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Årsrapport 2021 for ‘anne’ 

Året da det «lysnet» litt ... 
 

Gruppeleders hilsen  
Speideren er for barn og 
ungdom i alderen 3 - 4 klasse 
(flokken), 5 -10 klasse (troppen) 
og fra 1. videregående - 25 år 
(roverlaget).  I tillegg har vi 
ledere i alle våre enheter og 
baktroppen (foreldregruppe), 
som hvert år tar seg av mange 
ulike praktiske oppgaver for 
speidergruppa. Dette avlaster 
lederne betydelig og de får 
konsentrere seg mer om å drive 

speiderarbeidet. Jeg takker så mye for denne frivillige 
innsatsen som ytes løpende gjennom hele året! 

Da korona-viruset kom til Norge (mars 2020) medførte 

det i første omgang nedstengning av vår speideraktivitet for 
deretter å kunne drives videre med betydelige restriksjoner.  
Med kreativ og god planlegging fra lederne har speider-
gruppa gjennomført et trygt og godt opplegg fra høsten 
2020 og dette ble videreført i speiderprogrammet for 
vinter/våren 2021.Vår faste hønsegjødselaksjon, som ville 
ha blitt gjennomført i mars/april, måtte igjen avlyses. 
Speidergruppa kunne heller ikke gjennomføre sin faste 
pinseleir. På bakgrunn av de 2 avlyste arrangement/-
aktiviteter var speidergruppa berettiget til å søke om Covid-
19 kompensasjon.Vår søknad ble innvilget/godkjent og vi 
mottok kr 22.500,- i Covid-19 kompensasjon. 

Pr. 1/1-2021 var vi 119 medlemmer og vi er 

registrert med 107 medlemmer pr. 31/12-2021. Speider-
gruppa har behov for flere ledere både i flokken og i 
troppen, men størst er behovet i flokken. Vi ser oss 
dessverre nødt til å holde noe igjen på nye gutter og jenter 
som gjerne vil begynne i speideren.  Dette gjenspeiler seg i 
endret medlemsstatus pr 31/12-2021.Vår speidergruppe er 
den største i Frikirkens Speiderkorps og den fjerde største i 
Sørlandet krets av Norges speiderforbund. Rekruttering av 
nye ledere er en utfordring i mange grupper. Vi har et godt 
og variert aktivitetstilbud i speidergruppa og ledere med lang 
speidererfaring. 

Årsmøte for speidergruppa ble avholdt 2. mars ute 

rundt bålet på Speidersenteret og det ble flere digitale 

samlinger for å delta på kretsting og i korpsmøter.  Norges 
Speiderforbund hadde avlyst speiderlandsleiren som skulle 
vært arrangert i Østfold. I september hadde troppen tur til 
Randøya hvor det var opptakelse av nye speidere og den 
faste høst-turen ble lagt til Bringsvær med tradisjonsmåltid: 
lammelår m/rotgrønnsaker tilberedt i kokegrop!  Natt-O-Hoi 
ble avviklet 26. november med oppmøte ved Tveit skisenter 
og roverlaget hadde lagt til rette for et godt arrangement. 
«Værgudene» viste seg denne kvelden og natta fra sin tøffe 
side - vel blåst! Første søndag i advent var det speider-
gudstjeneste i Randesund Frikirke med høytidelig 
opptakelse av 13 nye til småspeideren/flokken og deretter 
kirkekaffe på Speidersenteret. Det ble arrangert jule-
avslutning for alle speiderledere, rovere og baktroppen i 
kirka. 

Speidersenteret har kostet gruppa kr. 107.267,- i 2021.  

Det inkluderer strøm, forsikring samt litt driftskostnader.  
Lukking/tetting av fronten på Speidersenteret utgjør den 
største posten.Det var innbrudd på lageret på speider-
senteret i august og i tillegg har det vært uønsket aktivitet 
her over noen tid.  Dette kunne ikke fortsette og det ble 
besluttet å lukke/tette igjen i fronten med  plexi-glass.  Dette 
ble en god løsning og et godt og pent arbeid er utført av 
baktroppen v/Kai Lindal, Einar Mydland og Jan Aarø. 

