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1 FLAGG OG BANNER
1.1 FLAGGET
STØRRELSE
Det norske flagget skal være 125 cm langt.
Flaggstangen det bæres på skal være ca. 220 cm
høy, med forbundsmerke på toppen.
BRUK
Utrulling og sammenrulling
Når flagget rulles ut, løftes det over hodet,
mot høyre, på strake armer. Stangen hviler i
høyre hånd, mens venstre hånd dreier
stangen. Ved sammenrulling holdes flagget
på samme måte.
Bærestilling
Flagget bæres med høyre hånd i skulderhøyde, og venstre hånd på stangen i hoftehøyde. Stangen holdes på venstre side av
kroppen.
Hvilestilling
Flaggstangen holdes med høyre hånd inntil
høyre fot, enten flagget er utrullet eller sammenrullet.
Avløsning
Avløseren går fram og overtar flagget, og den
som blir avløst går tilbake til sin sitteplass.
Avløsning skjer så ubemerket som mulig.
Flagget på ulike speiderarrangementer
Flagget skal ikke brukes som veggteppe eller henges på talerstol. Det skal fortrinnsvis
holdes av flaggvakt eller settes i stativ. Flagget hilses når det føres inn og ut av rommet.
Flaggheis
Under morgensamlinger på turer og leirer
stiller speidere opp ved flaggstangen i en
hestesko. ”Fold deg ut” (nr 4 i Speidersang)
eller ”Ja, vi elsker dette landet” (nr 7
i Speidersang) synges mens flagget heises.
Når flagget er i toppen og sangen er ferdig,
sier lederen: ”Speidere, hils flagget!” Speiderne svarer ved å hilse flagget med speiderhilsen.

Flagg i kirken
Flagget skal først inn og først ut ved prosesjoner. Alle står. Flagget holdes skrått framover og stangen vender inn mot midtgangen
hvis det går to og to flaggbærere. Går flaggbærerne enkeltvis, holdes stangen på venstre side. Flaggvaktene står slik at de ikke
stenger for utsynet til alteret, er i veien for
nattverden eller til hinder for de som sitter i
benkeradene. Har man ikke avløsere, kan
flaggvaktene sitte ved behov.

FLAGGREGLER
Det offisielle flaggreglementet
følges. Flagget skal heises ved soloppgang
og fires ved solnedgang.
Tilleggsregler: Fra mars til oktober skal ikke
flagget heises før kl. 08.00 og fires ikke senere enn kl. 21.00. Fra november til februar
skal det ikke heises før kl. 09.00.
I de tre nordligste fylkene våre hvor man
deler av året har mørketid – skal flagget være
oppe fra klokken 10.00-15.00. Denne regelen er lysavhengig, og dermed årstidsavhengig.
Flagget skal aldri berøre bakken. Et utslitt
flagg skal ikke brennes, men sprettes fra
hverandre fargevis.
Flagget er et nasjonalt symbol, og
skal vises respekt.
Å heise to flagg på samme stang skal
ikke skje, det er å krenke det som
henger underst.
3

Foto: Harald Undheim

1.2 BANNER
Forbundets banner
Forbundets banner har forbundsmerket og forbundets navn på lys grønn bakgrunn. Det bæres
på stang med forbundsmerket på toppen.
Kretsbanner
Kretsbanneret har forbundsmerket og kretsens
navn på lys grønn bakgrunn. Det bæres på en
stang med forbundsmerket på toppen.
Gruppebanner
Gruppebanneret har forbundsmerket og gruppens
navn på lys grønn bakgrunn. Det bæres på en
stang med forbundsmerket på toppen.
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NORGES OFFISIELLE FLAGGDAGER
1.påskedag, 1.pinsedag, 1.juledag og
1.nyttårsdag. 1.mai (arbeidernes dag),
8.mai (frigjøringsdag) og 17.mai
(grunnlovsdag)
21.januar, 21.febuar, 4.juli, 20.juli,
19.august og 22.september
(kongefamilien).
7.juni (unionsoppløsningen) og
29.juli (olsok).
Privat kan man flagge når man ønsker,
for eksempel ved fødselsdager. Private
er heller ikke forpliktet til å flagge på
offisielle flaggdager, men det er god
skikk å gjøre det.

