
2/2019 • kmspeider.noSPEIDERBLADET

REDD VERDEN – BLI  
BALKONGBONDE!

Masse bra stoff!

Del favoritturen på  

Google - bli med på  

SPEIDERSTIER!

Bli kjent med  
noen norske

tresorter



17. årgang
Medlemsblad for  

Norges KFUK-KFUM-speidere 

REDAKTØR: Katrine Stenerud Andersen
katrine.andersen@kmspeider.no

REDAKSJONSKOMITÉ: Maria Gran, Astrid-
Amalie Hetland, Tomas Liberg 
Foshaugen, Håkon Kristof fersen, 
Ragnhild Erevik Fosse

UTGIVER: 
Norges KFUK-KFUM-speidere
Postboks 6810 St. Olavs plass
0130 OSLO 
BESØKSADRESSE: Grubbegata 4, Oslo 
TLF: 22 99 15 50
E-POST: post@kmspeider.no

ORG.NR: 971.274.018
BANKGIRO: 3000.16.88487
 
LANDSSJEF: Gunvor Meling
GENERALSEKRETÆR:  
Svein Olav Ekvik
LAYOUT: Strøk design
TRYKK: 07 Media AS
FORSIDEFOTO: Lars T. Røraas
OPPLAG: 9200

   07 MEDIA – 2041 0379

M
IL

JØ

MERKET   TRYKKERI

SPEIDERBLADET INNHOLD2/2019
kmspeider.no

Speiderbladet er trykket 
på miljøvennlig papir! ♥

Følg oss, da vel! 

@kmspeider

24Kisaspeidere på  VINTERTRÅKK

Hva er egentlig
St. Georgsdagen...

... eller 
speiderskjerf-

dagen?

10

18

03  SPEIDERPORTRETTET  
Møt Jacob fra Skoppum! 

04 HVORDAN TA FINE MOBILBILDER PÅ TUR
 Håkon Kristoffersen har tipsene!

06 PEFFTIVAL 113
 Bli med på festival

07  ANDAKT 
 Be, så skal dere få

08 TRESORTER I NORGE
 Bli kjent med noen av de vanligste

10 LITEN, MEN TØFF
 St. Georgsdagen

12 HVORDAN KAN DU REDDE KLODEN?
 Bli balkongbonde!

14 GRØNN SONE:
 Bli med på Speiderstier

16 HOW TO:
 Flaggheis

18 DEN STORE SPEIDERSKJERFDAGEN
 Ta på deg skjerfet 1. august!

20 INTERNASJONALT 
 Møt tre deltagere som skal på jamboree 

22 OPPSLAGSTAVLA
 Stort og smått frå KFUK-KFUM-speidarverda

24 VINTERTRÅKK
 Bli med Kisa på tur

26 ARRANGEMENTER  
Arrangementer og opplevelser du  
kan være med på

2



24
Møt Jacob!

JACOB SUND ASKJER

ALDER: 
8 år

SPEIDERGRUPPE: 
Skoppum KFUK-KFUM-speidere

FAVORITTFAG:  
Gym

FAVORITT-SPEIDERDINGS:  
Speiderkniv

FAVORITTKNUTE:  
Har vi ikke lært enda

BESTE SPEIDERMINNE: 

JEG GLEDER MEG TIL: 

MITT FORBILDE: 

HVILKEN SUPERKRAFT ØNSKER DU DEG, OG HVA VIL DU BRUKE DEN TIL?

FAVORITT-TURMAT:

TINGEN JEG BARE MÅ HA MED PÅ TUR:

– Ostepølse, men den isen vi lagde på det ene 
speidermøtet er ønsketurmaten. 

– Kniv, sekk, mat, drikke, sitteunderlag, telt, 
tur bestikk, lue, leirbålskappa.

– Leir på Knattholmen.

– Meg selv.

– Alle, og jeg ville bruke dem til å gjøre verden til et 
bedre sted.

– Leirbålsmøtene på landsleiren 2018 i Hell, Trøndelag.

Jacob (8) er med i Skoppum familiespeidere, og hans 

store forbilde er han selv. Han har gått i speideren i 3 år 

og favoritt-turmaten hans er ostepølse, mens ønske-

turmaten, derimot, er hjemmelagd iskrem!

SPEIDER-

PORTRETTET

Vil du komme i Speiderbladet? Send en e-post der du svarer 
på alle spørsmålene under, legg ved et gøyalt bilde av deg 
selv, og send til speiderbladet@kmspeider.no! 

SKOPPUM
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T E K S T  O G  F O T O  Håkon Kristoffersen

på tur
mobilbilder

Det er ikke noe bedre enn å gå i skog og 
mark, sove ute eller være på leir. Du har 
kanskje ikke alltid med deg et stort og tungt 
kamera, men det gjør ingenting. De fleste 
har med seg en mobil og du kan ta flotte 
bilder med den! Her får du noen tips til 
hvordan du kan bruke mobilen til å ta bilder. 

FOTOGRAF HÅKON KRISTOFFERSEN HAR TIPSENE! 

Hvordan ta fine

Du er på en kjempefin tur  
med patruljen og du vil dele 
opplevelsen med andre som 
ikke fikk muligheten til å være 
med på turen. Hva gjør du?  
Ta bilder, da vel! 
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OBLIGATORISKE KRAV:

• Ha kjennskap til eksponering, og  
hvordan blender, lukkertid og ISO  
påvirker eksponeringen.

• Ha kjennskap til dybdeskarphet og  
hvordan blenderåpning påvirker denne.

• Ha kjennskap til komposisjon, motivvalg  
og det gylne snitt.

• Kunne fotografere og redigere bilder på  
mobiltelefon. Ha kjennskap til hvordan to 
minutters etterbehandling kan heve  
bildene flere hakk.

• Ha kunnskap om sikker lagring av data/ 
bilder.

• Ha kunnskap om hvordan man kan  
bruke bildene til å synliggjøre speiding 
(#kmspeider etc).

Syns dere det er  

gøy med bilder?  

Husk at det er mulig  

å ta fotomerket!

