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Vel tilbake fra Dyreparken var det ikke
køene eller gnagsårene jeg tenkte på, men
den deilige følelsen av å la seg rive med.

La deg rive med

I SOMMER VAR JEG, i likhet med mange andre, i Dyreparken i Kristiansand. Jeg hadde sørget

for at vi var klare for en dagsutflukt, pakket niste, smurt oss med solkrem og lest meg opp på
parkering, køsystem og inngangsbilletter. Fokuset lå på det praktiske: Har vi med alt? Har alle
gode sko? Er vannflaskene fulle?
DET ER OVER TJUE ÅR siden jeg var i Dyreparken sist. Det ble noen hyggelig gjensyn. – Se, der

er Julius! Og Tante Sofie i Kardemomme by! Datteren min og jeg satt trollbundet i nesten en
time på en togtur gjennom Hakkebakkeskogen og Egners sjarmerende verden.
JEG HADDE IKKE forberedt meg på hvor gøy det var. Tømmerrenna! Spøkelseshus! Løver!
– Se, en gaupe! Og der, omgitt av eksotiske dyr og barnefortellinger fant jeg tilbake til noe jeg
ikke visste jeg hadde savnet, før jeg sto ansikt til ansikt med Kaptein Sabeltann.
ALLE DISSE MØTENE brakte tilbake så mange gode minner. Når jeg tillot meg å bli sjarmert,

glad, spent og fortryllet av barnas verden fant jeg tilbake til en oppriktig glede det var lenge
siden jeg hadde følt på. Vel tilbake fra Dyreparken var det ikke køene eller gnagsårene jeg
tenkte på, men den deilige følelsen av å la seg rive med.
SÅNN TENKER JEG vi ofte har det som speiderledere også. Vi planlegger, vi organiserer, vi pas-

ser på at alle speiderne har nok mat, at alle er smurt med solkrem og at vi kommer oss fra a til
b. Det er selvsagt helt avgjørende for et vellykket speidermøte, en tur eller en leir. Men sam
tidig er det viktig at vi tillater oss å bli revet med iblant.
NESTE GANG DU padler kano, bli litt våt. Ha vannkrig. Gjør noe mor-

somt på leirbål. Bli med på nattmanøver. Bygg noe stort på leir. Finn
deg en ny speidervenn.
FOR Å VÆRE GODE SPEIDERLEDERE må vi bære med oss og videre

formidle gleden vi finner i speiding. Og hvordan gjør vi det aller best?
Ved å være til stede i øyeblikkene. Bli med i leken. Bli med på aktiviteten. Ha det gøy på speidermøtet.
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ST RAT E G I 2 0 2 0 – 2 0 2 5

Rundt våre leirbål
er det plass til alle!
VISJON

Alle er velkomne som medlemmer hos oss, uavhengig av tro, etnisk
eller kulturell tilhørighet, legning, identitet eller funksjonsevne. I 2025 har
vi nådd nye målgrupper og flere føler at de har sin plass i, og tilhørighet
til organisasjonen. KFUK-KFUM-speiderne betyr en positiv forskjell i
samfunnet rundt oss, ved å utvikle unge mennesker som tar lederansvar
og deltar aktivt i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Veien fram til
ny strategi
Siden landstinget i 2017 har arbeidet
med ny strategi for perioden 2020–
2025 vært et viktig fokus. Landsstyret
oppnevnte i 2017 en arbeidsgruppe
for å jobbe med strategien bestående
av viselandssjef, et landsstyremedlem,
en roverrepresentant og tre oppnevnte
medlemmer i tillegg til general
sekretær. Arbeidsgruppen har involvert
store deler av organisasjonen gjennom
intervjuer med kretsene og andre interessenter, en stor spørreundersøkelse og
på sentrale samlinger i organisasjonen.
Utkastet til ny strategi ble oversendt
landsstyret, som etter sin behandling
fremmet forslag til ny strategi på
landsting. Utkastet til ny strategi ble
behandlet på landsting med diskusjon i grupper, samt plenumsdiskusjon
søndag. Med bakgrunn i de innspillene
som kom på landsting vedtok lands
styret i mai ny strategi for 2020–2025.
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Vi betyr en forskjell for andre og naturen
Gjennom bevisste valg bidrar speidere til positive endringer som
betyr en forskjell for andre. Samfunnsengasjement er en viktig del av
speidingens formål. Speiderloven sier vi skal arbeide for fred, ta vare
på naturen, ta ansvar og vise vei. Speiderne deltar i aktiviteter som
handler om å ta ansvar for seg selv, andre og naturen, bidra i lokalsam
funnet, eller gjøre noe for barn og unge i andre deler av verden. Jo flere
speidere, desto større positiv påvirkning kan vi ha på våre omgivelser.
Vi er samfunnsengasjerte og arbeider for å endre samfunnet i en positiv retning lokalt, nasjonalt og globalt. Samfunnsengasjementet er en
naturlig del av det å være speider både som enkeltpersoner og som fellesskap. Arbeid for miljø, klima og vern av naturområder, integrering av
flyktninger, innsamling til bistandsprosjekter, utveksling, stå opp mot
mobbing og utenforskap, eller lytte til noen som trenger en å snakke
med er eksempler på hvordan vi kan utgjøre en forskjell. Å stille opp
for en som trenger det eller oppgaven som speiderleder kan bety en
stor forskjell for barn og unge.

Vi er åpne og inkluderende

Vi rekrutterer og utvikler flere gode ledere

Speiding forandrer liv. Alle unge mennesker skal få muligheten til
å bli speidere. Mangfold er en styrke og vi ønsker at speiderne skal
gjenspeile samfunnet rundt oss. Vi vil rekruttere bredt, og nå nye
målgrupper. Derfor vil vi fjerne hindre for deltagelse, samtidig som
vi sikrer at speiderne får utfordringer tilpasset sitt nivå.

Vi vil ha mange og gode ledere med ulik kompetanse, alder og
bakgrunn. Da må vi legge bedre til rette for ulike typer leder
oppgaver, uavhengig av bakgrunn og kompetanse. Forventninger
til kunnskap, deltakelse og varighet skal være tydelig. Vi skal ha
gode løsninger for hvordan vi rekrutterer nye ledere og sørger for
gode overganger fra speider til leder. Nye generasjoner slipper til
og vi sikrer god kunnskapsoverføring.

Mange vet ikke hva speideren er, eller hva vi gjør. Vi må forklare
hva speiding er på en enkel og god måte. Vi skal være tydelige på
hva det vil si at vi har åpent medlemskap og kristent lederskap.
Det skal vi gjøre ved å vise aksept for ulikheter og tilrettelegge for
det i våre aktiviteter. Vi skal oppleves som et åpent og inkluderende felleskap både i og utenfor organisasjonen.

Vi har et attraktivt tilbud til rovere og unge ledere. Ungt lederskap – voksent nærvær er bærebjelken i ledertreningen vår.
Ledertrening skjer gjennom speidere og ledere som får ansvar og
oppgaver i takt med alder, utvikling og forutsetninger, gjennom
arbeidet lokalt eller nasjonalt, på turer, leirer og arrangementer.

