SPEIDERHISTORIKK
Et gammelt ordspill sier det slik: «En gang speider,
alltid speider». Dette synes å gjøre seg gjeldende
her i Hana da speiderarbeidet startet. Herdis
Oftebro hadde, da hun vokste opp i Molde, kontakt
med Meisearbeidet der i byen. Derfor snakket hun
med noen i Sandnes speidergruppe om å starte
speiderarbeid da hun kom hit, men var veldig klar
på at det var i Hana hun ville starte. Samarbeidet
med Ebba Hauken ble etablert, loftet på Betel
bedehus på Hana ble klarert, og snart kunne
innbydelser sendes ut. Jentene fikk innføring i

Meiseprogrammet med Blåmeiser og Toppmeiser
som inndeling, bygd på Meiseboka som grunnbok
for mye av det de jobbet med. Dette skjedde høsten
1967. Når så Meisetiden var over, gikk mange
videre til Stifinnerne, der var Liv Skundberg og Elna
Stangeland ledere.
Arnlaug Haaland hadde også opplevd å delta i
speiderarbeid da hun var ungdom, og mente da hun
fikk barn selv, at dette var noe disse også måtte få
erfare. Hun forteller at hun gikk på kurs for å lære så
mye som mulig av speidertanken og programmet,
og hun ble godkjent og innsatt som speiderleder.
Dette skjedde ved en fin seremoni ledet av
Kretsleder Gustav Haver. Så 20. mars 1968 startet
Arnlaug med en gjeng gutter hjemme hos seg,
den spede begynnelse på guttespeideren i Hana.
Senere ble loftet på Betel også deres tilholdssted.
Stor interesse for å bli ulvunge gjorde at Einar
Lindland høsten 1968 startet nok en ulveflokk. Det
var et arbeid han drev i 20 år. Av alle de som stilte
opp og var med han lengst som ledere, var Kåre
Ims og Sverre Sporaland. Arnlaug Haaland fulgte
opplegget i Jungelboka og ble den store leder Akela.
Balo, Baghera og Mowgli var andre figurer som
ble dramatisert fram av denne spennende boka.
Arnlaug er friluftsmenneske og brakte naturgleden
videre med mange fine utekvelder med Ulvungene
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sine. Det var gutter som da var åtte og ni år. Etter
Ulvetida gikk de så over til Speideren i Hana eller
Sandnes.
I 1.Høyland KFUM, som guttespeideren ble kalt
den gang, var Jan Oftebro den trofaste troppsleder
i
mange år. Han fikk med seg andre voksne som
ledere, for troppen vokste og oppgavene ble mange.
Helge Berge ble med i 1971 og Olav Sandvik noen år
senere.
KFUK/KFUM – speiderne var nær knyttet opp mot
kirken og var med på speidergudstjenester og
spesielle arrangementer. Overnattingsturene til
Kubbetjørn med påfølgende friluftsgudstjeneste
søndagen, er kanskje noe mange husker. Det startet
allerede i 1970 og dette arrangementet lever
fremdeles. Normalt møtes over 100 mennesker
til gudstjeneste ved Kubben den søndagen.
Pinseleirene inne på Horve2, ble arrangert flere år
på rad. Det var minnerike dager der alle speiderne
i Høyland og Figgjo deltok. Speiderne fra Hana har
i årenes løp deltatt på mange forskjellige krets- og
landsleirer. St.Georgsdagen ble feiret sammen
med alle de andre speiderne i Sandnes og det ble
fine markeringer av et av speidernes store idoler,
han som løste den Gordiske knute, symbolet på
ondskapen iblant oss.
Speiderhytta i Madland ble kjøpt av Skiforeningen
rett før jul i 1979. Den var stor, med 30 faste
køyplasser, og gulvareal på 340 kvadratmeter.
Et eget hyttestyre ble etablert, og skulle sørge
for vedlikehold, dugnader og utleie til andre
speidergrupper og lag. Egen patruljehule ble også
laget. Hytta fungerer bra den dag i dag.

