LEDERFORUM
NR. 1/2019 – 17. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE. KMSPEIDER.NO

LANDSTING 2019: Bli kjent med kandidater til landsstyret. DET SOM SKAL VARE MÅ ENDRES: Generalsekretærens
hjørne. FRIVILLIGOPPFØLGING: Verktøy for å fordele ansvar i gruppa. HELT I HUNDRE: Rovernemnda har
vært på norgesturné. QUIZ: Sjø, flagg og merkedager. SPEIDERMETODEN: Sjekk hvordan dere bruker den.
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Leder
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LE D E LS E AV F R IV IL L IGE I
S P E I D E R G R U P PA
Modellen viser hvordan vi kan dele opp det vi
gjør i speideren i tidsavgrensede prosjekter.
Det gjør det lettere å rekruttere nye og utvikle
de lederne vi har.
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VE LK O M M E N T IL L A N D S T IN G !
Landsting 2019 avholdes 5.–7. april på Sola.
Her får du en kort presentasjon av foreløpige
kandidater til landsstyret.

LA ND S S TYR ET H A R OR DE T
Landssjef Gunvor og viselandssjef Sindre
ser fram til et landstingsår fylt til randen av
muligheter.
G E NE R A LS EKR E TÆR E N S H JØ RN E
Generalsekretær Svein Olav Ekvik skriver om
endring i Generalsekretærens hjørne.
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J E S US TA R I MO T BA R N A
Andakten er skrevet av Laila Tøndel.
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FO R B UND S N Y T T
Store og små nyheter fra organisasjonen.

16

E VA LUE R I NG AV
S P E I D E R P R O G RA MME T
Les om resultater fra speiderprogramevalueringen og veien videre.
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Q UI Z
Frisk opp dine speiderkunnskaper med lederforums quiz.
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HVO R D A N B R U K E R D E RE
S P E I D E R M E T O DE N ?
Dette verktøyet er laget for at speiderledere kan
se på hvordan speidermetoden brukes i en
aldersgruppe.
M I TT FJ E LL
Kjartan Strømme forteller om leirstedet
Triangelheimen.
A R R A NG E M EN T S IN F O
Aktuelle arrangementer.
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ARRANGEMENTSPLAN
ER VEDLAGT BLADET

Foto: Magnus Heltne
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R O VE R S I D E N E
Helt i hundre! Les om rovernemndas
jubileumsturné.

Tenk stort!
Å TENKJE STORT KAN FØRE TIL STORE RESULTAT.

Kva kan me lære av
ungdommen? Å tørre å
tenkje stort, setje oss mål
og tenke litt ut av boksen.

ME KAN FØLE OSS overambisiøse, redde eller til og med litt små når

me prøver å tenkje stort. Ofte stoppar me oss sjølve i prosessen, prøver
heller å være realistisk og lar draumar vere berre det – draumar. Men
nokre gonger er det store tankar som fører til store ting.
PÅ ROVERSIDENE i dette nummeret av Lederforum kan du lese om

rovernemnda som i året som gjekk planla og sette i verk deira hundreårs
jubileumsfeiring av roverarbeidet i Noreg. Dei ville dra på turné, reise
dit roverane var, møte dei på deira heimebane. I løpet av hausten sette
dei seg eit hårete mål om å besøkje alle krinsane rundt om i landet.
OG DET KLARTE DEI. Det er viktig å hugse på at dei som sit i rover

nemnda er frivillige, unge menneske som også har studiar, deltidsjobbar, vener, hobbyar og gjerne eit engasjement hos sine lokale
speidargrupper. Likevel valde dei å sette seg eit mål saman og dei
valde å være ambisiøse.
KVA ER DET som gjer at dei lykkast? Vegen til suksess er ikkje enkel,

men rovernemnda tek nokre grep me kan lære av. Først av alt hadde
dei ein draum, ein visjon om du vil, eit ynskje om å gjere noko saman.
Dei våga å setje seg høge mål, dei planla godt, dei søkte midlar og ressursar dei i utgangspunktet ikkje hadde. Det gjorde at dei fekk både
pengar, råd, støtte og rettleiing. Ikkje minst gjorde dei det som kanskje
er aller vanskelegast, dei investerte tid, krefter og mykje av seg sjølv i
prosjektet.
EG TRUR OG HÅPER at dei også følte dei fekk mykje tilbake. Saman

har dei gjort ein forskjell blant roverar i Noreg. Kva kan me lære av
ungdommen? Å tørre å tenkje stort, setje oss mål og tenke litt ut av
boksen. Kanskje ynskjer du å doble talet på speidarar i gruppa di?
Kanskje siktar du på å få med fem nye leiarar i året som kjem? Eller
kanskje målet er å ta med heila gruppa på tur til utlandet om eit års
tid? Det heile startar med ein tanke.
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TEKST > Svein Olav Ekvik //
FOTO > Håkon Kristoffersen //

VELKOMMEN TIL LANDSTING!
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5.–7. april holdes Landsting 2019
på Quality Airport Hotel på Sola.
Her skal vi drøfte viktige saker for
organisasjonen, velge nytt landsstyre og sammen bidra til å forme
KFUK-KFUM-speidernes fremtid.

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.
GRUPPENE OPPFORDRES sterkt til å sende

EN AV DE SPENNENDE sakene som skal

behandles på landsting er ny strategi 2020 –
2025 etter at dagens strategiperiode utløper
i 2019, samt saker innsendt av roverkongressen og patruljeførertinget. Har du lyst til å
delta, må du velges som delegat på kretsens
årsmøte.
FREDAG FØR det ordinære landstinget starter
vil det bli en introduksjon for nye delegater.
Der vil det gås igjennom hva som skal skje
på landsting, hvem som har hvilke roller og
hvordan saksbehandlingen foregår. Det blir
også mulig å få mer informasjon om speiderprogrammet, kursmeny, ledertrening og
medlemssystemet.

sine aktuelle representanter på patruljeførerting som holdes 8.–10. mars på Nordtangen.
Dette er et viktig arrangement som sørger for
demokratiopplæring og ung påvirkning i organisasjonen, og fokuserer spesielt på aktuelle
landstingssaker som angår aldersgruppene.
Roverkongressen og patruljeførertinget velger
fire representanter hver til landstinget.
SAKSPAPIRER VIL BLI publisert på nettsiden

landsting.no fredag 22. februar, seks uker før
landsting. Det vil også være mulig å laste ned
sakspapirene som PDF. Sakspapirer vil ikke
bli delt ut. På landsting.no vil du også finne
presentasjon av kandidater som stiller til valg,
og annen praktisk informasjon.

L A ND S T ING 2 0 1 9
Valgte delegater fra kretsene,
patruljefører- og roverrepresentanter, landsstyret, ansatte og
observatører (må meldes til
forbundskontoret).
5.–7. april.
Quality Airport Hotel Stavanger
på Sola.
Innen 8. mars til forbundskontoret (post@kmspeider.no/
22 99 15 50.)
Buss, tog, fly.
Saksdokumenter, presentasjon
av kandidater, program og
annen oppdatert informasjon
finner du på landsting.no fra
22. februar.

ST IL L E TI L VALG ?

HVA V IL D E T S I Å S IT T E I L A ND S S T Y R E T ?

Valgkomiteen har kommet godt på vei i sitt arbeid, men det er fortsatt
mulig å stille til valg! Det skal velges nytt landsstyre (landssjef, viselandssjef og seks styremedlemmer, samt to varaer), medlemmer til
Speidernes fellesorganisasjon (Spf), kontrollkomité og valgkomité.

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
videreutvikle denne. Videre forvalter og fordeler landsstyret forbundets ressurser innenfor budsjettene satt av landsting.

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 valgkomiteen på valgkomite@kmspeider.no. Valgkomiteen
består av Ragnhild Stokke Lundetræ, Anders Østeby og Mia Karine
Johansen.

På de neste sidene får du en kort presentasjon av kandidatene som
foreløpig er klare og stiller til valg. Valgkomiteens innstilling, og
fullstendig presentasjon av kandidatene blir gjort tilgjengelig på
landsting.no.
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STILLER TIL VALG SOM

LANDSSJEF

VALG
KANDIDATER TIL
LANDSSTYRET

Kandidatene til landsstyret er stilt følgende
spørsmål:

1. Hvorfor ønsker du å
sitte i landsstyret?
2. Hva er dine
hjertesaker i
speiderarbeidet?
3. Hvilken speider
erfaring har du?
4. Hvilken utdannings
bakgrunn og/eller
arbeidserfaring har
du?