I dag er vi 11 000 medlemmer. I 2025 er vi 13 000 stolte og
motiverte speidere som opplever utfordringer, tillit og ansvar i et
trygt miljø. Vekst skapes ved å rekruttere nye medlemmer, og ved
å beholde de medlemmene vi allerede har. Speidere som får utfordringer og opplevelser, skaper glede og engasjement, og grunnlag
for videre vekst og utvikling av organisasjonen.

Vi skal ha gode, utviklende og inkluderende ledermiljøer, og et
godt ledertreningstilbud som bidrar til langvarig engasjement i
organisasjonen. Vi skal være tydelige på verdien av ledertreningen
vår.

FOKUSOMRÅDER
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VE KST

98%
VILLE ANBEFALT

SPEIDING

TIL EN VENN
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I løpet av høsten 2018 var det rundt 1000
nye speidere som meldte seg inn i KFUKKFUM-speiderne. Det er et høyt antall, og
det viser at arbeidet vårt fortsatt sees på som
et attraktivt tilbud blant barn og unge over
hele landet. Det er takket være arbeidet du
og dine ledere gjør hver uke. Takk!
TEKST > Magnus Heltne //
FOTO > Peder Undheim //

Likevel hadde forbundet en medlemsnedgang i 2018.
Matematikken er enkel – det var flere utmeldinger enn
innmeldinger. Hvorfor er det sånn? For å finne ut mer om
hvorfor speidere velger å slutte sendte vi ut en utmeldings
undersøkelse til alle som har sluttet siden januar 2018. Per
august 2019 hadde 234 personer svart på hele, eller deler
av undersøkelsen.

HOVEDFUNN I UNDERSØKELSEN

•

•

•

60% krysset av for at tidsmangel og konkurranse fra andre aktiviteter var en av
grunnene til at de sluttet.
40% sa at det sosiale bidro til at de valgte
å slutte. Dette kan være at vennene sluttet, at de kom i ny aldersgren og ikke fant
seg til rette, eller dårlig kjemi med andre
speidere.
45% sa at program var en faktor – at det
var kjedelige møter, eller at de bare mistet interessen.

Samtidig sa 56% at de kunne tenke seg å
begynne igjen ved en senere anledning, og
hele 98% ville anbefalt speideren til en venn.
Dette viser hvor fantastisk jobb som gjøres ute
i gruppene.
HVA KAN DU GJØRE FOR AT SPEIDERE
SKAL BLI LENGER?

•

•

•

•

•

Spør speiderne hvilke tidspunkter som
passer best å møtes på. Selv om mandag
klokken seks «alltid» har vært speiderdagen kan det være lurt å tilpasse dette til
hva årets speidere ønsker. Kanskje det å
flytte på tidspunkt og dag kan være det
som gjør at noen har mulighet til å fortsette ett år til?
Legg til rette for «av og til»-speiding. For
mange er det vanskelig å være med på
alle møtene. Se hvordan dere kan gjøre
det lettere for flere å være med på noen
møter av og til.
Spør speiderne hva de vil gjøre! Kanskje
blir møtene enda bedre med litt nye
tilskudd i repertoaret. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no for inspirasjon,
og husk å opplys om arrangementer i
inn- og utland. Dette er spesielt viktig
for de eldre vandrerne. Kanskje en tur på
Pefftival eller på Europeisk jamboree i
2020 kan være en x-faktor?
Inviter borteboende rovere og andre
utflyttere med på tur, leir og ledersamlinger. Ved å vedlikeholde deres relasjon til
speideren er sjansen større for at de fortsetter når de flytter hjem.
Spør tidligere medlemmer om de kan
tenke seg å bli med igjen. Statistisk sett
vil over halvparten si ja!

ÅRSAKER TIL AT SPEIDERE SLUTTER

60% 40% 45%
TIDSMANGEL

DET SOSIALE

PROGRAMMET

… OG HVA MED LEDERNE?

HVA KAN DERE GJØRE?

Tall fra frivillighet Norge sier at 60% av den
voksne befolkningen gjorde en frivillig innsats
i løpet av 2017, og tre fjerdedeler av de som
ikke gjør det kan tenke seg å bidra. Samtidig
skriver de at det er to tydelige trender – frivillige er interessert i korte engasjement og er
aktive i flere organisasjoner. Potensialet for
nye ledere er der, men de må spørres, og på
riktig måte.

•
•

•

•

Finn ut hva gruppens behov er og lag
tydelige «stillingsinstrukser».
Bruk «Lederstien» til å gi nåværende
og fremtidige ledere en enda bedre
frivilligopplevelse.
Bruk Gruppekompasset og ressursbanken
til å videreutvikle gruppens arbeid (se
kmspeider.no/gruppekompasset).
Spør speiderforeldre, venner og naboer
om å bli med i gruppen. Bruk også
frivillig.no.

HVA KAN FORBUNDET HJELPE MED?

•
•

•

Er allerede frivillig
Vil gjerne eller kanskje bli frivillig
Vil ikke bli frivillig

Kurs for nye ledere samt rekrutteringskurs. Les mer på kmspeider.no/ledere.
Besøk av ansatt vekstarbeider for gjennomføring av rekrutteringsmøte eller
gruppeutvikling.
Statistikk, ressurser og veiledning tilpasset din gruppe.

Spørsmål om under
søkelsen, gruppekompasset eller vekst
generelt? Ta kontakt
med Magnus Heltne på
magnus@kmspeider.no.

Kilde: https://om.frivillig.no/
hvordan-rekruttere-frivillige
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K OMM U N IK A S J O N

Sosiale medier kan være et nyttig verktøy
for å nå ut med informasjon til både gamle og
nye medlemmer. Facebook kan brukes
til begge deler.

Sosiale medier
for speidergrupper

I DAGENS SAMFUNN blir vi utsatt for en konstant strøm av
informasjon. Det betyr at du konkurrerer med veldig mange
andre når du prøver å nå frem med ditt budskap. Det betyr også
at det er vanskeligere å holde på oppmerksomheten til mottakeren når informasjonen din endelig har nådd frem. Derfor er
det viktigere enn noen gang å være bevisst på målgruppen du
ønsker å nå. På den måten kan du gjøre valg som øker sjansene
for å nå frem til de som synes din informasjon er relevant og
interessant. Et lurt sted å begynne kan være om du først og
fremst ønsker å kommunisere til de som allerede er medlemmer, eller om du skal prøve å nå de som ikke er medlemmer,
men som kanskje kunne tenke seg å bli det.

TEKST > Monica Helgesen //
FOTO > Lars Røraas //

INTERN KOMMUNIKASJON handler om den informasjonen som
går innad. Dette kan være praktisk informasjon til speiderne i
gruppa om møter og turer. Da passer det å opprette en lukket
gruppe på Facebook. Alle som er med i gruppa kan publisere
og gi tilbakemelding, men samtidig er denne informasjonen
utilgjengelig for utenforstående. Dette er en fin plattform for
å spørre om hjelp eller dele inspirasjon. Du kan for eksempel
starte en tråd med spørsmål om andre i gruppa har forslag til
hva neste speidermøte skal handle om. Dere kan opprette en
gruppe som er tilgjengelig for alle i speidergruppa. Eller kanskje dere finner ut at det er mest praktisk med flere grupper, for
eksempel inndelt etter arbeidsgren. Hør gjerne med patruljeførerne i din gruppe hvilke sosiale medier de bruker. Kanskje er
det en annen kanal som er bedre å bruke til intern informasjon
for å nå speiderne?
EKSTERN KOMMUNIKASJON handler om den informasjonen
som går utad. Dette kan være mer generell informasjon om
hva det vil si å være speider hos dere. Denne informasjonen
kan være tiltenkt de som er interessert i å bli speider, deres
foreldre, eller andre som har interesse av å vite hva dere holder
på med. Da passer det å opprette en åpen side på Facebook.
En side blir styrt av én eller flere administratorer, og andre
kan ta kontakt ved å kommentere eller sende en melding. All
informasjon som publiseres på siden er offentlig og synlig for
alle. Dette er en fin plattform for å fortelle med ord, bilder og
video om hvordan det er å være med på møter og turer hos dere.
Dermed er det lett for personen som titter innom siden å danne
seg et inntrykk av dere som speidergruppe.

