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TAKK FOR MEG  
Leder

INNKALLING TIL  
LANDSTING 2019
Landstinget er KFUK-KFUM-
speidernes øverste myndighet, og 
bestemmer retningen for organisasjo-
nen. I 2019 arrangeres landstinget i 
Rogaland.

FISKELYKKE I HØSTMØRKET
Å fiske i innsjøer er ofte en tålmodig-
hetsprøve, og for mange ender det 
resultatløst. Kan fiskelykken forbe-
dres ved å ta mørket til hjelp?

GENERALSEKRETÆRENS 
HJØRNE
Vi heier på ungdommen! 
Generalsekretær Svein Olav Ekvik  
har ordet. 

LANDSSTYRET HAR ORDET
Det er 15 år siden KFUK- og KFUM-
speiderne ble til en organisasjon. 
I anledning jubileet ser Gunvor og 
Sindre tilbake på hva vi har fått til. 

JESUS METTER FEM TUSEN 
Andakten er skrevet av Brage 
Midtsund.

Foto: H
elene M

oe Slinning

ROVERSIDENE
Hvem vant roverfemkampen, og 
hvorfor arrangerte Rogaland et eget 
Pyromat-kurs?

FORBUNDSNYTT
Store og små nyheter fra 
organisasjonen.

SPEIDERSTRIKK 
Strikk den nydesignede speiderkofta og 
speidergenseren - oppskriften  
finner du her!

QUIZ
Frisk opp dine speiderkunnskaper med 
lederforums quiz.

GDPR
Hva har det å si for speiderledere?

NÅ KAN KURSENE  
KOMME TIL DEG!
Synes du det er langt å reise på for-
bundskurs? Sunnmøre krets arrangerte 
kurset Turledelse Kano, med kursledere 
bestilt fra forbundet.

MITT FJELL
Tore André Undrum forteller om sitt fjell: 
Kirkefjellet.

ARRANGEMENTSINFO
Aktuelle arrangementer.
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Takk for meg!

I OMTRENT ETT ÅR har jeg fått låne verdens beste jobb, i det som 
jeg er overbevist om at er verdens beste organisasjon. Det har vært 
både inspirerende, utfordrende og fullt av gode opplevelser. Derfor 
er det med en god blanding av takknemlighet og vemod at jeg nå 
overlater tømmene tilbake til Ragnhild Erevik Fosse. 

I LØPET AV dette året har jeg fått bli kjent med mange utrolig dyk-
tige frivillige som gjør en uvurderlig innsats for forbundet, mange 
litt gjemt i kulissene. I denne siste lederen vil jeg benytte sjansen 
til å få nevne noen av dem.

TAKK TIL LARS, Audun, Thomas, Harald, Håkon, Othelie og alle 
dere andre som tar bilder og video på forbundets arrangementer. 
Dere gir den bittelille kommunikasjonsavdelingen vår superkrefter, 
og gjør at vi kan få til utrolig mye med lite. Takk til Astrid-Amalie, 
Maria, Stine, Gøril, Johanne, Silje, Kristin, Viktoria og alle andre 
som skriver saker for bladene våre, og sørget for at vi i sommer 
hadde en leiravis med høyere publiseringstakt enn mange ekte 
aviser. Takk til Kine og Katrine som ledet kommunikasjonsetaten 
på Futura med stødig hånd, imponerende organisatoriske evner og 
massevis av omsorg.

I LØPET AV det siste året har jeg fått se hvordan barn og unge 
gjennom speideren får oppleve fellesskap, personlig utvikling, 
friluftsliv, samfunnsengasjement og kristen tro. Det er et viktig 
oppdrag, og et oppdrag som løses hver eneste uke takket være 
dyktige unge og voksne som gir av sin tid og sitt engasjement. Det 
er et privilegium å få jobbe med så mange mennesker som virkelig 
tror på og brenner for det de driver med, og en glede å arbeide i et 
fellesskap der alle hjelper hverandre. Når mange drar sammen er 
det utrolig hva man kan få til. 

Det er et privilegium å få jobbe 
med så mange mennesker  

som virkelig tror på og brenner 
for det de driver med.

MILJØMERKET
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LANDST ING 2019

LANDSTINGET ER KFUK-KFUM-speidernes 
øverste myndighet, som møtes annethvert år. 
Her drøftes blant annet strategi, endringer i 
lovverket, godkjenning av langtidsbudsjet-
ter og kontingent, og det velges landsstyre 
for neste periode. Har du lyst til å delta, må 
du velges som delegat på kretsens årsmøte. 
Grunnreglenes § 8.2 fastsetter hvor mange 
fra hver krets som reiser med stemmerett 
til landsting (det er også mulig å delta uten 
stemmerett). Bli med på å forme organisasjo-
nens framtid!

INVITASJON

Landsting 2019 avholdes 5.–7. 
april på Quality Airport Hotel 
Stavanger, med Rogaland KFUK-
KFUM-speidere som vertskap.

Landstinget vil blant annet diskutere følgende saker: 
• Ny strategi for 2020–2025
• Lovendringer. 
• Saker innsendt av rovertinget og 

patruljeførertinget. 
• Valg av nytt landsstyre, representantskap til 

Speidernes fellesorganisasjon og andre komiteer. 

Roverkongressen og patruljeførertinget velger hver 
fire representanter til landstinget. Roverkongressen 
holdes 8.–10. februar i Asker, og patruljeførertinget 
holdes 8.–10. mars på Nordtangen. Dette er viktige 
arrangementer som sørger for demokratiopplæring 
og ung påvirkning i organisasjonen, og fokuserer spe-
sielt på aktuelle landstingssaker som angår alders-
gruppen. Gruppene oppfordres sterkt til å sende 
sine aktuelle representanter på roverkongressen og 
patruljeførertinget. 

LANDSTING 2019

LANDSTING 2019

Valgte delegater fra kretsene, 
patruljefører- og roverrepre-
sentanter, landsstyret, ansatte 
og observatører (må meldes til 
forbundskontoret). 

5.–7. april. 

Quality Airport Hotel 
Stavanger. 

Innen 8. mars til forbunds-
kontoret (post@kmspeider.no/ 
22 99 15 50.) 

TEKST > Svein Olav Ekvik //
FOTO > Håkon Kristoffersen //
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Kan du tenke deg å stille til valg?
TEKST > Ragnhild Stokke Lundetræ //

Valgkomiteen søker kandidater til en rekke nasjonale 
verv i organisasjonen. Det skal velges nytt landsstyre, 
bestående av landssjef, viselandsjef, seks styremed-
lemmer og to varamedlemmer. I tillegg til dette skal 
det velges fire representanter til representantskapet i 
Speidernes fellesorganisasjon (Spf), ny kontrollkomité 
bestående av leder og tre medlemmer, samt ny valg-
komité. Vi er ser etter engasjerte og motiverte ledere som 
er villige til å jobbe for KFUK-KFUM-speidernes mål og 
visjoner. Kjenner du noen som bør få utfordringen, eller 
kunne du selv tenke deg å stille til valg? Ta kontakt med 
oss i valgkomiteen på valgkomite@kmspeider.no.

HVA VIL DET SI Å SITTE I LANDSSTYRET?

Landsstyret leder organisasjonen mellom landstingene. I inneværende 
styreperiode har styret lagt opp til fire møtehelger i året. I tillegg har 
alle i landsstyret ulike ansvarsområder og representasjonsoppdrag, for 
eksempel rollen som programansvarlig, International Commissioner 
for WAGGGS/WOSM, eller som styremedlem i SPF. Hovedfokuset til 
landsstyret er å arbeide med forbundets strategi, samt følge opp og å 
videreutvikle denne. Videre forvalter og fordeler landsstyret forbundets 
ressurser innenfor budsjettene satt av landsting.