Les presentasjon av
Marta Nagel-Alne (25)
og andre nye kandidater
på landsting.no.
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GUNVOR MELING (29)

SIREN-THERESE KLAUSEN (28)

Lillestrøm KFUK-KFUM-speidere, Romerike

Kristiansand V, Agder

1. Det er inspirerende og moro å være
landssjef. Etter mange år som lands
styremedlem, pluss to år som landssjef gir det veldig god mening å bringe
speiding ut til enda flere. KFUK-KFUMspeiderne har mange flinke ledere og
ivrige speidere som gjør meg både stolt
og glad.
2. Mestringsopplevelser – for speidere,
ledere og lederspirer og speidervenner.
Forbilder – både i og utenfor speideren
trenger vi å se andre som gjør en forskjell
og som vi kan identifisere oss med. Vi må
være forbilder for hverandre. Gjøre jobben
levelig – både som leder i en gruppe, som
kretsstyre og i landsstyret. Hvordan kan vi
hjelpe hverandre til å sette sammen kabalene slik at vi deler på oppgavene, i stedet
for å stable dem? Samfunnsengasjement
– lokalt og globalt. Hvordan forandrer
vi speidere verden, hver dag, skritt for
skritt?
3. Jeg har vært speider hele livet, i Hauge
sund 1, Fetsund 1 og nå i Lillestrøm. Har
også vært maur og stab på forskjellige
landsleirer, kursstab på Norsk Roland og
deltatt på mye nasjonalt og internasjonalt. Ble valgt inn i Landsstyret i 2011,
hatt ulike roller i KFUK-KFUM Global og
SpF, og representert på internasjonale
kurs og konferanser i både KFUK-KFUMog speiderbevegelsene i hele perioden.
4. Utdannet litteraturviter og germanist.
Jobber med kursutvikling og pedagogisk bruk av IKT på LearningLab ved
Handelshøyskolen BI i Oslo.

1. Jeg har lyst til å sitte i landsstyret for å
lære enda mer om vår flotte organisasjon!
Jeg tror jeg kan bidra positivt til mang
foldet i styret.
2. For meg er medvirkning fra speiderne
våre veldig viktig!
3. Jeg startet i speideren i 1997. Jeg var
på landsting i 2005, og siden er det
bare ett jeg ikke har vært på. Jeg har
sittet flere perioder i kretsstyret, og vært
roverkretskontakt.
4. Jeg er utdannet sykepleier.

STILLER TIL VALG SOM

LANDSSTYREMEDLEM

JARL THORE LARSEN (43)

ANDERS REGGESTAD (43)

VERONICA NYSTED MONTGOMERY (26)

Grimstad KFUK-KFUM-speidere, Agder

Kongsberg KFUK-KFUM-speidere, Buskerud

Ålgård KFUK-KFUM-speidere, Rogaland

1. Først: Takk for tilliten ved at jeg er spurt
om å stille til valg. Jeg ønsker å bidra til
at landsstyret fortsetter å være et viktig
bindeledd mellom kretsene. Dessuten har
jeg lyst til å bli bedre kjent med KFUKKFUM-speiderarbeid utenfor min egen
gruppe og krets og bidra til å videreutvikle
organisasjonen vår.
2. Fornøyde speidere. Dersom speiderne
«mine» smiler etter et speidermøte, så
smiler også jeg. Og fornøyde speidere og
ledere er motiverte, har det gøy sammen
og kommer igjen, og igjen. At vi bringer
speiderne litt ut av komfortsonen så de
får utvikle seg gjennom opplevelser,
utfordringer og variert aktivitet og på den
måten lære noe nytt og oppleve mestring.
På veien bygges nye vennskap på tvers av
alder, geografi og bakgrunn. Gi de eldste
speiderne ansvar og rom for å lære, og
feile, i trygge omgivelser. Godt leder
fellesskap slik at det også er attraktivt
å være leder. Da er det viktig med både
sosialt og faglig påfyll slik at vi kan gjøre
en enda bedre jobb i gruppene.
3. Jeg var ulvunge og speider i Flekkefjord
(Rogaland). Etter en pause med studier
i Trondheim, begynte jeg som leder og
siden gruppeleder i Kolstad/Granåsen
(Trøndelag). Høsten 2008 begynte jeg
som vandrerleder i Grimstad (Agder),
der jeg fortsatt er aktiv. Jeg har sittet i
Kretsstyret i Agder siden mars 2009 og
vært kretsleder siden mars 2012.
4. Jeg har en mastergrad i datamaskin
arkitektur fra NTNU. Jeg har siden jobbet
som softwareutvikler i Fast, Yahoo og
Ericsson, IT ansvarlig i APL og er nå ITprosjektleder i Skatteetaten.

1. Ønsker å videreføre det arbeidet vi har
startet i denne perioden. Den nye strate
gien blir viktig i neste periode. Ønsker å
være med på å sette denne ut i live. Har
lært mye om organisasjonen vår siste periode. Denne erfaringen ønsker jeg å kunne
bidra med videre. Det har vært morsomt
og lærerikt å være med i landsstyret.
2. At lederne våre skal kunne produsere godt
speiderarbeid. Da må det tilrettelegges
for enkel drift i grupper og kretser. Små
og store grupper må kunne drive effektivt.
Det hver enkelt leder trenger, må være
enkelt tilgjengelig. Å drive ledelse er
naturlig i vår organisasjon. Dette er noe
speiderne begynner med tidlig i patruljene. Derfra skal vi bli enda tydeligere
på at det å delta i driften som leder i vår
organisasjon er personlig utvikling. Vi skal
utvikle enda flere gode unge ledere.
3. Begynte i speideren som ulvunge i
Hokksund KFUM. Har siden den gang
vært med på mye. Ulveleder, stifinnerleder og gruppeleder i Kongsberg. Leder
av roverombud og senere kretsleder i
Buskerud. Arrangert en mengde forskjellige aktiviteter, bl.a. del av hovedkomité
for NM i speiding i 2012, leirleder for
kretsleir i 2013, troppsassistent WSJ
2015, programsjef for regionleir på
Nordtangen i 2016. Landsstyremedlem
2017– 2018.
4. Sivilingeniør ved institutt for teknisk
kybernetikk ved NTNU. Har siden jobbet
for Kongsberg-gruppen som softwareutvikler og systemingeniør. Har gjennom jobb
deltatt på lederutviklingsprogrammer og
er kurset innen prosjektgjennomføring.
Jobber for tiden mest som systemarkitekt.

1. Jeg ønsker å sitte i landsstyret for å bidra
til at enda flere barn og unge får oppleve
speideren sitt inspirerende fellesskap og
aktiviteter gjennom speidermetoden. Og
fordi jeg tror jeg vil få nye utfordringer og
kjekke speideropplevelser i landsstyret.
2. Det er vanskelig å peke på hjertesaker
i speideren, fordi det er nettopp mangfoldet i speideren som gjør den unik.
Likevel brenner jeg nok ekstra mye
for ledertrening og det internasjonale
speiderarbeidet.
3. Jeg har vært speider i 18 år og har fått
mange forskjellige utfordringer i speideren, fra å være speider og dra på leirer og
kurs i inn- og utland, til å være vandrer
leder og rovermentor i Ålgård. Jeg har
også fått være med å utvikle ny leder
trening nasjonalt og strategi for gender
mainstreaming i WAGGGS Europa. De
siste to årene har jeg sittet i landsstyret
og hatt ansvarsområdet ledertrening.
4. Jeg jobber på KFskolen i Stavanger
som kontaktlærer og IT-ansvarlig.
Utdanningen min har jeg fra UiS – praktisk pedagogikk, og VID Stavanger – master i globale studier, bachelor i religion og
interkulturell kommunikasjon.
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LEDEL S E

LEDELSE AV FRIVILLIGE
I SPEIDERGRUPPA
Ønsker du at det skal være attraktivt å være
leder i din speidergruppe? Her er et verktøy som kan hjelpe dere å fordele ansvar i
gruppa. Modellen viser hvordan vi kan dele
opp det vi gjør i speideren i tidsavgrensede
prosjekter, som vil gjøre det lettere å rekruttere nye og utvikle de lederne vi har.
LITT OM MODELLEN OG HVORDAN MAN KAN
FORSTÅ DEN