8 // LEDERFORUM // 3-2019

SOSIALE MEDIER

FACEBOOK
er en plattform for å
dele innhold og kommunisere med andre.
Man kan følge sider,
være med i grupper
og opprette arrangementer. Facebook er
det sosiale mediet
med flest brukere,
både i Norge og på
verdensbasis.

INSTAGRAM

SNAPCHAT

TWITTER

YOUTUBE

er et medie for deling
av bilder og videoer.
Det er utbredt å bruke
emneknagger, som
gjør det enklere å dele
og finne innlegg etter
innhold. Instagram er
spesielt populært blant
unge.

er en delingstjeneste
for tekst, bilde og
video. Informasjonen
er kun tilgjengelig en
kort stund, før den blir
slettet. Snapchat er
spesielt populært blant
barn og unge.

er et mikroblogg
nettverk, hvor man kan
poste og lese innlegg
på inntil 280 tegn.
Det er ofte en arena
for debatt, og er mye
brukt av politikere og
journalister.

er en publiserings
kanal for videoer. Her
deles gjerne lengre
videoer, i motsetning
til de kortere videoene
som dominerer i andre
sosiale medier.

Bruk emneknaggen #kmspeider for å dele og finne innhold
om KFUK-KFUM-speiderne i sosiale medier.

NETTVETT
I fjor trådte den nye personvernordningen fra EU i kraft; GDPR, som står
for General Data Protection Regulation. Med det ble vernet av person
opplysninger betraktelig styrket. Personopplysninger er informasjon som kan
knyttes til deg som enkeltperson, som navn og bilder. Dette er det viktig å ta
med seg inn i arbeidet med sosiale medier. Informasjon som deles i sosiale
medier blir ansett som offentlig, da det ligger åpent og tilgjengelig for alle.
Her er det viktig å være oppmerksom på at grensen for hva som anses som
offentlig, er om informasjonen er tilgjengelig for over 20 personer, selv om
det er snakk om en lukket gruppe. Sensitive opplysninger om medlemmer,
som helseopplysninger, skal aldri deles offentlig. Det kan også være lurt å
tenke på nettvett ved deling av navn og bilder i sosiale medier. En generell
regel er at man skal ha samtykke fra den som er avbildet, eller en forelder
dersom speideren er under 15 år. Om innlegget når ut til mange, kan navnet
på speideren som er avbildet være irrelevant, og det trenger da ikke å være
med. Ellers kommer man langt ved å utvise skjønn, slik at vi får delt de fine
opplevelsene fra speidertilværelsen i de ulike sosiale mediene.
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LANDSSTYRET
HAR ORDET

KUNNSKAPEN TIL Å HJELPE
Husker du sist gang du hadde bruk for førstehjelpskunnskapene dine? Eller kanskje du har
trengt førstehjelp selv?
FØRSTEHJELP KAN VÆRE mye forskjellig.

Flis i fingeren, eller behov for støttebandasje etter et skikkelig overtråkk på haik. Kutt
med speiderkniven, hvor blodet spruter, og
noen sting i huden må til for å lappe det hele
sammen. Eller veldig alvorlige situasjoner
hvor liv står på spill, som hjertestans eller
store ulykker.
NÅR NOEN TRENGER førstehjelp, er det fint
at det finnes mennesker som har øvd og trent
på å hjelpe andre. Førstehjelpstrening gjøres
på skoler og arbeidsplasser, i idrettslag og
på egne førstehjelpskurs. Og selvfølgelig på
mange speidermøter gjennom hele året.
I AKTIVITETSBANKEN på kmspeider.no fin-

nes det førstehjelpsmerker for alle arbeids
grenene, fra oppdagere til rovere, og til og
med for familiespeidere. I tillegg holdes det

mange førstehjelpskurs for ledere og voksne.
I speiderprogrammet finnes det et tilbud for
alle våre medlemmer: til å lære seg førstehjelp, til å trene på førstehjelp, og til å ved
likeholde den førstehjelpskunnskapen som vi
har lært tidligere.
DET ER EN FIN TING, for kunnskap om førstehjelp kan bety noe for menneskene rundt
oss. Noen ganger kan det faktisk bety forskjellen på liv og død for et annet menneske, det
at speidere har trent på hjerte-lunge-redning.
Ingen av oss vet når en så dramatisk situasjon
kan oppstå. Derfor er det viktig å ha trent på
hva som skal gjøres når et liv er i fare.
HAR DU TENKT PÅ hva førstehjelp i bunn
og grunn handler om? For oss mennesker
handler det om å være der for hverandre, når
noen har aller mest behov for det. Når noen
har fått et lite sår, har kuttet seg, eller er i
livsfare. Når et menneske kanskje er på sitt
aller mest sårbare. Da er det viktig at noen er
der, bryr seg om den som trenger hjelp, og har

Tildelt Kongens
fortjenestemedalje

kunnskapen til å hjelpe. Å kunne førstehjelp
er å vise omsorg og ta ansvar for mennesker.
Det skal vi som KFUK-KFUM-speidere gjøre!
HØSTENS NUMMER av Speiderbladet har førstehjelp som tema. Bruk anledningen til å øve
på førstehjelp i gruppa, send rovere og ledere
på førstehjelpskurs, eller lag en førstehjelpsøvelse på gruppeturen, hvor både speidere,
ledere og foreldre kan delta. Lær førstehjelp,
tren på det dere har lært, og vær der for hverandre når det trengs.

Speiderhilsen
Gunvor, landssjef, og
Thor Andreas,
viselandssjef

I VÅR BLE speiderlederen Peder Johannes Stensland tildelt Kongens for-

tjenestemedalje på en fest i Rossabø kirke for sin 54 år lange utrettelige
innsats for speidergruppa 1. Rossabø KFUM i Rossabø menighet. Ordfører
i Haugesund, Arne Christian Mohn, overrakte medaljen.
STENSLAND STARTET troppen i 1965 som 17-åring. 54 år senere er han

fremdeles med som gruppeleder og aktiv i samme speidergruppe. I alle
disse årene har han trofast stilt opp på alle møtene til speiderguttene i
Rossabø. Mange generasjoner av speidergutter har gjennom alle disse
årene fått utallige flotte opplevelser og minner og lærdom fra sine perioder
sammen med Stensland i speidergruppa.
FAMILIEN STENSLAND har raust brukt sine egne eiendommer til akti-

viteter og turer og leirer for speiderne. Ei av hyttene etter foreldrene til
Stensland ble etter deres bortgang omdisponert til egen speiderhytte for
troppen. Han sto selv i spissen for dugnaden med å sette hytta i stand til
dette formålet.
Peder Johannes Stensland foran alle speiderne som deltok på festen. F.v.
Asbjørn Aga, Leander Ferkingstad Stangeland, Karl Oskar Stakkestad, Gaute
Sunde Hansen, Marius Herleiksplass Pettersen, Jan Egil Nuntun, Thomas
Preston, Knut Inge Knutsen, Torstein Høyvik Hauge og Marius Vestvik. Tekst
og foto: Asbjørn Aga
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STENSLAND HAR hatt verv som kasserer og styremedlem på kretsplan,
har i flere perioder vært medlem av menighetsrådet i Rossabø menighet,
og i alle år deltatt i menighetsarbeidet. Han er blitt tildelt flere utmerkelser gjennom årene. Han har blant annet fått hederstegn i sølv og gull fra
Norges KFUM-speidere, og nå endelig Kongens fortjenestemedalje.

