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Fra redaktøren
Året 2022 går mot slutten.  Vi har nettopp fått en fors-
mak av vinter med lyse dager og speiderne kunne boltre 
seg i bakken ved Storevarden.
Det har vært et aktivt år med leir ved Oslo og seilas til/
fra leiren.  Det har vært turer til alle årstider for alle og 
antall medlemmer har gått opp; selv om dette ikke er 
et mål i seg selv. Vi ønsker å drive god speiding og da er 
det naturlig at flere tiltrekkes av gruppen.  Mange, nye 
ledere har vi også fått.
Vi ser framover til møter, turer og leirer også neste år da 
gruppen kan feire 50 år!
Selve dagen vil bli feiret 27.08 på Melingsholmen.
Litt usikkert med Havsprut sin skjebne.  Blest har satt 
det opp og kopiert det i mange år nå; på nåværende 
tidspunkt litt usikker på om det vil/kan fortsette, men vi 
krysser fingrene og håper det beste.
Sommerens leir er kretsleir til Camp 773 (Fureneset) ved 
Jørpeland. 

Jeg ønsker alle annonsører, medlemmer og andre lesere 
et riktig godt nytt år!

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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Solen har snudd og dagene blir lengre. Høsten var god, 

men mange gleder seg nok til varmere dager og seiling 

igjen. 

Dette året er ganske spesielt for 1.Tananger sjø, 2023 

markerer 50 år med speiding i Tananger! Fra den første 

troppen i 1973 og frem til i dag har vi drevet speiding. 

Speiding har satt sitt preg på Tananger gjennom 50 år, en 

stor del av vår befolkning har på en tid i oppveksten vært 

medlem i speidergruppen. Mange foreldre, ildsjeler og 

god-folk har bidratt for å holde tilbudet tilgjengelig for alle 

som ønsker en fin oppvekst.

Som gruppe har vi gjennom de siste 50 årene reist Norge 

og verden rundt, enten til sjøs eller til lands. Makrel-

len har seilt vårt flotte Ryfylke uendelig mange ganger, 

men turene har også gått til Bodø, London, Stockholm, 

Flensburg og alt i mellom. Speiderne har dratt på turer i 

lokalmiljøet, men også hatt vennskapsgruppe i Aberdeen 

siden 1977. Sykkelturer til Danmark, Europaturer med 

buss Europa rundt med Paris og verdensspeidersenteret 

Kandersteg, i tillegg til deltagelse på leirer og jamboreer 

i Sverige, Danmark, Skottland, England, Japan, Amerika, 

Korea og mange steder i Norge.

Det har vært fantastiske første 50 år!  Vi er klare til de neste 

50 år!

Vetle Eide

Gruppeleder

Gledelig nytt år!
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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

Høstutlodningen
Denne gikk veldig greit; vi klarte å få inn alle loddbøkene 

etter litt mas og kjas.  I alt ble det delt ut loddbøker opp 

til nr. 900. Dessverre var det ikke alle som engang solgte 

sine pliktige 3 loddbøker; da kunne det blitt et flott tall.  

Takk til alle dere som sto på og det var faktisk 58 speidere 

som solgte 6 loddbøker eller flere.  Disse vil få en gave på 

årsfesten.

Slik så det ut:

25 loddbøker Kaspian

23 loddbøker Eira

20 loddbøker Elisabeth og Alexander

18 loddbøker Leah

17 loddbøker Alexander

15 loddbøker Endre

14 loddbøker Trond Gulli, Calin-George og Ingrid Sofie

13 loddbøker Benjamin, Noah, Amalie

12 loddbøker Mina, Noah, Aksel

11 loddbøker Thea, Colin

10 loddbøker Milla, Sonde, Filip, Elena >Mari

9 loddbøker Benjamin, Andrea, Sofia, Hanna

8 loddbøker Eline, Ludvig, Benjamin

7 loddbøker Aksel, Thea Sofie, Marlene, Arian, Robert,  

  Ole, Henri, Olivia, Leon

6 loddbøker Katrina, Trygve, Gabriel, Eima, Brage,  

  Cecilie, Natalie, Ulrik, Jan-Arne, Maria,  

  Sondre, Thale, Alexander, Emvian, Leon,  

  Elise, Sofie, Håkon, Mateo

Men ingen slo meg med 105 loddbøker!

Tirsdag 1. november rigget vi oss til i Krabbekroken:  

Wenche, Bjørg, Camilla, Nina (med trekningsliste og PC), 

Stian, Liv og nye av året: Johanne og Eva.

I alt ca 190 gevinster skulle «under hammeren». Heldigvis 

var det noen som fant på noe lurt: legge det opp på lerret 

slik at alle kunne se.

Som vanlig ble det et muntert selskap; vi har gjort denne 

jobben i så mange år nå. Det er alltid spennende å se 

hvem som vinner. Denne gang var det mange vi ikke 

kjente så ikke mange gevinster som ble med oss hjem. 

