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Fra redaktøren

Høsten har kommet; her jeg sitter kan jeg se regn og se/
høre vinden suse.  Båtsesongen er over og enhetene er 
klar på mange, spennende utfordringer framover i høst- 
og vintermånedene.
Vi har 5 programmerker med mange ting å fordype seg i 
innen friluftsliv, samfunn, livskvalitet, vennskap og krea-
tivitet. Forbundet har laget mange, kjekke forslag som 
dekker de enkelte krav til merkene.  I tillegg kommer 
fordypningsmerker som er et godt tillegg.
Ingen skal si at det har vært enkelt å starte opp i høst. 
Vi ledere hadde mange utfordringer før det nå ser ut 
som alle enheter er godt dekket; en takk til både gamle 
og nye ledere som har blitt med og tatt et godt tak.  Vi 
har fått flere nye ledere og noen av dem har deltatt på 
kretsens kurs.
Ellers er høstutlodningen i god gjenge.  Dette er en del 
av dugnaden som alle speidere i gruppen har.  Flere or-
ganisasjoner har gått over til annen form for dugnad, der 
foreldre står på og selger alt fra dopapir. Vi mener det er 
viktig at speiderne selv er med på dugnaden.
Har du ikke fått loddbøker eller har du en gevinst (ikke 
lopper) er siste frist 29. oktober.

Lovise
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Fra redaktøren

EVi har hatt en fantastisk sommer og høst som 

varer helt fram til skrivende stund, oktober. Ikke 

ett eneste møte har blitt avlyst p.g.a. dårlig vær.  
Vi har fått mange nye speidere i alle enheter og 

også mange, nye ledere.  Vi ønsker alle velkomne 

Sjø. Flere speidere kommer fra områder utfor 

Tananger-regionen og vi håper at grunnen er at de 

hører at vi har det kjekt hos oss.  Baden Powell sa: 

Er det ikke kjekt, er det ikke god speiding. Lederne 

tar ansvar og vi ønsker Hilde og Frode velkomne 

som nye enhetsledere.  Det er mye nytt for både 

nye speidere og nye ledere – vi kommuniserer ut 

alt vi kan for at alle skal være ajour, kanskje syns 

du det blir litt mye og at du ikke får med alt! 

Når det gjelder speiderklær, er fristen for å bestille 

3. oktober.  Har du ikke fått anledning (fått det 

med deg), er det mulig å bestille alt til bevere også 

etter denne datoen, men skjorter må da enten 

bestilles direkte fra Speidersport eller 

stikke innom Intersport på Madla som 

har et lite utvalg.

Ønsker alle lykke til med salg av lodd 

til Høstutlodningen og velkommen til 

Årsfest 2. november.
Lovise

Skal du bygge nytt, bygge om, 
reparere eller kontrollere?

Vi utfører alt innen elektriske 
installasjoner

Tlf 51 69 06 30

Erling Vatne mob. 982 50 166

Gordon Vatne mob. 982 50 165
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Sommeren er over og det går mot mørkere tider, speider-

møtene er i full gang etter skolestart og mange speidere 

har gått videre til neste enhet. Mye spennende har skjedd 

siden sist Havsprut, og mye spennende ligger i kortene 

resten av høsten.

Jeg vil starte dette Havsprut med å ønske velkommen 

til nye speidere, velkommen til 1.Tananger sjøspeider-

gruppe! Dere har nå blitt en del av en av Norges største 

speidergrupper, med flotte ledere og gode venner rundt 

deg håper jeg du skaper gode minner og opplevelser. De 

minnene og erfaringen du skaper sammen med andre i 

speideren tar du med deg videre i livet. Du tenker kanskje 

ikke mye om det nå, men når du blir eldre kan du se tilbake 

på alt det spennende du fikk gjør her. Likt ønsker vi også 

alle nye ledere velkommen til gruppen, takk for at dere 

ser viktigheten av en rik oppvekstarena for barna i Tan-

anger. Takk for at dere ønsker å bidra på stort eller smått 

for å videreføre tilbudet i Tananger, opprettholder et godt 

program og kommer med nytt engasjement og nye ideer 

til gruppen.

Siden sist nummer av Havsprut har vi hatt en flott sommer 

og god start på speideråret. De mest ivrige seilte tur/retur 

Oslo i sommer sammen med Makrellen. En hel uke på leir i 

Oslo var en fryd for store og små. Med et godt antall ledere, 

mange speidere og mye gøy var det en uke i fantastisk 

varmt østlandsvær. Speiderne dro på haik i Oslo, laget 

mat til seg selv og alle andre, bidro på aktiviteter for andre 

speidergrupper og laget en god sommer for både våre 

og andre speidere. Les mer om leiren og seilasen senere i 

bladet, det er ikke plass til alt her fremme.

Ved skolestarten startet speidermøtene opp igjen. Med 

flagget til topps i havna har bålpannen, grillplassen, 

naustet, bryggene, kanoer, kajakker, joller, patruljebåter og 

Makrellen vært i aktivitet hver ukedag og flere av helgene. 

For oss som har brukt en del timer i havna gjennom som-

meren har det vært flott å endelig se kanoer og joller på 

sjøen, tomme båtplasser og seil som henger til tørk. Aktiv-

iteten blant både de store og små har vært formidabel. Les 

mer om høstens aktiviteter lengre bak i bladet.

Følg med på sosiale medier utover høsten, her kan du 

følge med for ukentlige oppdateringer på hele gruppens 

aktiviteter.

Vi sees plutselig!

Vetle Eide

Gruppeleder

God høst!
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B-post
Returadr:
Lyngstien 1 

4056 Tananger

Tlf.: 51 94 30 00
Fax: 51 94 31 99

KURS - KONFERANSER - SELSKAP

Neste trekk handler ikke bare om evnen til å se veien videre – det handler 
også om mulighetene til å ta steget. Ikke bare for talentene, men også for de 
som beriker oss, de som har noe helt spesielt å gi. 
I Halliburton vil vi gi noe tilbake. I tillegg til å sponse kultur- og sports-               
arrangementer, støtter vi derfor foreninger, lag og institusjoner. Slik får vi også 
vist hvem vi er og hva vi står for. Vi synes det er et klokt trekk. Det neste er ditt.

Trekket er ditt

oktan.no

brosjyrer

visittkort

bannere 

vindusdekor

bildekor

messe

kalendere

klister

TOTAL-

LEVERANDØR  

AV GRAFISKE  

TJENESTER

telefon: 99 37 77 88 / e-post: post@blestexpress.no

www.blestexpress.no

Havsprut seilas til leir

Vi var 10 speidere fra tananger som seilte Makrellen til 

Oslo for å bruke den på sjøspeiderleiren der. Mannskapet 

på turen var Svein Magne, Bjørnar, Mathias, Lars Magnus, 

Emil, Einar, Katrina, Oliver, Emil, Andreas og Ellay. Langs 

kysten til Oslo hang det på seg flere speiderbåter. Arma-

daen startet med to båter sammen i Tananger og sluttet 

med 25 båter på Christian Radich sin kai i Oslo.

Søndag 19. Juni var planlagt avreise men det ble utsatt til 

i dagen etter… Det var mer som skulle gjøres på makrel-

len… Himlingen inni makrellen måtte males, mugg skulle 

vaskes bort, kjøkkenutstyr skulle pakkes og den nye 

rekken måtte lakkeres. Dagen ble brukt til å fullføre disse 

gjøremålene. Havbraat, NSF sin skøyte ankom Tananger 

med et mannskap på 5 stk fra flere forskjellige grupper. 