FOTOMERKET FOR VANDRERE

VALGFRIE KRAV:

I tillegg må man velge to av disse kravene:
• Portrettfotografering inne – Minimum to 

speidere går i lag for å lage improvisert foto-
studio med bakgrunn og lyssetting. Ta  
portrettbilde av hverandre i speiderskjorte.

• Portrettfotografering ute – Minimum to  
speidere går og finner en passende bak-
grunn for portrettfotografering ute. Ta  
portrettbilde av hverandre i speiderskjorte.

• Naturfotograf – Ta tre bilder i naturen med 
tema; dyreriket, vann og forurensing.

• Freelance fotograf – få publisert et bilde i 
speiderbladet eller lokalavisen som er tatt i 
speidersammenheng.

• Fotografere et speidermøte til fotopresenta-
sjon til bruk på opptakskveld/foreldrekveld.

• Lage og ta bilder med camera obscura/ 
pinholekamera.

• Delta på Speiderstier og del turen deres i 
Google Street View. Les mer og lån et 
360-kamera på kmspeider.no/speiderstier

TIPS 4

Skal du ta et bilde til speidergruppa 

sin Instagram eller sende det til en 

venn? Da blir bildet enda bedre om 

du redigerer det litt. Det kan du 

gjøre på mobilen. Du kan også  

laste ned forskjellige apper som  

kan redigere bilder. 
Å redigere et bilde løfter det flere hakk. 
Her er et eksempel på et bilde før og etter 
redigering. Forskjell, ikke sant? 

Rediger bilder:

FØR

ETTER

TIPS 1

Alltid hold mobilen rett! Dette er 

veldig viktig uansett om du holder 

mobilen stående eller liggende. 

Det utgjør stor forskjell.

TIPS 2 

Trykk på skjermen der det  
«viktigste» i bildet er, for  

eksempel et ansikt. Da er du 
sikker på at det kommer  

i fokus. 

TIPS 3

Når man bruker  
mobilkamera er det  

best å ta bilder der det er  
mye lys. Det vil si at det er 

bedre å ta bilder på dagen 
enn på kvelden. 
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27.–29. SEPTEMBER PÅ NORDTANGEN

På Pefftival møter du speidere 
fra hele landet og får delta på 
kule aktiviteter med andre på 
din alder. I løpet av helgen blir 
det spennende aktiviteter og 
workshops i livredning og 
første hjelp. På kvelden blir det 
konserter og leirbål.  
 
Slik beskriver fjorårets 
Pefftival deltagere  
opplevelsen sin: 

Kjekt å meistre å klare seg 
sjølv utan voksenleiarar!!   

JULIE 12 ÅR

Det var veldig gøy. Jeg 
møtte mange tidligere 
venner fra KILT og leiren. 

SARA 14 ÅR

Jeg vil anbefale alle å dra 
på pefftival, jeg fikk så man-
ge gode venner og jeg hadde 
en helt fantastisk opplevelse.

ANNE CECILIE 14 ÅR

Mye latter,  
musikk og  
god mat. 

LINE 15 ÅR

Jeg synes pefftival var gøy fordi 
på workshoppene fikk jeg lært 
noe nytt, men på en gøy måte 
også var det gøy å være med 
speidere fra andre deler av landet.

EMMA 14 ÅR

Verdens beste  
festival for peffer!

FREDRIK 15 ÅR

Jeg synes pefftival var en veldig bra 
ting. Fordi man kunne lære mye nytt 
som man kan bruke i troppen sin, og 
fordi man får nye venner!  Så vil du ha 
nye venner og ha mer festivalliv med 
speideren, bli med på pefftival!! 

ØYVIND 13 ÅR

F O T O   Lars Røraas

LES MER OM HVA SOM SKJER PÅ PEFFTIVAL 113 PÅ 
KMSPEIDER.NO/PEFFTIVAL6



T E K S T  Martin Grønfjell  F O T O  Helene Moe Slinning
AN

DA
KT

EN

HVILKE FØLELSER kjenner du på når du skal besøke en venn? 
Enten det er et avtalt møte, eller om du overrasker med et besøk. 
Når du går frem til døren, banker eller ringer på. Når du hører at det 
er noen som kommer på den andre siden. Når du ser at døra går 
opp og vennen din står på andre siden. Kanskje du får en klem eller 
et varmt smil? Uansett så er du nå med vennen din. Andre ganger 
kan det være at du kommer frem til døra, banker på, men ingen 
kommer for å åpne. Døra bare står der og stenger for inngangen. 
Den du ønsker å møte får du ikke kontakt med. I en slik situasjon 
kan det være helt stille. Du kan høre hjertet ditt i det du lytter in-
tenst for å høre om det er noen som kommer for å åpne døren. 

PÅ SAMME MÅTE kan det være når vi ber. Vi håper at Jesus hører 
oss og svarer konkret på det vi ber om. At det som ikke er i orden 
skal komme i orden. At situasjonen vi skal opp i løser seg, eller at 
vi finner det eller den vi leter etter. Hvis ikke det skjer, kan vi stå 
igjen og lurer på hvorfor ikke Jesus griper inn her og nå.  

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så 
skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og 
den som leter, han finner, og den som banker på, skal 
det lukkes opp for. Matteus 7,7-8

HER FORTELLER JESUS oss at vi gjennom å søke han skal få 
og finne det vi ber om. Hvis svaret vi får ikke er som vi har tenkt oss, kan vi 
fort bli skuffet. Vi kan mene at vi har den beste løsningen og ber derfor konkret 
for den, men Jesus kan ha en annen og bedre vei for oss. Gjennom å ha 
 øynene og hjertet åpent for hvordan Jesus svarer din bønn, får du en større 
forståelse for hvordan han er med deg i din hverdag. Jesus har gitt oss bønn 
nettopp for at vi skal kunne bli bedre kjent med han.

JEG VIL OPPFORDRE deg og din patrulje til å ha en bønnestund i løpet av 
speidermøtet. Der dere setter dere ned og setter ord på hva som er viktig i livet 
deres akkurat nå. Slik legger dere det i Jesus sine hender. På neste speider-
møte kan dere igjen sette dere ned og fortelle hverandre hvordan dere opp-
lever at Jesus har svart bønnen. 