Foto: Lars Røraas

ANDAKTEN
Andakten er skrevet av Ingvild Bjerke
Fosse som er speiderleder i Ris
KFUK-KFUM-speidere.

GI NOE VIDERE
DET ER IKKE ALLTID jeg gleder meg til å dra på
speidermøte. Noen ganger skulle jeg ønske jeg
bare kunne la det være og bli hjemme i stedet. Og
det hender ikke helt sjeldent at venner og kjente
spør meg hvorfor jeg gidder. Å bruke fritiden min
på noe så rart. Og det hender jeg ikke klarer å
komme med noe godt svar. For jeg er rett og slett
litt usikker selv.
I ISRAEL LIGGER to innsjøer: Dødehavet og

V I BER FOR
•

•
•
•

Semesterstart og alle speidere
og ledere som er klare for en ny
speiderhøst.
Globalaksjonen og ungdom i SørSudan, Tanzania og Palestina.
Forbundets kurs og arrangementer denne høsten.
Helgeland, Nordmøre og
Romsdal, Nordre Nordland og
Oslo kretser.

V I TAKKER FO R
•

•

•

Alle opplevelsene og minnene
speidere og ledere har fått i
sommer.
Alle speiderlederne som står på
for å skape gode fellesskap for
barn og unge.
Alle som får mulighet til å starte
som KFUK-KFUM-speidere i
høst.

Genesaretsjøen. Begge innsjøene får vann fra
Jordanelven. Likevel er de to sjøene helt forskjellige. I Genesaretsjøen er det et yrende fiskeliv,
mens Dødehavet er så salt at her lever ingenting.
Og grunnen til dette: Fra Genesaretsjøen går det
vann videre. Fra Dødehavet gjør det ikke det. Den
innsjøen som gir noe videre yrer av liv, den innsjøen som ikke gir noe, er helt død.
NÅR EN NY SPEIDER med glede i hele fjeset for-

teller at de helt sikkert kommer tilbake neste uke,
fordi dette var skikkelig gøy! Eller når en patruljefører litt nervøst skal holde sitt første speidermøte,
og lyser av stolthet når møtet er vel gjennomført.
Eller når det på leir har tatt lang tid å si god natt
til speiderne, for de har så mye de vil fortelle meg.
Om ting de har opplevd. Nye ting de har mestret.
Hva de gleder seg til å gjøre i morgen. Og jeg tenker på at disse opplevelsene er jeg med på å gi
dem. Da forstår jeg hvorfor jeg gidder å bruke fritiden min på noe så rart. Fordi jeg får gi noe videre.
Og gjennom det oppleve mening og kjenne meg
full av liv!

«Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter,
da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt
dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere
gjøre». Joh, 13,14-15
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ROVERSI D E R

SKLIE: Bading var tema for
leiren og badetøyet ble godt
brukt gjennom leiruka.

ROVERLANDSLEIR 2019

– SKARRU VÆRRA ME Å BADE?
TEKST > Guro Tamburstuen Slåen //
FOTO > Peder Undheim og Lars Røraas //

Årets roverlandsleir ble arrangert 29.juni – 6.juli ved
Ulfsbakktjern i Larvik. Temaet for leiren var bading, og med
sol og godt vær kan man si at svømmeføttene ble godt brukt.

D

a vi kom til leirområdet lørdag ble vi delt inn i tun, hvor
grupper fra alle deler av landet bodde sammen. De
forskjellige tunene hadde fått navn fra en person fra
den norrøne mytologien. Jeg bodde på tunet Brage.
Der skulle vi lage bord, opphengstativ til å henge alle de våte
håndklærne og badetøyet vårt, samtidig som mat skulle lages
og oppvask skulle tas. Sofaer ble hentet fra Finn og noen hadde
fått et eget spisebord med stoler til. Det gikk ikke lang tid før man
følte seg hjemme, og selv om man ikke kjente alle på tunet sitt,
ble man fort gode venner.
REVELJEN KUNNE HØRES på leirområdet klokka halv åtte hver
morgen. Etter flaggheis og felles frokost i Vallhall-teltet, var det
tid for program. Bading var første prioritet, så det passet selvfølgelig bra at «Vannmoro» sto på programmet. Vannpistol og
hjemmelaget vannsklie var kult, men det aller gøyeste var nok
når vi ble invitert til strandfest. Nøkkelordet var skum, og det ga
ekstra gli i vannsklia. Du kunne også teste din balansekunst i
surfesimulatoren. Med andre ord, akkurat det som trengs for en
perfekt sommerdag.
I LØPET AV LEIREN hadde vi også Globalløp, volleyballturne-

ring, rovertrekamp og allsang på leir. Kveldene ble avsluttet med
leirbål, hvor vi hadde mange interessante og morsomme innslag.
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Da vi kjente trøttheten sige inn fant vi fram tannbørsten og sto
sammen i pussekroken. Der fikk vi pusset tennene lenge, for det
var så koselig å synge på godnattsangene. Det er en veldig fin
tradisjon på roverleir.
FOR MEG OG FLERE ANDRE var høydepunktet haiken. Man
kunne velge mellom tre forskjellige; kort haik, en litt lengre og
den lengste haiken. Jeg og mine venner valgte den lengste haiken og man kan trygt si at turen bestod av mange opplevelser.
Blant annet kunne man, hvis man turte, gå igjennom den 598
meter lange og mørke Ulfsbakktunnelen. Vi lette etter flagger
mus og brukte ekkoet som en mulighet til å synge på kjente speidersanger. Med hengekøyene pakket i sekken, kom vi fram til
leirplassen, en øy hvor det kun fantes ett tre. Med litt kreativitet
og gamle ruiner fra krigen greide vi å sette opp tre hengekøyer,
slik at vi fikk en god natts søvn til hjemturen dagen etter.
ROVERLANDSLEIR 2019 var en utrolig gøyal leir og en optimal
mulighet til å få mange nye venner over hele landet og være med
de i en hel uke, samtidig som man gjør masse spennende! Det er
utrolig hvor mye man kan gjøre og oppleve på en uke. Jeg anbefaler alle rovere å bli med på neste leir om to år, men hvis du ikke
greier vente er det flere roverarrangementer man kan dra på i
nærmere fremtid. Kanskje ses vi på roverball på Jessheim?

NYE VENNER: Roverleir
er en flott mulighet til å
få rovervenner fra hele
landet.