Denne modellen er utviklet av WOSM (World
Organization of the Scout Movement) og tar for
seg prosessen med å rekruttere, utvikle, støtte
og fornye engasjementet i speideren. I året som
kommer vil vi ha fokus på denne modellen gjennom et verktøy som heter gruppekompasset.
Ledelse av frivillige vil også vil være tema på
lederkonferansen 25.–27.oktober.
Speiding drives av frivillige som legger ned mye
tid i å skape gode aktiviteter for barn og unge.
Lederne er en viktig ressurs som fortjener å bli
fulgt opp, gis rom for utvikling og variasjon i
ansvarsoppgaver, og det er viktig at de prioriteres. Hvem har ansvaret for å overføre kunnskap
og erfaringer og lede de menneskelige ressursene hos dere? Denne modellen kan brukes
for alle rovere, ledere og assistenter som har et
verv, alt fra utstyrsansvarlig i speidergruppa til
landsleirsjef.
Hvis dere bruker hele eller deler av denne modellen vil dere tydeliggjøre hva dere gjør, gjøre det
enklere å få inn nye ledere og beholde lederne
dere har. Det er viktig at det er en ansvarlig leder
som følger opp trinnene i modellen for den personen som tar på seg et verv.
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REKRUTTERING OG UTVELGELSE: Gjør det
attraktivt å bli leder hos dere. Lys ut verv
for å nå nye ledere, som for eksempel en
ansvarlig for sommerens leir eller leder for
oppdagerne. Skriv en liste over oppgaver som
hører til vervet, lengde på engasjement og
hva slags person dere ser etter. Gjør utlysningen synlig på gruppas nettside og frivillig.no.

REKRUTTERING
OG UTVELGELSE

AVTALE OG
INTRODUKSJON

AVTALE OG INTRODUKSJON: Ta godt imot

den nye lederen, avtal en samtale hvor dere
kan snakke om oppgaver og forventninger
rundt tidsbruk. Hvis det er en helt ny leder
kan det være fint å ta nettkurset «Velkommen
som leder» og ledersamtalen.

HANDLING: Her utføres prosjektet,
leiren, turen eller semesteret.

OPPLÆRING: Oppfordre til å dra på forbundets eller kretsens
lederkurs, bruk sjekklisten for nye ledere, lederhåndboka,
informere om andre ressurser som organisasjonshefter og husk
å se etter kurs eller nettkurs også utenfor organisasjonen.

LEDERKONFERANSEN 2019
Ledelse av frivillige er tema for årets lederkonferanse
25.–27.oktober. Konferansen vil være på Scandic
Lillehammer hotell. Alle rovere, assistenter, foresatte til
medlemmer og ledere født i ’03 eller tidligere er hjertelig
velkommen. Lederkonferansen vil ha fokus på rekruttering,
utvikling og oppfølging av nye og eksisterende ledere. Det
vil bli rom for erfaringsutveksling, å bygge nettverk, delta
på spennende kurs og aktiviteter. Påmelding åpner 1.juni.
Les mer i kalenderen på kmspeider.no.
STØTTE: Gi råd og lytt til utfordringer.

Hvis lederen trenger støtte er det lurt
med en mentor, en de kan snakke med
og spørre om ting, eller en som har hatt
vervet tidligere. Det er viktig med tilgang
til nødvendig utstyr, rapporter fra tidligere, hjelp til prioritering eller tilganger i
medlemssystemet.

FORNYELSE AV AVTALE: Lederen ønsker å gjøre

et liknende prosjekt og går da tilbake til starten
av modellen med å avtale og avklare forventninger til den nye prosessen.

FORNYELSE
AV AVTALE

STØTTE

HANDLING

EVALUERING

VEIEN
VIDERE

OPPLÆRING

AVSLUTTE FOR
DENNE GANG

NYE
UTFORDRINGER

AVSLUTTE: Hvis lederen
ikke ønsker å fortsette er
det viktig å takke for alt det
gode arbeidet og avklare
om det er mulig å kontakte
vedkommende på et senere
tidspunkt. Inviter gjerne til
den «årlige lederavslutningen» for å opprettholde kontakt og holde dørene åpne
for at lederen kan komme
tilbake. Undersøk også hvorfor og hva som kunne gjort
at lederen ble værende.

EVALUERING: Det er viktig å evaluere

VEIEN VIDERE: Etter

NYE UTFORDRINGER: Følg opp hvis lederen

prosjektet underveis for å styre kursen.
Det er også viktig med en evaluering etter
endt prosjekt, slik at gruppa kan lære til
neste gang. Ikke la det gå for lang tid for da
kan mye glemmes. Sammen med ansvarlig leder er det viktig å se på personlig
utvikling og hvordan lederen jobbet.

endt prosjekt finnes det
tre muligheter. Velg det
som passer gruppa og
lederen best.

ønsker andre typer oppgaver innad i gruppa
eller på et annet nivå i organisasjonen.
Informer om ledige verv på kmspeider.no,
tips kretsen om ressurspersoner, og roter
oppgaver blant lederne i gruppa for å holde
engasjementet oppe.
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>LANDSS T Y R E T

HAR ORDET

>GENERAL-

S E K R E TÆ R E N S

HJØRNE

NYTT ÅR, NYE MULIGHETER
UTTRYKKET «nytt år, nye muligheter» er kjent for mange. Noen knytter
det til nyttårsforsetter som brytes,
andre til sjanser for å bygge noe
annerledes. Enten det gjelder personlig eller på vegne av flere, er det å snu
kalenderen om til et nytt år en anledning til å kjenne på hvor langt vi er
kommet, og hvor vi på vei.
I 2019 ER DET landsting. Det betyr

FOR DEN ENKELTE leder ser kanskje planene for året annerledes ut.
Kanskje det skal være en gruppeleir
som må organiseres, kanskje har du
ambisjoner om å få med noen flere
i gruppearbeidet, eller kanskje du
skal prøve ut noen nye opplegg på
møtene?

ikke bare at vi skal se tilbake på hva
som er gjort de siste årene, men at vi
sammen skal bestemme oss for hvor
vi vil bevege oss i årene fremover. Det
gjør vi ved å velge nytt landsstyre,
og sørge for økonomiske rammer for
arbeidet. I tillegg skal det også vedtas
en ny strategiplan for årene 20202025. Dette er en unik mulighet til å
påvirke hvordan vi skal jobbe, hvilke

VI ER I DEN delen av befolkningen
som tror at 2019 vil bli et år fylt til
randen med muligheter. For den
enkelte speider og leder, men også
for oss som organisasjon. Vi vet at et
ønske eller en drøm kan være vanskelig å oppfylle – men ved å notere den
ned kan den bli en plan, ved å sette
på en frist kan den bli et mål, og ved

å diskutere den med andre kan den
i samarbeidet og felleskapet bli en
realitet.
GODT NYTT speiderår. Vi gleder oss
til samarbeidet!

Speiderhilsen
Gunvor, landssjef, og
Sindre, viselandssjef

DET SOM SKAL VARE MÅ ENDRES
DETTE ER en velkjent påstand. Den

kommer i mange varianter, og fra forskjellige kanter som et kinesisk ordtak, sitat fra Gandhi eller Bill Clinton.
«For å overleve må vi forandre oss»,
«Be the change that you want to
see», «Det vi ønsker skal bli varig, må
vi forandre».
PÅ LANDSTING i april skal KFUK-

> Svein Olav Ekvik,
generalsekretær //

nye ting vi skal prøve og hva vi kan bli
enda bedre på.

KFUM-speiderne vedta ny strategi for
2020-2025. Det har vært en grundig
prosess for store deler av organisasjonen gjennom intervjuer med kretser
og komiteer, diskusjoner på sentrale
kurs- og arrangementer og gjennom
en stor spørreundersøkelse med over
1200 respondenter. Deltakelsen og
engasjementet har vært stort.
I ALT STRATEGIARBEID er det viktig
å ha en klar oppfatning av hvor man
står, og hvor man vil. Og så handler det om å legge en strategi om
hvordan vi på best mulig måte kan
komme dit. Det har vi nå fått god
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hjelp til å sette ord på takket være
innspill og synspunkter fra speidere
og ledere fra hele landet og i alle
aldre.

speidermetoden, ledertreningen,
mestringsfølelsen, opplevelsene,
felleskapet, troen og undringen,
vennskapet, engasjementet, ansvar,
trygghet, tillit og utfordringer.