Nå håper jeg bare det blir fullt med folk på årsfesten slik at 

vi kan få delt ut mange, mange gevinster.

Det blir færre og færre organisasjoner som har dugnads 

utlodninger der medlemmene må selge lodd.  Jeg selv får 

utrolig mange forespørsler om å støtte lag og foreninger 

med å kjøpe doruller, sokker, kaker, mikrofiber kluter m.m.  

Da er det organisasjonen som kjøper inn og foreldre som 

legger ut på FB til sine venner.

Her er nesten hver eneste gevinst hentet inn og alle 

speiderne får i oppgave å selge minst 3 loddbøker.  Tenker 

det er noe av dugnaden i en frivillig organisasjon.  Men 

det å samle inn gevinster tar mye tid, mange km kjøring, 

mange telefoner, mange SMS’er.  Hva gjør speiderne vår?  

Har snakket med en del folk i Tananger som sier de ikke 

har fått besøk av sjøspeidere som selger lodd!

Historisk har vi hatt høstutlodning siden 1978 (og jeg har 

vært med på alle).  Da var det 20 gevinster og vi fikk inn 

Bjørg og Camilla ved høstutlodnings-bordet
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ca kr. 20000 (veldig bra syns jeg).  I førstningen hadde 

vi det hvert 2. år for ikke å belaste næringslivet for mye, 

men gikk så over til hvert år, uten at næringslivet ga oss 

mindre.  Også private gir og gruppen er veldig glad for at 

så mange støtter oss.

Følgende har gitt oss gevinster:

Airport hotellet, Apotek 1, Baker Hughes Dusavik, Blest, 

Joker Sola, Bygg-Service, Conoco Phillips, Coop Mega 

Sola, Coop Byggmix Sola, Coop Madla, Ditt apotek, DnB, 

Dolly Dimple, Edens Hage, Elisabeth Fasonger, Elite Foto, 

Envy Hår, Fjordline, Floriss, Galleri Sisyfos, Garn og de, 

Gorms Rammeverksted, Gullsmed Christensen, Hagakros-

sen Shell, Helgø Meny Sola, Hummeren hotell, Intersport 

Madla, IT løsninger, John Dahle, Joker Snøde, Kaktus, 

Kiwi Tananger, Kiwi Joa, Kjell Pahr Iversen, Klesbutikken, 

Kongeparken, Landor Larsen, Lura Turistheim, Magnar 

Eikeland, Maritim Båtutstyr, Maxi Gatekjøkken, Mekono-

men, Mester Grønn, Nettdrift, Norske Shell, Optikeren, 

OTS, Pierre dame, Pizzabakeren, PON, Ranso, Rasmussen 

Elektro, Rema 1000 Myklelbust, Rema 1000 Tananger, 

Rema 1000 Kontinentalvegen, Rogaland Teater, Rødne 

Fjordcruise, Sande Gård, Seilmaker Mathisen, Senthai, 

Silje’s Beauty, Små Helter, Sola Optikk, Sola Boots, Sola 

Betong, Solabladet, Sola Bær, Sola Kulturhus, Sola Strand 

Hotell, Sa du sko, Sparebank 1 SR bank, Sport 1, Sushi 

Wave, Svithun Elektro, Sykkel centeret, T.Stangerland 

Maskin, Boots Tananger, Tananger Frisør, Tananger Optikk, 

Tananger Take Away, Tara, The Shack, Unni Frisør, Vårsol, 

Westport, Vitenfabrikken, Eva Sunde Glasskunst, Yips Sola, 

Banker Pizza Sola, Ovenpaa Velvære, Hudpleie by Hanna, 

Sørmarka Arena, Fam.Ø.Håland, Fam. Tjørsvåg Haga, May-

Rita, Lovise

Kurs i livredning for voksne 
som har ansvar for barn

Linn har hatt kurs for en del ledere som fikk friske opp 

livredning, alt fra HLR til drukning, ting i halsen, osv.  

Veldig nyttig.  De som var med var Mike, Ivan, Leif Arne, 

Elin, Stine, Cathrine, Mona, Thea og Lovise.  

Takk for undervisning, Linn! 

PROFESJONELL  
REVISJONS- OG  

REGNSKAPSTJENESTE

Postboks 79 / 4098 TANANGER / 51 71 90 00

www.kallesten.no
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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.

Søndag 13. november var vi igjen klar for årsfest i 

Tananger kirke.

Selv om det var farsdag, strømmet det inn folk, tror det 

var over 250 speidere m/familier tilstede.

Einar, Aron og Ruben Antonio solgte billetter.

Mange ledere møtte opp i god tid for å gjøre klar til 

festen.  Det er en del som skal fungere, bord skal settes 

ut, kaker og kaffe skal klargjøres.  Takk til beverforeldre for 

mye, gode kaker og takk til ledere for kaffe.

Som seg hør og bør, åpnet festen med flaggborg der 

Katrina og Einar bar flagg og Storm bar banner fulgt av 

mange småspeidere.

Vetle ønsket velkommen.