Har du spørsmål eller tips til aktuelle kandidater? Ta kontakt med oss 
på valgkomite@kmspeider.no.

Valgkomiteen består av Ragnhild Stokke Lundetræ, Anders Østeby og 
Mia Karine Johansen.  

LANDSTING 2019
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FISKELYKKE 
I HØSTMØRKET

FR ILUFTSL IV
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Å FISKE I INNSJØER i skogen og på fjellet 
er ofte synonymt med mye venting, repetitiv 
kasting - og mer «steinbitt» enn nærkontakt 
med fisk. Opp igjennom årene har jeg forsøkt 
meg på en lang rekke ulike teknikker for å 
overliste ørreten. Jeg har fisket med sluk, 
wobbler, jigg, dupp og søkke, jeg har prøvd 
en rekke forskjellige varianter av isfiske og 
jeg har til og med lært meg fluefiske. En fel-
lesnevner for alle disse forsøkene er at jeg 
har fått langt mer mosjon enn jeg har fått 
fisk. 

Et par fisketurer uten napp kan demotivere 
selv den mest ivrige fisker, så på vegne av 
Lederforum satte jeg tidligere i høst i gang 
jakten på ekte fiskelykke. I et forsøk på å 
knekke koden til hvordan jeg kan forbedre 
fiskelykken har jeg lest fiskebøker, jeg har 
lest sider opp og sider ned på forskjellige 
nettforumer og jeg har snakket med erfarne 
fiskere. Et svar som kom opp gang på gang 
var «harving».

UTEN UTSTYRSPRESS
I følge «Sportsfiskerens leksikon», en mur-
stein i to bind som jeg en gang plukket med 
meg fra et antikvariat, er harving «kanskje 
den mest fascinerende form for markfiske». 
Kort fortalt går det ut på å fiske i tussmørket 
på høsten og sensommeren, når ørreten er 
mindre redd og beveger seg nærmere land 
for å spise. Hvis slukfiske er som å sitte på 
post på elgjakt, er harving som smygjakt. 
Det gjelder å være stille, unngå tramping og 
å bruke lykta så lite som mulig så man kan 
komme tett på fisken uten å skremme den.

Mange friluftsaktiviteter krever ofte mye og 
dyrt utstyr. Sånn er det ikke med harving. 

«Det napper nemlig best, biter nemlig best når 
sjø og himmel går omtrent i ett» sang Lillebjørn 
Nilsen. Men i følge både fiskebøker og eksperter 
er det høstmørket, og ikke regnvær, som er  
fiskerens beste venn. Bli med Lederforum på 
jakten etter skikkelig fiskelykke!

Det kan også være litt av grunnen til at ikke 
så mange kjenner til det. Det er lite penger å 
tjene på å selge utstyr når alt man trenger er 
en krok, en god tugge meitemark og en hvil-
ken som helst fiskestang. Tradisjonelt brukte 
man lange bambusstenger for å klare å få ut 
marken. Med tynne moderne fiskesnører er 
det vanligst å bruke en helt vanlig fiskestang 
med haspelsnelle.

SPENNING
Bevæpnet med ny kunnskap, en boks mark 
og fluestanga mi, drar jeg ut i Østmarka for 
å prøve fiskelykken i et lite skogsvann ikke 
langt hjemmefra. Tjernet ligger rett ved en 
populær tursti med mye folk, men rapporter 
sier at det skal finnes fin fisk her om man er 
tålmodig. Jeg er framme rundt klokken 17, i 
god tid til å finne fram fiskeutstyret og prøve 
meg fram litt før det blir mørkt. Etter å ha 
grilla et par pølser på et lite bål er det i ferd 
med å skumre, så jeg trer mark på kroken og 
sniker meg bort til vannkanten.

Et par spennende timer senere er jeg klar 
til å konkludere. Det er blitt så mørkt at jeg 
knapt klarer å se fiskestanga foran meg, og 
jeg burde kanskje også hatt litt varmere klær 
på meg. Men spenningen har vært til å ta 
og føle på. Å være helt stille, snike seg fram 
i vannkanten, og å høre fisken vake der ute 
i mørket er en helt annen opplevelse enn å 
stå å kaste med sluk. Jeg har hatt akkurat 
like lite fiskelykke som tidligere, men en ting 
til er også soleklart – dette SKAL jeg gjøre 
igjen! Neste tur er allerede planlagt.

Lederforums beste tips
1. Husk hodelykt. Det er ikke lett å  

forflytte seg i mørket, og enda  
vanskeligere med fiskestang. Bruk 
lykta så lite som mulig, så du ikke 
skremmer fisken.

2. Ta en runde med fiskestanga før det 
blir mørkt. Det er veldig vanskelig å 
finne fiskeplassene i mørket hvis du 
ikke allerede vet hvor de er. Er du 
heldig biter fisken i dagslys også.

3. Ta med en venn. Selv for garvede 
turfolk kan det være skummelt å 
snike seg rundt helt alene i mørket. 
Jeg kunne se lyset fra nærmeste 
turvei, men kjente likevel mørke-
redselen komme snikende. 

Harving
Tre en håndfull mark på en krok. Vipp 
eller kast markklysa forsiktig ut, hvis du 
tar i for hardt vil marken bare løsne fra 
kroken. Du trenger ikke kaste langt, for i 
mørket går ørreten gjerne helt inne langs 
med land. 

Dra markklysa bortover vannet i litt rykk 
og napp så den lager striper i vannover-
flaten. Poenget er at ørreten skal tro at 
den store markklysa er et stort insekt eller 
en frosk som svømmer på overflaten.

Når fisken tar agnet er det viktig å gi 
slakk. Senk stangtuppen og slå opp 
haspelen så fisken kan dra av gårde med 
agnet uten at snøret strammer. Det er vik-
tig å telle til ti før du strammer til, ellers 
drar du bare marken ut av munnen på 
fisken før den får slukt kroken.

HUSK FISKEKORT!

TEKST> Geir Storli Jensen //
FOTO > Odd Tore Saugerud //

Foto: Geir Storli Jensen
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DENNE HØSTEN fyller vi 15 år 
som felles forbund. Slike jubileer 
kan bringe frem mange minner 
fra tiden man har hatt sammen. 
Forhåpentligvis er det mange gode 
minner, og færre dårlige. 

FOR VÅR EGEN DEL knytter ofte 
mange av minnene seg til personer vi 
har møtt og sett opp til. På veien fra 
å være et speiderbarn til å være vok-
sen leder er det mange som har satt 
igjen spor i hvem vi er. Kanskje var 
Baden-Powell din store helt? Kanskje 
Margrethe Parm? Eller kanskje det er 
noen du har en nærere relasjon til? 

MANGE AV DERE som er rovere og 
ledere har vært med i mange år, men 
det er også mange av dere som har 

hatt en annen vei inn. Hva gir deg 
energi til å fortsette? Du som er med 
fordi en annen leder inspirerer deg, 
du som ser speiderne mestre gang 
etter gang, du som kjenner at du er 
med og betyr en forskjell i andres liv. 
Hvem er dine forbilder? Og hvordan 
er DU som forbilde?

DET ER ET FAKTUM at du som 
speiderleder i dag er noens forbilde. 
Kanskje det er på grunn av hvem du 
er, en enkeltstående hendelse, eller 
rett og slett bare fordi du er med og 
gir gode opplevelser i trygge rammer 
hvert eneste møte og tur. 

VI HEIER PÅ dere som gjennom de 
siste 15 årene har vært gode forbilder 
og som ved deres evner, egenskaper 

og engasjement har skapt 15 år med 
gode opplevelser – for speidere, 
ledere og foreldre. 

