
1. En speider er åpen 
for Gud.

”Ditt ord er en lykt for min fot 
og et lys for min sti”

(Salme 119,105)

Tenk over: 
Er du åpen for Gud og hans ord? Lytter 
du når vi har andakt eller er hodet fullt 
av andre tanker?



2. En speider er en god 
venn.

”Du skal elske din neste 
som deg selv.” 

(Matt 22,39)

Tenk over: 
Prøver du å være en god venn som  
stiller opp for andre?



3. En speider kjenner og 
tar vare på naturen.

”Råd over fiskene i havet og over 
fuglene under himmelen og over 

hvert dyr som rører seg på jor-
den.” 

(1 Mos 1,28)

Tenk over: 
Når du er ute i naturen, etterlater du 
deg annet enn fotspor?



4. En speider er til å 
stole på.

”Jeg gleder meg over at jeg kan 
stole på dere i ett og alt. ”

(2. Kor 7,16)

Tenk over: 
Kan dine venner stole på deg?



5. En speider en nøysom.

 ”Ja, gudsfrykt med nøysomhet er 
en stor vinning. For tomhendte 

kom vi inn i verden og tomhendte 
må vi forlate den. Har vi mat og 
klær skal vi nøye oss med det.”

(1. Tim 6,6-8)

Tenk over: 
Må du ha siste mote av alt?
Kan du klare deg med mindre?
Kan du gjøre noe med det du alt har 
slik at du ikke må kjøpe nytt?



6. En speider arbeider 
for fred.

”Men jeg sier dere: Elsk deres 
fiender, velsign den som forban-
ner dere, gjør godt mot dem som 

hater dere, og be for dem som 
forfølger dere.”

(Matt 5,44)

Tenk over: 
Kan du gjøre noe for å skape fred?
Kanskje ikke i hele verden, men blant 
vennene dine. Eller i klassen din. Eller 
hjemme rundt middagsbordet.



7. En speider tar ansvar 
og viser vei.

”Det du vil andre skal gjøre mot 
deg, skal du gjøre mot dem.” 

(Den gylne regel, Lukas 6,31)

Tenk over: 
Hjelper du til i patruljen slik at dere får 
bra samhold? 


