempel: 
Se på ravnene! De sår ikke og høster ikke, de har verken matbod eller låve, men Gud gir dem føde likevel. 
Hvor mye mer verd er ikke dere enn fuglene! (Luk. 12.24) 
• Sauene for eksempel: 
Men han sa til dem: «Om en av dere har en eneste sau, og den faller ned i en grøft på sabbaten, vil han ikke 
da gripe tak i sauen og dra den opp? Hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sau! Altså er det tillatt å 
gjøre godt på sabbaten.» (Matt. 12.11-12) 

• Spurvene for eksempel: 
Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. Ja, hvert 
hårstrå dere har på hodet, er talt. Så vær ikke redde! Dere er mer verd enn mange spurver. (Matt. 10.29-30) 
 
Skjønner du nå litt av hvor glad Gud er i oss? 

- Fra Knut Tveitereids En helt overkommelig bibel 
 
 

 
 

Referat fra troppstur til Dolsveden 
26.-27. oktober 2007 
Vi møttes på Dolvsvåg fredag kveld klokka 20.30. Derfra 
gikk vi den korte turen opp til Dolsveden. Akkurat i det vi 
kom opp på toppen begynte det å yre litt. I løpet av kvelden 
og natta kom det også flere regnbyger. Vi så oss litt rundt på 
stedet, men siden det var mørkt fikk vi ikke sett noe særlig 
av utsikten. Etterhvert begynte vi å sette opp gapahuker og 
tenne bål.  

Siden lederne ikke hadde noe program, gikk vi egentlig 
bare rundt og gjorde det vi ville. Men da det hadde blitt litt 

glør på bålet, fant vi fram grillmaten. Etter vi hadde spist ble 
de fleste sittende rundt bålet. Rundt midnatt begynte de 
fleste å gå til ro. 

Neste morgen forberedet stifinnerene opplegg for 
flokken. Da vi var ferdige med å pakke ned alle tingene gikk 
vil ned til Dolsvåg hvor vi ble hentet klokka 11. Det var en 
veldig bra tur, selv om den var litt kort. Hadde selvfølgelig 
ikke gjort noe om vi hade sluppet regnet. 

- Ida Henriette, røyskatt 

 

S/B PANAMA 
2.Kristiansand FSK har fått ”ny, gammel” speiderbåt. Selve 
båten har vi hatt ett par år men utseende er nytt. Etter 
omfattende saging, kutting, mekking og enda mer jobbing er 
nå S/B PANAMA en realitet. Båten som vi fikk i gave, som er 
fra 1982, er 26 fot lang, stikker ca 0,8 m dypt, er utstyrt med 
en to-sylindret SABB diesel på 30 Hk (ferskvannskjølt) og 
veier gode 2000 kg. 

Båten fikk nytt utseende vinteren -07. Ingen av 
dugnadsfolkene er eller kommer til å bli båtbyggere, men det 

er ikke tvil om at båten vekker oppsikt. Andre båtførere kikker 
veldig ”misunnelig” etter S/B PANAMA. Båten er enkel å 
kjøre, lite forarbeid med å starte opp og tåler en støyt. Båten 
ligger fortøyd v/ Dvergsnestangen Senter og kjører for det 
meste ut til Randøya, hvor vi er medleier i ei hytte. Båten kan 
kjøres av ungdom over 16 år, etter at båtutvalgets leder har 
gitt opplæring og funnet speideren / lederen skikket. (Har 
kandidaten båtførerprøven er det absolutt en fordel.)  

- Kai 

 
 

Slik den var – og 
slik den ble!
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”Lover du etter 
beste evne...?” 

Og på familiegudstjenesten 22. september lovte 20 nye 
småspeidere ”etter beste evne å være åpen for Gud, 
hjelpe andre og leve etter speiderloven”.  

Dermed kunne lederne Tor Ole Jakobsen og Randi Rypestøl 
oppta alle de 20 nye småspeiderne  i  2. Kristiansand 
speidergruppe, populært kalt «Anne». De nye er:  John Åge 
Sundsethvik, Eline Widdig Hansen, Isack Seim, Bendik 
Råsberg, Ellen Iren Hadeland, Stian Jernæs, Bror Finsås, 
Ingrid Finsås, Sander Moseid, Malene Tønnesen, Malene 
Ingebretsen, Julie Jørgensen, Filip Garmannslund, Inger 
Marie Rypestøl, Sigurd Boge, Sebastian Simonsen  Mogård, 
Benjamin Falander, Ørjan Larsen, Benjamin Røynås og 
Tønnes Aadnevig Wetteland.  