Økonomien og likviditeten i speidergruppa er god selv 

om regnskapet for 2021 kun viser et overskudd på kr. 1.375. 
Vi håper å kunne fortsette med vår faste hønsegjødsel-
aksjon til neste år. Den gir et godt økonomisk bidrag til 
speidergruppa, men dessverre blir det ingen hønsegjødsel-
aksjon i 2022. 

Speiderens kjerneverdier er vennskap, praktisk 

viten, friluftsliv og livskvalitet.  Jeg håper at vår speider-
gruppe 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 sine barn til oss. 

Speiderhilsen 
Harald Høiberg,  

gruppeleder 

 

Gruppestyret etter årsmøtet 2021 

Gruppeleder : Harald Høiberg - gjenvalgt 2021 (for 2 år) 
Styremedlem : Thom Lauritsen - gjenvalgt 2021 (for 2 år) 
Styremedlem : Janne Lindal - gjenvalgt 2020 (for 2 år) 
Styremedlem : Randi Rypestøl - gjenvalgt 2020 (for 2 år)  
---------------------------------------------------------------------- 
Regnskap : Øystein Løvås - gjenvalgt 2021 (for 1 år) 
Revisor : Menigh. revisor - gjenvalgt 2021 (for 1 år)  
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Året 2021 har også vært preget av Covid-19. Vi måtte 
derfor fortsette med todeling av flokken fram til sommeren. 
Programmet blir kortet ned når vi bruker 2 møter på 
samme aktivitet, men det har vært helt ok å være 20 stk 
på samlingene. 

Vi startet året med 
skøyter på kompis-
banen på torget. Det 
har blitt laget primitiv 
mat på bål, speider-
kunnskaper og natur-
kjennskap. Følgende 
merker ble utført i 
løpet av våren;  kniv-

merke og lekmerke. Speider-
samlingene har vi holdt enten 
ved Sukkevann eller Strømme 
skole. 

 
Grunnet Covid-19, ble det heller ikke i 2021 arrangert 
SMUL-leir som planlagt. Speiderne i flokken har derfor fått 
null erfaring med leiropplevelse. 

 
Gledelig var det ved sommeravslutning for lederne, at 
det ble delt ut NSFs æreskniv til tre av våre ledere i 
flokken. Kirsten, Kristin og Thom. 

Kristin valgte å takke for seg til sommeren. Inger Marie 
var tilbake etter militærtjeneste i februar. 

 

28 speidere ble sendt fra flokk til tropp på høsten. Vi stod 
igjen med 9 speidere. Det startet 12 nye speidere på 
høsten + 1 som startet like før jul. 

 
Programmet på høsten har vært preget av speiderkunn-
skap som bål, bruk av kniv, øks og 
sag og knuter. 

Vi har tatt sunn mat-merke og 
knutemerke.  

 

Gøy var det at vi fikk ha opptakelse på speiderguds-
tjenesten første søndag i advent. 11 speiderne kom fram i 
grupper og sa speiderløftet. 

Speiderne er delt inn i 4 patruljer hver tirsdag. Vi har 
17 gutter og 5 jenter i flokken. Fremmøte har vært noe 
forskjellig i høst, da tiden har vært preget av sykdom og 
karantene. Ca 80%. 

Vi har i løpet av året vært 5 ledere fast.   
 
Lederne i flokken hilser: Vær beredt!          

Kirsten, Isa, Inger Marie, Thom, Randi. 
 

 

Speideråret var igjen preget av pandemien og første 
halvår ble det mindre aktivitet enn vanlig. 
 
Vi startet året med 45 speidere fordelt på 2 jentepatruljer 
og 3 guttepatruljer. Og vi var en stabil ledergjeng på 8 
ledere denne våren.  
 
Våren ble som nevnt mindre aktivitet enn vanlig, da vi 
måtte dele troppen i 2, og speiderne møtte opp annenhver 
tirsdag. Det var ingen turer dette halvåret, og ingen 
sommerleir. 

Likevel var speiderne veldig flinke til å møte opp, og vi 
fikk gjennomført alt av programmet som vi hadde satt opp. 
Det ble laget leirstol, og ellers var vi innom både første-
hjelp, pionerarbeid, sykkelrebus med mer. 
 
Sommeravslutningen hadde vi ved Fugleviksundet, med 
pølser og brus, og med ønske om en fin sommer. 
 
Så kom høsten og vi var nå klare for en litt normal 
speiderhøst, og det ble det heldigvis. Vi kunne endelig 
samle alle sammen på 
speidermøtene igjen! 