Tanagerspeiderne spanderte pizza på oss og mannskapet 

til Havbraatt.

Skippermøte

Mandag 20.Juni

Den endelige datoen for avgang var kommet. Vi lastet om 

bord bagasje og proviant. Solabladet kom innom og tok 

noen bilder og intervjuet Bjørnar og Svein Magne. En liten 

avskjedsgjeng bestående av Solabladet, Lovise, Ingunn 

og Trond Gullik sa farvel da vi la fra kai klokken 1200 som 

planlagt.

Meeeen…

Da vi rundet melingsholmen så knakk beslaget som fester 

rorpinnen til roret. Så vi måtte snu tilbake til Tananger 

etter å ha vært 5 minutter på tokt . Etter en hektisk 

ringerunde for å finne noen som kunne sveise roret så 

kom Baker Hughes til unnsetning. Ole Olsen fra Baker 

sveiste roret slik at vi kunne raskt kom oss ut på tur igjen. 

Mange takk til hans innsats! Roret ble montert på og vi 

dro avgårde til Egersund.

Det var en fin seilas til Egersund, vi hadde alle seilene 
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oppe og hadde medvind på 7 m/s over jærens rev. Emil 

ble en smule sjøsyk men klarte å unngå å mate krabbene. 

Det ble servert brødskivelunsj i bølgene. Vi ankom “Okka 

By” i 9-tiden. Bunkret bunkret diesel og  lagte pastasalat 

til middag. Noen sosialiserte seg med mannskapet til  

Havbraatt mens andre spilte kort resten av kvelden.

Tirsdag 21.Jun

Flaggheis kl 08 og frokost 0830. Vi handlet inn proviant i 

Egersund før vi dro avgårde. Dagens mål er Sælør, et lite 

øysamfunn mellom Lyngdal/Lindesnes.

Det var flatt hav og overskyet underveis i dag, så vi brukte 

jerngenoaen denne etappen. Svein magne lærte navi-

gasjon og sjøvettsregler til mannskapet. Bjørnar prøvde å 

stjele flagget til Havbraat underveis. Vi tok et lite lunsjs-

topp på Lista og Havbraatt spanderte is på alle sammen.

Vi ankom Sælør i 9-tiden, da var den lengste etappen un-

der seilaset unnagjort…Det var taco til middag, vi spilte 

fotball sammen med mannskapet til Havbraatt i finværet. 

Bjørnar, Ellay, Lars Magnus, Emil og Andreas kveldsbadet.

Onsdag 22.Jun

Flaggheis kl 08 og frokost etterpå.

Dagens mål er Mandal. Det er frisk medvind så vil heiste 

alle kluter og hadde en nydelig seilas rundt Lindesnes og 

til palmebyen! God trening for mannskapet med navigas-

jon og innaskjærseilas. De som hadde arbeidsvakta lagte 

lunsj til alle på dekk underveis. Vi fikk ligge nesten gratis i 

Mandal fordi Sigurd hadde forhandlet en god pris for oss. 

Mannskapet fikk landlov resten av dagen… de kjøpte inn 

vannballonger og vannpistoler. Det ble en intern vannk-

rig blant mannskapet. Alle fikk dusjet seg. Spaghetti og 

kjøttdeig til middag. Det var mange  interesserte lokalfolk 

som ville vite mer om makrellen og hva vi sjøspeidere 

drev med. Om kvelden var det kortspill.

Torsdag 23. Juni

Flaggheis kl 0800 og vi handlet inn middag.

Dro fra mandal med Flekkerøy som mål. Mye innaskjær 

navigering under denne etappen.Vi heiste alle seil og fikk 

opp toppseilet for første gang på 10 år!!

Med fulle seil seilte tett sammen med havbraat resten av 

etappen. Viktor fra havbraat tok stilige bilder av makrel-

len med toppseil. Vi ankom Flekkerøya og la oss til på 

bryggen til Flekkerøy sjøspeidergruppe. De hadde et 

veldig fint kaianlegg med fasiliteter! Vi møtte på speidere 

fra Flekkerøy, Søgne og Kristiansand. Det er nå armadaen 

starter! Vi hadde en felles samling med sang, bønn og 

utdeling av messingpiper til skipperne. Makrellen vant 
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VI KAN EL-BIL LADING!
VI KAN EL-BIL LADING!

Svithun Elektro AS – en solid partner med lang erfaring.
Luramyrveien 9, 4313 Sandnes, Telefon: 51 70 97 20

VI KAN EL-BIL LADING!

Svithun Elektro AS – en solid partner med lang erfaring.
Luramyrveien 9, 4313 Sandnes, Telefon: 51 70 97 20

WWW.SVITHUN-ELEKTRO.NO

VI KAN EL-BIL LADING!

Svithun Elektro AS – en solid partner med lang erfaring.
Brannstasjonsveien 18, 4312 Sandnes, Telefon: 51 70 97 20

WWW.SVITHUN-ELEKTRO.NO

Våre fagfolk installerer sikkert, effektivt og godkjent ladeutstyr,  
så du kan lade bilen hurtig og sikkert – selv midt på natten.

drakamp og fikk en fruktkurv som premie! Tananger stiller 

alltid med det tøffeste mannskapet!

På kvelden reiste vi ut til Lindøy for å se på st. hans bålet 

der. Det var et 30 meter høyt pallebål som lyste opp 

kvelden. Det var over hundre båter som samlet seg i 

bukta for å se på bålet. For en opplevelse!

Lars Magnus og Ellay imponerte damene i nabobåtene 

med gitar, dans og musikk. Oliver fikk prøve seg på å 

legge makrellen til kai. Vi spilte vi kort og la oss til ro for 

kvelden.

Fredag 24. juni

Første skippermøte med armadaen!

Vi hadde avgang kl 10 med Grimstad som mål. Denne 

etappen gikk veldig seint pga at nå deltok det masse 

treige patruljebåter så vi på makrellen måtte nøye oss 

med tomgangsfart. Det ble et obligatorisk is stopp på 

Brekkestø. Der får du kjøpt Norges største kuleis! Vi hand-

let inn vanngevær slik at vi var forberedt til vannkrig.

Oliver pumpet opp vanngeværet til Bjørnar så mye at det 

sprengte og han fikk øresus. Men vi snoket oss gjennom 

blindleie så ble det hadde vannkrig med Havbraat hvor vi 

kastet vannballonger og bøtter med vann på dem. Toal-

ettet ombord skar seg…

Da vi ankom Grimstad så handlet vi inn proviant og det 

ble disket opp herlig tikka masala til middag. Lars Magnus 

og Ellay sjekket opp de søde sørlendings-jentene som 

hang ved kaia.

Lørdag 25. Juni

Resten av armadaen dro avgårde litt tidligere enn oss. Vi 

ventet på at våre speidervenner på 2.Sandnes sin Nordsjø 

skulle ta oss igjen. De hadde seilt fra Egersund non-stop.

Det ble sen avgang klokken 14, vi fikk god tid til å sove 

og slappe av og rydde i båten. “Poker Race” - et høy-

hastighets båtrace suste forbi oss i 60+ knop sammen 
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med helikopter som bare fløy noen meter over de og 

filmet hendelsen.

Vi heiste alle seilene (+ toppseil) og seilte fra Grimstad i 

tåken. Tåke lettet senere og vi fikk en herlig seilas med sol 

og medvind. Vi tok igjen resten av armadaen og ankom 

en knallfin uthavn ved Lyngør. Vi stekte burger til middag 

og etterpå badet nesten alle sammen. Emil svømte på en 

brennmanet.