VI GLEDER OSS definitivt til å se hva 
de 15 neste bringer!

Speiderhilsen
Gunvor, landssjef, og  
Sindre, viselandssjef

OPERASJON DAGSVERK (OD) er 
akkurat over, og KFUK- KFUM-
bevegelsen har vært i offentlighetens 
søkelys. På OD-dagen gir tusenvis 
av ungdommer en dag av sin utdan-
ning til å vise støtte og solidaritet 
med ungdom i andre land. Med fokus 
på menneskeverd, rettigheter og 
ungt engasjement mobiliserer OD 
gjennom KFUK-KFUM Global res-
surser til KFUK- og KFUM-partnere 
i Palestina som går til rehabilitering 
og traumebehandling, opplæring 
i likestilling og rettigheter, skole-
ring i ikke-voldelig motstand mot 
okkupasjonen, yrkesveiledning og 
jobbskaping. OD ble i år utsatt for 
grove angrep fra voksne som opp-
fordret til å boikotte aksjonen, og det 
var gjennom flere uker viktig å vise 
de tusenvis av ungdommene som 
deltok på OD-dagen, at vi heier på og 
støtter dem! Gjennom leserinnlegg, 
kommentarer, likes og heiarop har 

det vært fantastisk å se hvordan hele 
KFUK-KFUM-bevegelsen har støttet 
opp om OD og ungdommene. 

KFUK-KFUM-SPEIDERNE jobber 
med ny strategi for 2020–2025, og 
i dette arbeidet har medlemmene 
hatt mulighet til å være med å si sin 
mening, blant annet gjennom en 
spørre undersøkelse som gikk bredt 
ut i organisasjonen. 1218 respon-
denter svarte, og over halvparten av 
disse er under 26 år! Svarene ble 
brukt i arbeidet med utkast til ny 
strategi for 2020–2025 ble drøftet 
på Kretsforum i oktober. Der var det 
stort engasjement, og mange innspill 
til arbeidsgruppen som skal finpusse 
strategien før den skal til landsstyret 
og senere til vedtak på landsting 
i april. Rovernemnda og rover-
kontaktene har også deltatt aktivt og 
organisasjonens unge stemmer har 
satt sitt tydelige preg på strategien. 

I ARBEIDET MED strategien har 
mange ønsket et fokus på hvordan vi 
rekruttere og løfter fram nye ledere. 
Både hvordan vi får frem gode leder 
internt fra organisasjonen og hvordan 
vi rekrutterer nye. Ungt lederskap 
– voksent nærvær er en flott parole. 
Hvordan kan vi lykkes enda bedre 
med å løfte fram flere unge ledere, og 
samtidig være tydelige på verdien av 
alle voksne som støtter opp, veileder 
og er der når det er behov for det? 
Dette er en av tingene vi skal lykkes 
enda bedre med i årene som kom-
mer. I mellomtiden er vi som ledere 
i KFUK-KFUM-speiderne hver uke 
med på å heie frem barn og unge 
som får nye utfordringer, oppgaver 
og ansvar. Takk for at du er med i 
heiagjengen!

Speiderhilsen, 
Svein Olav, generalsekretær

> L A N D S -
S T Y R E T 
HAR ORDET

>GENERAL-
SEKRETÆRENS
H J Ø R N E

> Svein Olav Ekvik,  
generalsekretær //

GRATULERER!

VI HEIER PÅ UNGDOMMEN
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ANDAKTEN

JESUS VAR en populær mann! Han skulle egentlig bare opp i fjellet og 
snakke med disiplene sine. Så fulgte over 5000 mennesker etter. Men 
det var enda flere. For de 5000 var bare mennene. De hadde med seg 
kone og barn i tillegg! Mange hadde sett undrene Jesus gjorde og flere 
ville se og høre med egne øyne og ører.

MEN DET VAR blitt sent. Mange ble sultne. Disiplene så dette og sa 
det til Jesus. Jesus viste alltid omsorg for menneskene rundt seg. 
Noen ganger gjorde han undre for å hjelpe mennesker. Han vekket folk 
fra døde og en gang stillet han en storm.

DENNE GANGEN utførte han også et under, og han lot et lite barn bli 
midtpunktet! Det lille barnet hadde med seg en liten matpakke med 
fem fisk og to brød. Lite visste barnet at den enkle, lille nistepakken 
skulle mette mange tusen mennesker!

JESUS DELTE ut fisken og brødet, men det ble ikke tomt. To fisk 
og fem brød ble nok til å mette mange tusen mennesker. Det var et 
under! Underet viser at Jesus kan få til alt og at han har omsorg for oss 
mennesker.

DET LILLE BARNET med den 
enkle lille nistepakken fikk være 
med på denne store hendelsen. 
Jesus bruker ikke bare de som 
er flinke, store eller rike når han 
gjør noe viktig. Jesus lar barna 
være i sentrum.

GUD HAR LIKE STOR omsorg 
for oss som de tusenvis av men-
nesker Jesus delte nistepakken 
med. Gud gir oss kjærlighet. 
Dette får vi dele videre – selv de 
minste av oss!

TEKST > Brage Midtsund //
FOTO >  Helene Moe Slinning //

I anledning fisketipsene i denne utgaven  
av Lederforum har vi hentet fram en  

andakt fra Andaktsboka for oppdagere og 
stifinnere. Alle andakter ligger tilgjengelig i 

Aktivitetsbanken, og selve Andaktsboka  
kan kjøpes i Speiderbutikken.  

JESUS METTER FEM TUSEN

VI BER FOR

• De som går ensomme i møte med 
julen, og for at de blir innlemmet 
i gode felleskap og julefeiringer.

• Kalendersalget, og at flere skal 
få oppleve hvor bra det er å være 
speider.

• Oslo, Rogaland, Romerike, Sogn 
og Fjordane og Telemark kretser.

 

VI TAKKER FOR

• Alle nye ledere som har gjennom-
ført sitt første semester i høst.

• Et kretsforum med nyttige  
diskusjoner og gode samtaler.

• Fornøyde deltagere og vellykkede 
kurs og arrangementer denne 
høsten.
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ROVERSIDER

PÅ FREDAG STRØYMDE det på med deltakarar. Telta 
vart satt opp og etter kvart var det klart for teorioppgåva. 
Her vart kunnskapar som woodcraft, natur, samfunn, 
kultur og sport testa. Dei som ikkje deltok i femkampen 
var med på eit gjennsynstreff, der det var god stem-
ning med sosiale aktivitetar, medan femkamplaga 
konkurrerte. 

PÅ LAURDAG STARTA dagen med den valfrie oppgåva. 
Denne oppgåva gjekk ut på å lage eit ringspel med tre 
ringar. Det skulle vere funksjonelt, med tre spleisa rin-
gar, ha laget sitt særpreg og vere samanleggbart. 

DEN HEMMELEGE OPPGÅVA var å lage eit putetrekk til 
ære for roverane sitt 100-årsjubileum. Talet 100 skulle 
vere brodert på puta, i tillegg til laget sitt særpreg, med 
ulike broderingsteknikkar. Alle laga greidde å lage eit 
putetrekk, men nokre opplevde å få lite tid på slutten. 

SEINARE PÅ KVELDEN vart det servert god middag, 
og det var leirbål ute rundt bålet. Kvelden slutta med 
nattorientering. Det var vått, mørkt og nokon gjekk seg 
litt vill, men til slutt kom alle fram til Horve igjen der 
det venta pølser og varm kakao. 