Be,så skal 
dere få

F O T O   Lars Røraas
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Tresorter
–EN DEL AV SPEIDERSTIGEN

i Norge

T E K S T  Astrid-Amalie Hetland  I L L U S T R A S J O N E R  Helene Moe Slinning

Et av kravene for å gjennomføre en grad på 
 speiderstigen er at du må kjenne til navn og 

 utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville 
dyrene, treslagene, blomstene og spiselige 

 vekstene i ditt nærområde. Jo høyere grad du 
tar, desto flere arter må du kunne. Derfor har vi 

samlet noen av de vanligste tresorter i Norge, 
som en liten hjelp på veien. 

Rogn

Furu

Gran

Gran er et bartre og kan bli 45 
meter høyt. De har kortere nåler enn 
furu, og konglene henger under grei-
nene. Gran er det viktigste treslaget i 
Norge og brukes både til papir og 
byggematerialer. Gran er fint å bruke 
på bål for det tar lett fyr, men det slår 
litt gnister.

Furu er også et bartre. Treet har 
lengre nåler enn granen. Om vinteren 
er furu en viktig matkilde for flere dyr, 
blant annet for elgen. Treet kan im-
pregnere veden sin selv, derfor tar det 
utrolig lang tid før furutre råtner. Furu 
kan også brukes til bål, men akkurat 
som grana slår den litt gnister.

 TIPS: På grunn av de 

tette nålene på treet er de 

visne små kvistene helt 

innerst ved stammen ofte 

 tørre selv om det regner. 

Da er de godt egnet som 

opp tennings ved.
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Selje

Rogn

Osp

Eik

Bjørk

Selje  skiller seg ut om 
våren med hårete skudd. Det 
er det mange kaller «gås-
unger» Man kan lage selje-
fløyte av selja. Det er lettest om 
våren for da er det enklere å 
løsne barken fra trevirket.

Eik er lett å kjenne igjen 
fordi også de har spesielle 
blader, og i tillegg er trærne 
ofte store og krokete. Eik er 
et tungt og hardt treslag, 
derfor brukes det til blant 
annet dørstokker, trapper 
og leke stativer. I tillegg pro-
duserer eik nøtter som er 
god mat både for ekorn og 
fugler. Eik har også god 
brennverdi, det betyr at 
veden brenner lenge og gir 
fra seg mye energi.

Bjørk  er enkel å kjenne igjen på den 
hvite stammen. Det finnes over 4 milliar-
der bjørketrær i Norge. Bjørka er sterk og 
tåler store belastninger og slitasje. Derfor 
er det perfekt å bruke raier av bjørk når 
man  surrer. Mye av veden man får kjøpt er 
laget av bjørk, og treet egner seg godt til å 
bruke på bålet fordi den ikke gnistrer.

Rogn, Osp og Selje blir ofte kalt for 
ROS-artene. Disse er en viktig del av flere 

skogsdyrs kosthold, deriblant elgen.

Rogn  har veldig spesielle 
blader, og den er derfor enkel å 
kjenne igjen. Det er bare ask 
som har lignende blader.
Rogne bærene kan fryses ned 
og henges opp som mat til fug-
lene om vinteren. 

Osp kan bli 25 meter 
høyt. Osp leder lite varme 
og blir derfor brukt som 
innredning i badstuer. Treet 
blir også brukt som fyr-
stikker, til leker og tresko. 
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FINN ORDENE FRA  
LEGENDEN OM

– men

St. Georg
R F Q Z O U Å D N S S W E H  
W I J N C U E R K Q V N M D  
N V D Q X J R Y E H Q E U I  
R L Q D K X T N Z G E O R G  
Z U S I E S D F A A N P D D  
B J Ø R E R K T N K P F R E  
W P L N F T U W R M R X A P  
H Z G I T B Q U K O I Q G S  
N E O I H X A H R F U F E J  
L V W A D P P Æ V Å J L K O  
P R I N S E S S E W D L H F  
A O E Ø Y G W Z F W Ø M I R  
N I V R M P S G H Z G T V E  
M N G F V S J K O N G E U Y 

Klarer du å finne disse 
ordene i ordjakten? Ordene 
kan være bortover, oppover, 

bakvendt og på skrå. 

SKYTSENGEL

DRAGE

GEORG

PRINSESSE

RIDDER

KONGE

OFRE

TRO

SVERD
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T E K S T  Katrine S. Andersen
I L L U S T R A S J O N   Kristin Eikanger og Katrine S. Andersen

Legenden om
St. Georg

Finn fem feil på 

DRAGEN

23. april feirer mange speidere St. Georgsdagen! Sankt 
Georg var en ridder som reddet en hel landsby fra en 
forferdelig skjebne. Det hadde seg nemlig slik at en drage 
truet byen, og landsbyen måtte ofre både mennesker og 
dyr til dragen. 

Da Sankt Georg red gjennom byen var det prinsessen  
sin tur. Hun satt på en sten og gråt mens hun ventet på 
sin skjebne. Da dragen steg opp av vannet, dro Sankt 
 Georg opp  sverdet, drepte dragen og reddet dermed hele 
landsbyen. Kongen ønsket å gi noe som takk til den tapre 
ridderen, men Sankt Georg ønsket ingenting i retur.  
I stedet spredde han budskapet om den kristne tro.  

fasit

R F Q Z O U Å D N S S W E H  
W I J N C U E R K Q V N M D  
N V D Q X J R Y E H Q E U I  
R L Q D K X T N Z G E O R G  
Z U S I E S D F A A N P D D
B J Ø R E R K T N K P F R E  
W P L N F T U W R M R X A P  
H Z G I T B Q U K O I Q G S 
N E O I H X A H R F U F E J  
L V W A D P P Æ V Å J L K O  
P R I N S E S S E W D L H F  
A O E Ø Y G W Z F W Ø M I R  
N I V R M P S G H Z G T V E  
M N G F V S J K O N G E U Y 

På det øverste bildet er  
det fem feil. Klarer du  

å finne feilene? 
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BLI BALKONGBONDE!
Hvordan redde verden hjemmefra?