Søndag 26. Juni

Avgang kl 09 med holmen til Sigurd utenfor Kragerø som 

mål. Det ble motorseilas denne etappen pga lite vind. 

Underveis så svingte vi innom Risør og speidet etter hval-

rossen Frøya som var rapportert der i det siste… Desverre 

så vi ikke den. Vi stoppet først i Kragerø sentrum, der fikk 

vi gratis dusj i gjestehavna og det ble mulighet for påfyll 

av brus og snop på Kiwien. Mathias og Bjørnar hadde seg 

en herlig pasta lunsj på “Restaurant Sakte Fart” Resten av 

mannsapet lagte seg Amerikansk gryte til lunsj. Senere på 

dagen dro vi ut til holmen hvor Sigurd og Linda tok oss 

imot med åpne armer. De serverte oss herlig tomatbasert 

fiskesuppe. Totalt var vi 19 båter og 90 speidere var på 

besøk på holmen så det ble masse suppe Linda og Sigurd 

måtte diske opp!! Takk for herlig suppe!

Mandag 27. Juni

Vi startet dagen med felles bursdagssang til ei fra Søgne 

som hadde bursdag i dag! Etterpå kastet vi loss kl 08 med 

Stavern som mål. I regnet navigerte vi oss gjennom det 

trange Langgårdssundet og etterpå svingte vi innom 

Langesund hvor vi tok imot sjøspeiderne der som skulle 

bli med på armada. Vi lagte et oppstyr med formasjons 

navigering og fløyting med horn da vi mottok Lange-

sundspeiderne.

Da vi ankom Stavern la vi oss til på gjestekaia med gratis 

havneleie og strøm! Vi hadde Butter chicken til middag. 

Utover kvelden så sosialiserte vi oss sammen med de 

andre speiderne.

 www.landorlarsen.no
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Tirsdag 28.Juni

Vi heiste alle kluter og vendte baugen mot Tønsberg. 

Fin medvindsseilas i solsteiken gjennom skjærgården. Vi 

stoppet i Tønsberg for å vente på at broene skulle åpne. 

I Tønsberg ble det Maccen til lunsj og vi rustet opp til 

vannkrig. Det ble kjøpt inn gummibåt, vannballonger og 

vanngevær. Hele armadaen ble filmet og kom på tiktok 

brukeren til DJ Broiler! Vi hastet oss gjennom broene da 

de åpnet og vi fortsatte til Husøy marina. Underveis slepte 

vi Emil i gummibåt etter Makrellen. La til kai for kvelden 

hos Husøy seilforening hvor vi hadde gratis thavneplass 

strøm og dusj. Toalettet ombord sluttet å virke så det ble 

demontert og feilsøkt på, det ble konstatert med at vi 

måtte få ny do og ny do ble bestilt.

Drøftet bruk av redningsvest på skippermøte

Onsdag 29. Juni

Vi forlot Husøy med Son som mål. Vi hadde vannkrig 

med de andre båtene underveis som endte med seier til 

Makrellen. Ingen klarte å unnslippe vannballongene og 

vannbøttene våres med så god motor som makrellen har! 

Det var fint vær denne dagen med medvind og sol. Vi la 

oss til kai i Son gjestehavn. Til middag hadde vi koteletter 

med potetsalat som vi grillet på engangsgrill på brygga. 

En ildsjel fra Bestum sjøspeidergruppe kjørte ut nytt 

toalett til oss som vi fikk installert så vi hadde fungerende 

toalett igjen.

Torsdag 30. Juni

Kort motor etappe gjennom Oslofjorden til Oscarsborg 

Festning. Det brøt ut til vannkrig i dag også… Gyda 

begikk krigsforbrytelser ved å kaste vann på styrman-
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nen våres! Vi fikk sett oss rundt på den kjente festningen 

som senket Blücher i 1940. Masse spennende historie, 

festningsanlegg og kanoner vi kunne sjekke ut. Det var 

nydelig vær denne dagen også og flere benyttet sjansen 

til å bade litt.

Det ble avholdt et “avslutingsleirbål” på plenen utenfor 

festningen med utdeling av merker, gitar og sang.

Fredag 1. Juli

I dag er siste etappe av seilaset inn til Rikshovedstaden. 

Undeveis bukserte vi sammen med Gyda og Pontos for et 

lunsjstopp. Vi ble servert sjokoladepudding og kaffe! -God 

service!!

Vi seilte inn i en stilig formasjon inn til Oslo sentrum. Alle 

skøytene var pyntet opp med signalflagg og bannere. Vi 

la oss til på Christian Radich sin kai foran rådhuset som 

Sigurd fikk reservert helt gratis! NRK og Oslo havnevesen 

mottok armadaen da vi ankom med kameraer og journal-

ister. Vi vasket og pakket ut av Makrellen slik at den var 

klar til Sjøspeiderleir i Bunnefjorden.

Vi gikk ut å spiste på døgnvill burger. Etter at utvask av 

skøyta ble godkjent av Skipperen fikk alle landlov til å 

loke rundt i byen resten av kvelden. Emil, Andreas og 

mønstret av i dag. Einar testet redningsvesten til Bjørnar 

i havnebassenget. Resten av kvelden gikk til sosialisering 

med de andre deltakerne. 

Lørdag 2. Juli

Speiderne og lederne som skal på sjøspeiderleiren ankom 

Oslo S tidlig på morgenen. Vi disket opp Meksikansk 

tomatsuppe til frokost for hele gjengen da de kom frem 

til makrellen. Resten av mannskapet som ikke skulle på 

leiren pakket ut tingene og mønstret av. Speiderne kom 

ombord på Makrellen som skal ta de inn til leiren. Mathias 

overtok skipper-stafettpinnen og satte kursen mot sjøs-

peiderleiren.

Takk for turen og takk for god innsats fra mannskapet!

-Bjørnar Mygland
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Vi har nå rundt 20 aktive bevere på mandagsmøtene. Vi 

har startet på «Jeg er beredt» merket som blir fullført før 

årsfesten i november.

Vi har brukt mye tid i kano, med fokus på sikkerhet og 

progresjon. Bruk av kniv og hvordan vi oppfører oss rundt 

bål er noe vi har brukt tid på.  Beverne har gjennomgått 

førstehjelp og laget suppe på bål.

Beverne mandag trenger flere ledere som kan være med å 

hjelpe til.

Planen for beverne videre er å ferdigstille «Jeg er beredt» 

merket og gjennomfører flere program merker.

Arne

BEVERNES
SIDER

Bever mandag
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Bever Onsdag hadde en knall start på sesongen, de har fått 

jobbet med kano padling. Vi har padlet i rekke og under 

hummeren. Sjøspeiderne har jobbet med sjøvettsregler og 

fisking. Vi har dratt på mikroeventyr på nærtur, her har vi sett 

og plukket spiselige bær, blomster og planter. Alle har jobbet 

med førstehjelp og kan gi frie luftveier, få tak i hjelp, nød-

nummer og legge en person i stabilt sideleie. Vi har sett på 

voksne være speidere i Alltid Beredt og funnet ut at de har 

tatt de samme merker som dem. Kost oss på speiderhuset 

med ost og skinke skiver. Nå kommer en mørk høst oss k 

møte og de gleder seg til mer bål og kveldskos.

Ha en fantastisk høst alle sammen,

Speiderhilsen alle i Bever Onsdag!

