
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grenland krets  

100 år!  
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ja, her kommer Grenland, den kretsen som er vår,  
Vi trives med speiding, her venner vi får. Som speid `re i  
livet, mot toppen vi går, og vil ikke gi oss før målet vi når.» 

Grenland krets sangen, Finn Gossner, 1.Heistad 
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Hilsen fra kretsleder, Øyvind!  
 
For 100 år siden ble Grenland krets opprettet, og mange  
kretsledere har det vært siden den gang. 
Jeg føler meg absolutt privilegert som får den æren det er å  
lede kretsen igjennom sitt 100 års jubileum. 
Også i tillegg så får jeg lov til å gjøre det sammen med dere 
fantastiske mennesker. Man kan si hva man vil om pro-
gram, utstyr, kurs og alt annet, men det hadde ikke vært no-
en  
speiderkrets uten menneskene eller speiderne om dere vil.  
 
Jeg har virkelig tro på Grenland speiderkrets, og det arbei-
det som legges ned i gruppene ukentlig, nei daglig. jeg er 
glad vi er ferdig med bomullsbarngenerasjonen, og ser at vi 
nok en gang vokser. vi hadde som mål å passere 1000 med-
lemmer i årsskifte. Det klarte vi med glans. 
Jeg er stolt av å si at jeg er kretsleder i kretsen vår, og det er 
fordi  jeg mener at vi har de beste Beverne, de ivrigste ul-
veungene, de flinkeste speiderne, de kuleste roverne og de 
mest dedikerte lederne. 
jeg er helt sikker i min sak når jeg sier at vi er den beste or-
ganisasjonen for å drive barne og ungdomsarbeid, men vi er 
bare så alt for dårlig til å markedsføre det vi har. Det er der 
vi har utfordringen vår som vi MÅ jobbe med å forbedre i 
alle ledd. 
nok utfordringer. 
 
Jeg vil med denne hilsenen få takke dere alle for den job-
ben dere gjør sånn at min jobb blir så fantastisk mye lettere. 
jeg ville gjerne gratulert dere alle med jubileum en og en, 
men dere får ta til takke med dette: 
 
Gratulerer med 100 års jubileum ALLE sammen!  
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Litt av kretsens historie  
 
Grenland krets ble stiftet i 1918. Ved årsskif-
tet 1978/1979 hadde kretsen totalt 2486 medlemmer.  
Kretsen har hatt mange kretsledere opp igjennom tiden. Jon 
Heidenstrøm satt som vår første kretsleder fra 1918 - 1921. 
Det har til sammen pr. dags dato (1.mai 2017) vært 21 kretsle-
dere.  
Vår første kretsleir ble holdt i 1919 og stedet var Kilebygda 
med Erling Hauger som leirsjef, med 70 deltagere. Den største 
kretsleiren vi har hatt var i 1978 ved Tyrivann i Lunde. Her 
hadde vi 1041 deltagere (var også første fellesleiren for jenter 
og gutter)! Jonald Haukenæs var leirsjef. 
 
Ulvearbeidet kom til kretsen først i 1945. Vår første Akela var 
Snefrid Notodden. På begynnelsen av 1980 årene hadde kret-
sen 47 flokker fordelt på 35 grupper. Sommeren 1957 ble det 
innført konkurranse for ulveungene, den ble omdøpt til kam-
pen om Shere Khans skinn i 1963.  
 
I 1961 hadde Norsk-speiderguttforbund  50års jubileum. Jubi-
léet ble feiret med felles St. Georgsdag der KFUK - speidere 
var innbudt. Flaggparade på Rådhusplassen i Skien etterfulgt 