Veldig få av oss bor på gård, men visste du at du kan 
dyrke deilig mat i vinduskarmen eller på balkongen? 
Selv de som bor langt i nord kan dyrke mye hjemme, 
hvis man tar vinduskarmene til hjelp og sørger for å 
skjerme plantene fra vær og vind når de står ute.

PRØV DEG FREM
Det er utrolig mange planter som kan spises, og det er 
utrolig spennende å følge reisen fra frø til plante og frukt 
eller grønnsak. Noen ganger trenger man litt prøving og 
feiling for å se hva som gror best hjemme hos akkurat 
deg. Noen begynner med én plante av gangen, andre 
prøver litt av alt og ser hva som fungerer. 

Du kan dyrke  
deilig mat i vindus karmen.  
Dette er små tomatplanter!  
Foto: Helene Moe Slinning

Når tomatplantene har blitt omtrent så 
store som dette, er det tid for å potte 

dem om en og en i en litt større potte. 
Sett den dypt, så stilken dekkes av jord 

nesten helt opp til de første bladene. 
Vær forsiktig så du ikke skader røttene.

Når det er blitt varmt ute og ikke 
lenger fare for at det  blir under 

5 grader om natta, kan du plante 
tomatene ut. De trenger minst en 

tiliters bøtte per plante, og mye sol 
og varme! 

Tomater
Tomater kan være litt vanskelig i kaldt klima, men hvis de får 
stå i le i solkroken på verandaen kan du nyte søte tomater 
hele sommeren. Tomater som ikke rekker å bli modne før det 
blir kaldt igjen, kan modnes i vinduskarmen eller på kjøkken-
benken etter at du har plukket dem. 

Mye av maten vi spiser reiser lange avstander før den 
havner på tallerkenene våre, men det er bedre for miljø 
og klima når vi kan spise mat som kan dyrkes der vi bor.
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Gulrøtter finnes i mange mor-
somme farger - alt fra nesten 
hvit via gul og orange til lilla! 

Poteter
Poteter er veldig lettvint. De trives godt i en 
bøtte eller kasse, og kan dyrkes både i jord 
og i halm. OBS: Skaff sette poteter, ikke  
bruk utenlandske  poteter fra butikken.  
De kan nemlig ha med seg sykdommer  
som kan gjøre skade i norsk natur. 

GODE RÅD FOR 
BALKONGBØNDER

• Veldig mange planter trives best med å bli plantet inne først. Plant 
frøene i små potter laget av dorullhylser, avispapir, gamle blikk-
bokser eller lignende. Bruk det du har!

• Noen frø kan sås ute med en gang, men da må du være sikker på  
at det ikke er frost på nettene.

• Sørg for at jorden ikke tørker ut i spireperioden, det kan du hindre 
ved å dekke over pottene med plastfolie eller et gjennomsiktig lokk.

• For følsomme planter, og i kalde områder, kan et drivhusskap eller 
en drivkasse være en god idé. Et drivhus kan du snekre selv. 

Gulrøtter
Det viktigste for gulrøtter er at jorda er dyp 
nok og at de ikke står plantet for tett. Prøv 
å så gulrotfrø i melkekartonger! Det får fint 
plass i vinduskarmen. Dekk over med et 
lokk eller plastfolie til frøene har spiret 
skikkelig.

Sukkererter
Sukkererter trives godt i en balkong-
kasse. Sørg for å binde dem opp 
eller gi dem noe å klatre på, så blir 
de riktig så fine å se på også.

Salat
Salat er lett å dyrke, og middagen 
 smaker ekstra godt når du kan 
plukke den fra der du sitter! Hva 
med å plante salat i en stor bolle 
som kan stå midt på bordet? 

Fo
to
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Foto: Klimkin/Pixabay

"Den største endringa vi  
må gjere i det grøne skiftet er  

å gå frå konsum til produksjon,  
sjølv i den minste skala,  

i våre eigne hagar."
Bill Mollison (1928–2016)

Tips! 
Du kan skaffe en spesial potte 
for potetdyrking, eller skjære 

hull i en bøtte og sette den 
oppi en annen. På den måten 

kan du høste  poteter etter 
hvert som de blir store nok, 

uten å måtte grave!
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Du har kanskje vært inne på Google maps, 
 trykket på den gule figuren og gått virtuelt 
 gjennom gatene for å finne frem til en skole,  
kafé eller annet i området der du er? Google  
har gitt oss en god mulighet til å enkelt finne 
frem i gatene.  

DEL SPEIDERTUREN GJENNOM GOOGLE

I 2016 startet de svenske speiderne med å få 
opp stier rundt om i Sverige. Nå skal vi gjøre det 
samme – alle de flotte speiderstiene og veiene vi 
bruker i naturen skal vi nå kunne dele med ver-
den gjennom Google! Du og din patrulje kan låne 
et 360- kamera og dele deres favoritturer på kart-
løsningen Google Street View. Stiene legges også 
ut på vår egen side www.speiderstier.no. 

Med 360-kameraet kan dere ta opp turen til fa-
vorittovernattingsplassen, vannet dere alltid 
bader i eller alle andre steder i naturen rundt 
dere. Når andre speidere legger ut sin tur, får 
dere også muligheten til å følge turen deres virtu-
elt og prøve en ny sti anbefalt av andre speidere! 

GOOGLE
DEL FAVORITTUREN DIN PÅ

Bli med  på Speidersti- prosjektet!

 Sammen med Norges 

speiderforbund  

samarbeider vi med  

Google Norge om å  

kartlegge stier i Norge 

med 360-kamera.

