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Årsrapport 2022 for ‘anne’ 

«Litt opp og litt ned ...»1 
 

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! 
 

De to foregående årene (2020 og 2021) med korona-

virus og noe endring av vår aktivitet samt avlysning av felles 
korpsleir på Evje og landsleiren til Norges Speiderforbund i 
Østfold, kan ha medført litt avgang av speidere i vår 
speidergruppe. Vår faste hønsegjødselaksjon, som villa ha 
blitt gjennomført i mars/april, måtte igjen avlyses, men vi er 
tilbake i april 2023 med salg av hønsegjødsel i vårt 
nærområde. Det ble arrangert pinseleir på Randøya for 
speidergruppa. 
 

Pr. 1/1-2022 var vi 107 medlemmer og vi er registrert 

med 103 medlemmer pr 31/12-2022. Speidergruppa har 
behov for flere ledere både i flokken og i troppen. Dette for å 
kunne avlaste noe på vår faste speidertirsdag. Det er viktig 
å ta med i denne sammenheng at det er de samme lederne 
i speidergruppa som må være med å drive frem arbeidet i 
speiderkretsen på Sørlandet.  I tillegg så er vi tilsluttet 
Frikirkens Speiderkorps og må ta på oss lederoppgaver der 
også. Når det så skal arrangeres turer, ulike kurs, 
sommerleirer mm - så blir det ofte igjen de samme lederne 
som må stille opp. Rekruttering av nye ledere er en 
utfordring for mange speidergrupper. Vi har et godt og 
variert aktivitetstilbud i speidergruppe og ledere med lang 
speidererfaring. 

 

Årsmøte for speidergruppa ble avholdt 15. mars i 

salongen i kirka.  Vinterspeiding for troppen ble avsluttet 
med tur til Bortelid med overnatting i telt/lavo og flokken var 
på skøyter på Kompis- isbanen på torvet i byen. Det har 
vært stor aktivitet i å ta speidermerker innen ulike emner. I 
juni avsluttet flokken med å delta på SMUL-leir/SMUL-
konkurranse på Lista og troppen deltok i regional 
patruljekonkurranse i Tresse og vår patrulje REV ble 
kvalifisert til NM i speiding som ble avholdt i 
Trøndelag/Levanger. Der ble det en sterk 41. plass til REV 
av 110 patruljer som deltok.  Troppen var på høst-tur til 
Bringsvær med tradisjonsmåltid lammelår m/rotgrønnsaker 
tilberedt i kokegrop.  Natt-O-Hoi ble avviklet med oppmøte 
på Dolsvåg og roverlaget hadde lagt til rette for et godt 
arrangement som ble avsluttet rundt speiderbålet med 
pølser i brød og varm drikke.  Første søndag i advent var 
det speidergudstjeneste med høytidelig opptakelse av nye 
småspeidere i flokken og deretter kirkekaffe på 
speidersenteret.Det var juleavslutning for alle rovere og 
speiderledere m/følge 12. desember i kirka. 
 

Økonomien og likviditeten i speidergruppa er god selv 

om regnskapet for 2022 viser et underskudd på kr 9.920,-.  
Speidersenteret har kostet gruppa kr 51.853,- i 2022 hvorav 
strømkostnaden utgjør kr 21.869,- (ca.42%)  og det er 
netto/etter mottatt  strømstøtte. Speidergruppa har mottatt 
kr. 40.000,- fra Tveit Lions til kjøp av telt/lavoer med ovner. 
 

Speiderens kjerneverdier er vennskap, praktisk 

viten, friluftsliv og livskvalitet.  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 sine 
barn til oss. 

Speiderhilsen 
Harald Høiberg,  

gruppeleder 

 

Gruppestyret etter årsmøtet 2022 

Gruppeleder : Harald Høiberg - gjenvalgt 2021 (for 2 år) 
Styremedlem : Thom Lauritsen - gjenvalgt 2021 (for 2 år) 
Styremedlem : Janne Lindal - gjenvalgt 2022 (for 2 år) 
Styremedlem : Randi Rypestøl - gjenvalgt 2022 (for 2 år)  
---------------------------------------------------------------------- 
Regnskap : Øystein Løvås - gjenvalgt 2022 (for 1 år) 
Revisor : Menigh. revisor - gjenvalgt 2022 (for 1 år)  

 
1 Som gruppeleder uttalte ved starten av året på spørsmålet «Hva sier du nå, gruppeleder?» Se hele svaret på nettsiden 

www.randesund-frikirke.no/2krsand  19. januar 2022 som også forklarer bildet! 

http://www.randesund-frikirke.no/2krsand
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Vi startet året med ulike aktiviteter som å lage tenn-
briketter, skjøyter på kompisbanen på torvet, natur-
kjennskap, førstehjelp og primitiv mat. På 

Førstehjelpsmøte 
fikk vi besøk av 
ambulansen. 

På våren lagde 
vi bl.a biehus og det 
var forberedelser til 
leir.  