Vi hadde en 
kjempefin 
speideropptakelse på 
Randøya, hvor vi tok 
opp over 30 speidere i 
troppen, noe som er 
rekord.   

Dermed ble vi en kjempestor tropp som vi fordelte i 9 
patruljer.  

Denne høsten kunne vi endelig få arrangert en 
speidertur igjen, og det ble høst tur til Bringsvær med 
rundt 60 speidere, ledere og rovere. En kjempetur, med 
lammelår stekt i jordovn, natursti på kvelden, tur til Oksla, 
kano-orientering, bruskasse-stabling og mye mye mer. Det 
ble også arrangert den vanlige pakkeleken, med høyere 
volum enn noen gang, inne i spisesalen på 
lørdagskvelden. 
 
Natt-o-hoi ble i år arrangert ute ved slalombakken på 

Tveit, hvor det var stor deltagelse som vanlig, sammen 
med speiderne fra Høvåg. Og etter en fin start værmessig, 
ble det en kald fornøyelse til slutt, når regnværet gikk over 
til sludd. 

Vi kunne endelig ta hjem seieren på Natt-o-hoi, og 
gratulerer Jerv med 1. plassen og Ekorn med 2. plassen.  
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Så fikk vi igjen lov til å ha juleavslutningen inne i 

Dyreparken      Takk igjen til Markus som fikk ordnet dette. 
Først begynte det med omvisning inne i slaktehuset, før vi 
gikk inn i Nordisk villmark. Ulveflokken er noe av det første 
som møter oss i stummende mørke. Så ble det grilling og 
utdeling av litt merker og premier fra NOH og 
kveldskonkurranser. 
 
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. 
 
Til slutt vil jeg få takke alle speidere og ledere i troppen 
som har vært med å sette sitt preg på speiderarbeidet, og 
uten din deltakelse hadde ikke speideren vært den 
samme. Vi synes det er veldig flott at speideren ennå kan 

skilte med god deltakelse, i konkurranse med mange 
andre aktiviteter. Vi håper at vi kan bli enda mer attraktive 
for unge lovende jenter og gutter, som ønsker å være mer 
ute i naturen.  

Det er også fint å se på de eldste som tar ansvar 
overfor de yngste, og sånn håper jeg vi kan fortsette med i 
vårt speiderarbeid, for på den måten vil vi skape 
ansvarsbevisste speidere! Alle har så mye å lære av 
hverandre, og den minste ting på tur eller leir vil noen lære 
av nettopp deg!  

Takker igjen for en flott innsats til dere alle, i året 2021, 
og ikke minst at alle har vært flinke til å følge de Corona-
retningslinjene som vi også har hatt i speideren.  

Så ser vi frem til et fint speiderår i 2022.  
Vær Beredt !! 

Sigbjørn Kleiveland 
Troppsleder 

Øvrige ledere i 2021 her vært:  
Terje, Markus, Jarand, Kristian, Bjørn Erik, Karoline og 

Janne 

 

Vi startet våren med mye rydding, mating av fugler og 
dugnad/rovertur på Randøya. I mars var vi noen 
tirsdager på Randøya og gravde ut 20 kubikk med kull fra 
kjelleren til brakke 28! Det ble selvfølgelig mat, à la 
hamburger, pizza og pølser. 
 
Vi deltok også på dugnad der vi malte speiderbrakka. 
 
Da nærmet det seg sommer og vi begynte å lage 
speiderlilja til speiderbrakka. Vi brukte fremviser og fant et 
bilde vi skisset av på to finerplater. Vi fikk malt disse og 
montert de på brakka med hjelp av Geir Magne, rover fra 
Høvåg.  
 
Så kom ferien og vi tokk speider-fri!  
 
Vi startet høsten med Bringsvær-tur. Turen bestod av mye 
mat, mye bål og masse god stemning. 
 
Så skulle vi finne Natt-o-hoi-løype. Vi fant ei veldig fin rute 
rundt Fivann. Men den ruta ble avlyst tirsdagen før Natt-o-
hoi skulle arrangeres. Da det viste seg og være 

naturreservat. Mathias heiv seg rundt og fant en fantastisk 
runde på Tveit. Og vi gjennomførte en perfekt Natt-o-hoi.  
 