2 SPEIDERHILSEN 3 SPEIDEROPPTAKELSE
Speiderhilsen skjer med høyre hånd til
tinningen. Innsiden av hånden vendes
framover. De tre midtre fingrene strekkes samlet
opp. Tommel og lillefinger samles til en ring.
De tre strake midtre fingrene skal minne oss om
speiderløftets tre deler: Tjene Gud, hjelpe andre
og leve etter speiderloven. Ringen som tommelfingeren og lillefingeren danner, skal symbolisere
ringen av alle verdens speidere som også har
avlagt speiderløftet.
Speidere håndhilser på hverandre med venstre
hånd.

Foto: Helene Moe Slinning

3.1 GENERELT
En opptakelse skal ha en stilfull og høytidelig
ramme. Dette kan gjerne være på et fast,
hemmelig sted ute, på en fest eller i forbindelse
med en gudstjeneste. Selve opptakelsesseremonien for de ulike arbeidsgrenene er fast. Utover
dette kan alle opptakelser settes inn i en lokalt
tilpasset ramme. Dette gjelder stedsvalg, hvordan
man opptrer under seremonien samt bruk av
sanger og bibelvers. Det avgjøres også lokalt om
man har individuell opptakelse eller opptakelse i
smågrupper.
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3.2 OPPDAGERE
De tidligere opptatte oppdagerne stiller opp i
hestesko. Den eldste står i den ene enden av
hesteskoen og holder flagget. Den nest eldste står
i den andre enden av hesteskoen med banneret.
Midt foran hesteskoen står lederen. De som skal
tas opp, står bortenfor sammen med en assistent. Aspirantene står oppstilt utenfor hesteskoen
og hentes av bannerbæreren. De stiller opp på
linje inne i hesteskoen, med ansiktet vendt mot
lederen.
Innledning ved lederen
Sangforslag
• Om speiderløftets høye ord – første vers (Speidersang nr. 10)
• Eg faldar mine hender små/Jeg folder mine
hender små (Speidersang nr. 61)
• Fader, du har skapt meg (Speidersang nr. 63)
• Hvem har skapt alle blomstene/Kven har skapt
alle blomane (Speidersang nr. 85)
Speiderloven
BOKMÅL: Lederen: ”La oss lytte til speiderloven.”
NYNORSK Leiaren: ”La oss lytte til speidarlova.”
Speiderloven leses av en opptatt oppdager.
Hilsen/appell
Lederen har en hilsen til de nye oppdagerne.
Opptakelsen
Aspirantene kommer fram til lederen, en av
gangen:
BOKMÅL
Lederen: ” Vil du bli oppdager?”
Oppdageren: “Ja.”
Lederen: ”Kjenner du speiderloven ?”
Oppdageren:“Ja.”
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Lederen: ”Vil du i tro på Guds hjelp love
å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter
speiderloven?”
Oppdageren:” I tro på Guds hjelp lover jeg
å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter
speiderloven.”
NYNORSK
Leiaren: “Vil du bli oppdagar?”
Oppdagaren: “Ja.”
Leiaren: “Kjenner du speidarlova?”
Oppdagaren: “Ja.”
Leiaren: “Vil du i tru på Guds hjelp love
å tene Gud, hjelpe andre og leve etter
speidarlova?”
Oppdagaren: “I tru på Guds hjelp lovar eg
å tene Gud, hjelpe andre og leve etter
speidarlova.”
Lederen, som har de gule skjerfene, legger skjerfet rundt oppdagerens hals og fester det med
skjerfknute. De håndhilser med venstre hånd,
og gjør samtidig speiderhilsen med høyre hånd.
Oppdageren snur seg mot hesteskoen og gjør
speiderhilsen til flokken, og de andre oppdagerne
hilser tilbake. Den nyopptatte stiller seg i hesteskoen, som stadig utvides.
Speiderbønnen
Synges når alle er tatt opp (Speidersang nr. 1).
Valgspråk og hilsen
BOKMÅL
Lederen: ”Speidere, vær beredt!”
Alle: ”Alltid beredt!”
NYNORSK
Leiaren: “Speidarar, ver budd!
Alle: “Alltid budd!”