T E K S T  Katrine S. Andersen
F O T O  Katrine S. Andersen og Carsten Pedersen

360-KAMERA
• Et 360-kamera tar bilde i 360 grader. Det vil si at alt du ser 

rundt deg vil fanges opp av kameraet! 
• Kameraet vi låner av Google heter «trekker». Kameraet 

bæres som en ryggsekk og veier så mye som 18 kg.
• Vi låner ut små 360-kameraer som du enkelt kan ta med 

på tur. Søk om å låne kamera på kmspeder.no/speiderstier

INVITERER MED DERE EN  
JOURNALIST PÅ TUR
Har dere en lokalavis i nærområdet? Ta med 
en journalist på tur og vis hvordan dere lagrer 
turen virtuelt og deler den med hele verden. 

Høres dette ut som noe for dere?  
Les mer og søk om å låne kamera på  
kmspeider.no/speiderstier

Bli med og del 
favoritturen deres! 
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SPEIDERSTI-MERKET
Når du deltar på Speiderstier får du 
og din patrulje et eget speidersti-
merke. I tillegg er det et valgfritt 
merkekrav for flere av våre merker. 
Blant annet er det nå en del av foto-
merket og haikemerket. Kanskje 
dere kan ta det med på Tråkk til høs-
ten eller sommerleir nå til somme-
ren? Husk å søke om å få kameraet 
tidlig. Vi har dessverre begrenset 
med utlånskameraer og det er første 
mann til mølla-prinsippet. 

WWW.SPEIDERSTIER.NO
På speiderstier.no kan du finne mange 
spennende turer og stier over hele landet. 
På siden kan du også søke og sortere etter 
det dere trenger på deres tur, blant annet 
overnattingsplass, bålplass og badeplass.

SPEIDERSTI PÅ REISEFOT 

Speiderstier blir satt i gang nå i mai, og 
sammen skal mange speidere starte pro-
sjektet på tur i fjellene i Bergen. Nå i mai har 
vi faktisk fått låne et stort 360-kamera av 
Google, og i hele mai skal vi gå flere steder  
i Norge. Kanskje du vil være med å gå? Se 
om vi går i nærheten av deg og ta kontakt 
med Katrine på katrine@kmspeider.no.

REISERUTE

BERGEN 2–3. mai
STAVANGER 7. mai
KRISTIANSAND 8. mai
DRAMMEN 9. mai
OSLO/BÆRUM 13.–15. mai
LILLEHAMMER 20. mai
TRONDHEIM 21. mai
BODØ 23. mai

Reiseruten kan bli endret.  
Se oppdatert reiserute på  
kmspeider.no/speiderstier. 
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HOW TO

T E K S T  Magnus Heltne
I L L U S T R A S J O N  Katrine S. Andersen

F O T O  Lars Røraas

flaggheis

TO PERSONER
Flaggheis gjøres best av to personer; en som holder 
flagget, og en som fester det til lina og heiser det opp. 
Det er lurt å passe på at lina er rett før du heiser opp 
flagget, slik at den ikke er tvinnet rundt seg selv. Når 
du heiser flagget bør du dra rolig og jevnt. Drar du i 
rykk og napp er det fort gjort at flagget surrer seg 
rundt. Personen som holder flagget kan støtte det til 
det blir heist ut av hendene.

FLAGGHAL

Når du tar ned flagget er det også lurt å være to per-
soner; en som firer flagget, og en som tar imot. Rull 
det pent sammen og legg det et tørt sted. Dersom 
 flagget er fuktig bør det henges til tørk før du ruller  
det sammen. NB! Pass på at du fester lina på flagg-
stangen, så den ikke henger og dingler når det ikke er 
noe flagg i flaggstanga.

For de fleste av oss starter leir morgener 
med flaggheis – flagget skal heises opp i 
flaggstangen. Det kan være litt skum-
melt første gang du gjør det foran 
 troppen, men leser du denne guiden  
stiller du godt forberedt!  
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FLAGGREGLER

Flagg heises klokka 8 og skal fires ned  
ved solnedgang eller senest klokka 9 på  

kvelden dersom solen går ned senere.

Flagget skal ikke berøre bakken.

flaggheis

4)3)1) 2)

Den stiplete linjen viser 

hvor du skal brette og 

pilen viser hvilken retning 

du skal rulle flagget.

EKSPERTTIPS: Slik bretter du et flagg

• Rull flagget riktig! Det er mye lettere å heise flagget pent om du passer på at 
det er godt rullet sammen på forhånd. Brett det to ganger på kortsiden slik at 
du kun ser det røde på flagget. Deretter ruller du fra ytterst på flagget, slik at 
hempene / festet innerst på flagget er det eneste som stikker ut av flagget.  
Da er det bare å feste de til lina på stangen, og dra i vei. 

• Sjekk hvordan festet er. Noen flaggstenger har klips som gjør at du bare kan 
klippe flagget inn på lina. Andre steder må du knyte det fast. Om du tar en  
titt på forhånd slipper du å bli overrasket av å måtte knyte flaggstikk foran 
troppen.

• Få med deg en kompis! Om dere er to om oppgaven kan den ene holde  
flagget mens den andre fester det og drar det opp. Da unngår dere krøll på 
flagget, og det blir lettere å unngå at flagget er nær bakken.

• Stram linen godt før dere fester den. Da kan ikke flagget synke på stangen, 
og det vil se penere ut når det vaier i vinden. Pass også på at flagget er festet 
godt til lina før dere drar det opp.

Knuten som oftest brukes 
til å feste flagg til flaggstang 

er flaggstikk. 

Flaggheis-hacks

Knyt et  
flaggstikk

1.

2a. 2b.

FLAGGSTIKK

ENKELT DOBBELT

1.

2a. 2b.

FLAGGSTIKK

ENKELT DOBBELT

1.

2a. 2b.

FLAGGSTIKK

ENKELT DOBBELT
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SPEIDER- 
SKJERF- 
DAGEN

Den internasjonale
1. august feires speiderskjerf-

dagen over hele verden. Offisielt 
heter dagen Scout Scarf Day. På 

denne dagen oppfordres alle 
speidere til å gå med skjerf for å 
gjøre speiding synlig for andre.