ENDRING MØTER motstand. Har du

kanskje hørt: «Vi gjør det alltid sånn»
eller «Dette har vi prøvd før»? Men
for å komme dit vi vil og nå nye mål,
må vi også gjøre noe annerledes enn
vi allerede gjør i dag – «Det som skal
vare må endres».
DET BETYR IKKE nødvendigvis
dramatiske forandringer. Men for at
KFUK-KFUM-speiderne skal fortsette
å være den fantastiske organisasjonen den er, må vi på noen områder
gjøre endringer slik at vi bedre svarer
på dagens utfordringer, og bedre
utnytter de mulighetene som finnes. Ikke forandre for forandringens
skyld, men for å bedre kunne ta vare
på det som er kjernen av speiderarbeidet – det som virkelig er verdt
å ta vare på: Speiderprogrammet,

DET BETYR AT noe som er kjent og

kjært også vil måtte gjøres på nye
måter, får nye uttrykksformer, eller
oppnås med andre virkemidler. Dette
er ikke alltid like lett, særlig dersom
det blir endringer i noe så nært knyttet til egen identitet og tilhørighet,
som det speideren er for mange av
oss. Men formålet, verdiene og speiderideen består.
VED Å TA FATT på utfordringer, endre

noe av det som kanskje ikke lenger er
like aktuelt, har tatt nye former eller
fått nye krav, så bevarer vi også det
viktigste.
Speiderhilsen,
Svein Olav, generalsekretær

ANDAKTEN

JESUS TAR
IMOT BARNA
TEKST > Laila Tøndel //
FOTO > Helene Moe Slinning //
Teksten er hentet fra
«Andaktsboka – Vandrere»
som kan kjøpes i Speiderbutikken.

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene ville vise
dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barn komme
til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere:
Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det.»
Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.
Markus 10, 13–16

DENNE TEKSTEN er godt kjent fordi den alltid leses ved barnedåp i kirken.

Teksten ligner også på en tekst fra Matteusevangeliet som handler om hvem som
er den største i himmelriket. Spørsmålet blir stilt av disiplene til Jesus, og som
svar kaller han til seg et lite barn og stiller det midt blant dem. Så sier han det
samme som i vår tekst: at for å komme inn i Guds rike, må man bli som barn. Den
som gjør seg liten, han er den største i himmelriket.
DET VAR MANGE som flokket seg rundt Jesus, fordi de ville høre på når han lærte
dem om Guds rike, og fordi de visste at han kunne helbrede syke. Derfor var det
ikke så rart at noen bar småbarna sine til ham, «for at han skulle røre ved dem».
Kan det være slik at disse foreldrene hadde skjønt hvor viktig det var for disse
små barna å komme i kontakt med Jesus?
NÅR DISIPLENE viser dem bort, kan det være fordi de vil unngå at noen forstyrrer

Jesus mens han underviser. Han har jo ikke tid til å bry seg om noen små unger.
På den tiden så man på barn som mindre betydningsfulle enn voksne. Så når
Jesus blir sint og refser disiplene, er dette litt uventet. Han tar pause fra undervisningen, han løfter barna opp i fanget sitt, han ser dem og velsigner dem ved å
legge hånden sin på hodene deres.
VELSIGNELSEN HAR stor kraft i seg, og vi får tro at barnet er verdifullt for Gud,
elsket av Gud og ønsket av Gud. Ingen er for liten for Guds rike, nei, den minste
er den største i Guds rike.
PÅ DENNE MÅTEN blir vi tatt inn i det store fellesskapet, for det er der vi hører til.

VI BER FOR

V I TA K K E R F O R

•

•

•
•
•

Årets landsting, og om at det gjøres gode valg for organisasjonens
framtid.
Alle nye speidere og ledere som
har begynt denne våren.
Kretsenes årsmøter og alle som
stiller til valg.
Troms, Trøndelag, Østfold, Asker
og Bærum og Bjørgvin kretser.

•

•

•

Alle som har tatt på seg nye verv
og oppgaver i det nye året.
Innsatsen og engasjementet som
er vist i Globalaksjonen i høst og
i vinter.
Gode og lærerike opplevelser for
alle som deltar på speidermøter
og kurs.
Alle som yter en innsats og bidrar i
det lokale speiderarbeidet.
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ROVERSI D E R

Heilt i hundre
– en unik
mulighet
ROVERNEMNDA LA I HØST UT PÅ TURNÉ. LES OM
IDEEN SOM FØRTE TIL HEILT I HUNDRE! OG HVILKE
UTFORDRINGER OG OPPLEVELSER VI HADDE PÅ
ROVERNEMNDAS ROVERREISE HEILT I HUNDRE!
TEKST > Alfred Mestad Rønnestad
og Amalie Ulevik Bjerk //
FOTO > Brita Sørli Jensen //
HEILT I HUNDRE! startet som en enkel idé sent på

HELDIGVIS VAR alt arbeidet verdt det. Norge er stapp-

høsten 2017, der rovernemnda ønsket å besøke flere av
roverne i de forskjellige kretsene i løpet av perioden. Vi
søkte derfor om midler fra landsstyret til å reise til en
krets hver. Dette betydde da at vi i løpet av ett år kunne
besøke seks kretser, i tillegg til kretsene vi besøkte på
rovernemndsmøtene.

fullt av engasjerte og morsomme rovere med skikkelig
konkurranseinstinkt. Det kom ekstra godt med under
«Puzzlegames»! Det var ekstra spesielt å få møte rovere
på hjemmebane, fordi økonomien til roverne da ikke har
noe å si for om man kan delta, eller ikke. Ingen av reise
helgene var like. På en av helgene bodde vi i skogen,
mens i andre var vi på Akvariet i Tromsø eller flymuseet i
Bodø. Vi opplevde også utrolig gjestfrihet av lokale speidere. Vi ble for eksempel i Brønnøysund invitert på lunsj
og konsert med de Makalause og Tore Thomassen.

I BEGYNNELSEN AV valgperioden 2018/2019 søkte vi
en av LNU sine støtteordninger om prosjektet «å feire
100-års-jubileumet til roverarbeidet». Søknaden ble innvilget og vi hadde nå en utrolig travel periode foran oss. I
tillegg til alle våre vanlige oppgaver skulle vi besøke alle
kretsene i Norge.
OG NÅ BLE DET vanskelig! Hvem skulle gjøre hva? Hvem

skulle besøke de ulike kretsene? Hvordan skulle vi få tid
til å reise til alle kretsene i Norge? Oppgaven virket umulig. Samtidig arbeidet vi for fullt mot Futura. Løsningen
for oss ble å samle alle roverkontaktene som var på Futura
og planlegge sammen med dem. Datoer ble banket og
turnéen nærmet seg.
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DA VI VAR kommet mot slutten av turnéen i oktober, følte

vi ikke at vi hadde hatt en skikkelig avslutning. Derfor ble
det bestemt på kretsforum av prosjektgruppen til Heilt i
Hundre!, at vi ønsket en stor finale for turnéen på rover
ball 2018. Påmeldingene strømmet inn og vi klarte å
avslutte turneen på roverball med nesten 100 deltakere.
Vi feiret sammen med kjekke leker, god mat, dans og
sang. Rovernemnda kan ikke si at vi er noe annet en storfornøyd med både turnéen og avslutningen på Roverball
2018.

HVA ER HEILT I HUNDRE!?
•

En turné der rovernemnda feirer roverarbeidets
100-års-jubileum i de ulike kretsene i Norge.
Totalt er det arrangert ti samlinger fordelt på åtte
reisehelger.
Ca. 150 deltakere omkring i Norge, og om lag 100
deltakere på roverball.
Program: Kahoot om rovernemndas arbeidsmetode,
en liten roverreise, roverquiz, puzzlegames, kake,
mm.