3.3 STIFINNERE OG VANDRERE
De tidligere opptatte stifinnerne/vandrerne stiller
opp i hestesko. PF for flaggpatruljen og PF for
bannerpatruljen står med henholdsvis flagg og
banner på hver sin side av lederen. Midt foran
hesteskoen står lederen. Aspirantene står oppstilt
utenfor hesteskoen og hentes av PF for bannerpatruljen. De stiller opp på linje inne i hesteskoen,
med ansiktet vendt mot lederen.
Innledning ved lederen
Sangforslag
• Ingen er så trygg i fare (Speidersang nr. 86)
• Måne og sol (Speidersang nr. 105)
• Vi gir kvarandre handa (Speidersang nr. 120)
Speiderloven
BOKMÅL: Lederen: ”La oss lytte til speiderloven.”
NYNORSK Leiaren: ”La oss lytte til speidarlova.”
Speiderloven leses av en opptatt oppdager.
Hilsen/appell
Lederen har en hilsen til de nye oppdagerne.
Opptakelsen
Aspirantene kommer fram til lederen, en av
gangen:
BOKMÅL
Lederen: ” Vil du bli stifinner/vandrer?”
Speideren: “Ja.”
Lederen: ”Kjenner du speiderloven ?”
Speideren:“Ja.”
Lederen: ”Vil du i tro på Guds hjelp love
å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter
speiderloven?”
Speideren:” I tro på Guds hjelp lover jeg
å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter
speiderloven.”

NYNORSK
Leiaren: “Vil du bli i stifinnar/vandrar?”
Speidaren: “Ja.”
Leiaren: “Kjenner du speidarlova?”
Speidaren: “Ja.”
Leiaren: “Vil du i tru på Guds hjelp love
å tene Gud, hjelpe andre og leve etter
speidarlova?”
Speidaren: “I tru på Guds hjelp lovar eg
å tene Gud, hjelpe andre og leve etter
speidarlova.”
Lederen, som har skjerfene, legger skjerfet rundt
speiderens hals og fester det med skjerfknute. De
håndhilser med venstre hånd, og gjør samtidig
speiderhilsen med høyre hånd. Speideren snur
seg mot hesteskoen og gjør speiderhilsen til
troppen, og de andre speiderne hilser tilbake. Den
nyopptatte stiller seg i hesteskoen, som stadig
utvides.
Sang
Nå har jeg løftet gitt (Speidersang nr. 8)
Speiderbønnen
Synges når alle er tatt opp (Speidersang nr. 1).
Valgspråk og hilsen
BOKMÅL
Lederen: ”Speidere, vær beredt!”
Alle: ”Alltid beredt!”
NYNORSK
Leiaren: “Speidarar, ver budd!
Alle: “Alltid budd!”
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3.4 ROVERE

3.5 FAMILIESPEIDERE

Hvis roveraspiranten ikke har avlagt speiderløftet
før, gjøres dette før roveropptakelsen. De fleste
roverlag har sin egen spesielle ramme rundt
opptakelsen av nye rovere, ofte i tilknytning til en
tur. Her er det viktig med en stilfull og høytidelig
ramme. Rammen rundt roveropptakelsen er
bygget på roverlagets egen seremoni, og sted og
utforming av denne seremonien bestemmes av
roverlaget selv. Noen punkter må opptagelsesseremonien inneholde:

Opptakelse av nye familiespeidere kan variere
ut fra lokale ønsker, tradisjoner og behov. En del
familiespeidergrupper har opptakelse i en felles
seremoni sammen med andre arbeidsgrener.
Det er da fornuftig å ha en seremoni som ligner
på oppdagerseremonien, men der lederen tar
fram en og en familie, legger skjerf med knute
rundt halsen på hvert familiemedlem og sier:
”Velkommen i speidergruppen”. Dersom det er
hensiktsmessig med egen opptakelse bare for
familiespeiderne, kan dette gjøres på et ordinært
familiespeiderarrangement.