T E K S T  Monica Helgesen
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SKJERFET VISER AT man er en del av et stort fellesskap; speider-
fellesskapet. Skjerfet er også et symbol på speiderløftet, og for vårt 
oppdrag om å forlate verden som et bedre sted enn da vi kom. 
Speidere over hele verden bruker skjerf, og de finnes i utallige farger 
og mønstre. Speiderskjerfdagen er for alle aktive medlemmer, og for 
alle tidligere medlemmer. For som ordtaket lyder; Engang speider,  
alltid speider! 

MEN HVORFOR BRUKER speidere skjerf? Historiene forteller at 
Robert Baden-Powell fikk ideen da han befant seg i Afrika i 1896, hvor 
han var med i en krig. Der møtte han en soldat ved navn Frederick 
Russell Burnham, og han hadde et tørkle hengende løst rundt halsen 
for å hindre at han ble solbrent. Dette syntes Baden-Powell var et så 
godt påfunn, at da han grunnla speiderbevegelsen i 1907, så ble 
skjerfet en del av speideruniformen.

SPEIDERHÅNDBOKA SOM BLE utgitt i 1940 lister opp 56 måter en 
speider kan bruke skjerfet sitt på. Noen av forslagene handler om 
første hjelp; Du kan bruke skjerfet som bandasje, eller om noen skader 
armen så kan dere lage en fatle. Skjerfet kan også brukes til praktiske 
ting som belte og svettebånd. Noen av forslagene er mer kreative. Har 
du tenkt på at du kan bruke skjerfet som et kjøkkenforkle eller til å 
oppbevare ting oppi? Andre eksempler er kanskje litt for alternative. 
Boka forteller at man kan bruke speiderskjerfet som både båtseil og 
badetøy. Vi lurer litt på hvor bra det fungerer i praksis. 

Uansett hvordan dere velger å bruke skjerfet, håper vi at dere får en 
god speiderskjerfdag! 

Den internasjonale
Foto: Daniel H. Widnes

Alle land har ulike speiderskjerf, og det 
finnes utrolig mange forskjellige skjerf i 
speiderverdenen. Foto: Anders Nielsen

Har du noen gang  

brukt speiderskjerfet på 

førstehjelpsøvelse? 
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IN
TE

RNASJONALT

T E K S T  Tomas Liberg Foshaugen

Til sommeren reiser 600 norske speidere til verdens jamboree  
i USA. På leiren skal det være hele 50 000 del tagere, og de kan 
glede seg til mange spennende aktiviteter, nye venner og  
minner for livet! Vi har hatt gleden av å snakke med tre av de 
norske deltagerne.

Klar for

JAMBOREE!

Foto: Tomas Liberg Foshaugen

AURORA STRØMDAHL

GRUPPE: Stovner, Oslo krets

PATRULJE: Papegøye

TROPPSNAVN (PÅ JAMBOREEN): Tropp 11, Love

– Hva tror du blir den største forskjellen mellom jamboree og en 
leir i Norge?
– Den største forskjellen blir nok at jeg ikke kan gå rundt med kniv, 
og at jeg ikke kan snakke norsk med alle som er der. Jeg tror også 
det blir litt rart at alt er der fra før, at vi ikke skal bygge en leir, slik 
som vi er vant til.

– Hvordan har du forberedt deg til årets jamboree?
– Den største forberedelsen jeg gjør før leiren er at jeg lærer meg 
«West Virginia»-sangen, Take Me Home Country Roads. I tillegg 
har jeg vært på to troppssamlinger der vi har planlagt hva vi skal 
gjøre når vi kommer til USA. 

– Er det noe du gruer/gleder deg til?
– Jeg gruer meg til å ikke se familien min på noen uker. Og så gle-
der jeg meg skikkelig til å treffe nye speidere, og snakke engelsk 
med dem. Og til alt vi skal gjøre i Washington D.C. før vi drar til 
jamboreen.

– Er det noe du vil savne fra Norge?
– Jeg kommer til å savne norsk vann og familien min.
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Foto: Tom
as Liberg Foshaugen

Foto: Ingrid Kvamme

INGRID THEMINDA LARSEN

GRUPPE: Steinsvik, Bjørgvin krets

PATRULJENAVN TIL VANLIG: De Fire Store

TROPPSNAVN (PÅ JAMBOREEN): Tropp 3, Embrace

– Hva tror du blir den største forskjellen mellom jamboree 
og en leir i Norge?
– Jeg tror den største forskjellen kommer til å være at det 
kommer mennesker fra hele verden, og ikke «bare» fra lille 
Norge. I tillegg blir jo jamboreen mye større enn noen leir jeg 
har vært på før.

– Hvordan har du forberedt deg til årets jamboree?
– Helt ærlig så har jeg ikke forberedt meg så mye enda, 
annet enn at jeg har prøvd å bli kjent med de jeg er i tropp 
med. 

– Er det noe du gruer/gleder deg til?
– Jeg gruer meg litt til den lange flyreisen fram og tilbake, 
men ellers gleder jeg meg til det meste! Spesielt ser jeg fram 
til ziplining, koselige leirbålskvelder og selvfølgelig å møte 
masse nye folk.

– Er det noe du vil savne fra Norge?
– Det jeg kommer til å savne mest fra Norge er nok norsk 
melkesjokolade!

JONAS JANSEN ULFSBY

GRUPPE: Stovner, Oslo krets

PATRULJE: Hval

TROPPSNAVN (PÅ JAMBOREEN): Tropp 11, Love

– Hva tror du blir den største forskjellen mellom jamboree og en 
leir i Norge?
– Jeg tror det blir de store avstandene mellom steder som skiller 
jamboree fra en vanlig leir i Norge. I tillegg er det mange flere 
 speidere der med andre kulturer og bakgrunner, men jeg gleder 
meg til å treffe de og delta på aktiviteter som rafting og skating. 

– Hvordan har du forberedt deg til årets jamboree?
– Jeg har forberedt meg ved å lese gjennom reglene vi må forholde 
oss til når vi er der borte. Vi har også skrevet spørsmål vi i troppen 
skal stille til en gruppe vi møter fra Kenya.

– Er det noe du gruer/gleder deg til?
– Jeg har aldri vært så langt unna Norge, så jeg gruer meg litt til 
det, og så blir det litt utfordrende at jeg må snakke engelsk hele 
tiden. Men jeg gleder meg veldig mye til å møte nye folk, og se 
hvordan den amerikanske speidermåten skiller seg fra den norske.