av marsj til Skien kirke. 
Etter gudstjenesten var det 
videre til Stevneplassen 
hvor det gjort klart til de 
ca. 1800 frammøtte i den 
store hallen. Dette ble en 
riktig speiderkveld med 
allsidig og flott speiderun-
derholding.    
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I 1968 var kretsen 50 år. Jubiléet ble feiret (ganske likt som 
100års) med mange forskjellige arrangementer. Først ute var 
det vardebrenning fra Kragerø i sør til Lunde i nord. Det ble 
avholdt en weekendsamling med overnatting for 500 spei-
dere og rovere på Gåshølen. 200 ulvunger sluttet seg til på 
søndagen. Det var  i alt ca. 1000 tilstede under gudstjenes-
ten. 175 ledere og gjester (inkl. fylkesmann og speidersjef) 
var tilstede ved jubileumsmiddag  på Høyers Hotell i Skien. 
I forbindelse med dette året skrev Bjarne Kortner boka 
«Flammer fra bålet». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sittende fra venstre: avdelingsleder Jonald Haukenæs,  
visekretsleder Jan Erik Bech, kretsleder Aksel Halvorsen, 
kretssekretær Kåre Christensen, avdelingsleder Kristen  
Kristensen. Stående fra venstre: Kretskasserer Sigurd  
Bergsli, avdelingsleder Arthur Narum, avdelingsleder Bjar-
ne Klausen, ombudsmann for ledertrening Arvid Hellstrøm,  
ulveombudsmann Carsten Ingar Albretsen, ombudsmann for 
særstilte speidere Arne J. Aasland, representant for tropper 
utenfor avd. Halvor Hørthe, representant for korps Ronald 
Brynhildsen. Roverombudsmann Magne Kortner og avde-
lingsleder Søren Sem var ikke tilstede da billedet bli tatt. 
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I 1972 godkjenner Norsk - speiderguttforbund kvinnelige 
troppsledere. Kvinner kunne også bli gruppeledere, hvis de 
ble rekruttert fra krets, som f.eks. pensjonerte Akelaer.  
 
I 2007 ble «Trøkkturene» start opp av Knut Hansen i 
1.Solum. Turene har vært et viktig programtilbud til speidere 
i vandrealder. I 2018 er det jubileum for trøkkturene da det 
blir nr. 20.  
I 2011 feira speiderbevegelsen 100 år. Det ble merket med 
en samling i Skien kirke med gudstjeneste med løftefornyel-
se. Etter gudstjenesten marsjerte speideren til bygarasjen på 
Landmannstoget. Her ble det servert pølser og saft til alle.  
 
 
Kretsen har vært oppi 74 grupper. Pr. dags dato (1.mai 2017) 
er vi 22 grupper. 
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Tilbakeblikk i bilder 
 

 
 
 

Fra St. Georgsdagen  i 
1944. 60 ledere. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Arvid  Hellstrøm overrakte forbundets ga-
ve ved gudstjenesten under gjensynet – en 

never-lur med sølvplate og inskripsjon. 
1989.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 70 års jubileum for 
ulvearbeidet. 1986.  
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Plan for jubileumsåret  
 

Jubileumskomiteen sammen med styret har satt opp 
et flott program for året. Under her får du en over-
sikt over hva året har å tilby.  
 
26. mars Vardebrenning for tropp og rovere 
 
26.mars  Tenne et bål, ta bilde, legg det ut på In-
stagram og tagg bilde med #grenlandkrets100år  
#speiding  
 
18-21.mai Pinseleir/jubileumsleir i Fritidsparken  
 
21.september Hjellevannet rundt 
 
I tillegg til dette skal vi være synlige i media.  
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Noen tidligere kretsledere 
Når jeg begynte å lage dette hefte tenkte jeg «hvor moro 
hadde det ikke vært å få noen kommenterer fra noen av de 
tidligere kretslederne?». Så jeg kontakta følgene kretsledere 
og stilte dem noen spørsmål: 1. Hva er det beste med å være 
kretsleder? 2. Hva salgs tanker har du for jubileet? 3. Har 
du noen ord du vil si til dagens speidere?  
 
Carl Magne Isaksen  
1. Undertegnede var kretsleder i perioden 
1997-2003. 
Som kretsleder leder du en patrulje som 
kretsstyret egentlig er. Du får være med på 
å styre kretsen, og delta på ulike arrange-
menter i kretsen,  og være  kretsens repre-
sentant på nasjonale arrangementer, Spei-
derting og lignende. Det gir deg et godt 
innblikk i alt som rører seg i speider-Norge. 
Du får en enestående kontakt med alle 
grupper og ledere i kretsen ,og du får mange speidervenner. 
Det er mye arbeid å være kretsleder i en stor krets som 
Grenland ,men det gir deg og mange fine opplevelser selv. 
Du får en egenutvikling som er fin å ta med videre i livet. 
 