PÅ SØNDAG VAR DET KLART for den actionfylte hinder-
løypa. Her fekk deltakarane prøve seg på mange ulike 
hinder som kravde både fysisk styrke og samarbeid. Alle 
laga kom heilskinna i mål og Fairytale var laget med 
best tid. Heilt til slutt skulle vinnaren kårast. Det var ei 
høgtidleg overrekking av diplom til dei tre beste laga, i 
tillegg til at vandreskjoldet skulle vandre vidare. Årets 
vinnarar av skjoldet var Fairytale, som vann femkampen 
med imponerande 500 av 500 poeng! Sjølv om ikkje 
alle laga fekk diplom, hadde alle det veldig kjekt. Takk 
til arrangørane for ein veldig kjekk roverfemkamp! 

Roverfemkampen på Horve 2 i 
Sandnes var reinspikka action, mykje 
regn og god stemning! Deltakarane 
kom frå nesten heile Noreg og til 
saman var det åtte lag som kjempa om 
å bli Noregs beste roverar.  

KAMPEN OM Å BLI
NORGES BESTE 
ROVERAR

TEKST > Heidrun Stokke //
FOTO > Lars Røraas //
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PYRO-MAT  
LOKKET ROVERE PÅ KURS

Rogaland krets har hatt flere kurs for rovere, og 
denne gangen var temaet «Pyro-mat». Til tross 
for at det var meldt pøsregn, møtte nesten 20 
rovere opp fra grupper i hele Rogaland. 

Kristina Auestad fra Hana KFUK-KFUM-
speiderne var kursansvarlig. Det var første gang 
hun arrangerte kurs alene.
– Sammenlignet med kurs for yngre speidere så 
har vi litt løsere program, så det er tid til roligere 
morgener og til å gjøre mer som man vil, for-
teller hun.
– Det sosiale var en viktig del av kurset, både for 
å skape nye vennskap, og fordi det er en viktig 
del av det å være rover.

Kristina er lei av at mange rovere er inaktive, og 
hun håper derfor at å arrangere roverkurs vil føre 
til flere aktive rovere i kretsen.
– Det er ingen eldre ledere på kurset så hele 
helgen blir mer som en tur hvor alle deler på 
ansvaret, forklarer hun.

TEKST OG FOTO > Astrid-Amalie Hetland //

1, 2 og 4 HINDER: Roverfemkamp er gøy,  
utfordrande og sosialt, med hinderløypa som  
eit møkkete høgdepunkt.

3 LAGSIGER: Til slutt var det laget Fairytale som 
stakk av med sigeren og vandreskjoldet.

1

2

3

4
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FORBUNDSNYTT
AKTIVITETSKALENDER, gratulasjonskort eller adventskalender? Årets 
inntektsaksjon er i gang, og som tidligere år innebærer det salg av 
aktivitetskalenderen. Samtidig arbeider et utvalg i forbundet nå med å 
undersøke mulighetene for fornyelse av inntektsaksjonen i årene som 
kommer. Gruppen har kartlagt hvordan dagens kalendersalg fungerer, 
og gjennom en spørreundersøkelse tidligere i år fikk de en lang rekke 
verdi fulle innspill fra ledere og frivillige.

I år har vi kalendersalg som tidligere, men fra og med 2019 vil det skje  
en eller flere endringer i inntektsaksjonen. Det er et mål at aksjonen 
skal fortsette å sikre forbundet stabile inntekter, både lokalt og nasjo-
nalt, på samme nivå som kalendersalget. Utvalget jobber nå med tre 
alternativer som skal kartlegges videre; salg av gratulasjonskort, salg av 
adventskalendere, eller å fortsette med salg av aktivitetskalenderen  
med små endringer basert på innspillene fra undersøkelsen. 

HAR DU INNSPILL til inntektsgruppen kan disse sendes på e-post til 
post@kmspeider.no eller ringe 22 99 15 50.

FRAMTIDEN FOR FORBUNDETS INNTEKTSAKSJON

Foto: Lars R
øraas

TAKK FOR ÅRETS 
HØYDEPUNKT!
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Vinner av gavekort  
i Speiderbutikken

– Det var en hyggelig melding å få, 
forteller Anders Kristoffer Kronborg til 
Lederforum. Han har blitt trukket ut 
som vinner av et gavekort til en verdi 
av 2000 kroner i Speiderbutikken, etter å ha svart på 
forbundets strategi undersøkelse.  
– I første omgang blir det ny speiderskjorte!

Undersøkelsen for ny strategi 2020–2025 som ble 
holdt i sommer hadde så mye som 1217 respondenter. 
Takk til alle som har deltatt og for gode svar til hva 
organisasjonen bør fokusere på de neste fem årene. 

KAN BLI BISKOP

MINNEORD 
BJØRG THORKILDSEN

BJØRG THORKILDSEN, tidlegare landssjef for Norges KFUK-
speidere, døydde 17. april, 95 år gammal.

DET VAR I vårdagane 1945 speidareventyret begynte for 
attenårige Bjørg, men då med full styrke. Ho fekk raskt til-
litsverv, først troppssjef og deretter krinssjef, og dermed var 
det gjort! Forbundet såg tidleg at jenta hadde leiartalent, 
både i samver med speidarjentene og i organisasjonsarbeid. 
Dette førte henne sidan inn i dei fleste viktige verv i Norges 
KFUK-speidere. Ein kan med rette seia at Bjørg «gjekk gra-
dene» raskt, og det galdt ikkje berre sjølve speidargradene!

I NÆR TO ÅR arbeidde ho ved det internasjonale speidar-
senteret Olave House og sidan som sekretær ved WAGGGS 
sitt verdskontor i London. Heime stod oppgåvene klare for 
henne, med ansvar for verdskonferanse på Dombås i 1952, 
leirsjef for to landsleirar, i tillegg til eit mangfold av organi-
sasjonssaker. Ho var viselandssjef og sidan landssjef for to 
periodar- frå 1972 til 1980.

I ALLE VERV og oppgåver arbeidde Bjørg målretta og med 
stor kjærleik for KFUK-speiding. Ikkje minst kom dette 
tydeleg fram i dei mange andaktane ho skreiv. Speiding for 
jenter var ei viktig sak i Guds rike. Dette formidla ho med 
stor styrke i det felles speidararbeidet i landet vårt, og ho var 
ein viktig medspelar for å skape gode samarbeidsrelasjonar 
mellom speidarforbunda.

BJØRG OG EKTEMANNEN Fredrik hadde ingen eigne barn, 
men gode tantebarn og tusenvis av «speiderbarn». Ho hadde 
ei eiga evne til å få kontakt med barn og begeistringa for 
kvarandre var gjensidig. Med sin utprega sans for humor og 
evne til treffande replikk var ho ei glede å samarbeide med. 
Bjørg var ein sjef som kunne skape fellesskap og inspirasjon. 
Ho hadde visjonar for KFUK-speiding, og dette gjekk som ein 
raud tråd gjennom det ho kjempa for. Ho «sette speidar spor 
og tente speidarild».

FRED OVER Bjørg Thorkildsen sitt gode minne.

Gunn-Bjørg Wisløff

MARTA BOTNE, som tidligere har 
vært generalsekretær i Norges KFUK-
speidere, kan bli den neste biskopen i 
Stavanger. Hun er en av fem kandidater 
som bispedømmerådet har nominert. 

– OM JEG BLIR BISKOP i Stavanger 
bispedømme vil jeg bidra til samhold og 
nytt mot, forteller hun til kirken.no.  
– Å bygge broer og tunneler for godt 
samhold, er et godt bilde på hvordan  
jeg vil være biskop.

I TIDEN FRAMOVER skal blant annet 
menighetsråd, kirkelige ansatte og ung-
domsrådet i Stavanger bispedømme gi 
sine anbefalinger, før Kirkerådet avgjør 
hvem som blir biskop på sitt møte 
24.–25. januar.