Ellisabeth og Mina leste Ord for dagen.

Deretter ble Kristine Navestad tatt opp som leder i 

gruppen.

Beverne fulgte etterpå. En kjempestor gjeng med nye 

speidere i gruppen ble tatt opp av Linn. Etterpå sang 

alle «Jeg er en liten undulat» i flere varianter. Det er alltid 

rørende å se disse små som skal bli store speidere etter 

hvert.

Så var tiden kommet for småspeiderne.

16 stk fra 1. flokk (tirsdag) ble tatt opp av Ivan og 6 fra 2. 

flokk (torsdag) av Kristine.  Alle klarte seg veldig bra og 

velkommen i gruppen.

GL (Vetle) fortalte litt fra sommerens leir, neste års leir til 

Fureneset (Jørpeland), om andre turer for enhetene fram-

over og så kom det alle ventet på: Kaffe, brus og flotte 

kaker.  Det ble kø rundt bordet.

Bjørg, Camilla og Johanne tok seg av utdeling av gevin-

ster etter høstutlodningen.  Av i alt 190 gevinster, måtte 

vi ta 73 tilbake til speiderhuset og telefonen min glødet 

når SMS’er ble sendt rundt omkring.  Lynutlodning var det 

også – kunne vært litt bedre organisert. Det var mange 

som ikke fikk kjøpt lodd.

Etter pausen, startet vi med trekning av 2 gevinster på 

Årsfest
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inngangsbillett.  Det Leah og Calin som var de heldige 

vinnere av (litt store) speider T-skjorter.

Lang og tro tjeneste:

5 år: Audun Haver, Ellay Beckstrøm, Tiril Sagen Sæle 

 vik, Bjørge Haver og Julius Mätzer

10 år: Lukas Langvand

15 år: Stian Magnussen og Mathias Hatlestad

20 år: Svein Magne Risa

25 år: Øyvind Grassdal

40 år: Eirik Vatne

Tirsdag småspeiderne holdt hviskeleken og torsdag små-

speiderne sang første Hurra for Deg til Callin og hadde en 

lek: En liten…..

Stifinner tirsdag hadde vitser og avsluttet med yoggi, 

yoggi

Stifinner onsdag og vandrer hadde ikke funnet på noe og 

Katrine slo til med en vits fra roverne.

 www.landorlarsen.no

Ord for dagen av Mina og Elisabeth
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Det mange ventet på, var premiering for solgte

 loddbøker.

Vinner ble Kaspian med 25, fulgt av Eira, Elisabeth og 

Alexander AL.

Disse fikk bestemannspremier og de andre fra 18 og ned-

over til 6 fikk komme fram og velge seg en gave.  

Kjekt å møte Arne Hagerup som var speider hos oss for 

nesten 50 år siden.

Da var festen over og med Katrine og flagg-innrulling et-

terfulgt av Speiderbønnen, kunne vi rydde opp (noe som 

også gikk som en drøm) og ta kvelden.

Lovise

Beverne blir tatt opp
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Opptagelse av tirsdag småspeider

Opptagelse av torsdag småspeider

Det smakte godt med kaker5 års vimpel
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Beste loddselgere

Vinnere på inngangsbillett

Tirsdag småspeider har opptrinn

Lukas - 10 år som speider
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Nye ledere
For å bli leder i speideren, skal man bl.a. gjennomgå en 

ledersamtale. Før dette kan man ikke bruke skjorte/skjerf 

(akkurat som med speiderne).

Mandag 14. november ble en slik samtale gjennomført 

med:

Jostein Skimmeland, Elin Hereide, Stine Westlye, Johanne 

Rommetvedt, Cathrine Langeland, Mona Tangstad, Bengt 

Asle Idsø og Margit Caroline Rydheim.

De vil bli opptatt og får avlagt speiderløftet på grøtfesten 

og vi ønsker dem alle velkomne i gruppen.

Hilsen fra Bergen
For de som ikke vet så er jeg 21 år og er fra Sola og beg-

ynte i 1. Tananger Sjø som småspeider for 11 år siden. Jeg 

er skipper på makrellen og har tidligere vært roverlag-

sleder og patruljefører.

Nå for tiden er jeg i førstegangstjenesten på Haakonsvern 

utenfor Bergen på opplæring til fremtidig tjeneste på 

fregatten KNM Fridtjof Nansen som våpenteknisk gast. 

I november ble jeg ferdig med rekruttperioden på KNM 

Harald Haarfagre (Madlanapa). I  løpet av rekrutten har vi 

lært disiplin, romvask, nærkamp, skutt med våpen og hatt 

en uke i felt. Jeg har fått oppleve masse kjekt, møtt nye 

folk og lært å bli en enda bedre person, anbefaler ung-

dommen til å få oppleve det samme! Sjøspeidererfaringa 

mi har gitt meg et kjempegodt grunnlag til millitæret som 

dugleik, evne til å jobbe i lag, ta lederrollen, friluftsliv og 

sjømannskap. 