ROVERBALL
Bli med på roverball 8.–10. november!
Roverball er spekket med sosiale aktiviteter, finstas og moro. Få med deg
rovervenner og meld deg på.
Årets ball arrangeres på Jessheim.
Det blir en morsom, gøyal og sosial
helg med mye forskjellig program.
Høydepunktet blir selve ballet med
festmiddag og dans i finstasen. Dette
er absolutt verdt å få med seg.

VANNMORO: Gøy
med strandfest!

Arrangementet er for rovere født i ’03
til og med 25 år. Påmelding innen
22. oktober. Pris 450,–. Les mer på
kmspeider.no.

ROVERFEMKAMP
HAIK: Tur gjennom
Ulfsbakktunnelen var
et høydepunkt under
leiren.

BALLSPILL: Ingen
roverleir uten
volleyball!

Årets roverfemkamp blir arrangert
20.–22. september og tar plass i i fjellene mellom Ørsta og Volda. I de flotte
Sunnmørsalpene skal rovere fra hele
landet testes i orientering, hinder
løype, teori og hemmelig oppgave,
så dette blir en fantastisk femkamp! I
tillegg til femkampen arrangeres det
sosialt program for de som vil være
med uten å kjempe i konkurransen,
så her er det noe for enhver smak.
Arrangementet er for rovere født i ’03
til og med 25 år. Påmelding innen 13.
september. Les mer på kmspeider.no.
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FORBUNDSNYTT
Gruppeutsending

I år, som i fjor, blir det ikke sendt ut noen aksjonspakke på forhånd. Dere kan bestille tilpasset materiell
og finne forslag til aksjonsformer på kmspeider.no/
globalaksjonen.
BRUK AKTIVITETSBANKEN

Gjennomfør speidermøte med globalt fokus! I aktivitetsbanken på kmspeider.no og i ressursbanken
på kmglobal.no finner du massevis av aktiviteter,
andakter, merker og møteforslag som passer deres
innsamlingsfokus.
STØTT GLOBALAKSJONEN

Globalaksjonens VIPPS-nummer: #573705 (NB! Nytt
vipps-nummer!)
Globalaksjonens kontonummer: 3000.17.16766

V

ST
EK

GRUPP
E
KOMPA SSET

P

Gruppa velger selv hvilket av de tre prosjektlandene dere
ønsker at deres aksjon skal fokusere på. Dette gjør det
lett å tilpasse innsamlingsfokus til deres aksjonsformer.
Alle innsamlede midler vil bidra til tilsvarende KFUKKFUM Global prosjekter.

Gruppekompasset er et
spill som hjelper dere
med å evaluere speiderarbeidet i gruppen og
sette konkrete mål for
arbeidet fremover.

PE
UP
GR

Globalaksjonen er KFUK-KFUM-bevegelsens årlige
solidaritetsaksjon, hvor midler blir samlet inn til KFUKKFUM Globals prosjekter som støtter unge menneskers
kamp mot fattigdom. I år fokuserer Globalaksjonen
på ungdoms rettigheter og medvirkning i Sør-Sudan,
Tanzania og Palestina.

Førstehjelp 1-2-3 inneholder informasjonsmateriell og øvelsesutstyr. Vi
ønsker at alle speidere fra vandreralder skal kunne nok førstehjelp til å
være trygge på tur.

RE
DE
LE

2019–2020

AM
GR
RO

GLOBALAKSJONEN

I august mottok alle grupper en spennende pakke i posten som innholdt
ressurspakken Førstehjelp 1-2-3 og
Gruppekompasset.

Ny inntektsaksjon
Landsstyret vedtok i mai salg av kortpakke som ny inntektsaksjon. Salg av
kortpakke vil erstatte salg av aktivitetskalenderen fra og med i høst.
Kortsalget skal være med på å gi god synlighet for KFUK-KFUM-speiderne,
og det genererer viktige inntekter til gruppe og forbund. Salget bidrar til at
KFUK-KFUM-speiderne kan tilby et godt program, kurs og arrangementer til
speiderne, og kortpakken skal bidra til å gjøre oss synlige rundt om i tusenvis av hjem. Vi er veldig takknemlige for alle speidere, ledere og grupper som
gjør en flott innsats hvert år med inntektsaksjonen.
OM KORTPAKKEN

Merk alle innbetalinger med gruppenavn dersom dere
vil at vi skal vite hvor pengene kommer fra. Dette gjelder
også vipps.
Har du noen spørsmål, ta kontakt med forbundskontoret
på post@kmspeider.no eller telefon 22 99 15 50.
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Gratulasjonskort selges i pakker à 10 kort. Designet fornyes årlig. Kortene
passer til ulike anledninger. Sammen med kortpakken ligger en tekst med
informasjon om KFUK-KFUM-speiding. Gruppene får tilsendt to kortpakker
per medlem. Utsending av kortpakkene skjer i uke 44. Kortpakken har
utsalgspris på kr. 150,– og inneholder 10 kort. Av dette beløpet beholder
speidergruppen kr. 30,– pr. kortpakke.

Sommeren 2022 arrangerer KFUK-KFUM-speiderne landsleir. Mye av prosjektet vet
vi ikke ennå, men noen av rammene er klare. Vi skal vise frem speiding i dag, støtte
vekstarbeidet og sammen jobbe for å realisere visjonen vår: «Rundt våre leirbål er
det plass til alle!». Mangfold, inkludering og bærekraft vil være viktige verdier i hele
prosjektet.
HVEM SØKER VI?

Erfaring med ledelse av frivillige, økonomistyring og erfaring med organisering av speiderleir er en fordel. Søkeren må kunne identifisere seg med KFUK-KFUM-speidernes
verdigrunnlag og ønske å hente ut det beste hos andre. Du må ha en klar visjon for hva
du ønsker med landsleiren og jobbe for å gjennomføre strategien 2020–2025 i landsleirarbeidet. Vi tilbyr en helt unik mulighet som vil gi deg erfaringer du vil ha nytte av
resten av livet.
Les mer og søk på kmspeider.no.

Lederkonferansen er rett rundt hjørnet!
Årets happening nærmer seg, der vi skal samle alle rovere, assistenter og ledere
25.–27.oktober på Scandic Lillehammer hotell som ligger idyllisk til ved
Mesnaelva og skogen ovenfor Lillehammer sentrum.
Tema er «Vi utvikler fremtidens ledere» og lederstien, og kursene vil handle om
hvordan vi tiltrekker oss og tydeliggjør behovet for ledere i speidergruppa, planlegger og tenker fremover. Dette vil være nyttig både for rovere som lager roverarrangementer og for stifinnerledere som planlegger neste semester.
I tillegg til spennende kurs blir det forskjellige aktiviteter, egen lounge
for rovere og kursholdernettverket, stands, mulighet for å møte våre
frivillige utvalg og å bestille mentortime.
ER DET FORTSATT MULIG Å BLI MED?

Fristen har gått ut, men om du ønsker å være med
kan du sjekke ut kmspeider.no/lederkonferansen for restplasser.

Foto: Lars Røraas

Ønsker du å bidra til speiderhistorien? Trenger du en ny utfordring? Kjenner du
speidere fra hele organisasjonen og er flink til å få dem med på gode ideer?
Da er det deg vi leter etter! Vi søker leirledelse for landsleiren i 2022.