•
•

Foto: Lars Røraas

•

FOR DET FØRSTE har vi fått deltatt og arrangert en utrolig kjekk feiring av oss, roverne! Vi har fått inn mange
gode innspill til hvordan roverarbeidet kan bli bedre i
fremtiden og blitt kjent med mange nye fjes. Vår viktigste lærdom etter Heilt i Hundre! er at rovernemnda har
en utrolig mulighet til å gjøre en forskjell i Rover-Norge.
Det eneste som setter begrensinger er rovernemndas
egen fantasi og viljen vi har til å gjøre det. Vi har også
lært at store prosjekter krever ofte mer arbeid enn man
tror. Vi har også lært at hva som ligger i en idé og hva
som ender opp som resultatet kan variere i stor grad.
Tenk stort!

ROVERLANDSLEIR 2019 –
SKARRU VÆRRA ME Å BADE?
Sett av datoen for roverlandsleiren 2019! Roverlandsleiren
Skarru værra me å bade? er for de født i '03 til og med 25 år.
Den arrangeres 29. juni til 6. juli i Vestfold. Roverlandsleir
er det største nasjonale roverarrangementet i Norge. Det
arrangeres annet hvert år på forskjellige steder i Norge.
Programmet blir fullspekket med mye moro, som rover
trekamp, haik, leirbål, volleyballturnering, bading og mye mye
mer! For mer informasjon se kalenderen på kmspeider.no.

VI LO , og vi lo, og vi lo <3

Rovernemnda out! *Drops the mic*
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FORBUNDSNYTT
GLOBALAKSJONEN BLIR NY!

Mange bidro til å samle inn
penger til Sør-Sudan ved å
løpe Globalløp på landsleiren
Futura. Foto: Lars Røraas

GLOBALAKSJONEN BLIR NY!
FRA HØSTEN 2018: bestill det dere trenger av aksjonsmateriell via
skjema på våre nettsider. To frister: september og desember.
FRA HØSTEN 2019: «Din» globalaksjon - nå kan gruppa selv velge

hvilket av prosjektene til KFUK-KFUM-Global dere ønsker å fokusere
på. Velg fra en rekke prosjekter, se oppdateringer fra år til år og velg
temaer som dere ønsker å jobbe med.

LAST NED
HJELP 113APPEN
Speidermøter i skogen eller på tur litt utenfor allfarvei?
Livsviktig tid går tapt fordi 113-sentralen sliter med å
spore opp pasientene. Appen Hjelp 113 sender automatisk 113-operatøren melding om hvor innringeren
er. Last ned og start appen Hjelp 113 nå, så er den på
plass hvis du trenger den.
Appen Hjelp 113 er utviklet av Stiftelsen Norsk
Luftambulanse i samarbeid med Helsedirektoratet.
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Tidligere har vi sendt ut aksjonspakker til alle gruppene i forbundet.
Ulempen med dette er at vi sender ut mye utstyr som er både kostbart og i mange tilfeller ikke brukes. Det er lite miljøvennlig og lite
effektivt. Derfor har vi gått over til et nettskjema der de som ønsker
utstyr kan bestille det antallet de ønsker av plomberingspinner,
ID-kort, takkekort med mer. Siden ulike grupper har ulike tradisjoner
for når de gjennomfører aksjonen, er det to bestillingsfrister i året;
én i september og én i desember.
Frem til nå har vi bestemt et felles prosjekt for to år av gangen. Fra
høsten 2019 vil det være mulig å bestemme prosjekt selv, ut i fra
et utvalg på globalaksjonen.no På denne måten kan man velge en
samarbeidspartner eller et tema som gruppa kan følge over lengre
tid. Prosjektsidene vil bli oppdatert med utvikling på prosjektene fra
år til år.

TAKK FOR INNSATSEN

I hele høst og vinter har KFUK-KFUM-speidere
over hele landet hatt aktiviteter og samlet inn
penger til Globalaksjonen. Pengene går til arbeidet for å gi barn og unge i Sør-Sudan en bedre
fremtid. Vi har samlet inn nærmere 600 000 til
Globalaksjonen i 2018 og teller fremdeles!

INTERNASJONALT TREFF I BERGEN I 2020
DELTAKERFOND
Alle skal få mulighet til å være med
på speiderturer og
-leirer. Søk støtte til
deltakelse!
Økonomi skal ikke være til
hinder for å delta på våre
aktiviteter.
KFUK-KFUM-speideren har opprettet en ordning som heter
KFUK-KFUM-speidernes deltakerfond. Er du 26 år eller yngre kan
du, din foresatte eller lederen din sende søknad om å få dekket
deltakeravgiften din på alle innlandsarrangement i KFUK-KFUMspeideren. Det kan være gruppetur, kurs, kretsleir, roverfemkamp
eller lignende. Les mer og søk på kmspeider.no/deltakerfond.

Speiderarbeidet har flere gode støttespillere på
verdensbasis. En av dem er Olave Baden-Powell
Society, eller OB-PS. I 2020 skal OB-PS ha sin
første samling i Norge. – Vi gleder oss, sier Eldrid
Kvamen Midttun.
OB-PS tilbyr en årlig samling i et av medlemslandene. Målet er å
bidra til å sette fokus på lokal speiding og på WAGGGS’ arbeid for at
flere jenter skal få sjansen til å bli ledere og gode forbilder for andre
jenter. Et annet mål er å få flere medlemmer fra møtelandet.
– Det er foreløpig få norske OB-PS-medlemmer, og samlingen har
aldri vært i Norge, forteller Eldrid Kvamen Midttun fra OB-PS Norge.
– Speidernes fellesorganisasjon og vi takket i 2017 ja til å arrangere
treff i 2020. Vi forventer at 250–300 personer fra 15–20 land deltar
på arrangementet i Bergen den første helgen i juni om et drøyt år.
SKAL VISE FRAM NORSK SPEIDING

ENGANG-ALLTID SOMMERTREFF
Velkommen til samling for KFUK-veteraner på Sola
Strand Hotel på Sola 24.-28. juni 2019.
HER ER NOEN DRYPP FRA PROGRAMMET som er under planleg-

ging: Besøk i ruinkirken, tur til «Flor og Fjære», bibeltimer, kveldssamlinger, god mat og ikke minst – trivelig fellesskap.
PRIS: Overnatting med halvpensjon (betales direkte til leirstedet
ved ankomst): dobbeltrom m/bad: Kr. 3800 per person. Én person i dobbeltrom m/bad: Kr. 4800. Enkeltrom m/bad: Kr. 4200.
Deltakeravgiften for selve arrangementet er kr. 1000, hvorav 50%
returneres ved avmelding. De som vil til «Flor og Fjære» betaler i tillegg kr. 1100 for turen dit. Innbetaling til konto: 2320.18.94166
samtidig med påmeldingen.
PÅMELDING: Innen 15.april – via nettsiden www.engangalltid.no

eller til britt.dahl@online.no eller pr. post til Britt Dahl,
Stadionveien 4 B, 3340 Åmot. Husk navn, tlf.nr, adresse, romtype,
navn på den du evt. vil dele rom med, når og hvordan du ankommer,
evt. diettbehov og innbetalingsdatoen for deltakeravgiften – det gjør
det lettere for oss å finne din innbetaling og å registrere deg.
VI GLEDER OSS til treffet, selv om dette blir det avsluttende treffet
for Engang Alltid. Det første treffet var 1980 i Oslo. Vi har 36 treff
bak oss. Det 37. regner vi med blir det siste. Minnene er mange!
Velkommen!

Speiderhilsen fra årets komite – Else-Brit Ripe, Turid Iddmark
Bjerland, Britt Dahl.

Tradisjonelle og høytidelige poster står på programmet, og både
Håkonshallen og Grieghallen er bestilt. Lokale speidergrupper blir
involvert for å vise gjestene aktiv speiding i naturen og i byen.
Deltakerne vil også få oppleve kultur, natur og historie i Bergen. De
får dessuten mulighet til å se mer av Norge noen dager før eller etter
samlingen.
En hovedkomite, ledet av Kvamen Midttun, og en lokal komite i
Bergen er i gang med planleggingen av tilbudene til potensielle deltakere. Norge skal presentere seg og formelt invitere til samlingen i
Bergen under OB-PS-samlingen i juni 2019 i Toronto i Canada.