Foto: Privat

Foto: Speiderm
useet

Foto: Pressebilde

Bestillingsfristen til 
Globalaksjonsmateriell er 1. 
desember. Globalaksjonen 
2018-2019 handler om  
Sør-Sudan KFUK og målet 

vårt om å skape en verden uten 
fattigdom. Les mer om aksjonen og bestill materiell 
på kmspeider.no/globalaksjonen
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Gå vinteren i møte i strikkeplagg med speider- 
motiv! Her får du oppskrift på både kofte og  
genser med forbundsmerker, trær og telt. 

OPPSKRIFT OG FOTO > Helene Moe Slinning //

STRIKKEOPPSKRIFT

SPEIDERSTRIKK
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BÆRESTYKKET
Kofta strikkes ovenfra og ned. 
Legg opp 107 (111) 115 (121) 125 (129) m 
med bunnfargen på pinne nr. 2,5 og strikk frem 
og tilbake. 
1. pinne (vrangsiden): 1 vr, strikk (1 r, 1 vr) ut 
pinnen.
2. pinne (rettsiden): 1 r, strikk (1 vr, 1 r) ut 
pinnen. 
Gjenta pinnene 1-2 til arbeidet måler 2 cm. 
Strikk et knapphull på neste pinne fra rettsiden: 
Strikk til det gjenstår 9 m, fell av 3 m, strikk 
ut p. Fortsett i vrangbord, men legg opp 3 nye 
masker over de du felte av. Strikk til arbeidet 
måler 4 cm. 
Sett 11 masker i hver side på en tråd eller mas-
keholder. Disse er til knappestolper. Du har nå 
85 (89) 93 (99) 103 (107) masker igjen på 
pinnen. Bytt til rundpinne nummer 3 og strikk 
1 omgang rett der du legger opp 6 klippemasker 
midt foran. Klippemaskene telles ikke med i 
maskeantallet i de videre utregningene. Nå fort-
setter du rundt og rundt i glattstrikk med bunn-
fargen. (Klippemaskene strikkes som glattstrikk 
eller som 1 vr, 4 r, 1 vr.) 

ØKNINGER: Strikkes ved å løfte tråden mellom 
to masker opp på pinnen og strikke den vridd 
rett. 

ØKNING 1: Strikk 1 omgang med bunnfargen 
der du øker etter ca. hver 2. maske til 121 (127) 
133 (145) 151 (157) masker. Strikk 3 (4) 5 (5) 
6 (6) omganger rett med bunnfargen. 
ØKNING 2: På neste omgang øker du etter ca. 
hver 3. maske til 165 (175) 181 (193) 199 
(211) masker. Strikk 4 (4) 4 (5) 5 (5) omganger 
rett med bunnfargen. 
ØKNING 3: På neste omgang øker du ca. hver 
4. maske til 205 (215) 223 (241) 247 (259) 
masker. 
Strikk diagram 1. 
Strikk 1 (1) 1 (1) 2 (2) omganger med 
mønsterfargen.
ØKNING 4: Strikk 1 omgang med 

mønsterfargen der du øker til 217 (235) 253 
(271) 289 (307) masker. Strikk diagram 2, sett 
gjerne en maskemarkør mellom hver rapport 
(etter hver 18. maske) for å vite hvor i mønste-
ret du er hen. Det er 12 (13) 14 (15) 16 (17) 
mønsterrapporter. 
OBS: Merk økninger på diagrammets omgang 
15, 22 og 29 (økning 5, 6 og 7.) Merk at øknin-
gene skjer i mønsterfargen mellom trærne, 
teltene og forbundsmerkene, slik at rapporten 
blir 2 masker bredere for hver økning og det blir 
mer mellomrom mellom elementene jo lenger du 
kommer i diagrammet. 
ØKNING 5: Øk 2 masker per rapport som 
avmerket i diagrammet = 24 (26) 28 (30) 32 
(34) m økt. Du har nå 241 (261) 281 (301) 
321 (341) masker på pinnen. 
Fortsett på diagram 2. 
ØKNING 6: Øk 2 masker per rapport som 
avmerket i diagrammet = 24 (26) 28 (30) 32 
(34) m økt. Du har nå 265 (287) 309 (331) 
353 (375) masker på pinnen. 
Fortsett på diagram 2. 
ØKNING 7: Øk 2 masker per rapport som 
avmerket i diagrammet = 24 (26) 28 (30) 32 
(34) m økt. Du har nå 289 (313) 337 (361) 
385 (409) masker på pinnen. 
Strikk den siste raden i diagram 2. 
(Maskemarkørene du eventuelt satte inn i star-
ten av diagram 2 kan fjernes nå.) 
Strikk diagram 3. 
Strikk 1 omgang med mønsterfargen. 
ØKNING 8: Strikk 1 omgang med mønsterfar-
gen der du øker 24 (24) 24 (24) 12 (12) masker 
til 313 (337) 361 (385) 397 (421) masker. 
Strikk diagram 4. Strikk videre med bunnfargen 
til bærestykket uten halskanten måler ca 21 
(21,5) 22,5 (23) 24 (25) cm.*

Sett deretter inn markører for å dele opp til bol 
og ermer slik: 
Hvert forstykke: 45 (49) 53 (57) 59 (63)  
masker (klippemaskene kommer i tillegg). 
Hvert erme: 67 (71) 75 (79) 81 (85) m.
Bakstykket: 89 (97) 105 (113) 117 (125) m.

Damestr. XXS/10 år (XS/12 år) S 
(M) L (XL)
PLAGGETS MÅL: Overvidde: 70 (78) 
88 (97) 102 (111) cm. Hel lengde: 
60 (62) 64 (65) 66 (67) cm
STRIKKEFASTHET: 26 m glattstrikk 
= 10 cm på p. nr. 3
GARN: Rauma Finull eller annet 
tilsvarende garn som gir samme 
strikkefasthet
GARNMENGDE: 
350 (350) 400 (400) 450 (450) 
gram bunnfarge, f.eks mørk grønn.
100 gram mønsterfarge, f.eks hvit. 
Se fargeforslag til slutt i oppskriften.
VEILEDENDE PINNER: Rundpinne 
(40 og 80 cm) og strømpepinner, 
alle i nr. 2,5 og 3 
KNAPPER: 8–10 knapper (19–20 
mm store) 

OBS! STRIKK PRØVELAPP! Det er 
viktig at strikkefastheten overhol-
des. Blir strikkefastheten f.eks 24 
masker i stedet for 26, vil kofta bli 
en hel størrelse større i bredden. 
Får du flere enn 26 masker per 10 
cm, går du opp en pinnestørrelse og 
strikker ny prøvelapp. Får du færre 
enn 26 masker per 10 cm, går du 
ned en pinnestørrelse og strikker ny 
prøvelapp. Velg den som gir riktigst 
resultat. 

KOFTE

PRAKTISK INFO
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Sett ermemaskene på en midlertidig tråd. 
Fortsett å strikke bolen. 

BOLEN
Strikk rundt og rundt og legg opp 9 (9) 9 (13 
(15) 19 masker i armhulen (mellom forstykker 
og bakstykket.) Du har nå 197 (213) 229 (253) 
265 (289) masker (oppklippsmaskene ikke 
medregnet.)  Strikk rundt til koften måler 56 
(58) 60 (61) 62 (63) cm (ca 40 cm fra ermehul-
let) eller 4 cm kortere enn ønsket lengde. På den 
siste omgangen feller du av oppklippsmaskene. 
La maskene stå på pinnen mens du strikker 
ermene.