For å ha tjeneste på sjøen måtte vi gjennom en svømme-

test som var at du skal kunne klare å svømme 100 meter 

på under 3 minutter. Takket være speiderens tilgang til 

tanangerhallen på mandager så har jeg fått mulighet til å 

trene meg opp og bestå denne testen med glans!

Speiderhilsen

Bjørnar Mygland
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2022 er Frivillighetens år og vi har vært så heldig å få flere 

nye ledere med oss.

Årets juleavslutning ble holdt på Hummeren med 

21 ledere/rovere tilstede.

Veldig kjekt at så mange kunne ta seg fri 11 dager før jul.

Etter åpning med flagg (Lars Magnus), en rask presentas-

jon og ord for dagen med historien om juletreet var det 

opptagelse av totalt 5 ledere.  Kristine og Johanne hadde 

gjort det tidligere.

Mona Tangstad blir tatt oppBengt Asle og Svein Magne liker grøt

En flott bukett nye ledere: Leif Arne, Mona, Eva, Bengt Asle og Stine

Julegrøt for frivillige ledere
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Etter opptagelsen, ble det servert julegrøt, saft, kaffe, 

småkaker og clementiner. Det smakte herlig. Det var bare 

en mandel og den fant Eva. Ikke noe julesnop, men en 

bok om knuter og surringer.  Veldig nyttig.

Pakkeleken hører med og utfordringen denne gangen var 

at det var 2 pakker som gikk samtidig.  Vinnere av tennstål 

og Light my fire ble Katrine og Audun.

Denne samlingen er også et mini-gruppeting der Vetle 

fortalte om hva som skjer rundt oss; speiderhus, brygger, 

utbygginger, Doffen, medlemtall osv.

Vi ble så delt inn i grupper på 3 der Johanne og jeg hadde 

hver vår quiz.  Twist som premier (til alle).

Kl. 2100 kunne Lars Magnus rulle inn flagget og vi kunne 

ønske GOD JUL!

Lovise

Eva var den heldige og fant mandelen og kan
bruke jul/nyttår til å øve på knuter

Avslutning med Flagg innrulling og speiderbønn.

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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15. januar 2023 er det 50 år siden gruppen vår ble stiftet 

(etablert), da som 1. Tananger.  Etternavnet Sjø fikk vi 

først i 1980. Den gang (i 1973) var det kun tillatt å ha rene 

gutte- eller jentegrupper. Tananger 1. (jentene) startet 

høsten 1972; guttene kom litt senere.  I 1978 ble Norges 

speiderforbund etablert med både gutter og jenter.  De 2 

gruppene i Tananger var omtrent like store på den tiden, 

men etter hvert ble det flere og flere jenter som ville bli 

sjøspeidere og vi slo gruppene sammen.  Dette har vist 

seg å være veldig bra og ingen snakker lengre om «gutte- 

eller jentelus».

Markeringen vil bli 27. august -23 fra kl. 1400 på Meling-

sholmen.

Her vil vi ha mange, kjekke aktiviteter, noe godt å spise/

drikke, vi vil invitere gjester, vi skal ta gruppebilde og alle 

medlemmer vil få et eget jubileumsskjerf.

Gled deg til datoen!!! Ta med familien.  Det vil komme 

mye nytt framover.

Uke 3 vil det også bli en liten overraskelse på alle møtene 

denne uka!

Neste sommer er det kretsleir for speidere/rovere fra og 

med 11 år (5. klasse).

Leiren blir fra lørdag 24. til fredag 30. juni.  Vi skal til Camp 

773, Fureneset ved Jørpeland.

Leiren vil koste kr. 2950,- (noen rabatter for flere i familien 

og for lederbarn) og busser vil hente oss i Tananger og 

kjøre oss til stedet. Inkludert i pris er også leirmerke og et 

annet særpreg. Vi vil også ta med Makrellen, som vil bli 

liggende på Jørpeland og bli brukt i aktiviteter.  Det blir 

egen roverleir, men rovere kan også velge å være ledere 

på leiren.

Det fokuseres på pionering; at hver patrulje bygger eget 

bord og at patruljene selv lager mat.  Ellers blir det haik; 

gruppene skal finne på aktiviteter som de skal dele med 

andre grupper, leirbål og det blir marked – altså ikke noe 

revolusjonerende.  Det forventes 500-600 speidere og 

bare det er fantastisk når så mange speidere samles.  

Gruppen har telt/lavvoo, kokeutstyr og annet felles utstyr, 

men du må selv ha det personlige.  Har du problemer 

med å skaffe, er det greit å kontakte «Frilager».

Hvis noen av våre medlemmer har problemer med å 

betale, kontakt en av lederne; det er muligheter både in-

nen kommunen og kretsen å få dekket utgiftene.

Vi håper det blir mange speidere fra Tananger på leir på 

Fureneset i juni.

Lovise

50 års jubileum!