Foto: Håkon Kristoffersen

Vil du lede landsleiren i 2022?

KOMMUNIKASJONSSAMLING
INGEN KRAV TIL ERFARING!
Har speidergruppen din en egen Facebook
side, nettside eller Instagramkonto? Eller kanskje dere har lyst til å bli bedre til å fortelle
om alt det morsomme dere gjør i gruppa? Bli
med selv eller send noen av speiderne deres
på kommunikasjonssamling 11.–13. oktober.
Samlingen er for alle fra 13 til 26 år som er
interessert i kommunikasjon, og vi ønsker at
både nye og erfarne kommunikasjonspirer
deltar. Det er ingen krav til erfaring. Helgen
vil bestå av workshops innenfor tekst, foto,
film og mediehåndtering. På samlingen lærer
du nye ting, utvikler deg innenfor kommunikasjonsfaget og blir kjent med nye speidere.
De første 25 som melder seg på får besøke
NRK.
Send noen fra gruppa og lær dere å ta gode
bilder med mobilen eller det kameraet dere
har, skrive gode tekster, lage korte videoer og
snakke med presse. Alle temaene vil fokusere
på å tilpasse innholdet til sosiale medier og
hvordan dere kan lage godt innhold til ulike
kanaler.
For speidere og rovere født i
’05 –‘93.
11.–13. oktober.
Sørmarka konferansehotell,
rett utenfor Oslo.
Kr. 200,- Vi gir reisestøtte.
Snarest.
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IN T ERNA S J O N A LT

TEKST > Lillian Frette Litlehamar //

World Scout Moot 2021 i Irland
Den 19.juli 2021 til 28.juli 2021 er det World Scoout Moot i Irland! Temaet
for leiren er Le Chéile som betyr saman.
Rovermoot er ein verdensleir for personar i alderen 18 – 26 år (fødd mellom 18.juli 1995 og 19.juli 2003). Dersom du er eldre (fødd 19.juli 1995
eller tidlegare) kan du også vera med, men då gjennom det ein kallar IST
(International Service Team).

Du – ja du, ja! Du som er rover og som er
interessert i nye opplevingar! Du som er glad i
eventyr og har lyst til å sjå eit nytt land saman
med nye menneske som kjem til å verta dine
venner for livet! Det er no du skal fylja med,
for her kjem ein «heads up» til deg!

Rovermoot 2021 er ikkje berre ein speidarleir, du vil få oppleva eit heilt
nytt land! Saman med patruljar på ti og ti vil de også verta fordelt i tribes på
40, der de reisar rundt på ulike «trials» i Irland. Ein reiser ikkje åleine, men
saman med ein heil kontingent frå Noreg. Der vil ein få støtta og svar om det
er noko du skulle lura på!
Les meir i arrangementsoversikten på kmspeider.no og på Facebook: 16th
World Scout Moot - Norwegian Contingent.

Explorer Belt 2020
i Montenegro
Vil du bli med på tidenes sommereventyr? Lyst å
oppleve andre kulturer på nært hold? Å gå deg vill
i et annet land? Da er Explorer Belt noe for deg!
TEKST > Oda Asphjell //
Sommeren 2020 arrangeres Explorer Belt igjen. Denne gangen går den 200 kilometer lange haiken i Montenegro. Der
skal vi gå Montenegro på langs, og oppleve et nydelig naturlandskap og en spennende og rik kultur!

PÅMELDING

HVA ER EXPLORER BELT?

Påmeldingen skjer gjennom søknad, siden arrangementet har et begrenset antall deltakere.

Explorer Belt er en roverekspedisjon til et annet land i Europa.
Ekspedisjonen består av en haik på ti dager og en kulturell del
med spennende opplevelser et par dager etter haiken. Haiken
gjennomføres i et ukjent område av lag på to eller tre rovere.
Dersom både haiken og forhåndsoppgavene blir godkjent i
henhold til reglementet, får deltakeren Explorer Belt-beltet.
OBLIGATORISK FØRHELG

Alle må delta på obligatorisk førhelg den 20.–22. mars i Oslo.
Her får du viktige tips til hvordan gjennomføre haiken best
mulig, møte haikepartneren din og bli kjent med alle de andre
deltakerne.
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DELTAKERAVGIFTEN

Deltakeravgiften er på 15 000 kroner. Det dekker mat, overnatting og aktiviteter på førhelgen, felles reise fra en speiderhytte i Oslo til
Montenegro, mat, opphold og noen aktiviteter
der, samt hjemreise til Oslo Lufthavn. Deltakerne
oppfordres til å søke støtte. Explorer Belt er ikke
bare en tur til utlandet, men en livserfaring som
gjør deg som person mer selvsikker og selvstendig. Dette er en helt uvurderlig erfaring som du
sent vil glemme med venner for livet.

Fra venstre: Enny Balac, Ingrid
Nygård og Tana Meyer deltok på
Explorer Belt i 2018. Foto: TorErik Holt Paulsen

Rovere
Montenegro
29. juni – 18.juli
2020 (20.– 22.
mars 2020 førhelg i Oslo)
15 000 kroner
Se kmspeider.no

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?

ORGANISASJONSKJENNSKAP

KNUTER
1.

Hva er den mest kjente knuten for å skjøte
sammen tau av lik tykkelse og materiale?

9.

Hva heter landssjefen i KFUK-KFUM-speiderne?

2.

10.

Hvilke tre symboler består logoen vår av?

Hva er den beste knuten for å skjøte
sammen to tau av ulik tykkelse og
materiale?

11.

Når fusjonerte KFUK-Speiderne og KFUMspeiderne?

3.

Du skal lage en fast løkke som ikke glir på
tauet. Hvilken knute bør du bruke?

12.

Hvordan lyder KFUK-KFUM-speidernes visjon
for perioden 2020–2025?

4.

Hvilken knute synger Ylvis-brødrene om i
sangen med samme navn?

EKSPERTNØTTER
STJERNEBILDER

13.

5.

Hva er det nye navnet på Kazakhstans hovedstad?

Hvor mange stjerner finner vi i stjerne
bildet Karlsvogna?

14.

Hvor mange tangenter er det på et piano?

6.

Hva heter stjernebildet som utgjør en W?

15.

7.

I hvilken sammenheng brukes EU-standarden
EN-13537 i forbindelse med friluftsliv?

Karlsvogna utgjør halen på et større
stjernebilde, hvilket?

16.

8.

På mange kart i Norge finner vi samiske ord og
stedsnavn, hva betyr johkka/johka?

Hvilket stjernebilde er Nordstjernen en
del av?

RESULTAT
Svar: 1) Båtmannsknop, 2) Flaggstikk, 3) Pålestikk, 4) Trucker's
Hitch, 5) 7, 6) Cassiopeia, 7) Storebjørn, 8) Lillebjørn, 9) Gunvor
Meling, 10) Kløver, lilje og trekant, 11) 11. oktober 2003, 12)
«Rundt våre leirbål er det plass til alle», 13) Nur Sultan, 14) 88,
15) Temperaturangivelser for soveposer, 16) Elv.

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:

LEDERFORUM // 3-2019 // 17

L E DERE

GRUPPEKOMPASSET:
GRUPPEKOMPASSET: Gruppekompasset er et
helt nytt gruppeutviklingsspill som er sendt ut til alle
grupper.

