Det vrimlet av yngre og eldre speidere i kirka utpå ettermiddagen den 5. desember 2017. For - det var Jubileumsfest for en 50-åring! Det var vår egen speidergruppe fra KFUK/KFUM, som fylte kirken med futt og fart den
kvelden. Styrt av gruppeleder Øystein Johnsrud, ble det en jubileumsfest som
vi vil minnes med glede. Kapellan Aud Strandmyr minnet om
at vi skulle være sendebud fra
en som kom for å skape fred
på jord. Fredsduer skulle vi
være og sendes ut i samfunnet - hjemme, blant venner, på
arbeidsplassen og overalt der
vi ferdes, kunne vi være med
og skape fred.
Friske sanger hører med der
speidernes samles, og slik ble
det også denne kvelden, med skikkelig trøkk og mange varisjoner av fraseringer.
Det ble så presentasjon av «Starterne» tilbake
til 1967 og 1968. Kristin Oftebro (pikenavnet) er blant de første speiderne
som startet opp i
Hana . Her flankert
av Herdis Oftebro
og Arnlaug Håland
som var lederne som
først startet opp den
gangen. Så ble de som
hadde vært ledere
opp igjennom årene
kalt fram, og det var
jo litt av en gjeng med
entusiaster som fikk
fortelle litt om da de
var med i arbeidet .
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Vi manglet noen av de som var med fra starten, og spesielt bør nevnes Jan Oftebro som ved siden av Herdis
Oftebro vel må sies å være speidernes «Mor og Far» her på Hana.
En sekvens med bilder fra «Gamle Dager» satte tankene og følelesen i minnemodus for de som i salen hadde
vært med på de ulike leirer og sammenkomster.

Vi hadde også besøk fra Kretsen, og representantene Helen Nordland og Risanger satte en spiss på kvelden med
sine hilsner og utdeling av
hederstegn. Det er alltid
moro å bli lagt merke til.
Moro var innslaget
med en presentasjon
av speideruniformer fra
1930 og fram til i dag, To
leirbålskapper ble også
vist, selv om slike lages
etter individuelle ideer
og er svært fantasifulle.

En fantastisk flott gjeng av dagens
ledere med Øystein Johnsrud i
spissen, ble også presentert. Det er
mye entusiasme for speidersaken
i Hana. Det skal vi være meget
takknemlige for. Disse lederne
legger ned et flott arbeid blant
våre barn og unge i dag!

I matpausen ble vi vist til et rikholdig kakebord , der det var store
muligheter for å gå amok for en «Søtmons».
Programmet bød videre på sangkonkurranse, hentekonkurranse
og Kahoot, på riktig speidervis – med futt og fart. Flere bilder kom
på veggen og friske speidersaanger rev oss med i speidertonen.
Det var en flott kveld, som arrangørene har all ære av!
Foto og tekst: Helge Berge
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