Kretsleir 2023
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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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Full fart på speiderhuset. Vi har lært flaggstikk og båt-

mannsknop, himmelretninger og flaggregler. Vi er blitt 

skikkelig gode på stabilt sideleie og vet hvordan vi skal 

oppføre oss i trafikken. Inspirert av den kjekke underhold-

ningen på årsfesten måtte vi øve på både ‘En liten and’ og 

‘Yogi Yogi’, og antakelig hørte de oss helt ned til  

Hummeren. 

Kreative har vi også vært. Vi har laget speiderens julekurv, 

pakkelapper og bokmerker. Hver sin egenproduserte 

eggedosis smakte helt fortreffelig, og tenk at det kan være 

sååå mange mandler å finne i risgrøten..! 

Helt til slutt var vi heldige med snøen og akte så det suste 

på det siste møtet før jul. Gleder oss til å ses igjen på 

nyåret.

Johanne Rommetvedt

BEVERNES
SIDER

Bever mandag
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Sjøspeiderne har jobbet videre med «Jeg er beredt» som 

forberedelse til opptakelse på årsfesten. Her har man vært 

innom trafikk sikkerhet som var det siste de manglet for 

dette merket. Speiderne har prøvd seg på vennskaps arm-

bånd, øvd og hatt en fantastisk fremførelse av «Jeg er en 

liten undulat» på årsfesten. Speiderne har tatt lek merket, 

hatt julegrøt med pepperkaker og saft. Som avslutning fikk 

vi snø der alle tok med seg akebrett og fikk leke i akebakken. 

En fantastisk slutt på speidersesongen. 

Vi ønsker alle sammen en nydelig fin jul 

og et fantastisk nytt år.

Bever Onsdag 2.koloni
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SMÅSPEIDER
SIDER

Høsten hos småspeiderne har vært super med både inne 

og utemøter. Vi har brukt nær-området når vi kan og har 

besøkt Risnes, Midgardsormen og området rundt Store-

varden skole. Når vi er ute snakker vi om trafikksikkerhet 

og bruker refleks og hodelykt. Vi koser oss med bålpanne 

og har snakket om akutt førstehjelp, hva skal vi gjøre om vi 

møter på epilepsi eller diabetes anfall, øvd på speiderloven 

og  hva det betyr å være alltid beredt. Det er en fin og om-

sorgsfull gjeng som lytter nøye og deltar i diskusjon. Det er 

alltid tid til lek og kos og vi hatt kakao og pepperkaker og 

avslutningsvis aktiviteter som småspeiderne får velge.

Nye småspeidere ble tatt opp på årsfesten i November, de 

som ikke kunne har blitt tatt opp på møtene etterpå, det er 

Småspeidere 1. flokk -Tirsdag
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stolte speidere som kommer med skjorte og skjerf og i høst 

har vi delt ut «Knuter» og «Juleglede» merker. 

Inne har vi holdt på med Kims lek der småspeiderne 

smakte og gjettet på grønnsaker og frukt i blinde, de har 

øvd på knuter og laget vennskapsbånd og knutetavler. 

Knutetavlene henger på speiderhuset til pynt for alle.

Vi hadde felles juleavslutning for tirsdags og torsdagsgjen-

gen og var så heldige å ha snø. Derfor avsluttet vi i akebak-

ken på Storevarden med bålpanne, grøt og kakao.

Takk for en knallkjekk høst! Vi gleder oss til fortsettelsen på 

nyåret. 

Hilsen ledere på Småspeidere 1. flokk!



20

Torsdagsflokken med småspeidere har hatt en fin senhøst, 

med mye kreativt på programmet. Vi har det mye moro 

med en fin gjeng som kjenner hverandre godt siden hele 

flokken sees hver dag i samme klasse på skolen! Et av høs-

tens høydepunkt i flokken er prosjektet vi jobbet med over 

flere møter, nemlig byggingen av pepperkakenaustet! 

Det er bygget og levert til Pepperkakebyen i Stavanger 

på Oljemuseet, som da stilte med bålkos til neste møte. 

Vi har hatt en blanding av ute og innemøter, refleksløype, 

iakttakelse og øvd på observasjonsevnene våre. Til årsfes-

ten har det vært sanglek og en tøff gjeng har  øvd godt til 

det. Vi har bakt forskjellige gode brødvarianter og laget 

julegodter. Alt i alt en flott høst, vi jobber mot kreativt pro-

grammerke og tar en velfortjent juleferie før neste speider-

sesong starter!

Hilsen småspeidere, ledere og leder-assistenter på små-

speider Torsdag!

Småspeider 2.flokk
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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  
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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
Denne høsten har de 11 stifinneraspirantene foku-

sert på å ta jeg-er-beredt og joungmann merket, og 

høstens møter har gått med til ulike deler av dette.

Vi har blant annet lært om og øvd på førstehjelp i 

ulike former både ved å kunne gjenkjenne ulike syk-

dommer og behandling av skader. Vi har brukt kart 

og kompass til å finne poster omkring i Tananger, og 

blitt kjent med ulike typer turkjøkken ved å lage pan-

nekaker på primus, og suppe på bål. Kniv, øks og sag 

er mestret og det samme gjelder det å samarbeide i 

patruljer, dele på oppgaver og ha det kjekt sammen. 