– Er det noe du vil savne fra Norge?
– Jeg kommer til å savne brunost og familien min. 
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STORT OG SMÅTT FRÅ KFUK-KFUM-SPEIDARVERDA. 
SEND INN DINE HELSINGAR, TIPS, OPPSKRIFTER ELLER 
ANDRE OPPSLAG TIL SPEIDERBLADET@KMSPEIDER.NO!

OPPSLAGSTAVLA

TAKK!
Tusen takk til alle som deltok på under-
søkelsen om bladene! Vi har trukket fem 
 heldige vinnere av en emaljekopp til verdi 

av 139,–. Vinnerne er: 

Allan Stig Lande
Anette Vedøy

Martin Hill Oppegård
Lina Brynildsrud

Johan Skaare

Bli vår speiderambassadør. Vi trenger både deltagere og stab til 
en uforglemmelig helg i Oslo 11.–13. oktober. På samlingen 
kan du lære å skrive bedre, ta gode bilder, snakke med presse, 
lage videoer til sosiale medier og du kan bli med å utvikle  
speidernes YouTube-kanal. Og selvfølgelig, bli kjent med 
mange andre speidere!

NÅR: 11.–13. oktober  
HVEM: For deg født i '05–'93
PRIS: 200,-  
PÅMELDINGSFRIST: 8. september

Les mer på  
kmspeider.no/kommunikasjonssamling

Bli med på  

kommunikasjonssamling!

En god gjeng fra Rolland KFUK-KFUM-speidere har løpt inn 

hele 13 892 kroner på globalløp til Globalaksjonen. Tusen takk 

for en flott innsats! Foto: Ingvild Sunde Stokke

GLOBALLØP!
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EN HELG I NOVEMBER blir det, etter ønske fra patruljeførerting, arrangert 
en klimahelg der vi skal ha gode foredrag og spennende diskusjoner. På 
samlingen vil det være fokus på praktiske tiltak vi kan gjøre i hverdagen vår 
for å være mer miljøvennlige. Bli med på en innholdsrik klimahelg! 

Det er mange ting som spiller inn på et godt miljø og vi kan bidra med mye 
selv. Vi skal finne ut av hvordan menneskelig aktivitet påvirker rent vann, 
luft og artsrikdom der du bor, og hvordan vi kan begrense forurensning ved 
miljøvennlige vaner. I løpet av kurshelga skal vi ta merket Grønn speider og 
lære mer om FNs bærekraftsmål.  

#KMSPEIDER
TAGG INSTABILDENE DINE OG FØLG @KMSPEIDER,  

OG KANSKJE AKKURAT DITT BILDE KOMMER PÅ TRYKK? 

@tvervedspeiderene

@
va

gs
by

gd
.k

m
.s

pe
id

er

@astridgullfisk

KLIMAHELG!

Deltakerfond
Økonomien skal ikke være til hinder for å delta på 
våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din 
foresatte eller din leder sende søknad om å få dekket 
deltakeravgiften din på alle arrangementer gjennom 
deltakerfondet. Les mer og send inn din søknad på 
kmspeider.no/deltakerfond 

Foto: Audun Berdal 

GLOBALLØP!

En speider kjenner og tar vare på naturen. Bli med på

PRIS: 500 kr. 50 % Frifond-støtte og 
reisestøtte.  
FOR HVEM: Vandrere fra 5.–10.klasse.  
STED: Horve ungdomssenter, Sandnes
NÅR: En helg i november. Dato kommer 
på kmspeider.no/arrangementer. 
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 Se hvordan Kisa hadde det på Tråkk!

BLI MED KISA PÅ

T E K S T  O G  F O T O  Håkon Kristoffersen
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Syv stifinnere og vandrere trosset minusgradene en vinternatt i 
februar. Gradestokken viste -7 og det blåste kaldt. Ruta var lagt 
opp, og det var nesten 4 km inn til overnattingsplassen. Skiføre 
var det ikke mer av, og turen ble derfor til fots. Da speiderne 
kom til overnattingsplassen sto valget mellom å sove under 
åpen himmel eller å lage gapahuk. Gapahuken vant og det ble 
en natt i gapahuk for alle som var med. For å holde varmen og 
ha muligheten til å lage mat trengtes det bål. Arbeidsoppgavene 
ble fordelt, og med litt fliser og never ble bålet tent. Alle speider-
ne fikk nyte middagen sin ute i vinterlandet. 

Uten klokke og mobil
Speiderne hadde ingen anelse om hva klokka var. På tråkk-
turene våre er det ikke lov å ha med seg verken mobil eller 
 klokke. Det resulterte faktisk i at første speider var i seng 
 allerede før klokka var 9, og siste la seg nærmere 11. 

Kunne sovet mer
Noen av speiderne våknet litt misfornøyde dagen etter; de 
hadde ikke fått så mye søvn som de hadde håpet på! Det var 
kulda som hadde ødelagt nattesøvnen. Neste gang skulle de ha 
med flere klær. Heldigvis var speiderne fornøyde, og allerede før 
vi var ute av skogen ville alle vite når neste tråkk skulle være. 

Vi i Kisa er helt sikre – vi anbefaler alle å delta på vintertråkk! 

T E K S T  O G  F O T O  Håkon Kristoffersen

Det er viktig med  
førstehjelpsskrin på tur.

Vi i Kisa speidergruppe arrangerer 
tråkk hvert år. Det  er en fantastisk 
mulighet for speiderne til å komme 
seg ut og bli bedre kjent med naturen.

En gapahuk 
kan gi god le 
fra vind og 

kulde. 

Bålet varmer 

godt en kald 

vinterdag.
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ARRANGEMENTER
FOR HVEM

INNHOLD

TID

STED

PRIS

PÅMELDING

Har du lyst til å lære mer om hvordan det er 
å være på leir? Kanskje du og gruppen din 
skal på leir til sommeren, eller kanskje du 
vil være forberedt nok til å være en ressurs 
på leirer i årene fremover?