Innledning ved lederen
Opptakelsen
Aspirantene kommer fram til lederen, en av
gangen:
BOKMÅL
Lederen: ” Vil du bli rover?” / Roveren: “Ja.”
Lederen: ”Kjenner du speiderloven ?”
Roveren:“Ja.”
Lederen: ”Vil du i tro på Guds hjelp love
å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter
speiderloven?”
Roveren:” I tro på Guds hjelp lover jeg
å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter
speiderloven.”
NYNORSK
Leiaren: “Vil du bli rover?”/ Roveren: “Ja.”
Leiaren: “Kjenner du speidarlova?”
Roveren: “Ja.”
Leiaren: “Vil du i tru på Guds hjelp love
å tene Gud, hjelpe andre og leve etter
speidarlova?”
Roveren: “I tru på Guds hjelp lovar eg
å tene Gud, hjelpe andre og leve etter
speidarlova.”
Fortsettelsen av seremonien følger
roverlagets egen seremoni. Avslutt med
speiderbønnen, valgspråk og hilsen.
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Nye familiespeidere blir opptatt når de har betalt
kontingent, og deltar på sitt tredje møte. For å
gjøre ekstra stas på familien som skal opptas,
kan gruppeleder i korrekt speiderdrakt gjerne
inviteres til å stå for selve opptakelsen.
Start gjerne opptakelsen med å stå i ring. Syng en
sang dere kjenner, og/eller les en historie eller et
eventyr. Velg en kort historie.
Opptakelsen
Gruppeleder eller familiespeiderleder ber familien som skal opptas om å komme fram. Lederen
legger skjerfet med knute rundt halsen på hvert
familiemedlem og sier: ”Velkommen i speidergruppen”. Familien går så tilbake til sin plass, og
dette gjentas til alle er opptatt. Til slutt står alle i
ring og synger speiderbønnen.
Sangforslag
Vi tar hverandres hender (Speidersang nr 120)
Det er en fin ting å vinne venner (Speidersang nr
130)

Les mer om Speiderløftet i heftet
TRO OG TJENE, HJELPE OG LEVE
EN VEILEDNING TIL SPEIDERLØFTET

4 LEDERINNSETTELSE
4.1 ANSVAR
Innsettelse av nye ledere skal skje i en større forsamling – fortrinnsvis ved et kretsarrangement.
Kretsstyret har ansvaret for at nye ledere i kretsen
innsettes i tjenesten, men kan delegere dette.

NYNORSK
Leder: ” I dag skal ............ innsettast som nye
leiarar i Norges KFUK-KFUM-speidarar i .........
(navn på gruppe). Vil du/de kome fram ?

4.2 YTRE RAMME

Å bli innsatt som leiar i forbundet vårt er ei tillitserklæring. Vi har tillit til at du/de vil gå inn i
leiaroppgåva på ein god måte og gjere ditt/dykkar
beste i møte med dei utfordringar som kjem.
Å vere leiar i Norges KFUK-KFUM-speidarar er å
vise seg denne tilliten verdig, samstundes som ein
overlet seg sjølv og si leiargjerning i Guds hender.
Då ønskjer vi for deg/dykk at Pauli ord i første brev
til Timoteus også kan bli dine/dykkar:
”Eg takkar han som gjorde meg sterk, Kristus
Jesus, vår Herre, fordi han synte meg tillit og sette
meg til tenesta.”

De som deltar i selve innsettelsen står oppstilt i
en hestesko, med den som leder seremonien i
hesteskoens åpning. Kretsens banner kan brukes
under innsettelsen. En leder holder banneret halvveis opprullet, vannrett i hoftehøyde.

4.3 SEREMONI
Sang
Gud, du er rik (Speidersang nr. 71)
Innledning
BOKMÅL
Leder: ” I dag skal ............ innsettes
som nye ledere i Norges KFUK-KFUMspeidere i ......... (navn på gruppe). Vil
du/dere komme fram?
Å bli innsatt som leder i vårt forbund er en tillitserklæring. Vi har tillit til at du/dere vil gå inn i
lederoppgaven på en god måte og gjøre ditt/deres
beste i møte med de utfordringer som kommer.
Å være leder i Norges KFUK-KFUM-speidere er
å vise seg denne tilliten verdig, samtidig som en
overlater seg selv og sin ledergjerning i Guds hender. Da ønsker vi for deg/dere at Pauli ord i første
brev til Timoteus også kan bli dine/deres:
”Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus
Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte
meg til tjenesten.”

Innsettelse
En og en leder kommer fram til banneret og legger
venstre hånd på det. Den som leder seremonien,
legger sin hånd oppå.
BOKMÅL
Leder: ”I din søknad om godkjenning som leder
har du forpliktet deg til å følge forbundets bestemmelser. Kjenner du Norges KFUK-KFUM-speideres formål, det ansvaret som hviler på deg,
og det fundament vi bygger vårt arbeid på?”
Lederaspirant: ”Ja”
Leder: ”Vil du, i tro på Jesus Kristus, gå inn i tjenesten som leder i Norges KFUK-KFUM-speidere
med ønske om å tjene Gud, hjelpe andre og leve
etter speiderloven?”
Lederaspirant: ”Ja”
Leder: ”Vil du, i tro på Guds hjelp, søke
å lede dine speidere til en kristen tro og
hjelpe dem til å leve etter sitt løfte?”
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De to håndhilser med venstre hånd og gjør samtidig speiderhilsen med høyre hånd. Deretter får
den nye lederen tildelt lederbeviset før hun/
han går tilbake til sin plass.
Forbønn
BOKMÅL
Leder: ” Vi har nå innsatt _____ (antall) nye ledere
i forbundet vårt. La oss sammen be for dem og
den tjenesten de har gått inn i:
Gud, vår skaper, vi ber for den jord du har gitt oss
og det ansvar vi har fått som forvaltere av denne
gaven. Hjelp våre nye ledere å ta vare på ditt skaperverk på en god måte.