Etter denne opptakelsen består ”Anne” denne høsten av 
75 speidere og 15 ledere, med 30 i flokken inndelt i 4 

patruljer, 36 i troppen med 5 patruljer, foruten 9 i roverlaget. 
Nytt av året er at gruppa har tatt opp speidere også fra 3. 
klassetrinn, slik at flokken nå består av speidere fra 3. til 5. 
trinn. Tanken er at vi etter kort tid vil følge NSFs vanlige 
inndeling med troppen for speidere fra 5.-10. klassetrinn, i 

noen grad delt i to med stifinner for 5.-7. trinn og vandrer 
for 8.-10. trinn. Mens flokken vil være for 3.-4. klassetrinn. 
 
Vil du lese mer om ”Anne” finner du det på vår nettside; 
velg ’Barn og Ungdom’, og deretter ’Speideren’ under 
www.randesund-frikirke.no . 

 

Litt forsinket, men vi må ha det med: 

NM i speiding 
Klokka halv ni om morgenen torsdag den 14. juni, møtte 
speiderne i patruljene ulv, rev og røyskatt opp på 
togstasjonen i Kristiansand. Derfra skulle vi ta toget til 
Trondheim for å delta på NM i speiding som ble arrangert på 
Granåsen skianlegg like utenfor Trondheim sentrum. Vi 
reiste sammen med røyskatt-patruljen fra 1. Kristiansand, og 
Sigbjørn og Tone var med som ledere. Vi byttet tog i Oslo, 
hvor vi også fikk en kort pause der vi kunne labbe rundt på 
Oslo S og shoppe litt på 7-Eleven og Narvesen.  

Vi var fremme på Granåsen omtrent klokka 22. Da satte 
vi opp teltene, spiste litt mat og utforsket stedet. Noen timer 
etter oss kom Sindre og Johanne som hadde tatt fly på grunn 
av de måtte være igjen i Kristiansad for å ta eksamen. 

Neste morgen stod vi opp relativt tidlig. Været var mye 
kaldere enn det hadde vært hjemme. Selv om det var midt i 

juni var det ikke mange 
varmegradene, men vi kledde oss 
godt og dro ned til sentrum hvor vi 
blandt annet besøkte Nidaros-
domen. Før vi dro tilbake igjen, 
handlet hver patrulje mat for resten 
av helga. Tilbake igjen på Granåsen 
var det allerede kommet en god del 
patruljer. Vi skjekket inn og flyttet 
teltene til de nye områdene vi var blitt tildelt. Resten av 
kvelden stod det ikke noe særlig på programmet, og vi 
brukte de siste timene før vi gikk til ro til å møte nye 
speidere, bli kjent med leirområdet og bli ferdig med de siste 
forberedelsene før morgendagens konkurranser. 

Lørdag morgen var vi også tidlig oppe. Den offisielle 
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åpningen av NM i speiding 2007 var klokka 8, og etter det 
var det rett i gang på konkurransene. Første utfordring var 
som vanlig en praktisk oppgave, som i år gikk ut på bygge 
modell av verdens første speiderleir, som ble arrangert av 
Lord Baden-Powell, i miniatyr. De som hadde fulgt litt med 
skjønte selvfølgelig at denne oppgaven hadde sammenheng 
med at det i år er 100 år siden denne første leiren fant sted. 

Etterpå fulgte det på med både orientering, teorioppgave 
og enda en praktisk oppgave. Alle patruljene kom seg greit 
gjennom alle oppgavene. Senere på ettermiddagen da de 
endelige resultatene kom opp, etter mye klaging og 
omdømming, var røyskatt den patruljen fra 2. Kristiansand 
som lå best an, og som forøvrig også lå høyest oppe på 
resultatlisten ved arrangementets slutt. 

Senere på kvelden ble det selvfølgelig leirbål, dog dette 
var vel heller et av de dårligere vi har vært på. Det oste ikke 
akkurat over av engasjement blant publikum, og det faktum 
at en elg faktisk dukket opp bare noen hundre meter 
bortenfor, sier vel det meste om lydnivået. Men leirbål er 
leirbål, og vi koste oss jo masse. Glemt er det ihvertfall ikke, 
for de aller fleste husker nok enda «1-2-3, plipp-plopp!» 

På søndagen var det rundløya som gjensto av 
konkurranser. Her var det som alltid mulig å hente inn hele 

200 poeng, og dermed snu hele resultatlista på hodet. Selv 
om ingen hverken klarte å oppnå 200 poeng eller å snu 
resultatlista på hodet, mener jeg å huske at samtlige patruljer 
fra «anne» tok seg opp flere plasser. Rundløypa i år besto av 
fire poster; førstehjelp, pionering, naturkjennskap og og 
kartkunnskap. Oppgavene i år var vanskelige og dommerene 
var strenge, men i motsetning fra dagen i forveien, fikk alle 
mer eller mindre de poengene de fortjente. 