SETT KURSEN FOR DIN GRUPPE
Vel forberedt med kake og snacks møter vi Marie,
Ingeborg og Synne i sofaen på speiderhuset Breidablikk.
Alle tre er ledere i forskjellige enheter i speidergruppen
Bryn 1, og de var med som testgruppe under utviklingen av gruppekompasset i vår. De er spente på å se det
endelige resultatet. Vil det leve opp til forventingene?

TEKST > Magnus Heltne //
FOTO > Magnus Heltne og Monica Helgesen //

ETTER EN KORT gjennomgang av instruksjoner og utdeling

av stemmekort blir Ingeborg valgt til ordstyrer. Den første
påstanden hun leser opp er «Våre møter er åpne for alle».
Stemmekortene blir kjapt lagt frem, og det viser seg å være et
grønt, et gult og et rødt kort. De blir fort enige om at gruppens
møter er åpne for alle, men det ikke er sikkert at potensielle
speidere vet det. Kortet ender i den gule bunken: ting som
gruppen kan bli bedre på.

STEMMEKORT: Man stemmer på de ulike påstandene:
grønn (dette gjør vi bra), gul (dette kan vi bli bedre på),
rød (dette gjør vi ikke).
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ETTER HVERT SOM spillet går sin gang, begynner lederne å
få et klarere bilde av situasjonen. De er fornøyde med programmet og variasjonen i det, men de kan ha flere utemøter.
Lederne har tenkt på både opplæring av nye ledere og oppfølging av patruljeførerne, men har ikke laget noen konkret plan.
De tre lederne er enige i noen påstander, og rivende uenige
i andre. Etter gode diskusjoner blir de likevel enige om hvilket felt de skal legge påstandene på, og en time etter at de
begynte å spille har de jobbet seg gjennom alle.

SPILLKVELD: Ledere i Bryn 1 KFUK-KFUM-speidere i gang med å spille
Gruppekompasset.

– DET HJALP AT vi hadde diskutert mange påstander før, da
gikk det fortere denne gangen, sier Ingeborg. Marie er enig og
skyter inn: – Hvis vi hadde vært mange hadde det nok tatt mer
tid. Da hadde det kanskje vært nok med én eller to kategorier.
FORNØYDE MED diskusjonen så langt begynner lederne på

del to av spillet. De har lagt mange kort i den grønne bunken,
altså ting de mener de gjør bra, men har også en del ting de vil
forbedre. Litt diskusjon senere sitter de igjen med en påstand
de vil jobbe med dette semesteret: «Vi rekrutterer aktivt nye
medlemmer». Synne forteller: – Vi driver rekruttering ved å
drive godt speiderarbeid og la jentene fortelle om det til sine
venner. Sånn har vi fått nye medlemmer til nå, men det er nok
lurt å gjøre noe aktivt også.

FIRE KATEGORIER: Påstandskortene er delt inn i fire kategorier: vekst,
gruppe, program og ledere.

Om gruppekompasset
Gruppekompasset er et helt nytt gruppeutviklingsspill.
Gjennom å ta stilling til ulike påstander er målet at gruppen
skal bli mer bevisst over de ulike aspektene ved speider
arbeidet, og finne ut hva de gjør bra, og hva man kan bli
enda flinkere til.
Spillet består av to deler, en diskusjonsdel og en handlingsdel. I første del diskuterer man de ulike påstandene, og
deler dem inn i en av tre farger: grønn (dette gjør vi bra), gul
(dette kan vi bli bedre på), rød (dette gjør vi ikke). Det er
52 påstandskort i fire kategorier: vekst, gruppe, program og
ledere. Gruppen velger selv om man vil diskutere hele bunken, eller kun én kategori eller et utvalg kort.

DET NESTE STEGET i Gruppekompasset er å fylle ut en

målplan. Dette er for å hjelpe gruppen i gang med målet, og
unngå at det bare forblir prat. Sammen blir de tre lederne
enige om at de vil ha som mål å få med ti nye speidere i løpet
av dette semesteret. De ser i kalenderen, og det viser seg at
første mulighet for rekruttering er allerede om en uke, på
Høyenhalldagene.
INGEBORG BESTILLER vervekort på kmspeider.no. Det nest
siste punktet på målplanen viser seg å være det vanskeligste:
Hvordan skal de feire når de har oppnådd målet? Forslaget om
hoppeslott kommer fort på banen, og blir fort det mest populære. Ingeborg blir utpekt til å følge opp vedtaket, og lederne
sier seg ferdige med Gruppekompasset for denne gang.
BRYNLEDERNE BRUKTE halvannen time fra start til slutt, og
er godt fornøyde med det endelige resultatet. Nå gjenstår det
å se om de når målet sitt så alle speiderne i Bryn 1 får leke seg
i hoppeslott neste semester.

I del to ser man på de ulike fargene. Begynn med de grønne
kortene og se hva dere gjør bra og kan fortsette med.
Deretter kan dere velge en til tre kort fra den røde og gule
bunken som dere vil jobbe med fremover. Om dere fyller
ut den vedlagte målplanen får dere hjelp til å konkretisere
målet og komme i gang med prosessen, slik at man unngår
at det stopper opp etter møtet. På kmspeider.no/gruppe
kompasset finner dere tips og hjelp til å jobbe med alle
påstandene. Her er det også et skjema dere kan sende inn
for å få merker til alle som deltok.
Gruppekompasset ble sendt ut til alle gruppene i august
2019, og er tenkt å være en fast del i gruppens arbeid
fremover.
Spørsmål til spillet? Kontakt Magnus Heltne på forbundskontoret magnus@kmspeider.no.
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GJØR DERES FAVORITTSTI TILGJENGELIG PÅ

Alle som er med på en
Speiderstitur får ett eget
merke.

SPEIDERSTIER.NO
Har du hørt om Speiderstier? Prosjektet går ut på at vi skal
ta 360-gradersbilder av nærstiene rundt om i landet og dele
turen på speiderstier.no og Google maps.
TEKST > Katrine S. Andersen //
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Vi besøkte mange plasser i Norge, blant
annet gikk turen opp til Keiservarden i
Bodø. Foto: Katrine S. Andersen

I mai dro vi på en lanseringsrunde i store deler av landet, og vi fikk møte lokale
speidere, presse og flott natur! Sammen med oss hadde vi Google Trekker – en stor
globe som med 15 kameraer tar bilder i 360 grader. Men vi har ikke på langt nær
tatt alt, og det er uendelig mange flotte stier som kan dokumenteres der ute. Nå kan
du og din speidergruppe bidra.
VIRTUELLE STIER

Målet er å få dekket mange av de lokale nærturene. Bildene legges ut på Google
maps, og sammen danner de en sti du kan bla deg gjennom. Det gir deg muligheten
til å se stien virtuelt på din mobiltelefon eller PC, akkurat som du i dag kan med
mange av bilveiene i Norge. Stien kan også oppleves virtuelt på speiderstier.no. På
speiderstier.no har vi et filter, og de som besøker siden vår kan for eksempel søke
etter en tur som har enkel tilgjengelighet, bålplass eller teltplass. Google Trekkeren
har dratt tilbake til Google, men vi har i stedet små 360-graderskamera som vi kan
bruke til å ta opp stier i vårt nærmiljø. For å få med mest mulig av Norges flotte turer
trenger vi dere!
TA MED KAMERA PÅ TUR