Bever Onsdag 2.koloni
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SMÅSPEIDER
SIDER

En nydelig høst har gitt mildvær stort sett hvert tirs-

dagsmøte denne høsten og vi har vært ute i kano på 

omtrent hvert møte. De er ivrige padlere og koser seg i 

Tananger havn. Broen ved kystkulturen har blitt besøkt, og 

ekstra stas var det å padle under bryggen på Hummeren 

Hotell. Når da følgebåten trår til og drar alle kanoene hjem i 

line til slutt har speiderne det ekstra gøy!

Det er en stor gruppe på tirsdagene, og vi prioriterer 

vennskap og gode møter. Vi bruker derfor mye tid på 

navneleker og andre felles leker for at speiderne skal bli 

godt kjent og være gode støttespillere for hverandre.

Siste møte før høstferien avsluttet vi med å lage mat sam-

men og se speiderprogrammet “Alltid beredt” inne på 

speiderhuset. 

Småspeidere 1. flokk -Tirsdag
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iTL er total leverandør av IKT tjenester

Kontakt oss på 51 20 18 00 eller salg@itl.no 
for en uforpliktende data prat.
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Det ble en noe forsinket oppstart av torsdagsflokken, men 

det er en fin liten gjeng som har

blitt med videre fra Beverne. Denne gjengen har kanoserti-

fikatet i boks fra før av, så vi har

jobbet godt mot rosertifikatet.

Vi har ikke vært spesielt heldige med høstværet, og ved 

flere anledninger har flokken fått

kjenne på hvordan det er å være på sjøen når det egentlig 

er litt for mye vær til å være ute,

og både speidere og voksne og følgebåt har fått jobbe mot 

vind og bølger.

Spikking og bål, og endelig en dag med sol og stille sjø, før 

høstens høydepunkt med

høsttur på Hinna sammen med resten av småspeiderne.

Sent men godt igang - en hilsen fra 2. flokk
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BE PREPARED!
A Scout is never taken by surprise; he/she knows 

exactly what to do when anything unexpected happens!

Robert Baden-Powell
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STIFINNER 
SIDENE

VI SPILLER PÅ FLERE STRENGER

ROTT REGNSKAP OG RÅDGIVNING, - TLF: 51 85 86 50 - WWW.ROTTREGNSKAP.NOROTT REGNSKAP OG RÅDGIVNING - TLF: 51 85 86 50 - WWW.ROTTREGNSKAP.NO

Stifinner Aspirantene 2022
Vi har en flott gjeng på 11 stifinner aspiranter denne 

høsten. Noe med lang erfaring fra småspeidere og 

bever og noen helt nye speidere. Vi har også fått 

med noen nye leder og setter stor pris på det. 

Sammen har aspirantene fått prøve seg på nye 

og stadig vanskeligere oppgaver. Vi har fokus på 

«Joungmann» og «Jeg er beredt» denne høsten, og 

vi er godt på veg. Aspirantene har gjennom dette 

både vært ute i robåt, seilt i joller og vært på fisketur 

med Makrellen, hvor vi fikk flere makreller. Spennin-

gen når det endelig napper og gleden over å dra opp 

en liten makrell eller to var stor. 
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Aspirantene har lært om brannsikkerhet i båt og fått 

testet hvordan en slukker brann med brannslukningsap-

parat. Det er en glede å få tilbringe onsdags ettermidda-

gen sammen med denne fine og morsomme gjengen 

som samarbeider bra, heier hverandre frem og ønsker å 

lære og mestre nye ting.  

Høstens høydepunkt var aspirant turen til Melshei, mer 

om den siden. 

Katrine
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Aspirant-tur til Melshei
Alle stifinner aspirantene (og en mini maskot) var med 

på tur til Melshei 30. november til 2. oktober.  Til tross av 

en litt dårlig værmelding i forkant fikk fine dager, med en 

hel masse kjekke aktiviteter. Noen av aspirantene sov i 

hengekøye ute i gapahuken, mens resten hadde god plass 

inne i den flotte hytta.

Lørdag morgen var det duket for bursdagsfeiring for Thea 

Sofie som fylte året på tur. Det var kake med lys, ballonger, 

bursdagssang, og til og med et bursdagsmerke!  

Vi laget kreative tie-die skjorter og knutetavler, utfordret 

oss i zip-line og på refleksløype i skogen om kvelden. 

Aspirantene gikk etter poster, og noen fikk føle på hvordan 

det er når en opplever at kart eller kompass ikke helt vil 

stemme med terrenget. Opplevelsen av å måtte finne frem 
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helt selv, og mestringsfølelsen når det går bra til slutt gir 

speiderne virkelige opplevelser å vokse på.

En patrulje hadde ansvar for maten på tur og de briljerte!  

Kylling frikassé på fredagen var den beste speidermaten 

jeg noensinne har fått servert, og det var aspirantene (godt 

veiledet av leder Øyvind) som stod for det hele. Resten av 

turen fortsatte de i samme gode stim, med perfekt til-

beredt pizza på bål og pytt i panne frokost av rester. 

Leirbålet ute på lørdagen bød på latter fra gode vitser, 

skapte engasjement med hente-leker og vi fikk en morsom 

dramatisering av «livet som en speiderleder» - som ifølge 

aspirantene består av store mengder kaffe, masse regler og 

feilet forsøk på søvn med ørepropper. 

Alt i alt en strålende tur, og vi ser frem til neste gang! 

Katrine
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Stifinnermøte
Endelig var sommeren over, og vi igjen kan ta fatt på et 

nytt speiderår. Stifinnerne er delt i to grupper (tirsdag og 

onsdag). De første møtene frem mot høstferien har vi vært 

nede ved naustet, og i båtene. Det har vært ekstra fokus på 

lettmatros merket og matrosmerket. For å kunne få disse 

merkene er det mye speiderne skal kunne beherske. Vi har 

derfor finspisset våre ferdigheter på: 

knuter (åttetallsknuten, båtmannsknopp, flaggstikk, påles-

tikk og dobbelt halvstikk)

kunne begreper tilknyttet båten (f.eks dekk, styrbord og 

babord, dørken, baug)

vite litt om seil og mast

kunne rigge seil på en båt

kunne ro

kunne starte en påhengsmotor og kjøre båt med denne

Speiderne får informasjon, repetisjon og veiledning. Det 

har vært viktig at de får utforske en del på egenhånd og får 

erfaring med hva som går bra, og hva som kan bli litt mer 

utfordrende. 

I tillegg til båtliv har vi også kost oss med flammene fra 

bålet. Speiderne er alltid positive når det skal tennes opp i 

bålgropa. Vi har blant annet brukt bålet til å lage popkorn. 

Det var fornøyde speidere som koste seg med knasende 

popkorn. 

Onsdagsgruppen har hatt et møte der de fikk tatt en tur 

med Makrellen. Det var en fin tur i nærmiljøet der de blant 

annet fikk testet ut fiskestengene. 

Kjekt å være ledere for så kjekke speidere. 
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Fredagskveld 1.juni møtte 11 speidere og 6 ledere opp på 

Stavanger togterminal med mål for årets sjøspeiderleir på 

Breivoll gård. Det ble ikke mye søvn for verken små eller 

store på turen mot Oslo, men humøret var bra. I Kongsberg 

ble det også en utfordring med at det var arbeid på skin-

nene så her måtte vi ta buss for tog siste del frem til Oslo.  

Vel fremme i Oslo ble gjengen møtt av 2 statute rovere som 

hjalp med å frakte bagasjen den ca 1.km lange veien ned til 

Makrellen. Litt slitne ledere var evig takknemlig for hjelpen 

da disse speiderne ikke nødvendigvis hadde pakket lett. 