Foto: Helene Moe Slinning

Lederaspirant: ”Ja”
Leder: ”Med dette innsetter jeg deg som
leder i Norges KFUK-KFUM-speidere.
Velkommen inn i vårt fellesskap.”
NYNORSK
Leiar: ”I søknaden din om godkjenning
som leiar har du forplikta deg til å følgje forbundet
sine bestemmingar. Kjenner du Norges KFUKKFUM-speidarars formål, det ansvaret som kviler
på deg, og det fundamentet vi byggjer arbeidet
vårt på ?”
Leiaraspirant: ”Ja”
Leiar:
”Vil du, i tru på Jesus Kristus, gå inn i tenesta som
leiar i Norges KFUK-KFUM-speidarar med ønskje
om å tene Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova?”
Leiaraspirant: ”Ja”
Leiar: ”Vil du, i tru på Guds hjelp, søkje å leia
speidarane dine til ei kristen tru og hjelpe dei til å
leve etter løftet sitt?”
Leiaraspirant: ”Ja”
Leiar: ”Med dette innset eg deg som leiar i Norges
KFUK-KFUM-speidarar. Velkomen inn i fellesskapen vår.”
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Jesus, vår frelser, vi ber for de mennesker vi møter
i vår tjeneste. Hjelp våre nye ledere å gå i dine fotspor og vise andre veien fram til deg. Hellig Ånd,
vår styrker, vi ber for alle som trenger din kraft og
styrke. Gi våre nye ledere det de trenger for å gå
inn i den tjenesten du har kalt dem til.”
NYNORSK
Leiar:
” Vi har no innsett _____ (tal) nye leiarar i forbundet vårt. Lat oss saman be for dei og den tjenesta
dei har gått inn i:
Gud, vår skapar, vi ber for den jorda du har gjeve
oss og det ansvaret vi har fått som forvaltarar av
denne gåva. Hjelp våre nye leiarar å ta vare på ditt
skaparverk på ein god måte. Jesus, vår frelsar, vi
ber for dei menneska vi møter i tenesten vår. Hjelp
dei nye leiarane våre å gå i dine fotspor og syne
andre vegen fram til deg. Heilag Ande, vår styrkar,
vi ber for alle som treng din kraft og styrke. Gjev
dei nye leiarane våre det dei treng for å gå inn i
den tjenesta du har kalla dei til.”
Speiderbønnen
Speiderbønnen synges.
Valgspråk og hilsen
BOKMÅL
Lederen: ”Speidere, vær beredt!”
Alle: ”Alltid beredt!”
NYNORSK
Leiaren: “Speidarar, ver budd!
Alle: “Alltid budd!”

5 LØFTEFORNYELSE
Speidere over hele verden fornyer sitt speiderløfte
på:
Tenkedagen 22.februar
Verdenstenkedagen feires av speidere over hele
verden hvert år den 22.februar. Datoen er valgt
fordi både Lord og Lady Baden-Powell hadde
fødselsdag denne dagen. På denne dagen
skal vi speidere fokusere på vårt internasjonale
fellesskap, på ansvaret for andre mennesker. En
dag der vi tenker på andre mennesker og ber for
dem. Vi kan også samle inn penger til tenkedagsfondet i WAGGGS. Disse pengene brukes til å
bygge opp speiderarbeid i land med få ressurser.
St. Georgsdagen 23.april
Speiderbevegelsen har ridderen St. Georg som
forbilde. En legende forteller at at en drage plaget
innbyggerne i en by i Libya i Nord-Afrika. Den
romerske ridderen St. Georg kom og drepte dragen, og byen ble befridd. Dragen er et symbol på
det onde, mens St. Georg er symbolet på mot og
viljen til å ta opp kampen mot det onde i verden.
Georg led martyrdøden den 23.april i år 303 etter
Kristus, fordi han hadde kritisert keiser
Diokletians kristenforfølgelser.
Etter dette gjorde den katolske kirke
ham til en helgen.
Seremonien for løftefornyelse er slik:
Innledning
Innledning om Tenkedagen eller St.
Georgsdagen ved lederen (se over).
BOKMÅL
Lederen: ”Før vi sammen fornyer vårt speiderløfte,
skal vi høre landssjefens hilsen til dagen.”
NYNORSK
Leiaren: ”Før vi saman fornyar speidarlovnaden
vår, skal vi høyre landssjefen si helsing til dagen.”
(Landssjefens hilsen leses opp av en patruljefører/
speider.)
Speiderloven
BOKMÅL
Lederen: ”Vi skal også minne hverandre om speiderloven.”