ERMENE
Ta maskene fra tråden over på strømpepinner 
nr. 3 og plukk opp 9 (9) 9 (13) 15 (19) m langs 
maskene du la opp i armhulen, i alt 76 (80) 84 
(92) 96 (104) masker. Sett en markør rundt den 
midterste masken du plukket opp. Dette er star-
ten på omgangen. Fortsett med bunnfargen, og 
fell 1 maske på hver side av markøren når ermet 
(målt på undersiden) måler 1 cm og deretter 
hver 3. cm, til du har 56 (60) 66 (72) 72 (78) 
masker på pinnen. Strikk til ermet måler ca 41 
(41) 41 (41) 43 (43) cm (eller 4 cm kortere enn 
ønsket lengde.) Bytt til pinne 2,5 og strikk en 
omgang rett der du feller jevnt fordelt til 54 (56) 
60 (62) 64 (66) masker. Strikk 4 cm vrangbord 
(1 r, 1 vr). Fell av med r og vr masker. 

MONTERING
Sy to maskinsømmer (eller tråkle/hekle med ull-
tråd dersom du har strikket i ubehandlet ull. NB! 
Ikke alpakka eller superwash!) midt foran, i opp-
klippsmaskene. Klipp opp mellom sømmene. 

Du kan nå velge om du vil strikke stolpene med 
eller uten belegg. Strikker du uten belegg, syr 
du heller på et bånd på baksiden som skjuler 
sårkantene. 

VENSTRE FORKANT (MED BELEGG)
Ta maskene fra maskeholderen over på pinne 
2,5. 
1. pinne (vrangsiden): 1 vr, strikk (1 r, 1 vr) ut 
pinnen.
2. pinne: (rettsiden): 1 r, strikk (1 vr, 1 r) ut pin-
nen. *Legg opp 4 m til belegg. 
3. pinne: 4 r, 1 vr, strikk (1 r, 1 vr) ut pinnen. 
4. pinne: 1 r, strikk (1 vr, 1 r) til det gjenstår 4 
m, 4 vr.
Gjenta p. 3-4. Når forkanten passer ned langs 
kanten på bolen (strekk litt i forkanten når du 
måler, den skal være litt strammere enn bolen) 
felles beleggmaskene av. Sett resten av maskene 
på en maskeholder. Sy fast kanten og belegget 
på vrangsiden. Sett merker for 8–10 knapper 
jevnt fordelt. Den nederste knappen skal plas-
seres midt på vrangborden nederst, som du enda 
ikke har strikket. Pass på å få samme avstand 
mellom knappene. 

* Vil du strikke uten belegg, dropper du bare å 
legge opp de 4 ekstra maskene og strikker hele 
forkanten i vrangbordstrikk som beskrevet.

HØYRE FORKANT (MED BELEGG OG 
KNAPPHULL)
Ta maskene fra maskeholderen over på pinne 2,5. 
1. pinne (rettsiden): 1 r, strikk (1 vr, 1 r) ut 
pinnen.
2. pinne: (vrangsiden): 1 vr, strikk (1 r, 1 vr) ut 
pinnen. *Legg opp 4 m til belegg. 
3. pinne: 4 vr, 1 r, strikk (1 vr, 1 r) ut pinnen. 
4. pinne: 1 vr, strikk (1 r, 1 vr) til det gjenstår 4 
m, 4 r.
Gjenta p. 3-4. Strikk ferdig som venstre forkant, 
men strikk inn knapphull tilsvarende merkene, 
som tidligere beskrevet.  Sy fast kanten og even-
tuelt belegget på vrangsiden. 

* Vil du strikke uten belegg, dropper du bare å 
legge opp de 4 ekstra maskene og strikker hele 
forkanten i vrangbordstrikk som beskrevet.

VRANGBORD NEDERST 
Sett maskene fra forkanter og bol inn på rund-
pinne nr. 2,5. Strikk 4 cm vrangbord som på 
forkantene, og fell av med r og vr m. 

Har du ikke strikket belegg, syr du et fint bånd 
over sårkantene på baksiden. 
Sy i knapper. 

TIPS!  Selv om mønsteret tar utgangspunkt i damestørrelser, passer både kofta og genseren 
like fint på gutter. Ta utgangspunkt i plaggets mål for å finne riktig størrelse. For å strikke 
større størrelser enn damestr. XL, kan du strikke med tykkere pinner og tykkere garn og 
øke lengden på ermer og bol tilsvarende, eller legge til flere masker. Husk at du bør ha hele 
mønster rapporter på diagram 2  - for hver størrelse er det ett forbundsmerke mer. 

Hvis du strikker 
uten belegg, kan 
du i stedet sy 
på et fint bånd 
over sårkantene 
for pyntens og 
beskyttelsens 
skyld. 
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DIAGRAM 1

DIAGRAM 3 DIAGRAM 4

DIAGRAM 2

mønsterfarge

bunnfarge

Start 
her

Start 
her

Start her

Start her

Gjenta

Gjenta

Gjenta

Gjenta

økning 5

økning 6

økning 7

PASSFORM 
Hvis du vil, kan du felle ca 10 masker i 

overgangen mellom bolen og vrangborden 

nede. Da blir vrangborden litt strammere. 

KNAPPER 
Knappene på den grønne voksenkofta er hånd-

laget av einer - skikkelige speiderknapper! 

FARGEFORSLAG 
Alle fargeforslagene er i Rauma Finull. 

Blå kofte: Blå 0438, lys grå 403. 

Gul kofte: Gul 417 og hvit 0401. 

Firefarget genser*: Grønn 4014 eller grønn 476, 

lilla 441, orange 4076, hvit 0401. Se eget firefarget 

diagram på kmspeider.no/speiderstrikk

GENSER
Legg opp (86) (90) 94 (98) 102 (106) masker på pinne nummer 2,5 og 
strikker rundt og rundt. Strikk til arbeidet måler 4 cm. Bytt til rundpinne 
nummer 3 og begynn på økning 1. Fortsett som i kofteoppskriften.  

Når bærestykket er ferdig (ved * i oppskriften) setter du inn markører for å 
dele inn til bol og ermer slik: 
Forstykket: 90 (98) 106 (114) 118 (126) masker. 
Hvert erme: 67 (71) 75 (79) 81 (85) masker.
Bakstykket: 89 (97) 105 (113) 117 (125) masker. 
Sett ermemaskene på en midlertidig tråd. 

Fortsett å strikke bolen. Strikk rundt og rundt og legg opp 9 (9) 9 (13 (15) 
19 masker i armhulen (mellom forstykker og bakstykket.) Du har nå 197 
(213) 229 (253) 265 (289) masker. Strikk rundt til genseren måler 56 
(58) 60 (61) 62 (63) cm (ca 40 cm fra ermehullet) eller 4 cm kortere enn 
ønsket lengde. Bytt til pinne nr. 2,5 og strikk 4 cm vrangbord (1 r, 1 vr). 
Fell av med r og vr masker. Strikk ermer som beskrevet i kofteoppskriften. 

En stor takk til alle  
prøve strikkere, modeller  
og andre bidragsytere!
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SKOG

1. Hvilke tre treslag er det mest av i 
Norge?

2. Hvor mange prosent av skogen består 
av disse treslagene?

3. Hvilket treslag ble brukt i vikingskipene?

4. Hvordan fraktet man vanligvis tømmer 
over lengre avstander før lastebilen?

SJØ

5. Hvilket hav må man krysse for å komme 
fra Norge til Danmark?

6. Hvilket havområde ligger mellom Norge 
og Storbritannia? 

7. Hva kalles havområdet mellom Norge, 
Island og Svalbard? 

8. Hvordan ser sjøspeidermerket ut?

QUIZ
Svar: 1) Bjørk, Gran og Furu, 2) Omtrent 90%, 3) Eik, 4) Fløting i elver, 
5) Skagerrak, 6) Nordsjøen, 7) Norskehavet, 8) Forbundslogo og et anker 
brodert i gull på mørkeblå bakgrunn, 9) 2469 m.o.h., 10) Telemark, 11) 
Stetind, 12) Dovre, 13) Redwoodtreet, også kjent som Kystsequoia, 14) 
Stillehavet, Atlanterhavet, Indiahavet, Sørishavet og Nordishavet (også 
kjent som Polhavet),  15) K2, 16) Slavasshøgda

RESULTAT
1–5 RETTE:  Du bør nok lese Speider håndboka om igjen.
6–10 RETTE:  Bra. Meld deg på Norsk Roland, så får du 
 enda flere poeng neste gang!
11–14 RETTE:  Du er en framtidig landssjef.
15–16 RETTE:  Selv Lord Baden-Powell ville ha  
 nikket anerkjennende.