Nede ved kaien til Christian Radick lå Makrellen og ventet. 

Bjørnar med mannskap hadde stelt i stand varm frokost 

bestående av meksikansk tomatsuppe og de hadde fått 

hentet “to godegood to go” fra Starbucks. Mye godt og 

mye god energi påfyll. 

Det ble noe tid for avslapping før det ble seilet i armada til 

leiren. Stor stemning på båten med både musikk, dans og 

klatring i masten. 

Vel fremme på leiren ble vi møtt av Linn, Øyvind, Leah, 

Noah og Nora som hadde kommet bilveien. I og med at 

de hadde vært litt tidlig ute så stod stjerneteltet allerede 

oppe. Speiderne startet straks med å sette opp sine telt! 

Speiderleir
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Speiderne ble delt i patruljer med patruljefører og assist-

ent. Det ble begynt på bygging av portal, matlaging og 

noe hvile før åpningsleirbålet. 

Søndag var det noen trøtte spediere som kom krab-

bende ut av teltene klar for flaggheis. Regntøyet var 

heldigvis funnet frem, og tatt på for værgudene var ikke 

helt på vår side. 

Etter flaggheis vandret speiderne tilbake til leiren der det 

ble laget frokost, og planlegging av inngangsportalen. 

Etter frokost satte speiderne i gang med å bygge por-

talen. Det ble gjennom dagen bygget en super portal 

med både klatrebru, flaggstang og plass til hengekøyer. 

Gruppene har vært kjempeflinke og fikset dette helt på 

egenhånd uten hjelp fra voksne. 

Det ble utført telt inspeksjon, og teltene var relativt 

ryddige. Vandrerteltet med Lachie, Einar og Kathrina gikk 

av med dagens ryddigste telt. 

Etter en god lunsj fikk vi være med på feiring av 25års ju-

bileet til Havbraat. I speiderflaksens ånd så ble det øs pøs 

under dette arrangementet. Takk til Audun som laget 

tarp av poncho og Åsmund som hentet noen presen-

ninger slik at det ble litt “tak over hodet”.

Edens Have

Størst på 
hagemøbler

dit
tbu

ds
ka

p.n
o

Ditt lokale hagesenter
- Planter, blomster, jord & gjødsel
- Løsmasse, Bark, sand, jord, singel og steinstøv.
- Hagemøbeler, Napoleon og Green Egg Griller.

www.edenshave.no / Tlf:51690758

Åpent oktober- januar
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Tiltross for noe regn har speiderne tatt i bruk badetøyet. 

Det har vært vassing, hopping og stuping. Noen tok også 

mot til seg og spurte mannskapet på Christiane (båt fra 

Drammen) om å få hoppe fra baugspydet deres. Som spei-

der seg hør og bør var de snille og lot dem utfordre seg 

selv fra det lange baugspydet. Etter en klatretur ut, tok de 

på spissen mot til seg og hoppet de 2,5 metrene ned. 

Litt ut på ettermiddagen fikk vi besøk av speidersjefen. 

Han var på plass hos oss av en helt spesiell grunn. 1. 

Tananger sjø hadde nemlig på denne turen med seg 2 stk 

som hadde klart speidersjefens topputmerkelse! Dette var 

siden 2004 nr. 267 og 269 som fikk utmerkelsen. Gratulerer 

til Aron og Trond Gullik for denne bragden! 

Kvelden kom og speiderne var i full aktivitet. Vi var til og 

med så heldige at 3 stk fra 3.Laksevåg sjø kom innom vår 

leir og spurte om noen ville være med å leke en lek. Det var 

det som skulle til for at mange av speiderne fant nye ven-

ner, og fikk lært en ny lek. 

Mandag, og været er heldigvis bedre. Dagen startet som 

vanlig med flaggheis kl. 08.00, og noen var raskere ut 

av soveposen enn andre. Tror kanskje at nattog og sene 

kvelder begynte å merkes. 

1.Tananger sjø skulle i dag bli sendt ut på haik, noe som 

betydde at formiddagen gikk med til pakking. Selv om det 

bare er haik ett døgn så er det mye som skal være med. 

Flinke peffer og asser som tok ansvar for at alt fellesutstyr 

ble fordelt og at resten av patruljen hadde med seg det de 

trengte. 

Kl. 12.00 sto spente speidere klar på kaien for å gå ombord 

i en patruljebåt som skal brukes ut til “Langøyene”. 
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Mens speiderne pakket og gjorde seg klar var skårungene 

ute på oppdrag sammen med de andre skårungene på 

leiren. Oppdraget i dag var å lage seg egen fiskestang, og 

deretter sjekke om fisken bet. Det ble god trening med 

kniv, og flotte fiskestenger. De fikk prøvd stengene litt 

senere på dagen, men ingen fisk som bet på. 

Med patruljene på haik så ble det litt ekstra aktivisering 

på lederbarnene. Det ble satt igang med med knytting av 

knuter (tyrkerknute og kobraknute). De var veldig flinke, 

lærevillige og aktive. Det ble mange knuter i løpet av 

kvelden. 

I tillegg fant noen ledere ut at flaggstangen vår ikke var 

høy nok (vi måtte jo ha den høyeste i leieren). Det ble 

derfor organisert og aktivisert slik at ny flaggstang kom på 

plass. Vi fikk akkurat tid til å fire opp flagget før det måtte 

ned for kvelden. 

Samtidig som lederne i 1.Tananger sjø var opptatt med 

flaggstang (og speiderne var på haik) ble det i leiren delt ut 

“lerifres” (aktivitetskort) til speiderne. Her skulle speiderne 

samle poeng via å gjøre aktiviteter rundt i hele leirom-

rådet. Det ble derfor mye besøk i vår leir også med sang 

til skipper, signaturer av armer, positive kommentarer og 

speidere som ville utføre oppgaver for ledere. 

Tirsdag satte Makrellen seil for å hente opp speidere som 

har vært på haik. 

Lederbarna gikk på sin samling sammen med Linn og fikk 

laget kobraknuter, mens de voksne i leiren planla lunsj og 

gruppebidrag. 

Rett før lunsj kom speiderne tilbake fra haik. De kunne rap-

portere om en kjekk haik, og bare en liten skade. 
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Vel hjemme fikk speiderne våre delt ut “leirfres” og de satte 

i gang på oppgavene med stor iver. Blant oppgavene var 

det å si ja til alt i en time, gå knyttet sammen med en an-

nen i 2 timer, si alt dobbelt, melde seg frivillig til oppvask, 

synge på do +++. 

Våre speidere ble engasjerte og det ble travelt for ledere 

og signere alt som ble gjort.

Etter lunsj ble patruljene våre sendt ut til to andre leirer, 

mens vi fikk besøk av en patrulje fra Flekkerøya og en fra 

Tveitesstrand. 

Den ene patruljen vår var på besøk hos Huseby og laget 

tykt tau av sisal, mens den andre patruljen var hos 7. 

Kristiansand sjø. De fikk i oppgave å utforske tang, tare og 

skjell. Etter funn i sjøen fikk de smake snegle fra strandsne-

gle og tang og tare som var laget til chips. Kjekt å få besøke 

en annen leir.
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Etter gruppe oppgavene var det fritid der speiderne 

utnyttet tiden godt til å få bade, handle i kiosken (!), gjøre 

oppgaver og slappe av i teltene. 