Det er en flott gjeng som nå er ferdige med aspir-

anttiden og endelig blitt tatt opp som stifinnere. 
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Juleturen til Vier med opptakelse var nok et høydepunkt 

for mange, og det er kjekt å være på tur sammen med 

både stifinnere og vandrer.

Året ble avsluttet med masse lek og moro, snø og aking, 

gløgg og julegrøt på bål med mandel.

Vi gleder oss til nye speideropplevelser etter jul og øn-

sker alle en riktig god julefeiring.
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Stifinnere - tirsdag
Høsthalvåret på speideren er over og vi ser frem mot 

mange nye speiderminner i 2023. Vi har i høst arbeidet 

med flere programområder, og tatt fått tatt noen 

fordypningsmerker. Tidlig i oktober hadde vi en tur til 

Ølbergskogen på Sola der vi fikk testet orientering-

skunnskapene. Det var godt med en repetisjon på hvordan 

kompass og kart fungerte. Det er kjekt å se at stifinnerne er 

flinke til å lære av og med hverandre. De utforsket skogen 

på egenhånd med gitte poster de skulle innom. Vel tilbake 

på parkeringen ventet noe godt å tygge i. 

Stifinnerne har også fått blitt kjent med verktøy, og 

hvordan vedlikeholde disse. Det har blitt vist, og prøvd 

på å slipe kniv. Det var veldig gøy på møtet der vi fikk et 

trestykke og skulle spikke en gjenstand. Alle kom ikke i mål 

eller produktet ble ikke helt som planlagt, men vi hadde et 

kjekt møte. Kjekt hadde vi det også når vi repeterte knuter, 

og fikk lære oss noen nye. Det er alltid spennende å 

utforske og lære nye knuter. 

I slutten av november dro stifinnerne sammen med 

aspirantene og vandrerne på juletur til Vier. Her fikk begynt 

å smake på julestemningen med blant annet pepperkaker, 

risgrøt, pinnekjøtt og riskrem. Dette ble en kjekk tur der 

speiderne fikk bli kjent også på tvers av grupper og alder. 

De gjorde ulike aktiviteter på tvers, og fikk prøvd seg på 

nye utfordringer. Mange fikk i løpet av denne turen tatt 

både dramamerket og kniv og øks merket. 

Siste møte før jul avsluttet vi med risgrøt og film 

på speiderhuset. 

Vi gleder oss til et nytt og spennende speidersemester 

med nye utfordinger, turer og aktiviteter sammen. 
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I år ble bestemte lederne for stifinner og vandrere å kjøre 

felles juletur. Det var en god beslutning for det vært så 

god oppslutning blant både stifinner, vandre og ledere. 

Turen gikk i henhold til tradisjonen til Vier, hvor det er 

god plass til 50 eller mer innendørs. Vier har fantastiske 

kjøkkenfasiliteter der Øyvind og Tone regjerte med glans 

og fikk speiderne til å . Vi takker også Lovise for innkjøp av 

det vi trengte.

Sikkerhet og ordensregler under oppholdet er viktig. Der 

er Ivan den som får fokus fra speiderne når de presentert 

og forklart.

Stinnereaspiranter og stifinner fikk velge rom i hovedbyg-

get. Vandrere fikk innlosjering i den ene delen av nytt 

bygg, mens ledere fikk den andre delen der.

Det ble kjørt flere bli kjent leker men kveldens store bi-

drag fra Mads som hadde lagd quiz, og fikk hjelp av Storm 

som meddommer.

Felles juletur for stifinnere og vandrer
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Felles juletur for stifinnere og vandrer
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På kjøkkenet ble det lagd stor gryte med risengrynsgrøt.

Alle speiderne ble delt inn i patruljer hvor det var en blan-

ding av vandrere, stifinnere og stifinneraspiranter.

Patrulje 1: Patruljefører Sofia, assistent Trond Gullik, Daniel, 

Viktoria, Andrea, Alexandra Eline

Patrulje 2: Patruljefører Katrina, assistent Ruben-Antonio 

Børge, Julius, Storm, Brage og Matthew

Patrulje 3: Patruljefører Endre, assistent Filip, Vetle, Markus, 

Nora og Cecilie

Patrulje 4:  Patruljefører Einar, assistent Elida, Alexander, 

Thea, Marlene og Mina

Patrulje 5: Patruljefører Lachlan, assistent Aksel, Gabriel, 

Tiril, Emma, Mailin og Thea Sofie
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Patrulje 6: Patruljefører Milla, assistent Simeon, Aron, Mads 

og Trygve

Vi sang for Aron som fylte år på speidertur og fikk eget 

bursdag på tur merke.

   

Lørdag, flaggheis kl 9, det er herlig med vintertid, og været 

var godt.