NYNORSK
Leiaren: “Vi skal óg minne kvarandre om speidarlova.”
(Speiderloven leses opp av en patruljefører/speider.)
Løftefornyelsen
BOKMÅL
Lederen: ”Alle reiser seg. Speidere, vi har alle
tidligere avgitt speiderløftet. Vi skal i dag, sammen
med speidere over hele verden, fornye dette løftet.
Vi vet hva speiderløftet inneholder, og kjenner
speiderlovens idealer.Jeg spør dere da: Lover dere
på nytt, i tro på Guds hjelp: ”Å tjene Gud ?”
Speiderne: ”Ja”
Lederen: ”Å hjelpe andre?”
Speiderne: ”Ja ”
Lederen: ”Å leve etter speiderloven?”
Speiderne: ”Ja”
Lederen: ” Måtte Gud hjelpe oss å holde det vi har
lovet hverandre. Nå synger vi speiderbønnen.”
NYNORSK
Leiaren:”Alle reiser seg. Speidarar, vi har alle tidlegare avlagt speidarlovnaden. Vi skal i dag, saman
med speidarar over heile verda, fornye denne
lovnaden. Vi veit kva speidarlovnaden inneheld,
og kjenner speidarlova sine ideal. Eg spør dykk
då: Lovar de på nytt, i tru på Guds hjelp: ”Å tene
Gud ?”
Speidarane: ”Ja”
Leiaren: ”Å hjelpe andre?”
Speidarane:”Ja ”
Leiaren: ”Å leve etter speidarlova?”
Speidarane:”Ja”
Leiaren: ”Måtte Gud hjelpe oss å halde det vi har
lova kvarandre. No syng vi speidarbøna.”
Speiderbønnen
Speiderbønnen synges.
Valgspråk og hilsen
BOKMÅL
Lederen: ”Speidere, vær beredt!”
Alle: ”Alltid beredt!”
NYNORSK
Leiaren: “Speidarar, ver budd!
Alle: “Alltid budd!”
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6 FORBUNDETS ØVRIGE
SEREMONIER
6.1 FORBØNN FOR KRETSLEDERE
Denne forbønnshandlingen kan enten finne sted
på landsting, kretsting eller en ledersamling.
Landssjef eller et landsstyremedlem innleder:
BOKMÅL
”Kjære ny(e) kretsleder(e). Du/dere er valgt til
kretsleder i din krets. Dette er et viktig verv i Norges KFUK-KFUM-speidere. Du/dere har tidligere
skrevet under vår ledererklæring, og kjenner den.
Vi er samlet her i dag for å be for dere, og for det
arbeidet dere har påtatt dere.”
”Gud, vår skaper, vi ber for våre kretsledere og
det arbeidet de har sagt seg villig til å gjøre, og det
ansvar som følger med. Hjelp dem til å ta vare på
de gode opplevelsene. Hjelp og støtt dem med å
lede kretsen på en god måte, og gi dem styrke til
vanskelige avgjørelser, og i tunge tider.”
12

NYNORSK
”Kjære ny(e) krinsleiar(ar). Du/de er vald til krinsleiar i din krins. Dette er eit viktig verv i Norges
KFUK-KFUM-speidarar. Du/de har tidlegare skrive
under leiarerklæringa vår, og kjenner den. Vi er
samla her i dag for å be for dykk, og for det arbeidet de har teke på dykk.“
”Gud, vår skapar, vi ber for krinsleiarane våre og
det arbeidet dei har sagt seg villige til å gjere, og
det ansvaret som følgjer med. Hjelp dei til å ta
vare på dei gode opplevingane. Hjelp og støtt dei
med å leie krinsen på ein god måte, og gje dei
styrke til vanskelege avgjerder, og i tunge tider.”
Avslutt med ett av følgende bibelvers:
Filipperne 4, 6-7
Salme 121
1. Korinter 12, 4-11
Amen.