O M WA G G G S O G O B -P S
• Verdensforbundet for jentespeidere, World Association of Girl
Guides and Girl Scouts (WAGGGS), har 10 millioner medlemmer i 150 land.
• WAGGGS ble stiftet i 1928, og Olave Baden-Powell (1889–
1977) var sentral i opprettelsen av verdensforbundet og i
arbeidet med å utvikle speiderarbeidet for jenter.
• I 1985 ble det opprettet et støttenettverk for WAGGGS,
Olave Baden-Powell Society (OB-PS). Det består av mer enn
1500 medlemmer i 60 land, både kvinner og menn, såkalte
Supporters. Prinsesse Benedikte av Danmark er høy beskytter
for OB-PS.
• Interessert i å vite mer om OB-PS eller samlingene i 2019 og
2020? Ta kontakt med Bente Amundsen MacBeath i hovedkomitéen, tlf. 901 17 316 / bentemacbeath@gmail.com.
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Evaluering av
speiderprogrammet
TEKST > Emma Bodman //
FOTO > Audun Berdal //
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Speiderprogrammet er rammen for innholdet i
speidermøter og turer. Hva tenker speiderne om det?
Hvordan bruker lederne det? Og finnes det ting som
kan gjøres bedre? Dette er noe evalueringsgruppen
for speiderprogrammet har sett på i 2018.

I 2016 ble nytt speiderprogram tatt i bruk. Nye aktivitetsmerker, ny
aldersinndeling og nytt gradssystem ble innført. Aktivitetsbanken på
kmspeider.no ble en viktig ressurs i det nye programmet.
I 2018 ble speiderprogrammet evaluert for å se hvordan organisasjonen har tatt imot programmet og hvordan implementeringen har gått.
Det har hele tiden vært viktig å understreke at evalueringen ikke har
vært en ny revisjon av programmet, men en evaluering av hvordan programmet brukes og hva medlemmene tenker om det.
RESULTATER

Evalueringsgruppen ser at medlemmene generelt er veldig fornøyde
med speiderprogrammet. Den tydelige strukturen og ressursmateriellet i aktivitetsbanken er noe som trekkes frem som vellykket. Tiltak
som skal gjøres for å forbedre programmet er mer sammenheng mellom oppdager- og stifinnerprogrammet, et lettere språk, samt å senke
noen krav, spesielt på vandrermerkene. Familiespeiderne har også
ønsket egne aktivitetsmerker, noe de nå har fått.

Ny aldersinndeling var en stor forandring. Dette har blitt mye diskutert, spesielt vandreralderen. I evalueringen ser man derimot at mange
er fornøyde med inndelingen. Det oppleves som enkelt å tilpasse
vandrergruppen og -alderen i de grupper der det ikke fungerer like bra.
Mange liker også godt at vi nå har den samme aldersstrukturen som
Norges speiderforbund.
VEIEN VIDERE

Etter evalueringen er det nå programutvalget som tar over ansvaret for
å jobbe videre med programmet. Utvalget har som oppgave å fortsette
med å implementere programmet og utvikle prosjekter og tiltak.
Aktivitetsbanken oppdateres og utvikles fortløpende. I 2019 kommer et registreringsverktøy der ledere kan registrere hvilke merker og
gradskrav speiderne har tatt.
Det er viktig å huske at speiderprogrammet skal være et levende program som hele tiden utvikler seg og tilpasses organisasjonen. Det er
både verdifullt og nødvendig å få fortløpende tilbakemeldinger for å
holde programmet oppdatert, aktuelt og interessant.
Speiderprogrammet er ikke en fast struktur som må følges til punkt og
prikke. Det er en base for det arbeidet som utføres i gruppene. Det går
ikke an å lage en fast struktur som fungerer for alle forskjellige grupper rundt om i landet. Hver speidergruppe må tilpasse programmet til
sine behov, sin størrelse og sitt geografiske område for å kunne gi de
beste opplevelsene for speiderne sine.

EVALUERINGSPROSESSEN
Landsleiren Futura ble brukt som en viktig arena for evalu
eringen. I programteltet på leiren kunne deltakerne fylle
ut skjemaer med tanker om programmet. Det fantes nye
avstemninger om programmet hver dag og teltet var fylt
med informasjon om programmet.
Tidlig i høst ble det sendt ut et spørreskjema til alle ledere
og rovere angående speiderprogrammet. Oppdagerne og
stifinnerne hadde også mulighet til å evaluere programmet
ved hjelp av aktiviteter i Speiderbladet nummer 3/18.
I tillegg til aktivitetene i 2018 har alle tilbakemeldinger,
kommentarer og spørsmål som har kommet siden programmet ble lansert i 2016 blitt tatt med i prosessen.
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QUIZ

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?

MERKEDAGER

TIL SJØS
1.

Hvor mange master har en fullrigger?

9.

Hvilken dato feirer man Verdenstenkedagen?

2.

Hvilket skip forliste 15. april 1912?

10.

3.

Hva het skipet til Ernest Shackleton
som satte seg fast i pakkisen den
21. november 2015?

Hvorfor markeres St. Georgsdagen den
23. april?

11.

Hvilken dato er FN-dagen?

4.

12.

Hvor lange er en nautisk mil?

Hvilken offisiell flaggdag markeres med en øks
på primstaven?

EKSPERTNØTTER

FLAGG
13.

KFUK-KFUM-speiderne er medlem av fire
verdensorganisasjoner. Hvilken er minst og
hvilken er størst?

14.

Hvem overtok posten som fiskeriminister etter
at Per Sandberg trakk seg i august 2018?

Hva har flaggene til Kypros og Kosovo
til felles?

15.

Hva menes det med at en dyreart er endemisk?

Hva kalles flagg som brukes som
nasjonaltegn for et lands militære
sjøstyrker?

16.

I 1. Mosebok kan vi lese historien om hebreer
gutten Josef som blir solgt som slave til Egypt.
Mannen han tjente, var livvaktsjef hos den
egyptiske faraoen. Hva het livvaktsjefen?

5.

Det er kun ett land i verden som har
et flagg som ikke er rektangulært eller
firkantet. Hvilket?

6.

Hva kalles det danske flagget?

7.
8.

RESULTAT
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Svar: 1) 3, 2) Titanic, 3) Endurance, 4) 1852 meter, 5) Nepal, 6)
Dannebrog, 7) Begge inneholder et kart/omriss av landet, 8) Orlogsflagg,
9) 22. februar, 10) Det var den dagen St. Georg døde som martyr i Roma,
11) 24. oktober, 12) Olsok 29. juli, 13) WAGGGS (minst) / YMCA (størst),
14) Harald Tom Nesvik, 15) Dyrearten er stedegen (finnes bare i et
begrenset geografisk område), 16) Potifar.

Du bør nok lese Speiderhåndboka om igjen.
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.
1–5 RETTE:
6–10 RETTE:

SPEIDERMETODEN

SPEIDERMETODEN BESKRIVER HVORDAN VI GJØR TING OG
HVORDAN VI ARBEIDER. PÅ DE NESTE SIDENE KAN DU SELV
EVALUERE HVORDAN DERE BRUKER METODEN I DERES GRUPPE.
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SPEI DE R ME T O D E N
LOV OG LØFTE
Speiderløftet og speiderloven uttrykker våre verdier og forteller hvem vi er.
Gjennom lov og løfte gis speiderne mulighet til å reflektere over tro, holdninger og etikk, og bli bevisste på sitt eget verdigrunnlag. Å avlegge speiderløftet bidrar til å skape en identitet hos speiderne og gjør at de føler seg som
en del av stort fellesskap. Det gir trygghet og selvtillit.

123456
Alle speidere har avgitt speiderløftet.
Speiderne kjenner til speiderloven og valgspråket
(Alltid beredt).
Det snakkes jevnlig om hvordan KFUK-KFUM-speidernes
verdier synes i speiderarbeidet.
Speiderne vet at de er en del av en verdensomspennende
bevegelse som knyttes sammen med felles verdigrunnlag
og speiderløfte.

PATRULJESYSTEMET

SPEIDERMETODEN
Speidermetoden er en metode for ikke-formell
læring, i motsetning til den formelle læring som
for eksempel skjer i skolen. Speidermetoden
beskriver hvordan vi gjør ting og hvordan vi arbeider. Speidermetoden er en pedagogisk helhet.
Det betyr ikke at man må ha med alle delene i alt
man gjør, men et godt speiderarbeid bør over tid
bestå av punktene i speidermetoden.
Dette verktøyet er laget for deg som fungerer
som leder for en arbeidsgren. Evaluer det forrige
semesteret og fyll ut skjemaet. Hvor godt har
dere brukt alle delene? Husk at speidermetoden
brukes på litt ulik måte i hver aldersgruppe.
Konkrete tips til hvordan speidermetoden kan
gjennomføres i hver aldersgruppe finner du i
Lederhåndboka på side 96.