Etter frokost var programmet to delt. Aspiranter og nye 

vandrere fortsatte med siste rest av merket «Jeg er be-

redt» som er krav for å bli tatt opp som stifinner. Stifinner 

og vandrere to fordypningsmerket «Kniv og øks» hvor de 

lærte å slipe økser og kniver, samt lagde en smørekniv.

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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Etter lunsjen fortsatte patrulje konkurransene med 50 

leken.

Opptaksprøve, hemmelig, skummel og gøy. Neste års 

aspiranter kan bare glede seg. Heldigvis viste det seg at 

de allerede opptatte speiderne levde etter speiderloven 

og beviste at de er:

 «En god venn»

Drama ble det ikke under opptaksprøven, men etter på da 

tok alle fordypningsmerket «Drama»
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3 og 3 patruljer hadde enten «Drama» eller pepperkake 

baking/pynting til den store middagen.   

Alle er klare for en herlig middag, pinnekjøtt eller kjøttpøl-

ser med poteter og kålrotstappe.

Riskrem med mer enn en mandel, og det var gevinster til 

alle finnerne.

Kveldens høydepunkt opptak av aspirantleder og  

aspiranter.

Gratuler som stifinnerleder Jostein, og for at du tok opp: 

Alexandra, Eline, Brage, Matthew, Nora, Cecilie, Marlene, 

Mina, Mailin og Thea Sofie. Gratuler alle nye stifinnere, bra 

jobba alle sammen.

Etter opptagelsen var det leirbål hvor hver patrulje hadde 

forberedt en aktivitet. Det skapte engasjement og glede.
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Orden på rommene, her er det noe å lære for de eldste 

vandrerne, og spesielt guttene … Søndag 20 november

Nok en fin dag. Etter flaggheising var det «Scouts  Own» 

hvor Øyvind sørget for gjennomføringen, og Tone Kristin 

for at «Måne og sol» fikk en forsanger. Litt kjøligere var 

det blitt. Dermed lærte nok noen og enhver å kle seg litt 

bedre til ute aktivitetene. Sølvfuglen gir 50 ekstra poeng 

til de patruljene som finner den. Her letes det godt, høyt 

og lavt, men langt fra alle patruljene fant sølvfuglen. Der-

med får nok Veronika denne aktiviteten til neste år også

Det er mange andre punkter under aktiviteten sølvfuglen 

som skal løses av patruljene, deriblant knuter, og samling 

av materialer fra naturen.
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Neste aktivitet var å lage naturtroll. Hva er da ikke bedre 

enn å velge ledere som utgangspunkt. Dette gav oss 

ledere også mye god underholdning. Maken til krea-

tive ungdommer skal du lete lenge etter.

Det er godt Knut var dommer i denne konkurransen, 

for det var ikke lett å kåre en vinner her.

Vinnerne av helgens konkurranse ble patrulje 5, i 

meget tett konkurranse og uten funn av sølvfuglen 

så ville andre patruljer tatt seieren. Gratuler med 

seieren.

Øyvind S hadde kjøpt inn motivasjonsmerker for 

dovask til friville som tok på seg oppgaven. 

Det å ta på seg arbeidsoppgaver har alle på denne turen 

vært veldig flinke til, både speidere og ledere. 

Hvis noen lurte på ryddigste rom så var det Nora

Tusen takk for en fantastisk tur alle sammen.
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Nå er båtsesongen over og vi har gått mørkere tider i 

møte.

Etter høstferien var det på tide å gjøre klart patruljebå-

tene for vinteren. Vi ble nesten ferdige etter bare 1 møte, 

men det var fortsatt litt å gjøre. Førerpatruljen har også 

vært med å på å bestemme programmet utover vinteren 

og frem til jul. Vi har holdt på med navigasjon, sjømerker, 

1.hjelp, kart og kompass og Jeg er Beredt. Svein Magne 

har tatt seg av det mest av seilteorien. Mange av de eldre 

vandrerne skal begynne med mer teori til båtførerprø-

ven mens vandrerne som begynte i høst holder på med 

«jeg er beredt» merket.  Etter litt teori tok vi et kort møte 

ute for å fikse til bryggen. 

Vi hadde en kjekk juletur til Vier sammen med stifin-

nerne. På juleavslutningen hadde vi det kjekt med mat 

og drikke. Vi koste oss med Kahoot med speidertema og 

ulike leker både ute og inne. 