Følgende 
merker ble utført i 
løpet av våren;  

værmerke og gartnermerke. 
 
 
 
 
 
Speidersamlingene har vi holdt enten ved Sukkevann, 

Speidersenteret eller Strømme skole. 
 

Gledelig var det at vi fikk 
med 12 speidere på SMUL 
leir. Denne ble holdt på Lista 
Flystasjon. 17.-19. juni. 
På tross av en del regn, hadde 
vi en fin tur med forskjellige 
aktiviteter  og leirbålsamling. 
Det var fint å endelig kunne 
være på leir igjen.   
                

9  speidere ble sendt fra flokk til tropp på høsten. Vi stod 
igjen med 6 speidere fra før sommeren.  Det startet 23 nye 
speidere på høsten. Da ble det en fin flokk med 29 
speidere.  

Programmet på høsten har vært preget av 
speiderkunnskap som bål, bruk av kniv, øks og sag og bli 
kjent. Vi jobber med samarbeid og har tatt 
søppelplukkingsmerke, bål, kunstner og godterimerke. 

 
Speideropptakelsen på speidergudstjenesten gikk fint 
og 23 speidere fikk gitt løfte og motta skjerf. 

   
Speiderne er delt inn i 4 patruljer hver tirsdag. Vi har 21 
gutter og 8 jenter i flokken. 

Fremmøte har vært bra, med lite fravær. Ingen frafall i 
løpet av høsten. 

Vi har i løpet av året vært 5 ledere fast. På høsten fikk 
vi med en far som stiller på møtene. 
 
Lederne i flokken hilser: Vær beredt!          

Kirsten, Isa, Inger Marie, Thom, Randi, Marius. 
 

 

Speideråret 2022 ble gjennomført som et normalt 
speiderår igjen. Nå har vi vært lei av alle restriksjonene de 
siste 2 årene, og var glade for å kunne tilby og 
gjennomføre et normalt speiderprogram igjen.  

Vi startet året med ca 50 speidere fordelt på 2 
jentepatruljer og 6 guttepatruljer. Og en stabil ledergjeng 
på 8 ledere denne våren. 
 

Denne våren kunne vi ha full aktivitet igjen på 

speideren, og det var både speiderne og lederne veldig 
glade for. 

Vi gjennomførte en flott vintertur til Bortelid med ca 50 

deltakere, rett ved «bedehushytta», som vi også leide. 
Dette var en ny plass og erfaring for oss, og det var en 
kjempeplass i et fint område. 2 timer kortere i buss enn til 
Hovden, var absolutt å foretrekke. Det var en kjempetur i 
et flott vintervær hele helgen.  

Patruljekonkurransen ble i år arrangert i Tresse, hvor vi 
hadde en patrulje med. REV-patruljen gjorde det så bra at 
de klarte å 
kvalifisere seg til 
NM i speiding! 
Gøy opplevelse 
og en fantastisk 
innsats, gjorde at 
de deltok i NM i 
Levanger i 
midten av juni. 
Her konkurrerte 
de med 108 
andre patruljer 
fra hele landet, 
og kom på en 
hederlig 41. 
plass, og fikk en 
flott opplevelse og erfaring. 

Pinseleir ble igjen arrangert på den fantastiske fine 
plassen vår på Randøya. I år var det kun vår gruppe som 
deltok, og vi hadde en flott leir i et fantastisk vær. Alltid 
gøy å være på Randøya i pinsa, og vi var ca 35 speidere, 
rovere, ledere og lederbarn med på leira. 

På speidermøtene på våren var vi innom bål, 
vinterspeiding, førstehjelp, orientering, sykkelrebus og 
pionerarbeid.  Det ble også laget kastemaskin og drage, i 
tillegg ble det en tur til Aquarama.  
 

Så ble det sommeravslutning på Speidersenteret, 
med utdeling av merker og premier til flagg- og 
bannerpatruljen. (1. og 2. plass summert opp etter 
speiderårets patrulje-konkurranser) 
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På høsten tok vi forskjellige merker, laget innerpose til 
soveposen og hadde kveldskonkurranse. Vi hadde en fin 
speideropptakelse på Sømstranda, hvor vi tok opp 13 
speidere til troppen.  

Årets høst-tur ble igjen lagt til Bringsvær, hvor vi var ca 
50 speidere, rovere og ledere med. Igjen ble det lammelår, 
stekt i jordovn, kano-orientering, bruskasse-stabling, 
skogsorientering, leirbål, pakkelek og en flott søndagstur 
til Ropstadnuten. En flott tradisjon, og en fin tur å bli kjent 
med, for de nye speiderne. 
 

Så var det tid for Natt-o-hoi, som ble arrangert ved 

Dolsvåg. Roverne hadde laget en fin løype, og det var 
igjen stor deltakelse fra speiderne. Som vanlig ble 
Høvågspeiderne invitert, som stilte med en patrulje. Til 
slutt ble det pølser og kakao, som baktroppen som vanlig 
sto for. Høvågspeiderne stakk av med seieren, med knapp 
margin. 
 