Speiding bygger på patruljesystemet der barn leder barn og patruljen
utvikles sammen. Patruljen tilbyr et fellesskap der alle medlemmer er like
viktige og alle er delaktige i beslutningene som tas. I patruljen læres samarbeid, men man får også plass til å utvikles som individ. Patruljeføreren
leder patruljen i den retning medlemmene av patruljen selv har bestemt.
Patruljesystemet bygger på læring i mindre grupper, og bruken og omfanget
av patruljesystemet utvikles med speidernes alder.

123456
Patruljen består av fire til ti speidere.
Alle patruljemedlemmer får være med å ta avgjørelser.
Alle bidrar med noe til patruljen og får lov å være seg selv.
Det finnes forskjellige oppgaver i patruljen som sirkulerer.

PERSONLIG UTVIKLING
Personlig utvikling handler om å hjelpe den enkelte speider til å være
aktivt involvert i sin egen utvikling. Det gjør dem i stand til å utvikle seg
på sin egen måte og i sitt eget tempo. Speiderne får mulighet til å utfordre seg selv. Dette leder til en følelse av mestring, som igjen gir selvtillit.
Speiderprogrammet er tilpasset de enkelte aldersgrupper og skal gjøre at
speiderne utvikler seg i trygge rammer.

123456
Fyll ut tall fra 1 til 6 etter hver påstand.
1 = helt uenig
6 = helt enig

Speiderprogrammet tilpasses aldersgruppens nivå.
Det tas hensyn til alles behov og interesser i aktivitetene.
Et nytt semester og år gir nye opplevelser til alle, også
de som ikke bytter aldersgruppe.
Lederne synliggjør utviklingen i gruppen (f.eks. med
ros, refleksjon, merker og premier).
Det gis mulighet til å utvikle seg også utenom egen
aldersgruppe.
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SYMBOLER OG SEREMONIER

SAMFUNNSDELTAKELSE

En seremoni i speidersammenheng er en gjenkjennelig, høytidelig handling
som gjentas ved flere anledninger. Vi bruker ofte symbolske rammeverk
rundt aktivitetene våre, noe man ser igjen i speiderprogrammet, i patruljen,
på speidermøter, turer og leirer. Symboler og seremonier har en sentral
plass i patruljen og speidergruppen. Symbolske rammeverk er med på å gi
en ekstra dimensjon til speiderarbeidet, setter fantasien i gang og skaper
tilhørighet.

123456
Dere bruker aktivt egne symboler (f.eks. navn, rop,
maskot og avslutningstradisjoner).

Å utvikle speidere til aktive verdensborgere er speidingens grunnidé. Som
KFUK-KFUM-speider lærer du å ta ansvar og bidra konstruktivt i samfunnet.
Vi jobber for en bedre verden gjennom samfunnsengasjement både i lokalmiljøet og globalt. Vi engasjerer oss der vi bor, verner om naturen og hjelper
mennesker som trenger det. Gjennom aktive handlinger får speiderne en
forståelse av verden, forskjellige kulturer og grupper av mennesker.

123456
Alle tar ansvar og respekterer medlemmene i gruppen.
Alle deltar i fellesoppgaver i gruppen.
Dere deltar aktivt i å forbedre og utvikle lokalmiljøet.

Speiderne bruker speiderskjerf.

Dere deltar i Globalaksjonen.

Dere deltar i gruppens tradisjoner (f.eks. arrangementer,
leker, sanger, ritualer).

Speiderne møter mennesker med forskjellig bakgrunn
og alder.

Dere har aktiviteter og tradisjoner som skaper en helhet
(f.eks. flaggheis, opptagelse, avslutter med speiderbønnen, synger for maten).

Speiderne observerer urettferdighet og reagerer på det.

LÆRING GJENNOM OPPLEVELSE OG REFLEKSJON

FRILUFTSLIV
Vi bruker friluftsliv som en metode for å nå våre mål. Vi er ikke ute bare fordi
vi liker det, vi er ute fordi det hjelper oss å vokse som mennesker. Når du
havner i et annet miljø du er vant til må du handle utenfor dine vanlige rammer, og bruke din kreativitet og dine ferdigheter. Vi bruker naturen til lek,
læring og samarbeid. Vi blir kjent med, tar vare på og undersøker naturen
gjennom utendørsaktiviteter.

123456
Speideraktivitetene skjer i hovedsak utendørs.

Det speiderne lærer får de prøve ut og gjøre i praksis. Vi bruker læring
gjennom opplevelse og refleksjon som metode fordi vi tror det er mer motiverende og nyttig for speiderne at de selv får prøve ut det de skal lære.
Speiderne får erfaringer som gjør dem i stand til å reflektere over selve læreprosessen og resultatet. Gjennom deres handlinger, refleksjoner og resultater
samler de kunnskap som danner grunnlaget for videre utvikling.

123456
Alle speidere får prøve ting selv.
Dere gjør ting på ekte isteden for å bare snakke eller øve
på ting. F.eks. sover man i en gapahuk isteden for å bare
øve seg på å sette opp en.

Dere drar på turer, haiker og leir tilpasset nivået på
aldersgruppen.
Speiderne trives godt i naturen.

Det er lov å feile.

Speiderne kjenner godt til hvordan de skal forholde seg til
forskjellige typer av natur og de ulike årstidene.

Det speiderne lærer seg er nyttig for dem.

Deres aktiviteter er miljøvennlige og tar ansvar for naturen.

UNGT LEDERSKAP – VOKSENT NÆRVÆR

LEK
Lek brukes for å sette fantasien i sving. Gjennom lek utvikler speiderne
konsentrasjonsevne, de lærer å samarbeide, tilegner seg nye ferdigheter og
får bruke kroppen. Leken er en trygg arena hvor speiderne får utvikle sin
uttrykksform, og leken stimulerer til utvikling. Den har en sentral plass i
speiderprogrammet og brukes aktivt til læring. Gjennom leken lærer speiderne å vinne og tape, og leken utvikler rettferdighetssansen og evnen til å
forstå og følge regler. Lek brukes også til refleksjon, fordi speiderne gjennom
leken får mulighet til å innta nye roller og prøve ut alternativer.

123456

Vi er en barne- og ungdomsorganisasjon og lærer speiderne å ta demokratiske avgjørelser, legger til rette for at meninger blir hørt og at barn og unge
er en aktiv del av beslutningsprosesser. Speiderne trener på å ytre sine egne
meninger. Ansvarsområdet øker jo eldre du blir. KFUK-KFUM-speiderne tar
unge ledere seriøst og de får ansvar for saker som er viktige for dem. Basert
på erfaring og modenhet tar de unge lederne avgjørelser selv, mens de
voksne lederne støtter og veileder.

123456
Rollefordelingen er tydelig for alle i gruppen.
Det finnes trygghet og tillit mellom speidere og ledere.

Lek er en naturlig del av aktivitetene på speidermøter
og turer.

Speiderne får prøve lederrollen i forskjellige situasjoner.

Speiderne får påvirke hvilken lek som skal lekes
og selv forklare framgangsmåte og regler.

Dere har et trygt miljø, både fysisk og psykisk.

Alle speidere får være med på å vinne og tape.

Alle får støtte til å gjennomføre idéene sine.
Speiderne er bevisste på hva de har lært.

Lek brukes for å forklare og tydeliggjøre ting speiderne
skal lære seg.
Speiderne får innta nye roller gjennom lek (f.eks.
rollespill, verdiaktiviteter og skuespill).
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TEKST > Kjartan Strømme //
FOTO > Bente Elise Monsen og Rolf Dising //

M IT T FJ E L L

TRIANGEL
HEIMEN
Triangelheimen har vært en del av min speiderverden
siden 1982, da jeg kom dit for første gang sammen med
gruppen min 1. Hegra KFUM. Triangelheimen ligger i
nabokommunen Meråker, men det var bare 3,5 mil å
reise med toget den gang. Fra togstoppet var det bare
noen hundre meter å gå opp til hytta. Siden den gang
har jeg vært på Triangelheimen utallige ganger både som
speider, rover, voksen leder, kursdeltaker og på dugnader.