I leiren har det vært mye øving på volleyball, dette fordi 

det er volleyballturnering mellom leirene. Vår første kamp 

ble spilt mot 2.Sandnes sjø og det ble SEIER! Vi er kampklar 

og ser frem til neste kamp mot finalen i morgen. 

Natt til onsdag sov Thea, Eima, Tiril og Nora  i hengekøye 

i portalen. De kunne selv fortelle om en god natt søvn. 

Andre speidere hadde sovet med vrengt sovepose for å få 

signatur på leirfres-arket. 

I vanlig stil ble det flaggheis, frokost og telt inspeksjon. I 

dag ble det Trond Gullik, Aron, Daniel og Collin som fikk 

flagget plassert utenfor teltet sitt.

Dagens første økt var kanopadling for 1.Tananger sjø, sam-

men med flere andre patruljer. Speiding består blant annet 

av å skape nye vennskap, samarbeid og å utfordre seg selv. 

Det er derfor veldig kjekt å se 11 kanoer sammen utpå van-

net klare å få laget en kanoflåte på eget initativ. 

Skårungene fikk denne økten prøvd seg som pizzabakere. 

Resultatet ble mange flotte, og gode innebakte pizzaer.

Andre økt for dagen besto i seiling. Patruljene ble fordelt 

i seilbåter og fikk øvd seg på seiling og manøvrering av 

seilbåt. 

Vel tilbake fra dagens siste økt var det middag og bading.

Etter middag valgte værgudene å skifte litt på værforhold-

ene og regnet gjorde sin ankomst. Heldige som vi er har 

vi både et godt mat telt og stjernetelt til å oppholde oss i. 

Mange fant også frem spill i teltene som de spilte. 

Torsdag startet med sol og litt vind. Første aktivitetsøkt for 

speiderne var pionering (bygging av ulike ting ved hjelp av 

pinner og tau). Oppdraget i dag var å bygge et stativ til å 

tørke klær på.
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Det ble enkel brødmat og frukt til lunsj, og solen begynte 

for skikkelig å titte frem og shortsen ble funnet frem 😃

Andre økt for dagen var “markedsdag”. Speiderne ble 

utstyrt med 10 perler hver som skulle brukes til å kjøpe 

aktiviteter hos andre de ulike leirene. Vi stilte i vår leir med 

svampekast og at de kunne lage nøkkelknippe. Speiderne 

våre byttet på å være i vår leir for å hjelpe, og å være ute 

hos andre. Perlene de tjente når de hjalp til fikk de for å så 

kunne bruke hos andre.

Og for et liv det ble i leiren. Overalt hvor en gikk og så var 

det smil, aktiviteter og engasjement. Speiderne snakket 

og samhandlet med andre speidere, og fikk utfordret 

seg. Aktiviteter de var innom var f.eks fotball på såpeglatt 

presenning, springe en gitt lengde med strikk i ryggen, 

ansiktsmaling, få tatovering og lykkehjul. Og alt dette i 

strålende sol. Det var veldig fornøyde speidere som kom 

tilbake i leiren. 

Middagen i dag ble hjemmelaget pizza som smakte 

utrolig godt, og falt godt i smak hos speiderne! 

Til dagens leirbål var vi så heldige å få besøk av 2.Bestum 

og Longship. Vi fikk lært nye leirbål aktiviteter og sanger. 

En super avslutning på en flott dag. 

Fredag, og det med litt bismak - dagens siste hele dag 

på leiren er et faktum. I dag er det generelt lite på pro-

grammet, men en Regatta med patruljebåter ble det 

fra morgenen av. Heldige oss som har Makrellen for det 

gjorde at vi kunne ligge ved startlinjen og få med oss hele 

Regattaen. 

Utover dagen ble det både shopping, lek og noe pakking. 

Mellom klokken 16 og 18 var det kokkekamp mellom 

patruljene på leiren. Det var super innsats fra speiderne 

våre som serverte arme riddere, brød med hvitløkssmør, 

potetmos, kjøttkaker og frukt dyppet i sjokolade. 

Som seg hør og bør ble det avslutningsleirbål på kvelden. 
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Kjekt å delta på leirbål med hele leiren, og få lære 

noen nye leirbålsaktiviteter. 

Lørdagen ble den store pakkedagen. 1. Søgne 

speidergruppe har vært så snille og sagt de kan 

ta hengeren hjem for oss, og vi hjelper 7. Kristian-

sand med å ha en firling på slep bak Makrellen til 

Kristiansand. 

Speiderne ser tilbake på en leir med mange nye, 

kjekke og lærerike aktiviteter. De har fått utfordret 

seg, og noen nye vennskap er dannet. 

Speiderne selv oppsummerer selv at det kjekkeste 

på leiren har vært: bading, leirbål. leirkjæreste, 

spille kort, lære knuter, seilas og nye venner. 

Takk for en kjekk uke på leir! 
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Selv om det var kjekt med sommerferie og sjøspeider-

landsleir er det alltid godt å gå begynne med møtene 

igjen. Det er kjekt å ha fått så mange stifinnere opp som 

vandrere, noen helt nye speidere og ikke minst den 

gode gjengen fra i fjor. 

Vi er nå 21 vandrere og 7 ledere som sammen skal finne 

den beste måten å lære om sjø, båt, seiling og speiding. 

Det er en overgang fra i fjor da vi bare var 10 vandrere 

og 4 ledere. 

Vi skulle ha vært på tur med patruljebåtene før høstfe-

rien, men måtte dessverre avlyse på grunn av skikkelig 

dårlig vær. 

Vi benytter enhver anledning til å komme oss ut i båtene 

og gjøre det som er kjekkest, å seile samt å lære nye 

ting som å legge til i frisk bris og kuling i kastene. Dette 

krever mye av både skipperemner og mannskap og de 

går på med entusiasme og lyst til tross for regn og vind. 

Nå går det mot vinter og neste etappe på veien er 

vinterklargjøring av båter og utstyr, noe vandrerne er 

med på for å lære å ta vare på utstyret vi har. 

Nå står vinteren for tur med litt mere teori og «vanlig» 

speiding, turer og andre kjekke aktiviteter. 

Vandrerne

VANDRER 
SIDENE
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Vi leverer:
Utvendig:
• Persienner
• Markiser
• Screen
• Parasoller

Innvendig:
• Persienner
• Plisségardiner
• Lamellgardiner
• Rullegardiner

Kontakt oss for uforpliktende
tilbud og befaring

Adresse: Haugåsstubben 8, 4016 Stavanger
Telefon: 51 58 65 58
Epost: post@stavanger-markise.no

Din lokale leverandør av inn- og utvendige
solskjermingsprodukter
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Småspeiderne på høsttur til Sørmarka

Høstturen til Rott ble i siste liten endret til Sørmarka og 

Gapahuk ved Hinna Speiderhus på grunn av uværet. Her 

hadde speiderne en flott helg med mange aktiviteter og 

moro.

Vi satte opp Zipline og spikkestasjon og her har de kost de 

seg sammen og hjulpet hverandre gjennom hele helgen. 

På fredagskvelden hadde flere speidere artige historier og 

innslag å fortelle om under bålkosen etter middag.

Frokost, lunsj og middag ble laget av småspeiderne gjen-

nom hele turen og vi har kost oss med mat tilberedt på bål 

og stormkjøkken. De har blant annet lært å lage skattekiste 

på bål og quesedilla og eggerøre med pølse på stormkjøk-

ken. Mat smaker, som kjent, best ute og flere forsynte seg 

både 1 og 2 og 3 ganger, og ville fortsette å lage mer av 

det meste.