God jul og godt nyttår fra alle vandrerne

Vandrerne

VANDRER 
SIDENE
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•  9 liter vann per person

•  to pakker knekkebrød per person

•  en pakke havregryn per person

•  tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

•  tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

•  noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

•  medisiner du er avhengig av

•  ved-, gass eller parafinovn til oppvarming

•  grill eller kokeapparat som går på gass

•  stearinlys, lommelykt med batterier eller parafinlampe

•  fyrstikker eller lighter

•  varme klær, pledd og sovepose

•  førstehjelpspakke

•  batteridrevet DAB-radio 

•  batterier, ladet batteribank og mobillader til bilen

•  våtservietter og desinfeksjonsmiddel

•  tørke-/toalettpapir

•  sanitetsprodukter

•  litt kontanter

•  ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging

•  jodtabletter ved atomhendelser dersom du er under 40 år, gravid, ammende eller har  
barn som bor hjemme

Eksempel på beredskapslager:

Din lokale leverandør innen event og arrangement
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Nettbutikk med messesystem 
og storformat pro�lering

event2print.no

Messevegger

Reklame�agg

Reklame telt

LED messevegger

event2print.no // 993 77 788

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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ROVER 
SIDER

 I løpet av halvåret har vi gjort mye forskjelligt.

Vi har seilt og gjort sosiale aktiviteter. Når vi seilet med 

makrellen har vi fisket etter krabber og fikk til og med en 

hummer som vi slapp ut igjen. For det meste har vi gjort 

mye sosialt. Spesielt på inne møtene. På inne møtene har 

det gått mye brettspill og kos. Det andt siste møtet var 

vi på bowling. Det aller siste møtet var det julekos med 

skøyter og grøt.
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www.byggservice.as
HOTELLET MED MARITIMT MULJØ

Hver Søndag:
FAMILIE LUNSJBORD 

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

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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Hei, jeg er nå i førstegangstjeneste. Hvor jeg 

tjenestegjør i Bodø. Å være i Bodø er en opplevelse 

for livet, fantastisk samhold blande de verneplikten. 

Jeg er så heldig å få jobbe turnus, så det gjør 

tilstedeværelse i Bodø litt lettere.

Jeg har ikke lov å si så mye hva jeg holder på med, 

siden det er Hemmelig gradert informasjon. Men det 

jeg kan si at er at jobben jeg gjør er utrolig givende. 

Utrolig kjekt å se at jobben jeg gjør som verneplikten 

faktisk har noe å si for rikets sikkerhet.

Speiderhilsen

Menig Hatlestad

Hilsen fra Bodø
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VI TAKKER 

VÅRE ANNONSØRER

FOR STØTTEN I 2022

Da har vi fått penger til oppussing, vedlikehold og kontroll av bryggene. Hovedsakelig kontroll av fundament, innfesting 

og forankringer som ikke har vært ordentlig gjort siden vi la dem ut. Vi takker hjertelig for gaven på kr. 50000.

Hei 1 Tananger sjøspeidergruppe  

Hurra, hurra! Vi har vurdert søknaden og tildeler 

dere 30000 kroner fra vårt gavefond!

Vi heier på alle aktiviteter som skaper glede og 

begeistring og ønsker dere lykke til videre!

Vi ønsker dere en riktig god jul!

Vennlig hilsen

Den Gule Bankens Gavefond

Tananger

51 69 99 00

Åpent: Fredag – lørdag 11-23

De andre dagene 11-22
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Mob.tlf.: 911 742 50

Sverre Lund er død.

I en kritisk periode i gruppen, da ingen ville ta over som Gruppeleder, ble Sverre Lund valgt for ett år i 1978. 
Sønnene hans Kjell og Gisle gikk i speideren.  Sverre døde 9. desember, 80 år gammel.  

Vi lyser fred over hans minne.

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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HAVSPRUT GRATULERER

Vandrere:
Ruben-Antonio Sivarajah  25. jan.

Simeon Peneva  28. febr.

Milla Jensen Lødner  17. mars

Trygve Kvadsheim  20. mars

Einar Haver  25. mars

Rovere:
Bjørnar Mygland  27. jan.

Ellay Beckstrøm  28. jan.

Andreas Rekve  02. mars

Kjartan Roalsvik  12. mars

Julian Olsen Aatland  21. mars

Ledere:
Vetle Eide  05. jan.

Johanne Rommetvedt  06. jan.

Jan Erik Eriksen  16. febr.

Terje S. Hetland  28. febr.

Vidar Vestbø  09. mars

Ketil Goa  27. mars

Bevere:
Amalie Goa  04. febr.

Elise Rommevedt  10. febr.

Sofie Rommetvedt  10. febr.

Alexander Strand Abel Lunde 15. febr.

Agnes Augestad  22. febr.

Hanne Eltervåg Kjøde  02. mars

Benjamin Stautzenberger  06. mars

Elena Mari A. Hallgren  21. mars

Kaspian Holter-Wathne  23. mars

Småspeidere:
Marina Sofia Tønnesen  08. jan.

Ingrid Sofie Haver  27. jan.

Ida Midtun-Westlye  30. jan.

Emvian Velde  12. febr.

Sondre Sandmoe Auran  13. febr.

Sondre Torkelsen Bru  13. febr.

Jan-Arne Knudsen  18. febr.

Ulrik Clason  23. febr.

Arian Svendsen  27. mars

Stifinner:
Andrea Rajic  26. jan.

Marlene Kringeland  31. jan.

Børge Haver  23. febr.

Daniel Hamre  18. mars



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..... 


