
Vågsbygd 23.09.19 

Søknad om økonomisk støtte 

Syvende Kristiansand sjøspeidergruppe er igang med byggingen av en fin gapahuk på Bjørkedalsheia i 

Vågsbygdskauen. Vi fikk penger av NyeVeier til å opparbeide et nytt turmål da vårt gamle sted ble 

ubrukelig pga nye E39. Pengene fra NyeVeier var nok til å bygge en liten gapahuk, lik den gamle. Vi 

ønsket derimot å benytte sjansen til å lage et mer hensiktsmessig turmål for flere folk. Vi har oppskalert 

til en større vinkelgapahuk, og planlagt for både utedo og låsbar bod til speiderutstyr og ved. Grunneier 

Alf Augland har stilt et nydelig sted til vår disposisjon, og råbygget er alt reist av Skjærgårdsbygg fra 

Flekkerøya. Vi er nå igang med innspurten, og frivillige jobber jevnt og trutt både inne på heia og i 

kulissene i Vågsbygd for å lose prosjektet i havn. Vi mangler nå ca kr 30000,- for å komme helt i mål, og 

sponsorjakten er igang. 

 

Denne gapahuken er ikke bare for sjøspeideren! Det har hele veien vært en forutsetning at stedet skal 

være åpent for almennheten når speiderne ikke bruker det. Og når vi snakker om speidere, så snakker vi 

ikke bare om sjøspeideren. Vi står som eiere og er ansvarlige for bygget, men i vår kontrakt med Alf 

Augland er det presisert at «speidere i Vågsbygd» skal ha en forrang fremfor «allmennheten». Vi regner 

med at både Frikirkespeiderne og KM-speiderne kommer til å bli flittige brukere. Representanter for 

begge disse gruppene har allerede vært med og jobbet inne på heia, så her er vi i ferd med å bygge 

broer mellom speidergruppene i Vågsbygd. 

For å gjøre stedet mer brukervennlig har vi som sagt valgt å sette opp en utedo. Og det er her Vågsbygd 

kirke kommer inn i bildet. Speiderne har lange tradisjoner med å bygge utedoer som ser ut som små 

kirker, og de har fått navn etter dette. Ved speiderhytta Hotellet ligger utedoen «Kapellet» og ved 

Langevannshytta, som vi disponerte i mange år, ligger doen «Katedralen». Doen ved den nye gapahuken 

blir spissere enn Vågsbygd kirke, og vil ved den offisielle åpningen den 3.november få det klingende 

navnet: «Bjørkedalsdomen» (men hysj! Navnet er fortsatt hemmelig:-). 

Vi synes det hadde vært utrolig gøy om Vågsbygd kirke kunne tenke seg å være med på å støtte denne 

do(m)en. Det hadde vært en morsom gest til Vågsbygds befolkning, samtidig som det vil komme mange 

speidere og turfolk til gode. 

Vi vet at kirka har mange prosjekter på gang som krever penger. Dette er et prosjekt litt utenom det 

vanlige. Prosessen har vært svært lang, og mange er interessert i hvordan det går med speidernes nye 

turmål. Vi tror det vil gi en positiv blest at kirka er med å bidrar. Vågsbygd Menighet ønsker å være en 

kirke for folk flest. Dette er et tiltak som kan være med på å flytte kirka ut av kirkerommet. 

Vi trenger totalt kr 30000,- for å komme i havn, men vi ber ikke om så mye. Alle monner drar, om det så 

er ett par tusenlapper. Det får bli opp til dere hvor mye dere evt ønsker å bidra med. Vi håper dere vil 

være med på dette prosjektet. Om ikke det vil være penger å hente ber vi om at vi i det minste kan få et 

Nytestamente til bruk i stille stunder. 

 

Med vennlig hilsen 

Kjartan Nordby og Frode Flatnes    
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