Rover og Ranger-laget ble startet i 1976. Da var
de som startet først som ulvunger hos Arnlaug,
så gamle at de begynte på videregående skoler,
og følgelig hørte de hjemme i et R/R-lag. Ledere i
starten var Helge og Anne Sofie Berge. En tid var
dette R/R-laget det største i Norge med over 40
medlemmer. Etter noen år overtok Cato Bjerkeli
lederansvaret. Senere er ledere valgt blant

medlemmene i laget.
Etter noen år ønsket skolen på Hana, lokaler i
Betel. Da på grunn av utbygging og store barnekull.
Dette medførte at speiderne måtte finne seg
andre tilholdssteder. Og etter en periode med
omflakkende tilværelse, ble huset nederst i
Høgevollsveien benyttet i noen år. Men da
dette omsider skulle rives, ble det nåværende
speiderhuset i Skippergaten kjøpt. Dette skjedde i
1992 med god hjelp fra Gaute Rostrup Helge Wiig og
Kjell Olav Sømme.
Speiderbevegelsen på Hana vokste i størrelse etter

gode støttespillere blant guttene i den perioden
han satt som leder. I denne perioden fikk Geir i
stand et samarbeid med Asperholen barnehage om
bygging av en gapahuk ved kirken. Olav Sandvik
var med som teknisk konsulent og i midten av
august 2005 var prosjektet gjennomført – til glede
for mange brukere. I denne tiden kom saken om
sammenslåing av KFUK og KFUM opp til debatt, og
11. oktober i 2003 skjedde så sammenslåingen av de
to forbundene. Gruppene på Hana fusjonerte og ble
til Hana KFUK-KFUM-speidere i januar 2005. Det ble
så valgt et Gruppestyre som ansvarlig organ. Disse
ble valgt: Dagrunn Sømme, Geir Berge, Marianne
Hov og Ola Andre Auestad. Dagrunn Sømme ble den
første felles gruppelederen.
Ola Andre Auestad overtok som gruppeleder i
perioden 2006 – 2010. Han var også aktiv som
ulveleder og troppsleder, og la ned mye tid og
arbeid i disse lederstillingene.

hvert, med deltakelse etter hvert fra hele Høyland.
Mange ble med i Speideren. Jan Oftebro skriver i en
innbydelse til hyttebesøk i Madland, at hytta skulle
betjene ca. 250 speidere i Høyland. På det meste var
det Ulveflokk, Meiser, to piketropper, en guttetropp
og ett R/R-lag. Så mange har vært innom Speideren
på Hana.
Eilif Skomedal overtok etter Jan Oftebro
som gruppeleder i 1997. Og Eilif forteller at
tilstrømmingen av gutter og jenter til Hanaspeideren
var ganske jevn. Spesielt gledelig var det at
så mange foreldre ble med som assistenter i
Ulvearbeidet. Han nevner også byggingen av en fin
gapahuk oppe på Sverre Watne sin eiendom på øvre
Hana. Den ble et fint samlingspunkt.
På KFUK-siden var det også stor aktivitet. Olaug
Refvem gikk inn som gruppeleder på slutten
av 80-tallet. Så overtok Irene Ottøy, deretter
Marianne Hov, så Målfrid Bjerkeli og dernest Lisbeth
Svebestad. Dagrunn Sømme var gruppeleder
da sammenslåingen mellom KFUK og KFUM ble
gjennomført i 2005. Av spesielle hendinger fra
denne tiden, husker Marianne Hov spesielt turen
med Vandrere sommeren 1991 i tre uker til Canada.
Ellers var det flere turer til London og Sveits som
satte gode minner.
I 2001 overtok Geir Berge som Gruppeleder og han
nevner Øystein Johnsrud og Ola Andre Auestad som

Øystein Johnsrud overtok som Gruppeleder i 2011.
Men allerede fra 2002 var han spesielt engasjert
sammen med Cato Bjerkeli i Madlandshytta og
vedlikeholdet der. En større vannlekkasje krevde
mye engasjement over lengre tid, men det hele ble
etter hvert ordnet, og driftsmessig balanserer den
så noenlunde, sier Øystein. Det viser seg at Øystein
har en egen evne til å fordele ansvar til mange, og
ledersituasjonen i Hanaspeiderne gjenspeiler dette
i dag ved sitt mangfold. Gruppestyret i skrivende
stund består av:
Øystein Johnsrud (leder) Ingvild Kjosavik (nestleder)
Ola Andre Auestad og Tom Nielsen.

Mange flere burde vært nevnt i denne oversikten,
for det finnes en drøss med andre som har gjort en
kjempejobb i speiderarbeidet i Hana. Men på grunn
av plasshensyn må vi bare hedre dere med å si takk
for all innsatsen. Dere må selv ta imot denne takken
dere som vet at dere har vært med og bidratt i
arbeidet – hjertelig takk!
5