I 1991 BRUKTE VI Triangelheimen noen

TRIANGELHEIMEN HAR 32 sengeplasser

dager som base for en økumenisk vandreleir
for ungdommer fra hele Europa. Speider
gruppa jeg tilhører nå, Byåsen KFUKKFUM-speidere, pleier å ha en vintertur til
Triangelheimen hvert år. Da er det mye ute
aktivitet, og gjerne med ski og akebrett.

fordelt på fem rom og en sovesal, og det er
plass til flere på madrasser. I tillegg har det
blitt bygd to store gapahuker litt nedenfor
hytta som hver er på 15 m² og som gir plass
til mange som tåler å ligge ute. Gapahukene
er stort sett bygd av resirkulerte byggematerialer som har blitt donert av speiderforeldre,
men de største stokkene som står i bakken er
fra trær som er felt på eiendommen. Det er
planer om å bygge enda en gapahuk slik at de
tre gapahukene tilsammen danner et lite tun
nede på den tidligere fotballbanen.

LEIRSTEDET LIGGER i Fagerlia ved foten av

Kirkebyfjellet, og det er kort vei opp på fjellet
til mange preparerte skiløyper og skianlegg.
Vi pleier å ha en dagstur oppe på fjellet hvor
det blir bålkos, skilek, snøhulegraving og
mye moro. Speidergruppen min har også
brukt Triangelheimen som base for høstturer
omkring i fjellene rundt Meråker. Fra leir
stedet ser man rett over dalen mot Fonnfjellet
som er på 1100 moh, og som var målet for
gruppens årlige topptur i 2015.
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TRIANGELHEIMEN ER over 40 år gammel og

var i flere år preget av stor slitasje. De siste ti
årene er det lagt ned en stor dugnadsinnsats
for å få leirstedet tilbake til tipp topp stand.
Det er skiftet panel og isolasjon utvendig.

1 NYRESTATURERT: Triangelheimen
så å si ferdig restaurert.

1

2 VINTERLEK: Gruppetur til
Triangelheimen og Kirkebyfjellet.
3 PLASS TIL UTEOVERNATTING:
Gapahuker nedenfor leirstedet.
4 SOL: Sommermorgen på Triangel
heimen og den nye fotballbanen.

2

3

4

De fleste vinduer er skiftet, og det er lagt
nye gulv. Kjøkkenet var veldig slitt og
ble derfor totalrenovert med profesjonelt
storkjøkkeninteriør. Den gamle peisen på
stua ble erstattet med en rentbrennende peis
innsats, og det er blitt montert varmepumpe
i stua.
RUNDT TRIANGELHEIMEN er det mye skog
i god vekst, deriblant mange store graner og
bjørketrær. Det har blitt arrangert rene veddugnader for å slå to fluer i en smekk; både
skaffe ved til leirstedet og tynne skogen for
å sikre lys inn på tomta. Jeg har blitt sterkt
involvert i arbeidet med skogryddingen og
med det å skaffe ved til hytta. Vi har som
mål å være selvberget med ved, og derfor
felles det jevnlig større grantrær siden de tar
mest lys. Vi har i tillegg opparbeidet en liten

bjørkeplantasje nede på den tidligere fotballbanen for å sikre tilgangen på god bjørkeved.
TRIANGELHEIMEN ER flittig brukt av både
speidergrupper, Ten Sing-kor, studentlag og
andre kristne foreninger. I 2018 var leirstedet
base for Norsk Roland uka før Futura 2018,
så det var veldig enkelt å dra rett på leir etter
at kurset var over.
JEG VIL ANBEFALE ALLE å ta en tur til

Triangelheimen en gang i speiderlivet. Etter
min mening kan det nesten sammenliknes
med en tur til et verdensspeidersenter.

MITT
FJELL

Kjartan Strømme utfordrer Liv
Osnes Dalbakken i Ulstein KFUKKFUM-speidere til å skive om sitt
fjell eller sin favorittplass i neste
nummer av Lederforum.
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A RRANGE ME N T E R

KURS OG ARRANGEMENTER
VINTEREN OG VÅREN 2019

DAGSKURS – ANDAKT
Dagskurs – Andakt er et kurs som vil gjøre
deg tryggere på forkynnelse, gi tips og verktøy i forbindelse med å planlegge og holde
andakt, og gi et bevisst forhold til hvordan
dette er knyttet til KFUK-KFUM-speiderne
sitt formål.

Rovere og ledere.

Se kalenderen
på kmspeider.no
300,-.

PATRULJEFØRERTING
Nordtangen. Født i ’05–’03. Påmelding innen
17. februar. Pris: 1300 kr.

22.–24.3 SPEIDERPROGRAM I PRAKSIS
Nordtangen. Rovere og ledere. Påmelding innen
6. mars. Pris: 300 kr. Det gis reisestøtte.
LANDSTING
Stavanger. For delegater valgt av patruljeførerting,
roverkongress 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.

NORDTANGENSOMMER
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8.–10.3.

5.–7.4

Foto: Lars Røraas

Ta med patruljekasser, leirutstyr og
telt og møt opp. Vi sørger for mat
og drikke, og det vil bli aktiviteter
som kanopadling, haik, bading, lek
og moro. Dere bestemmer selv hvor
mange dager dere vil være. Les mer
på kmspeider.no/nordtangensommer.

VINTERTRÅKK
Arrangeres lokalt. Merker selges på
speiderbutikken.no.

27. april 2019

Det er første krets, gruppe eller
sammenslutning av grupper som bestiller
dette kurset gjennom skjema nederst på
kmspeider.no/ledere som får ha kurset
hos seg. Påmeldingen til kurset åpner når
kurset er bestilt. Rovere og ledere fra andre
grupper kan delta.

Velkommen til åpen leir fra søndag
23.juni til fredag 28.juni. Leiren tilrettelegger for at speidere og ledere
som ikke har leirplanene klare kan
delta på leir sammen med andre
grupper fra hele landet.

1.–3.3.

Alle.
23.–28. juni 2019.
Nordtangen.
Ordinær pris 2000 kr/
uke eller 400 kr/døgn.
Familiespeidere 3–7 år
550 kr/uke eller 150
kr/døgn.
Under 3 år: Gratis
Gruppevis innen
15. april.

13.–17.4. EKSPEDISJON VINTER
Haukeliseter. Født i ’03–’01. Påmelding innen
24. mars. Pris: 1400 kr.
23.4.

ST. GEORGSDAG
Programmateriell finnes på kmspeider.no.

27.4.

DAGSKURS – FØRSTEHJELP SPEIDER
Forbundskontoret, Oslo. Rovere og ledere.
Påmelding innen 11. april. Pris: 700 kr.

27.4.

DAGSKURS – ANDAKT
Se hvor dette kurset holdes i kalenderen på
kmspeider.no. Rovere og ledere.

30.4.

KVELDSKURS – ANDAKT
Forbundskontoret, Oslo. Rovere og ledere.
Påmelding innen 22.april. Pris: 300 kr.

9. –12.5.

TURLEDELSE BARMARK
Romeriksåsen. Rovere og ledere 17 år og eldre.
Påmelding innen 23. april. Pris: 1000 kr.

30.– 2.6.

BANEVOKTERSAMLING
Nordtangen. Rovere og ledere. Påmelding innen
28.mai. Gratis!

7.–10.6.		KURS I LEIRTEKNIKK (KILT)
Nordtangen. Født i ’06–’03. Påmelding innen
19.mai. Pris: 1300 kr.
14.–16.6. NM I SPEIDING
Skien. Patruljene kvalifiserer seg i kretsene. Mer
informasjon: nmispeiding.no. Født i ’09–’03.
22.–29.6. NORSK ROLAND 133
Horve 2, Sandnes. Født i ’05–’03. Påmelding
innen 22. mai. Pris: 2500 kr.
Ny og oppdatert arrangementsplan for 2019 er stiftet inn i midten av
bladet. Heng den opp i speiderlokalet og bruk i planleggingen av det
nye speidersemesteret. Den kan også lastes ned på kmspeider.no. Se
også arrangementskalenderen på kmspeider.no.