Skal du på tur med noen i speidergruppa? Lån et 360-graderskamera og ta det med
på tur. Vi ønsker å gjøre nærmiljøet tilgjengelig for flere, og det er du som sitter med
lokalkunnskapen. Du vet hvor de flotte nærturene er og kan med å dele disse hjelpe
andre til å komme ut i naturen. Søk om å låne kamera på kmspeider.no/speiderstier.
Ta gjerne med flere speidere, det er bare fint å se at det går speidere på tur, og ingen
ansikter vil være synlige på nett – ansiktene blir automatisk visket ut når de overføres til Google.
INVITER MED DERE LOKAL PRESSE

Speiderstier er en flott mulighet for å vise hva din speidergruppe gjør i speiderhverdagen. Inviter gjerne med en journalist på tur. På kmspeider.no/speiderstier kan du
finne en pressepakke som gir deg alt av nødvendig materiale og informasjon.
HVA BØR DU TENKE PÅ FØR DU GÅR MED SPEIDERSTIER?

•

•
•

Velg en kortere tur. Bildene er store og kameraene våre har begrenset lagringsplass, velg derfor gjerne en kortere tur slik at dere ikke må ta opp lengre etapper. Det er fullt mulig å ta opp lengre turer, med da må dere stoppe underveis og
overføre bildene til mobiltelefonen.
Ta opp turen i dagslys. Kameraet får mye bedre bilder i godt dagslys.
Velg gjerne en tur som har et spennende kjennemerke, en overnattingsplass
eller annet som kan være av interesse for andre. Kanskje dere kan lære noe om
naturen som er spesielt for området? Send gjerne inn informasjon om det dere
lærer, så kan det deles sammen med Speiderstituren!

3 6 0 -G R A D E R S K A M E R A
• Et 360-graders kamera tar bilde i 360
grader. Det vil si at alt du ser rundt deg
vil fanges opp av kameraet.
• Google Trekker, kameraet vi lånte av
Google, har 15 linser, 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
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M IT T FJ E L L

MARKJORDBÆR: Er du i skogen til rett tid
er det bare å ta tiden til hjelp, da bugner
det over med markjordbær.

FRA BY
TIL SKOG
Min favorittplass er stor, min favorittplass
har mange flotte vann, utsiktspunkter
og overnattingsplasser. Min favorittplass
er Oslomarka, og spesielt Østmarka og
Nordmarka.

TEKST OG FOTO > Katrine S. Andersen //
Kun noen minutter hjemmefra befinner jeg meg midt i
skogen på vei opp en liten skogtopp eller klar til å bade
ved ett vann. Eller kanskje jeg hopper på toget og tar meg
en tur til Nordmarka. Og jeg er ikke alene, for nesten alle i
Oslo er marka kun en liten tur unna, enten til fots eller med
kollektivtransport.
I marka har jeg fått gleden av å oppleve de beste speiderturene, ofte i form av hyttetur til speiderhytta vår eller
på tråkk ved et vann. Det er spesielt en tur jeg aldri vil
glemme; da vi alle pakket sekken og sammen med gutta tok
med oss hele speidergruppa på en ukes vandring gjennom
skogen. Turen var som mange andre speiderturer: vi padlet,
vi spiste bolle på Vangen og vi besøkte flere vann og utsiktspunkter. Speiderne utfordret seg selv og mestret mange nye
ting, og som alltid blir jeg mektig imponert. Humøret var på
topp hele uken, og det tross en ekstrem invasjon av mygg,
tunge ryggsekker og ødelagte telt.
Det er en egen stemning i det du spaserer ut av byen og inn
i skogen. Den stemningen er ubeskrivelig, og jeg er takknemlig for at jeg kan dele den med mine medspeidere.
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VED ERIKSVANN: Første
stopp på vandreturen vår.

UTSIKT: På vei opp Kjerringhøgda,
et av utsiktspunktene i Østmarka.

PADLETUR: Kanopadling i strålende vær byr på gode minner for livet.
FAVORITVANN: På båt- og badetur ved Ørfiske, et av mine favorittvann.

MITT
FJELL

Katrine S. Andersen utfordrer Lillian
Frette Litlehamar i Ullern KFUKKFUM-speidere til å skrive om sitt fjell
eller sin favorittplass til neste nummer
av Lederforum.
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A RRANGE ME N T E R

KURS OG ARRANGEMENTER

Foto: Peder Undheim

HØSTEN 2019

VEILEDERKURS
På veilederkurs får du lære mer om hvordan det er å være med
på å arrangere kurs for vandrere. Veilederkurset tar for seg de
nye patruljeførerkursene og er et godt første steg for deg som
vil være stab på patruljeførerkurs i kretsen. I tillegg til godt faglig innhold står det sosiale i fokus, og du vil bli godt kjent med
rovere og andre unge ledere fra hele landet.
Temaer som blir tatt opp på veilederkurset:
• Gruppedynamikk
• Kommunikasjon og retorikk
• Lek og konkurranser
• Grenser og maktmisbruk
• Rollebevissthet
• Veilederrollen som eget læringsverktøy

Dette kurset er for dem
født i '03–25 år.
29. november
– 1. desember.
Nordtangen.
400 kr.
Påmeldingsfrist
10. november.
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Kurset passer for deg som
er rover eller ung leder som
ønsker å bli veileder på
patruljeførerkurs, eller har
vært det, og ønsker å bli
bedre.

13.–15.9

BANEVOKTERSAMLING
Nordtangen. Rovere og ledere. Påmelding
innen 12.september. Gratis!

15.9

GLOBALAKSJONEN 2019 –2020 STARTER
Vår solidaritetsaksjon.

20.–22.9

TRÅKK MED HEMMELIG OPPDRAG
Lokalt. Dra på tur med patruljen.
Merker selges i Speiderbutikken.

20.–22.9

ROVERFEMKAMP
Sunnmørsalpene. Født i ’03–’94.
Påmelding innen 13. september.

27.–29.9

PEFFTIVAL 113
Nordtangen. Født i ’04–‘06. Påmelding
utløpt. Pris: 600 kr.

11.–13.10 KOMMUNIKASJONSSAMLING
Sørmarka hotell, Oslo. Født i ’05-‘93.
Påmelding snarest! Pris: 200 kr.
18.–20.10 JOTA-JOTI
Lokalt. For alle. Registrering på jotajoti.no.
Merker selges i Speiderbutikken.
25.–27.10 LEDERKONFERANSEN
Scandic Lillehammer hotell. Alle rovere og
ledere født i ‘03 og tidligere. Påmelding snarest!
8.–10.11

KLIMAHELG
Strandheim leirsted, Røyken. Født i ’04-‘06.
Påmelding innen 13. oktober.

8.–10.11

ROVERBALL
Jessheim. Født i ’03 tom. 25 år. Påmelding
innen 22. oktober.

9.11

ESG-DAGEN
Gjennomfør et patruljemøte fra et europeisk
land. Programmateriell kommer på kmspeider.
no. Merker selges i Speiderbutikken.

29.11–1.12 VEILEDERKURS
Nordtangen. Født i ’03 tom. 25 år.
Påmelding innen 10. november.

Se også arrangementskalenderen på

kmspeider.no