Mange speidere hadde sin første speiderleir og utenatt, 

og fikk oppleve mye vær. Natt til lørdag var det mye vind 

og sus i teltduken. Noen sov i hengekøye i gapahuken og 

andre sov i telt like ved. Det var også mulig å sove inne i 

speiderhuset for de som ville det. 
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Vi hadde nydelig vær på dagtid, spesielt på lørdagen, 

begge dagene ble brukt til merke aktiviteter og natursti i 

Sørmarka. Speiderne har lært om førstehjelp, brann-, bade- 

og turregler. Vi gikk gjennom en del oppgaver knyttet til 

“Jeg er beredt” merke. Det var også fritid og leker, og vi 

hadde det skikkelig gøy med huske som ble hengt opp i 

trærne til stor glede for både store og små. Viktig at alle er 

med på leken :)

På lørdagskvelden koste vi oss med Leirbål og lørdagsgodt 

etter middag. Patruljene hadde forberedt fellesaktiviteter 

for hverandre, og vi lekte “finn ting”, morder & detektiv og 

til slutt “gi et lite blink” Det var veldig spennende å lete et-

ter hverandre med hodelykt i den mørke skogen.

Leiren ble avsluttet ved flagget på søndag ettermiddag og 

merker ble delt ut. Speiderne fikk førstehjelp merket og 

kokke merket. De som hadde sin første utenatt fikk kom-

mer også til å få merke for det på årsfest i November. 

Takk for en kjempekjekk tur og vi gleder oss allerede til 

neste!

Tekst?

Logoer?

Div info?

Registrert Elektroinstallatør

www.sola-elektro.no

Solakrossen 31, 4050 Sola
Tlf: 51 65 02 08 - www.sola-elektro.no
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Tirsdag 23. august inviterte vi alle som kunne/ville bli 

med på aktivitetsdag i havnen.  Været var flott; over 20 

grader, men like før start, blåste det opp med pålands-

vind, så det var litt friskt på sjøen.

Vi kunne tilby lavvo, kano og seilbåt, pinnebrød, knuter, 

fiskesnøre, lykkekast.

Og barn og foreldre strømmet til!  Det var så kjekt og 

barna trivdes, de fikk ut å padle, pinnebrød gikk som 

«varmt hvetebrød», 2 fisker ble resultatet av fiskingen, 

noen badet frivillig, Trond Gullik, mens Linn fikk en 

ufrivillig dukkert. Både store og små speidere kom ned 

i  havnen og noen stifinnere som hadde møte, kom ned 

etterpå.  

Magnus og Ida fant ei flaske med flaskepost som var 

kastet ut fra Danmark for ca ett år siden. Det var tlf nr. så 

de vil kontakte senderen. Spennende.

Synd Makrellen var på Kvitsøy og Doffen ikke heller var 

istand.

En koselig dag med mange frivillige ledere og foreldre 

og en fantastisk gjeng med barn og unge.

Lovise

Aktivitetsdag

Dyp konsentrasjon med spikking

Ida og Magnus fant flaskepost fra Danmark!

Christina prøver seg i seiljolle



35

Fredag 12. aug. var Storevarden SFO ute med kanoene vår. 

I 2 timer koste de seg i det flotte været.

Senere fikk også 6. klasse en flott formiddag med kanoer, grill-

ing og pinnebrød.

Tiril og Eima takket så mye etterpå.

3 av våre ledere har vært på kretsens kanokurs og hadde en 

god opplæring.

Dette var Elin, Vidar og Jostein som grep anledningen denne 

gangen. De rapporterte at det hadde vært et flott kurs der de 

fikk lære mye – det foregikk i Stokkavatnet.

Vi på Sola Sport og Fritid ønsker å gi alle i 
1. Tananger Sjøspeidergruppe 

Solakrossvegen 3
4050 Sola   
Butikk: 51 65 28 90
e-post: solasportogfritid@sport1.no

15%
På alle ordinære 

veil. priser. 

Husk å ta med 
medlemskortet 
ditt når du kommer 
inn.

Speiderhilsen fra
Sola Sport & Fritid 
AS (Sport 1)

Sola Sport & Fritid  

Populært med pinnebrød og 

marsmallows
Skikkelig pinnebrød Fisk ble det også
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Siste farvel med hytta 

Fredag 15. juli var det overtagelse av hytta vår 

på Horve.

Tenker på alle de 100 dugnadstimene vi har hatt 

der, på alle de flere hundre speidere, både egne 

og andre grupper som har hatt overnattinger 

på hytta, som har hatt leirbål, som har gått turer, 

hatt rappellering, bygget og ligget i gapahuk, 

som har blitt forelsket, har hatt konkurranser, 

bygget demninger i bekken, hatt båtrace, reflex-

løype, møtt hestene som var på besøk både 

innenfor og utenfor gjerdet, bygget av Terje sin 

gapahuk, men som likevel har blitt brukt selv 

om det manglet lys. Vi har hatt sååå mange, 

kjekke turer til Horve og jeg er sikker på at det 

er mange som vil minnes.

Horvehytta er en saga blott!

Din lokale leverandør innen event og arrangement
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Gapahuken og annekset

33

Nå skal vi bygge på nye minner og tradisjoner.  

Vi skal ikke ha egen hytte. Overnattingsfor-

mene har endret seg siden vi kjøpte hytta.  Før 

het det seg at småspeidere kun skulle ligge 

inne i hytter. Nå ligger til og med bevere ute.  

Veldig mange har skaffet seg hengekøye og 

bygges det gapahuker i hver eneste kom-

mune og gjerne flere og store gapahuker.  

Dessuten har vi båter der de eldre speiderne 

kan overnatte.  Vi er derfor ikke redd for at det 

skal bli problem å finne et sted å henge opp 

hengekøyer, sette opp telt eller presenning/

tarp eller legge seg på bakken.

Det var en dame fra Sandnes som kjøpte hytta. 

Ved overtagelse viste det seg at hun ikke 

hadde sett verken på doen eller annekset, hun 

visste ikke hvor hun kunne parkere eller hvor 

stien over fjellet går.  Men det går seg nok til 

etter hvert.  Vi håper hun får mange trivelige 

stunder i hytta.

Lovise
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Young Leaders 21st Aberdeen
Det har gått 45 år siden Idar Møller og Charles Lowe 

inngikk et twinned-group samarbeid mellom 1.Tananger 

Sjø og 21st Aberdeen.  

Vi har vært på mange leirer og mange besøk hos dem 

og de har vært enda flere ganger her i Tananger.  Alltid 

hyggelig å treffe dem – de er så høflige og så imøtekom-

mende og de driver veldig god speiding.

Det har vært fast at de blir med oss på landsleir; siste gang 

var i Bodø i 2017. I 2021 var det Corona og det ble derfor 

bare en gruppeleir til Sokn (kjekt nok det også).  De har 

også vært å besøkt oss mellom landsleirene i langhelger.  

Charles og andre ledere; i det siste Linda og Alex, har 

gjerne kommet hvert år og Charles brukte ofte å komme 

til 17. mai – han syntes det var så fascinerende.