Slitne, men fornøyde, stilte vi opp på premieutelinga for 
å igjen se på at patruljene falk, ravn og slagbjørn, alle fra 1. 
Skougum, tok de tre første plassene. Kanskje en smule 
mistenksomt, men det er jo viktig å huske på at det viktigste 
ikke er å vinne, men å ha det gøy, noe som vi uten tvil hadde 
det. 

Til slutt gjensto bare den tolv timer lange togturen hjem. 
Mens Johanne og jeg var i møte med blant annet 
speidersjefen for å planlegge speiderforum 08, dro de andre 
ned til byen for å spise pizza. Vi møttes igjen på 
togstasjonen rundt klokka 23 for å ta nattoget tilbake til 
Kristiansand. 

- Ida Henriette 

 

 

Dessuten nevner vi (særlig for foreldrene)...
Speiderleder – jeg? 
”Utgiften” er selvsagt å stille 
(nesten) hver tirsdag fra kl. 18-
19.30. Men tenk hva det kan gi? Å 
være leder for en flokk barn og 
unge, med futt, fart og 
vitebegjærlighet. Og er du godt 
påkledd er det ingen sak å være 
ute i frisk luft – for det er speiderne 
i ”Anne”. Ytterligere å få være 
sammen med 10-15 andre 
speiderledere i et flott 
lederfellesskap, for det er 
speidergruppa kjent for å ha. 

Da skjønner du sikkert at vi nå 
har behov for ledere, nærmere 
bestemt minimum 2 (det blir 
sjeldent for mange!). Til 
småspeiderne skulle vi gjerne ha 
en mannlig leder og til speiderne 
skulle vi gjerne ha en kvinnelig 
leder i tillegg til dem vi har. Har du 
vært speider selv tidligere, er det 
bra. Men er du helt uten speider-
erfaring, er ikke det no’ problem. 
Kan vi vente at noen melder seg 
bare med bakgrunn i dette lille 
tipset? Gruppeleder Glenn 
Austegard tar med glede imot din 
henvendelse, eller lederne for 
flokken eller troppen. Du finner 
navn og telefonnummer øverst på 
side 2. 

 
Om kontingent 
Da det har vært noe spørsmål om 
kontingenten med å være med i 
speideren, vil vi her gi følgende 
orientering: 

Kontingenten innkreves i to 
omganger – én om våren og én om 
høsten. Den om våren innkreves og 
betales direkte til NSF og er på totalt 
485 kr. Av dette går 360 kr til 
forbundet, 90 kr til Sørlandet krets og 
35 kr tilbakeføres til vår 
speidergruppe. Det er her viktig å 
understreke at i NSF-kontingenten 
inngår forsikring for speiderne på turer 
og samlinger. 

I tillegg innkreves en lokal 
kontingent på høsten som går direkte 
til vår speidergruppe. Den er på 175 
kr, og eventuelt 100 kr for speider nr 2 
i en familie. 

Dette er nå også lagt ut på nettsida 
vår (’Om oss’). 
 
At speiderne drømmer fortsatt 
Du har kanskje sett oppslaget på 
nettsida for en tid tilbake med 
tegninger for speidernes store 
drømmer: Nytt speidersenter?  

Som vanlig sitter ikke speiderne 
bare og drømmer. De arbeider også. 
Og speiderne har funnet ut at viss vi 
forlenger det første utkastet litt, og 
samtidig kniper tilsvarende inn på de 
små avlukkende, så – vips! er det også 
blitt plass til et innebygd lager. Mens 
bygget ellers i hovedsak skal være 
åpent. For et bedre lager er nødvendig. 
Dessuten bør ytterligere noen dårlige 
brakker rives, og da forsvinner også 
lageret. 

Mens det fortsatt drømmes, 
arbeider komiteen videre. Det er 
mulig, viss vi vil...? Eller har vi 
egentlig noe valg, dersom vi mener det 

er viktig med gode tilbud til barn og 
ungdom i vår bydel? 

 
Om brakke 28 

Her skal vi bare nevne det alle speidere 
sikkert vet, men kanskje ikke 
foreldrene: Vi har byttet brakke på 
Randøya. Vi har nå brakke 28. Og 
fortsatt i kompaniskap med 7. 
Kristiansand sjø på 5 års leiekontrakt 
med kommunen (som kan forlenges). 

Dette har sin  bakgrunn i at 
Kristiansand kommune overtok 
Randøya Fort fra forsvaret i 2002. Øya 
ble da tilgjengelig for allmenheten. 
Bruken av hyttene skal ikke bære preg 
av være privat. 

Øvrige brakker disponeres av 
skolene, jeger & fisk, orintologisk- og 
zoologisk forening og naturvern-
forbundet. 

Hytta vår er ei gammer brakke på ca 
100 kvaderatmeter. Den er innredet 
med gang, 4 soverom, kjøkken og 2 
stuer / allrom. Det er sengeplass til 2+1 
på hvert soverom = 12. 

- Kai

 