FRISK OPP DINE SPEIDERKUNNSKAPER  
MED LEDERFORUMS SPEIDERQUIZ!

Sitter kunnskapene du har tilegnet deg i speidertiden  

fremdeles i, eller har du huller som bør fylles? I hver utgave  

av Lederforum kan du teste dine kunnskaper i tre typiske  

speiderkategorier, samt fire ekspertnøtter. Hva blir ditt resultat?

FJELL

9. Hvor høy er Galdhøpiggen?

10. Fra Gaustatoppen sies det at du kan se 
en sjettedel av Norge. Hvor ligger den? 

11. Hvilket fjell ble kåret til Norges nasjonal-
fjell av reiseradioens lyttere?

12. I 1814 avla eidsvollsmennene en ed 
om å være «Enige og tro», inntil hvilket 
fjellområde faller?

EKSPERTNØTTER

13. Hvilket treslag regnes som verdens  
høyeste?

14. Hvilke hav regnes ofte som de fem 
verdenshavene?

15. Hva heter verdens nest høyeste fjell?

16. Hva er det høyeste «fjellet» i Østfold?
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GDPR 
– Hva må speiderledere tenke på?

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 
(GDPR) er den nye personvernordningen fra 
EU. Formålet med den nye ordningen er å 
beskytte medlemmene våre mot at person-
data kommer på avveie, og gi dem retten til 
å kunne slette eller hente ut persondata om 
ønskelig.

HVA ER PERSONDATA OG SENSITIVE 
OPPLYSNINGER? 
Persondata er alle opplysninger som kan knyt-
tes til deg som enkeltperson. Eksempler på 
dette er navn, alder, bilder og e-postadresse. 
Ikke alle persondata er sensitive. Sensitive 
opplysninger aktuelle i speideren vil eksem-
pelvis være helseopplysninger, religiøs tilknyt-
ning og informasjon om politiattest.

Sensitive opplysninger  
aktuelle i speideren vil  
eksempelvis være helse- 
opplysninger, religiøs  
tilknytning og informa- 
sjon om politiattest.

GDPR

TEKST > Elise Irene Kjelling //

De siste månedene har de fleste av oss nok  
opplevd at innboksen fylles opp med epost om 
den nye personvernsordningen. Men ikke alle er 
klar over hvordan det påvirker speiderarbeidet.

HVA BETYR DETTE FOR DIN 
SPEIDERGRUPPE?
Våre medlemmer samtykker automatisk til at 
vi kan lagre persondata som navn og adresse 
om dem som en del av medlemskapet i 
KFUK-KFUM-speiderne. Alle deler av orga-
nisasjonen skal ha rutiner for oppbevaring og 
deling av persondata. 

DERE MÅ HA GODE RUTINER PÅ: 
• Bruk og oppbevaring av medlemslister.
• Sikkert passord og tilganger til PC-er, 

mobiler, skylagringstjenester, permer og 
andre steder dere oppbevarer informasjon 
om speiderne.

• Alltid bruke blindkopi-feltet når det sen-
des informasjon på epost til flere.

• Medlemslister bør ikke sendes som ved-
legg i eposter. Dersom dere har et behov 
for å sende lister bør de legges i en sky-
lagringstjeneste så du har mulighet til å 
slette den i etterkant.

• Unngå å sende sensitive personopplys-
ninger per e-post.

• Hent inn samtykke til å ta bilder og til å 
bruke disse, dersom dere skal fotografere 
på speiderarrangementer.

Eksempler på gode rutiner for speidergruppa 
og mer om personvern kan dere lese på 
kmspeider.no/gdpr

Har dere noen spørsmål, eller ønsker hjelp 
med å utvikle gode rutiner? Send e-post til 
post@kmspeider.no
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Synes du det er langt og vanskelig å reise på 
forbundskurs? Visste du at grupper og kretser 
nå kan bestille kurs til seg fra forbundet? Dette 
var nemlig det Sunnmøre Krins gjorde da de 
arrangerte kurset Turledelse Kano i august. 

Nå kan kursene 
komme til deg!

TEKST > Øystein Lothe Eldholm //
FOTO > Tor Asbjørn Bjørnstad //

LEDERTRENING
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– NÅR KURSET holdes lokalt er det enklere for ledere å 
bli med. Det forteller Hild Myrene som er kretssekretær. 
Hun har jobbet en stund med å lage et kanokurs i kretsen, 
ettersom dette har vært etterspurt av mange ledere. 
– Det at forbundet nå tilbyr å stille med kursholdere når 
kretser og grupper bestiller kurs gjorde at de siste bitene 
falt på plass, sier hun.

TORHILD HJØRUNGDAL fra Hjørungavåg KFUK-KFUM-
speidarar var en av deltakere på kurset. 
– Det var et lærerikt kurs der vi fikk utfordre oss, og fikk 
mye god erfaring med turledelse og navigasjon, forteller 
hun. I forkant av kurset fikk de utdelt oppgaver om risiko, 
regler, samt beskjed om å sette seg et gøyalt og personlig 
læringsmål. Da deltakerne møttes på fredagen gikk de 
gjennom oppgavene som de hadde løst i forkant.

GJENNOM HELGA fikk deltakerne prøvd seg på naviga-
sjon, samarbeid og padleferdigheter. Ikke minst måtte 
de utføre kameratredning. Ifølge Torhild var det en våt 
og kald opplevelse, men en nyttig erfaring å ta med seg 
videre. Som den siste økta for helgen, da det var fokus på 
hvordan en kan ha det kjekt med leking i kano for speider-
grupper. Her måtte deltakerne både teste lekenheten og 
padle teknikken i leker som «sisten» og tautrekking. 
– På tautrekkingskonkurransen fikk vi alle bekrefta og 
sett at rett padleteknikk kan veie opp for styrke, forteller 
Torhild, som forøvrig vant konkurransen to ganger på rad.

HILD MYRENE FORTELLER om ei vellykka helg og at det 
er aktuelt for kretsen å bestille kurs fra forbundet igjen. 
Og neste gang er det kanskje din gruppe eller krets som 
har bestilt kurs fra forbundet og får ha en like bra og lære-
rik kurshelg.

16 år +

KURSMENY

PROGRAMKURS

LEDELSESKURS

KURS OM KURS

DRIFTSKURS

Speiderprogram  
i praksis

Innføring i 
speiderprogram

FRILUFTSLIVSKURS

Turledelse Vinter

Turledelse Barmark

Turledelse Kano

På Bar Bakke

Sjøspeiding

Eventyr Svalbard

Medlemssystemet

Vekst og rekruttering

Støtteordninger 

Synlighet på nett

Ledelse av frivillige

Dagskurs – Førstehjelp  
NGF+DHLR

Dagskurs – Førstehjelp Speider

Dagskurs – Andakt

Dagskurs – Barn med  
spesielle behov

Dagskurs – Sikkerhet  
og beredskap

Kursholderkurs

Veilederkurs  
for rovere

KJÆRE LEDER! 