Vi har brukt å reise hvert 4. år og ofte blitt med til et 

leirsted Fordell Firs nær Edinburgh.  En gang hadde vi en 

leir med twinned cities (Hviterussland, Frankrike, Tyskland, 

Norge og Scotland). Den ble holdt i Templars Park der 

også den første leiren sammen, ble holdt. Det er et nydelig 

sted utfor Aberdeen som byens speidere har fått av kom-

munen. En gang tok vi det helt ut (16 dager), dro med båt 

Caleigh til Dover, leide buss, var i Gilwell Park i London, 

besøkte kjente steder i London før vi dro videre til Man-

chester (skulle jo vært der nå og sett Haaland!), var i Alton 

Tower videre via Edinburgh til et leirsted nær Loch Ness 

Man-fre 7.30-17.00
Tirsdag 7.30-19.00
LørdagsåpentPrøv oss på pris!

Utleie båthenger  –  www.dekksentralen.no –  Brukte dekk

Kjempetilbud på sommerdekkKjempetilbud på sommerdekk
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VI TAKKER 

VÅRE ANNONSØRER

FOR STØTTEN I 2022
PROFESJONELL  
REVISJONS- OG  

REGNSKAPSTJENESTE

Postboks 79 / 4098 TANANGER / 51 71 90 00

www.kallesten.no

der vi hadde leir sammen en uke før vi dro til Aberdeen og 

speiderne hadde Home Hospitality i 4 dager før vi dro til 

Liverpool og tok båten hjem til Stavanger.

For en tur – og med  flere syke ledere!!!

De kom litt sent fredag, veldig kø i bagasje-mottak og en 

speider hadde glemt passet på flyet. De ankom Tananger 

(33 speidere) ca kl. 1930.  Da var det bare Rema neste, lage  

mat og komme til køys, ja køys og køys fru blom; det var 

«seng» på gulvet både for store og små. 

Young leaders bodde på speiderhuset, lederne og de 

yngre bodde i Krabbekroken.

Lørdag kom med strålende vær og bytur var øverst på 

ønskelisten.  Det ble handlet, MYE. Spesielt syns de det er 

kjekt på sportsbutikker for kniv er ikke det som er vanlig i 

Scotland.  De kom ikke «hjem» før i 6-tiden – det var ikke 

tid til mer enn matlaging og shopping før det igjen var 

kveld.

Søndag hadde vi moblisert ledere og speidere; veldig 

mange dukket opp.

Peter hadde med transportabel Sauna og selv om været 
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var godt, var det noen kortbukse-gutter som frøs litt 

og satte stor pris på saunaen.  Mathias tok de eldste 

med på Makrellen og Sigurd og Linda var sjørøvere 

(det var åpent hus på Kystkulturen) og røvet med seg 

noen speidere over på den andre siden.  Det ble pad-

let og Svein Magne og vandrere tok speidere med på 

patruljebåter.

Ivan laget bål og grillet 130 pølser som sammen 

med like mange lapper ble fortært og de syntes det 

smakte helt herlig.

Været hadde så langt vært fint, men så begynte det 

å dryppe, det ble mer og mer og til slutt var det bare 

å komme seg innadørs. Avslutning ble derfor litt 

tidligere enn planlagt. Men de takket og var veldig 

godt fornøyd og våre ledere var helt i 100 og ville 

reise tilbake allerede neste år; men nå har vi planlagt 

til 2024.

Mandag dro de avgårde etter å ha avlagt Mester 

Grønn og Nille noen besøk og solen var igjen kom-

met fram.

Kjekt å hilse på og også en takk til Tony og andre 

ledere som hjalp til.

Lovise

Vår stolthet Makrellen
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Bye, bye for denne gang. Hyggelig å se dere!

Ivan og Linda i grillen

Ønsker du en smartere hverdag? 
Gjør din bolig om til et smarthus!
Svithun Elektro er en av landets ledende leverandører 
av smarthusinstallasjoner til boliger.

svithun-elektro.no/smartbolig
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Loddbøker

Vi har fremdeles loddbøker igjen til trekning 1. november.

De må være innlevert senest søndag 30. oktober.

Trekningsliste blir lagt fram på årsfesten 13. november.

Husk at du må selge minst 6 stk for å få premie og de som selger aller mest, får enda større premie.

Grete Rese
Vår tidligere leder, først i jentespeideren i Tananger 

og, da den opphørte, begynte hun hos guttene og 

var leder her i flere år.

6. oktober tapte hun kampen mot kreft bare 75 år 

gammel. Vi vil savne henne. RIP
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Tananger

51 69 99 00

Åpent: Fredag – lørdag 11-23

De andre dagene 11-22
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www.byggservice.as
HOTELLET MED MARITIMT MULJØ

Hver Søndag:
FAMILIE LUNSJBORD 

Vi gratulerer Stena Recycling som vinner av «Årets 

lærebedrift» og «Årets hederspris innen fag- og 

yrkesopplæring.

HR Business Partner, Tone Anne Alvestad og Arne Stokknes 

filialleder hos Stena Recycling, Haugesund, tok imot prisen 

for Årets lærebedrift 2021.

Da Makrellen skulle dra ut på tokt til Oslo og sjøs-

peiderleir, var de ikke kommet mange metrene ut 

i havnebassenget før festet til roret knakk.  Fram 

med verktøy, men det var litt vanskelig og Baker ble 

kontaktet.  Her er han som reddet oss, Ole Olsen 

som gjorde en fantastisk jobb og etter 2 ½ time var 

Makrellen klar til å seile videre.
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Mob.tlf.: 911 742 50

Vet du hvem fra 1. Tananger Sjø som skal bli med?

Lochie Smith – gjett om han gleder seg???
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HAVSPRUT GRATULERER

Vandrere:
Lenny Forsstrøm  12. okt.

Gabriel Rott  30. okt.

Aron Smith  18. nov.

Sofia Helleren  02. des.

Rovere:
Lasse Sletten  16. okt.

Lukas Langvand  17. okt.

Ole Sletten  20. nov.

Mathias Hatlestad  03. des.

Ledere:
Kristi Wold Thorsen  02. okt.

Elin Hereide  04. okt.

Kristine Navestad  05. okt.

Linn H. Pollard  15. okt. 

Cathrine Langeland  24. okt.

Svein Magne Risa  26. okt.

Sissel Skoge  28. okt.

Arne Sørbø  29. okt.

Veronika Idsø  18. nov.

Stian Magnussen  23. nov.

Stine Westlye  27. nov.

Rune Rott  06. des.

Øyvind Håland  10. des.

Eirik Vatne  23. des.

Bevere:
Matheo M. Torkelsen  05. okt.

Elena Mari A. Hallgren  21. okt.

Theodor Øvstebø  26. okt.

Erle Langeland  31. okt.

Nojus Kabells  13. nov.

Henri Gilje Soma  07. des.

Småspeidere:
Marie Hodneland  02. okt.

Aron Hofvander  02. okt.

Noah Pollard  13. okt.

Hedda T. Wold  29. okt.

Calin-George Negrut  13. nov.

Pavel Krivonogov  25.nov.

Leah Sivertsen  03. des.

Benjamin P. Simpson  16. des.

Kaisa Berge Hansen  31. des.

Stifinner + asp:
Thea Sofie B. Johannessen  01. okt.

Elisabeth Aukan  14. okt.

Storm Sola  20. okt.

Mina Heymering Peck  28. okt.

Nora Stolt  05.nov.

Brage Fjose Scott  11. nov.

Malin Skimmeland  11. nov.



Returadresse: Skibmannsvegen 2G, 4056 Tananger

Derfor vil vi si

Tusen takk,  
Lovise!

Hilsen

Vi heier på  
varme mennesker
og Lovise er ett av de varmeste mennesker vi vet om.  
Uten Lovise hadde speiderne ikke vært det samme.  
Hun fikser alt..... 