KILT STÅR FOR kurs i leirteknikk og handler om patrulje-
ledelse på leir. Det er et grunnleggende kurs om det du 
trenger å vite før du skal ha patruljen med på leir. Du vil 
lære om leirbygging, matlaging, sosialt fellesskap og  
patruljeledelse på leir, og leirbål.

Kurset passer for deg som har litt eller ikke 
så mye leirerfaring fra før, men som har lyst 
til å klare deg mest mulig på egenhånd i pa-
truljen på leir til sommeren. Født i '06–'03.

Grunnleggende pionering, 
førstehjelp,matlaging på leir, telt- og leirliv 
og patruljeledelse på leir.

7.–10. juni

Nordtangen

1300,–. Gir 50 % Frifondstøtte. 

19. mai på kmspeider.no

Lær mer om 
leirliv!

Alle påmeldinger skjer via medlemssystemet, kalenderen på kmspeider.no 
eller på e-post til post@kmspeider.no der hvor det ikke står annet. 
Påmeldingen er bindende og betalingsfristen er den samme  
som påmeldingsfristen. Pengene betales til konto:  
3000.16.88487, merket med navn og arrangement. 

Foto:  Audun Berdal

Andre nasjonale og  

internasjonale arrangementer 

finner du på KMSPEIDER.NO 

under ARRANGEMENTER.  

KILT
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Du bør ha deltatt på PF-kurs, men 
det er ikke et krav. Du må like leirliv 
og praktisk speiding. Passer for 
motiverte speidere. Født i ’05–‘03.

Avansert leirbygging, leirplanleg-
ging og patruljeledelse på leir. 
Avansert førstehjelp, knuter og 
spleis. Planlegging, natur og fri-
luftsliv, kjennskap til speiding i 
Norge og utlandet, patruljen på 
haik, programtips og mye mer.

Roland 133, 22.–29. juni.  
Roland 134, 3.–10. august.

Roland 133, Horve 2.  
Roland 134, Nordtangen.

2500,–. Gir 75 % Frifondstøtte. 

22. mai på kmspeider.no 

Vandrerpatruljer med speiderkunnskaper 
og konkurranseinstinkt. Født i ’09–’03.

Praktiske og teoretiske oppgaver som 
løses i patruljen.

14.–16. juni. 

Skien, Grenland. 

Ikke fastsatt. 

Patruljene kvalifiserer seg i kretsene. 
Mer info på nmispeiding.no.

For alle speidere på ungdomsskolen som 
ønsker å oppleve en fartsfylt og kul helg 
sammen med speidere fra hele landet. 
Du trenger ikke være patruljefører eller 
assistent for å delta. Født i ’06–’04.

Temaet for helgen er livredning og 
første hjelp. Konsert lørdag kveld. 

27.–29.september

Nordtangen

600,–. Gir Frifondstøtte. 

8. september på kmspeider.no

Foto: Christian Sangereid

Foto: Birger Langebro

Foto: Lars Røraas

NORGESMESTERSKAP  
I SPEIDING  
RAVN fra 5. Hamar KFUK-KFUM-speidere 
stakk av med seieren i 2018, og de kan dermed 
kalle seg norgesmestere i speiding. Klarer din 
patrulje å vinne norgesmesterskapet i 2019?

NM I SPEIDING ER en årlig konkurranse i  
ulike speiderferdigheter. Oppgavene blir løst i 
patruljen og samarbeid er viktig. Dere får brukt 
kreative, praktiske og teoretiske evner. All  
informasjon om NM, samt tidligere oppgaver, 
finner du på nmispeiding.no. 

KRETSENE VELGER hvilke patruljer som får 
lov til å delta i den nasjonale finalen, og uttaket 
skjer gjennom kretsvise konkurranser. Merk  
at gruppen kan få 50 kroner i støtte for hver 
deltaker i kretskonkurransen.

HVIS PATRULJEN kommer til NM, kan den 
dessuten få inntil 75 % av reisekostnadene 
dekket etter Frifond-søknad. Hvor mange pat-
ruljer hver krets kan sende avhenger av hvor 
mange speidere det er i kretsen. NM i speiding 
arrangeres sammen med Norges speider-
forbund.  

PEFFTIVAL  113  
FESTIVAL MED mye læring og moro. 
Pefftivalen gir venner, opplevelser og inspira-
sjon for videre arbeid i den lokale gruppen. 

PEFFTIVALEN ER en utendørsfestival og  
overnatting skjer i telt.

NORSK ROLAND  
DETTE ER KURSET for deg som ønsker en 
utfordring, og som vil lære alt som er å lære 
om praktisk og teoretisk speiding. 

NORSK ROLAND ER ikke deilig avslappende 
leirliv, eller et sted du drar for å samle krefter. 
Det er fullt program i en uke og læring i alt du 
gjør. Men det er dette som gjør Roland til det 
beste patruljeførerkurset du kan delta på. Du 
vil komme hjem full av inspirasjon og ideer til 
speidermøter, turer og leirer. Etter å ha deltatt 
på Roland, er du blitt en bedre patruljefører!

NORSK ROLAND er et av våre mest 
tradisjons rike kurs. I 2019 blir det arrangert 
for 133. og 134. gang. 
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 avsender: Norges KFUK-KFUM-speidere, Postboks 6810. St. Olavs plass, N - 0130 Oslo

Følg oss på Facebook og Instagram,  
og abonner på nyhetsbrev!SPEIDERBUTIKKEN.NO

IKKE GÅ DEG VILL I SOMMER

Kr 199,–
Før 349,–

SPEIDER- 
HÅNDBOKA 
Nå 199,-

NY LAV  
PRIS

Kr 249,–

SILVA ACTIVE X 
Bra hodelykt med nattlysmodus

KOMPASS 
Silva 3NL-360

KOMPASS 
Silva Field

KARTMAPPE 
Silva, A4

Kr 279,–

Kr 199,–

TILBUD

Kr 249,–
Før 399,–

Vi har også Silva  
Dry Case til mobil  

og nettbrett!