LITT SULTEN, ELLER KLAR 
FOR ET HELT MÅLTID? 
VELG ETT ELLER FLERE 
KURS SOM PASSER FOR 
DEG. KURSENE HAR ULIK 
LENGDE OG TEMATIKK. 

VELBEKOMME!

Les mer og bestill kurs fra kursmenyen på  

kmspeider.no/ledere
Du kan se hvilke kurs som er bestilt og arrangeres  

nasjonalt i arrangementsoversikten vår på nett

Hvordan bestille kurs
1. Velg fra kursmenyen.

2. Ha 8–10 interesserte deltakere.

3. Bestill kurs på kmspeider.no/leder

4. Finn egnet sted – dere ordner det praktiske.

5. En kompetent kursleder kommer for å holde kurset 
hos dere.

6. Dere betaler kun for kursstaben sin reise.

Det er også mulig å dra på nasjonale lederkurs. 
De neste kursene er Dagskurs Førstehjelp 
Speider 27.april, Turledelse Barmark 9.–12.
mai og Turledelse Kano 8.–11.august. 
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MITT  F JELL
1

SPEIDERGRUPPEN MIN, Sørumsand KFUK-
KFUM-speidere, hadde lenge ønsket seg et 
sted vi kunne ha for oss selv. En plass der vi 
kunne romstere rundt noenlunde slik som vi 
selv fant det for godt. 

ÅRTUSENSKIFTET nærmet seg og menighe-
ten kom opp med ideen om et tusenårssted. 
Menigheten eier litt skog i nærområdet, og 
her fantes det en liten fjelltopp med det klin-
gende navnet Kirkefjellet. Og tusenårssted 
skulle det bli! Det var tilfeldigvis tre speider-
ledere i menighetsrådet den gangen, noe 
som resulterte i at speiderne fikk tilbud om å 
bruke plassen.  

DEN FØRSTE TUREN opp til Kirkefjellet var 
høsten 1999. Da var det 20 år siden skogen 
var hogd ned, og utsikten over hele Nedre 
Romerike var fantastisk. Nå har det gått nes-
ten 20 nye år og, tross en dårligere utsikt, har 
stedet beholdt sin sjarm.

DE FØRSTE TURENE til Kirkefjellet var i 
lavvo, men vi fant raskt ut at gapahuker var 
tingen for oss. Nå har vi bygget flere gapa-
huker med plattinger i området, som vi så 
trekker presenninger over. Det er ikke mye til 
luksus, men vi har bestemt oss for å ha det 
enkelt. Det samme gjelder doen; en stokk i 
skjul bak en presenning. Vi går stadig med 
tanker om hvor neste gapahuk skal bygges. 
Her er mulighetene mange! Speiderne elsker 
å tusle rundt med sag og øks på plassen for å 
tynne ut skogen. Da får vi fort ved til bålet og 
raier til gapahuken. 

ST. OLAVS GANG er et kjent veimerke på 
Pilegrimsleden til Nidaros. Leden ligger tre– 
fire steinkast fra plassen vår og vi liker å tro 
at plassen vår, som bare ligger hundre meter 
unna, er usynlig for forbipasserende.

VI DELER GJERNE opplevelsen og kosen 
på Kirkefjellet med andre. Både våre 
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KIRKEFJELLET
nabospeidere fra Frogner og Fetsund har vært 
med på overnatting. Stedet vårt ligger også 
flott til for en gudstjeneste, og vi har hatt flere 
friluftsgudstjenester her.

JEG HAR HATT GLEDEN av å få være med på 
turer til Kirkefjellet helt fra det ble «vårt». Og 
selv om kroppen har begynt å stille noen høy-
ere krav til komfort så gleder jeg meg stadig til 
nye overnattinger på Kirkefjellet «mitt».

JEG VIL GJERNE utfordre min gamle tur-
kamerat, Kjartan Strømme fra Byåsen 1, 
til å fortelle om sitt fjell i neste nummer av 
Lederforum.

Artikkelforfatteren. I rødt ser 
du Lise, lederen som var på sin 
andre landsleir i sommer på 60 

år. Behørig omtalt i speidermedier 
under og etter leiren.
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I hver utgave av Lederforum 
skriver en leder i KFUK-KFUM-
speiderne om sitt fjell eller sin 
favorittplass. 

MITT
FJELL

32

1

1 SPEIDERVOTTER:  Godt med varme vanter når en skal sove ute.
2 TAKK: Når en forlater leirplassen legges det igjen en takk og ingenting.
3 LUNT: Slik ser gapateltene våre ut



24 // LEDERFORUM // 4-2018

ARRANGEMENTER

KURS OG ARRANGEMENTER 
VINTEREN OG VÅREN 2019

25.–27.1. KURSHOLDERKURS
 Oslo. For kursholdere på krets- og nasjonalt 

nivå. 

8.–10.2. ROVERKONGRESS
 Asker. Født i ’03–‘94. Påmelding innen  

6. januar.

14.–19.2. EVENTYR UTLAND LONDON
 London. Påmelding utløpt.

21.–24.2 EVENTYR SVALBARD
 Svalbard. Påmelding utløpt. 

22.2. VERDENSTENKEDAGEN
 Lokalt. Programmateriell finnes på  

worldthinkingday.org.

1.–3.3. VINTERTRÅKK
 Lokalt. Dra på vintertur med patruljen. Se hefte 

for Vintertråkk i arrangementskalenderen på 
nett. 

1.–3.3. PATRULJEFØRERTING
 Nordtangen. Født i ’05–’03. Påmelding innen 

17. februar. Pris: 1300 kr.

5.–7.4 LANDSTING
 Stavanger. For delegater valgt av PF-ting, rover-

kongress og kretsene. Påmelding innen 8. mars.

12.–17.4. VINTER-ROLAND 
 Utsikten i Odda. Født i ’04–’02. Påmelding 

innen 24.mars. Pris: 2200 kr.

13.–17.4. EKSPEDISJON VINTER 
 Seljestad. Født i ’03–’01. Påmelding innen  

24. mars. Pris: 1400 kr.

23.4.  ST. GEORGSDAGEN
 Programmateriell finnes på kmspeider.no. 

27.4. DAGSKURS – FØRSTEHJELP SPEIDER
 Forbundskontoret, Oslo. Rovere og ledere. 

Påmelding innen 11. april.

9.–12.5. TURLEDELSE BARMARK
 Romeriksåsen. Rovere og ledere. Påmelding 

innen 23. april. Pris: 1000 kr.

30.–2.6. BANEVOKTERSAMLING 
 Nordtangen. Rovere og ledere. Påmelding innen 

28.mai. Gratis!

Bli kursleder på forbundets kurs!

På dette kurset får du arbeidsverktøy 
og veiledning som gjør at gjennom-
føring av forbundets kurs blir bedre. 
Kurset er for de som skal være kurs-
leder eller stab på nasjonalt nivå eller 
på kretsnivå.

På roverkongress er hovedprogrammet Roverting (lignende 
landsting, kretsting og gruppeting) hvor man stemmer på 
saker som angår roverne. Men kongressen er også en sosial 
møteplass for rovere i alle aldre fra hele Norge. Noe av pro-
grammet er blant annet festmiddag, gudstjeneste og andre 
artige og sosiale aktiviteter. Med andre ord, mye mer enn 
bare «speiderpolitikk»!

Ledere som har deltatt  
i kursstab før.

25.–27. januar 2019. 

Forbundskontoret, Oslo

Innen 16. desember.

Se også arrangementskalenderen på kmspeider.no.

Kursholderkurs

Roverkongress

Foto: Håkon Kristoffersen

Rovere

8.–10. februar 2019. 

Vardåsen kirke, Asker

750,–. 

Innen 6 januar.