2. Grenland krets er 100 år. Det bør vi markere ved å gi da-
gens speidere noen opplevelser, gi dem en følelse av at de er 
med i en organisasjon som lever trass i alle skifter i samfun-
net rundt oss. Vi skal gi ledere og tidligere ledere et arrange-
ment  hvor en kan mimre og huske tilbake, men for all del 
hovedfokuset skal være arrangementer for dagens speidere 
og ledere. En annen ting er at jubileet bør markedsføres i 
aviser og media slik at vi gjør Grenland oppmerksom på vår 
historie, og at vi er levende grupper i Grenland, åpne for sta-
dig nye medlemmer. 
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3. Som speider vil du oppleve et variert program med mange 
ulike aktiviteter. Du kan være med på praktiske og teoretiske 
oppgaver på mange felt. Spesielt får du være med på et ak-
tivt friluftsliv med turer og leirer. Du får mange gode spei-
dervenner ,og du lærer ting du vil ha bruk for hele livet. Du 
kan begynne som småspeider /ulvunge og være med hele li-
vet om du vil .Som speider kan du få  og få utvikle deg til å 
få lederoppgaver i flokk, tropp ,lag, gruppe, krets og få na-
sjonale oppgaver. Det er bare å starte opp, være aktiv og del-
ta på alt som tilbys deg. 
Du er med i en speidergruppe som har drakt, seremonier og 
ulike rammer som skiller oss fra andre organisasjoner. 
Speiding er ikke bare en hobby, men for mange av oss er det 
og en livsstil .Kanskje det og kan bli det for deg som er 
ung ,fersk speider i dag ? 
 
Eva Pietschmann  
1. Det beste med å være kretsleder var at 
jeg traff så mange speidere i forskjellige 
sammenhenger. Det vil si arrangementer 
i kretsen, kretsledersamlinger og andre 
steder hvor speidere har vært samlet. Jeg 
fikk også anledning til å delta på flere 
grupper sine jubileumsfeiringer. 
 
2. Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på jubileet neste år. Det 
har nok en sammenheng med at det for tiden er landsleir 
snart og jeg er forholdsvis opptatt med forberedelser til den. 
Både fordi jeg er Los for kretsen og fordi jeg skal ha med 27 
speidere og ledere fra 1. Sannidal speidergruppe. 1. Sannidal 
har 80 års jubileum neste år, og vi har tenkt å markere det.  
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Om jeg kan ha noen tanker om kretsens feiring, så må det 
være at det vil være flott å kunne få til et arrangement som 
alle speiderne i kretsen får anledning til å være med på, kan-
skje i forbindelse med kretsbannerkonkurransen i april neste 
år.  
3. Stå for det du tror på, enten det gjelder livssyn eller me-
ninger. Men vær åpen for andres synspunkter og meninger. 
Det kan være du kan lære noe nytt. Og noe som aldri går ut 
på dato: vær mot andre, slik du vil andre skal være mot deg. 
 
Hanne Birte Hulløen 
1. Det beste med å være kretsleder var å 
bli kjent med speidere og ledere i hele 
kretsen, fra Kragerø til Siljan, og å få 
være sammen med kretsstyret og lage 
fine arrangementer for speiderne. Den 
største opplevelsen min var Camp-in-
camp kretsleiren i 2011 på Sjørød i Sve-
rige, da vi hadde hundrevis av verdensjamboreespeidere på 
besøk!  
2. 100 år med speiding i Grenland er vel verdt å feire og jeg 
håper alle speidere får oppleve speiderfelleskapet i løpet av 
året og i mange år framover. 
3. For alle speidere ønsker jeg at dere får oppleve å få venner 
i speidern, at dere får minnerike oppleveleser og flotte turer 
sammen med andre.  
 
Øyvind Danielsen  
1. Det å være å være kretsleder er jo egentlig å 
være leder for en kjempestor vennegjeng. Som 
kjent er en speider en god venn. Det å være le-
der er jo den beste måten å kunne gjøre en for-
skjell. Og det vil jeg. Jeg liker å se at ting end-
rer seg, og selvsagt mot noe bedre.  
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 Når jeg startet i kretsstyret var kretsen inne i en litt tung pe-
riode. Vi klarte ikke å få til et styre 
engang og ble et arbeidsutvalg. Nå bare 4 år etterpå er kret-
sen nok en gang samlet og i vekst. Jeg tror, nei jeg vet at jeg 
har vært med å snu dette. Jeg har ikke gjort det alene , men 
sammen med vennegjengen min. Og vi er ikke ferdig heller. 
 
 2. Nå da vi går inn i 100 årsjubileet har vi nye utfordringer. 
Sentralt hold ved forbundet og NSF. Endrer på måten å job-
be på, og vi har også begynt den jobben. Vi må aldri slutte å 
fornye oss, men vi må holde på noe av det gamle. Som pa-
truljesystemet og speidermetoden . 
 
3. Til dagens speidere vil jeg gjerne få si. Vær beredt. Vær 
beredt til å være med på å få til en positiv bevegelse. Vær 
en god venn og hjelp hverandre til å bli bedre speidere og 
bedre mennesker. Jeg er stolt av å si, jeg er kretsleder i 
Grenland speiderkrets!  
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Vi vil med dette ønske dere alle et flott  

jubileums år!  
 

 
 
 