Juleavslutningen for troppen ble i år igjen, arrangert 

inne i Dyreparken ved Nordisk Villmark. Flott avslutning på 

et flott speiderår, hvor det ble delt ut litt merker og premier 
for Natt-O-Hoi og kveldskonkurranser. I tillegg blir det 
premier for fremmøte. 
 

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 2022.  
 

Vær Beredt !! 
Sigbjørn Kleiveland 

Troppsleder 
Øvrige ledere i 2022 her vært:  

Terje, Markus, Jarand, Kristian, Bjørn Erik, Karoline og 
Janne 

 

Vi er speidere fra vg1 og oppover. Roverlaget består av 6 
personer. Vi har stort sett møtt opp alle mann, så lenge 
ikke jobb eller sykdom har hindret oss.  
 

Våren. Vi startet året med å jobbe i hinderløypa oppi 
skogen. Vi hjalp Kai med å bære inn noen benker til 
gapahuken til Veslefrikk barnehage.  

Første helga i 
mars var vi på tur til 
Bortelid med troppen. 
Der gikk vi lang tur på 
langrennski og hadde 
fyringsvakter på natta.  

 I april var vi med 
på dugnads helg på 
Randøya, der hadde 
vi sviv på Volvoen, 
bytta dekke på brygga 
til Panama og sveiset 
igjen døra på «Donald 
duck» bunkerser. Vi har brukt noen tirsdager på å gå Natt-
o-hoi løyper.  

Vi var med på dugnad på speidersenteret, der vaska 
og olja vi taket på speidersenteret. 

Vi var med på pinseleir. Siden vi hadde tatt ut 15 m3  
med kull så kunne vi stable ved i kjelleren på brakke 28 og 
så vi dro på fisketur.  
 

Høsten. Vi hadde representant (Tommy) på Svalbard og 
jobba dugnad, der har han malt og vaska vinduer.  

Vi har fortsatt på å 
reparere hinderløypa på 
Speidersenteret. 

Så har vi funnet Natt-
o-hoi løype og planlagt 
den nøye. Natt-o-hoi gikk 
som det skulle og alle 
virket fornøyde med vær, 
skremming og poster.  

Noen av oss deltok på 
Tveit Lions sin 
julebonanza og satt der 
på post og lagde knuter 
og makrame til de som 

ville.  
Så avsluttet vi året med en koselig juleavslutning med 

masse god mat. ☺ 
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Brakke 28 er sameie mellom 2.Kristiansand FSK og 7. 
Kristiansand sjø. På Brakke 28 har det vært en vanlig 

sommer, med masse ledere innom. Endelig har vi hatt 
pinseleir på øya, etter corona. Det skulle være peff kurs, 
men det ble avlyst. Årets store happening var en uke med 
Gilwell kurs hvor vi hadde to representanter.  
 
Vi har vært så heldige å få 80 000 kr til ny plenklipper.  
 
Fastboende, båtfolket og ikke minst Parkvesenet i  
Kristiansand kommune legger merke til det arbeidet 
speideren gjør på Randøya! 
 

Roverlaget pva. Kai Lindal   
brakkeansvarlig Randøya

 

Panama har fått litt vedlikehold, det var problemer med ror 
og dynamo. Det ble fikset av dyktige hobby-mekanikere. 
Panama er stort sett blitt brukt til å frakte folk og utstyr fra 
sjøkurs/Kongshavn til Randøya og tilbake. Panama deltok 
i redningsøvelse sammen med Røde kors og Norsk 
førstehjelp. 
 

Roverlaget pva. Kai Lindal   
båtansvarlig Panama 

 

Som alltid: 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 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. 

 På Speidersenteret kan følgende mer konkret nevnes: 

➢ grundig vask av taket – med derpå følgende 
impregnering (med god assistanse fra roverlaget). 
Det har tross alt stått ute i snart 11 år!  

➢ påbegynt arbeid med å utbedre noe råte i gulvet i 
brakka. Som åpenbart vil fortsette i 2023. 

➢ trivelig servering av kirkesaft og -kaffe etter 
speideropptakelsen på speidergudstjenesten som 
vanlig 1. søndag i advent. 

Dessverre kunne vi heller ikke dette året ta sjansen på 
innkjøp og salg av hønsegjødsel som jo ellers gir et viktig 
økonomisk bidrag til å holde utgiftene nede for all 
aktiviteten som finner sted i speiderarbeidet. Og gikk 
dermed også glipp at den trivelige sammenkomsten 
mellom speidere, ledere og foreldre som ellers finner sted 
disse to dagene. 

 Avslutningsvis vi vil stadig holde fram vår 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 speider-
lederne. Speiderarbeidet er mer viktig enn noensinne. Og 
‘anne’ er i fremste rekke!  

Baktroppens utøvende gruppe i 2022 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 

 
 


