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Engang-Alltid har i året 2016 hatt 6 møter med besøk av dyktige foredragsholdere. Temaene har 

vært: 

- etterjulssamling med fin juletale ved frelsesoffiser Brit Knedal, og musikalsk underholdning ved   

  kantor Sølvi Ådne Holmstrøm; 

- sagn og dikt fra Telemark ved speidervennen Betten Gundersen; 

- i april besøk av Asgeir Føyen som fortalte om det viktige arbeidet som gjøres for unge i    

  distriktet på Abildsø gård.  

- høsten startet med et møte viet arbeidet for og blant barna i Ilula, Tanzania; vi fikk se og høre  

  om utviklingen der av Drevlands fra Kragerø, som har vært der i lange perioder. 

- Sveits opplevelser var selvfølgelig tema for ett av møtene våre - i ord og bilder; 

- På høstens siste møte tok gildevenn Knut Jorde oss med til Svalbard i ord og bilder. 

  

Den 22/2 arrangerte vi den felles lederfesten for OG'ere og E-A'ere med stor deltakelse - hele 55 

stykker. Den 4/3 deltok vi i markeringen av Kvinnenes internasjonale bønnedag. Vi feiret 17. mai 

med konsert i Konserthuset, og i desember var vi 32 stykker på Filharmoniens julekonsert. På 

våren var vi 20 stykker i Det nye teater og så «Den glade Enke». Vi deltok i K-speidernes 

stiftelsesdag, og i 70-års-jubileet for treningsstedet vårt, Nordtangen, på Hadeland. Dagsturen ble 

en spennende tur rundt i Oslo, med en dyktig Oslo-guide, som viste oss Oslo Rådhus, 

Vikingeskipsmuseet og Vigelandsanlegget, og vi lærte masse nytt og spennende. Ved St. Hans 

tider var 11 av oss på det store E-A stevnet på Vikersund.  

 

Årets høydepunkt ble turen til Sveits 12.- 19. juli 2016, med opphold i vakre Adelboden, besøk på 

Our Chalet og på Jungfrau Joch, 3.454 m.o.h.  Mange fine fjellturer til fots hadde vi, vår høye 

alder til tross. Med en gjennomsnittsalder på 78 år ble det en uforglemmelig tur for alle fjorten 

deltakerne.  

 

Gruppen har i 2016 hatt: 37 fullt betalende medlemmer og 10 støttemedlemmer, tils. 47 

medlemmer.  

 

Vi er stadig engasjert i Ilula-prosjektet. Mange av oss er faddere, og betaler skolepenger for barna. 

Andre har valgt å støtte enkeltprosjekter, som vedlikehold av bygninger etc. Høsten 2016 pakket 

vi og sendte tilsammen 11 kasser av 8-10 kilo hver, med julegaver og andre nyttige ting. Tidligere 

på året sendte vi 6 kasser.  

Vi støtter også Frelsesarmeens arbeid på Haiti, og gir en gave til Nordtangen hvert år. Det betyr 

mye for oss å være med på å støtte disse prosjektene, og selvfølgelig betyr det aller mest å støtte 

arbeidet i Ilula, Tanzania.  

 

Vi takker Oslo krets av K/M speiderne for samarbeid, og støtte, og for at dere regner med oss.  

 

 

Oslo, 15/1/2017 

 
 

 

Kari Saxrud Gundelsby 

sign. 