Så var vi på en koselig rover- og lederavslutning før vi tok 
juleferie.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Brakke 28 er sameie mellom 
2.Kristiansand FSK og 7. Kristiansand 
Sjø. Brakke 28 blir benyttet til leirer, 
turer og kurs i regi av 
speiderforbundet. Speideren har også 
et godt samarbeid med skolene i 
Kristiansand og UIA. 

Det har ikke vært pinseleir på 
Randøya pga Covid, men noen 
dugnadsturer med rovere er det blitt. 
Det er  installert  strøm i fyret, slik at 
den har samme karakter som 
opprinnelig. Fyrlykta sto tidligere på 
Stokken. Det er gravd ut 10-15 m3 
kull fra kjeller. Alle vinduer på 
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vestsiden er nøye renovert og hele Brakke 28 er malt. 
Stier og utsiktpunkter er blitt ryddet for småkvist. 

På høsten ble det arrangert Peff-1 kurs med mange 
deltakere. Kurset ble gjennomført av Sørlandet Krets. 

Gruppas rovere har hatt flere turer ut til brakka, bl.a for å 
utføre dugnader og bare for å kose seg. 

Hyttestyret har hatt sitt årlige møte med Gruppeledelsen i 
begge grupper. Her blir det informert om året som var og 
kommende årets vedlikehold. 

I sommersesongen var hytta utleid i sammenhengende 9 
uker. Tilbakemeldingen var at hytta fungerer veldig greit. 

Fastboende, båtfolket og ikke minst Kristiansand Park-
vesen legger merke til det arbeid speideren gjør på 
Randøya! 

Kai Lindal   
brakkeansvarlig Randøya

 

 

 

Panama ligger på sin faste plass på SS Sjøkurs. Nytt av 
året er at vi må betale kai-leie for plassen. Båten var oppe 
på slipp på våren. Stoffet og malt og vanlig vedlikehold på 
motor. Arbeidet blir gjort av folk i baktroppen. 

Panama blir brukt mest til persontrafikk ut til vår hytte på 
Randøya. Ting og tang blir også fraktet ut til Randøya. 

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

Kai Lindal   
båtansvarlig Panama 

 

For orden skyld: Baktroppen er egentlig alle 
speiderforeldre, men består i praksis av en liten, 
«eksklusiv» utøvende gruppe av  foreldre og speider-
venner for å gjennomføre det som er baktroppens 
intensjon; nemlig å gjøre det lettere for speiderlederne å 
være nettopp speiderledere. Slik at ikke alltid speider-
lederne må gjøre alt det andre som trengs for å drive et 
speiderarbeid. Derfor er baktroppen til! 
 

Og derfor prøver noen (få) av oss fra baktroppen å 
stille fast på speidertirsdagen for ymse dugnadsarbeid 
med anskaffelser, reparasjoner og vedlikehold av utstyr, 
rydding og systematisering av lager, samt vedlikehold og 
oppgradering av bygninger og utearealer. Dessuten, delta 
på de månedlige speiderledermøtene, og forøvrig bidra 
med kontoradministrativt arbeid, medlemsregister, drift av 
nettside, mv. 

  
Spesielt kan i det forgagne år nevnes følgende: 
➢ Skiftet vinduer og malt brakka på Randøya, 

➢ vasking og forarbeid for maling av brakka på 

Speidersenteret (som ble grå! – et malerarbeid 

som forøvrig engasjerte flere av speiderlederne), 

➢ vasket taket på Speidersenteret (- med tanke på å 

gjøre noe videre i 2022), 

➢ og ikke minst «lukket» Speidersenteret ved å 

sette inn pleksiglass i de «åpne» veggene (mer 

info fins på nettsiden) 

Men så var det denne koronaen som heller ikke forlot 
oss i 2021. Hvilket førte til at heller ikke dette året kunne: 

➢ den årvisse hønsegjødselaksjonen gjennomføres! 
(som absolutt er viktig for den vanlige driften av 
speideren!). En viss trøst var det dog at regjeringa 

ga noe Covid-19-støtte til gode også for ‘anne’. 
(Skjønt noe utfordring kan det bli i 2022 når det 
heller ikke dette året blir noen hønsegjødsel-
aksjon.) 

 
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, oppmuntring 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 2021 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 manns-
dominert gruppe som stadig har stor glede av å få være 
med!  

For baktroppen:  
Finn Einar Isaksen 

 
 