Foto: Ragnhild Erevik Fosse

6.2 HEDERSTEGN FOR
FORTJENESTEFULL INNSATS
Tildeling skal skje av landsstyret, fortrinnsvis
landssjefen, eller medlemmer av hederstegnutvalget. Overrekkelsen bør helst foregå på et forbunds- eller et kretsarrangement, f.eks.: landsting,
landsleir, kretsårsmøte, kretsforum eller lignende.
Det er viktig at samlingen har en høytidelig ramme
med mange deltakere.Begivenheten kan gjerne
være overraskende for den det gjelder.
Selve overrekkelsen kan legges opp slik:
1. Introduksjon
«Norges KFUK-KFUM-speideres utmerkelse for
fortjenstfull innsats er SØLVKOMPASSET. Dette
deles ut til personer og organisasjoner som:
•
•

Har oppnådd målbare resultater ut over det
vanlige gjennom sin innsats for KFUK-KFUMspeiderarbeidet.
Har utført et arbeid som har hatt spesiell
betydning for KFUK-KFUM-speiderarbeide

Hederstegnet representerer både en påskjønnelse for utført arbeid, og en inspirasjon til videre
arbeid.
Forbundet har i henhold til organisasjonsbestemmelsenes §15.4 besluttet å dele ut SØLVKOMPASSET til: [NAVN].
Vil du/dere komme frem?
2. Begrunnelse
Søknaden leses opp.
Begrunnelsen fra Hederstegnutvalget for tildeling
leses opp.
3. Utdeling
[NAVN] sin innsats har hatt spesiell betydning
for arbeidet i forbundet vårt. På vegne av Norges
KFUK-KFUM-speidere har jeg gleden av å overrekke SØLVKOMPASSET som er forbundets
utmerkelse for fortjenestefull innsats.»
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6.3 HEDERSTEGN FOR SÆRLIG
FORTJENSTFULL INNSATS
Tildeling skal skje av landsstyret, fortrinnsvis
landssjefen, eller medlemmer av hederstegnutvalget. Overrekkelsen bør helst foregå på et forbunds- eller et kretsarrangement, f.eks.: landsting,
landsleir, kretsårsmøte, kretsforum eller lignende.
Det er viktig at samlingen har en høytidelig ramme
med mange deltakere. Begivenheten kan gjerne
være overraskende for den det gjelder. Selve overrekkelsen kan legges opp slik:
1.Introduksjon
«Norges KFUK-KFUM-speideres høyeste utmerkelse er GULLKOMPASSET. Dette deles ut til
personer eller organisasjoner som har bidratt med
en betydelig og langvarig innsats på flere nivåer i
vårt forbund.
Hederstegnet representerer både en påskjønnelse for utført arbeid, og en inspirasjon til videre
arbeid.
Forbundet har i henhold til organisasjonsbestemmelsenes §15.4 besluttet å dele ut GULLKOMPASSET til: [NAVN].
Vil du komme frem?
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2. Begrunnelse
Person: [NAVN] ble godkjent som leder i fobundet
i [ÅRSTALL]. Som leder har [NAVN] vært engasjert både lokalt og på flere nivå i forbundet vårt.
Søknaden leses opp.
Organisasjon: [NAVN] har gjennom sitt engasjement gjort et betydelig arbeid for forbundet som vi
setter umåtelig stor pris på.
Søknaden leses opp.
3.Utdeling
Person: [NAVN] sin langvarige og betydelige
innsats for forbundet har vært av stor betydning
og gitt inspirasjon til mange, så vel barn som voksne. På vegne av Norges KFUK-KFUM-speidere
har jeg gleden av å overrekke GULLKOMPASSET
som er forbundets høyeste utmerkelse for særlig
fortjenestefull innsats.»
Organisasjon: Begrunnelsen fra
Hederstegnkomiteen leses opp.
«På vegne av Norges KFUKKFUM-speidere har jeg gleden av
å overrekke GULLKOMPASSET
til som er forbundets høyeste
utmerkelse for særlig fortjenstefull innsats.»

Foto: Ragnhild Erevik Fosse

NOTATER
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