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Landsleir er KFUK-KFUM-

OPPLEVELSER
FOR LIVET

speidernes viktigste arrangement.
Ikke la speiderne gå glipp av det!

Følelsen av å stå foran hovedscenen og kjenne blodet bruse når tusenvis av speidere synger
leirsangen på avslutningsleirbålet. En sliten men oppglødd patrulje som kaster seg over maten
når de kommer tilbake til leiren etter et døgn på haik. Lederfellesskapet rundt kaffebålet når
speiderne har lagt seg. Vennskap som knyttes med speidere fra andre deler av Norge og andre
land. Å kjenne på følelsen av å være med på noe som er større enn deg selv. En sommerforelskelse som senere blir til et livslangt ekteskap. Mestringsfølelsen som kommer når man opplever at bare man samarbeider og vil, er det utrolig hva man kan få til.
Du som har vært speider en stund, har nok en klar oppfatning av hva det dreier seg om.
Andre lurer med undring på hva som er greia med landsleir. Hva er det som gjør at landsleiren
samler tusenvis av speiderne i aktuell deltakeralder? Forventningene til speiderne er i ferd med
å bygge seg opp. Landsleir gir varige minner og opplevelser for livet. Hvor mange ganger har du
vel ikke hørt: «Jeg har vært speider jeg også, jeg husker på landsleiren i…».
Landsleir setter spor i livene til de som deltar, men også i det lokale speiderarbeidet.

Landsleir kan være viktig for rekruttering, og for å øke medlemstiden. Å ha et mål å se fram
til, en ekstra motivasjon, et trekkplaster for nye speidere, felles opplevelser og gode minner.
Landsleir skal være en vitaminisprøytning, også for deg som leder. Derfor er det lagt stor vekt
på at du som leder skal få nok og riktig informasjon, få oppleve et lederfellesskap og kurstilbud
på leir. Alt om landsleiren finner du på kmspeider.no/landsleir.
Mange av våre speidere får i løpet av livet kun én mulighet til
å være med på landsleir. Andre får sjansen flere ganger, men siden
landsleir kun arrangeres hvert 4. år, er det en sjanse som må gripes. Du
som leder kan bidra til at speiderne i din gruppe får denne muligheten
nå. Og jeg håper foreldrene ser at landsleir bør være et prioritert sommerarrangement for sine barn. De har muligheten til å la barna få del i
en av livets store opplevelser!
Landsleir er KFUK-KFUM-speidernes største og viktigste arran-

gement. Ikke la speiderne gå glipp av det!
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L AN DSLE IR

PÅMELDINGEN HAR ÅPNET!
Endelig er ventetiden over.
Påmeldingen åpnet 1. januar, og
mange ivrige sjeler satt beredt på
årets første dag for å melde seg på
Asker 2014. Meld deg på du også!
TEKST > Elisabeth Mork //
FOTO > Carl-Frederic Salicath
og Svein Olav Ekvik //
Landsleir er for mange det absolutte høydepunktet som speider. Det er en opplevelse
utenom det vanlige og gir minner for livet.
Som leder kan du være med å gi nye speidere
denne opplevelsen. Bruk vårens møter til å
motivere og informere om hvor fantastisk gøy
det blir på landsleir. Husk det er ikke alle
som vet hva landsleir handler om, så det er
viktig med god informasjon til både foreldre
og speidere.

Landsleirbrev nr. 3 er nylig sendt til alle
grupper og nyhetsbrev-abonnenter. Landsleirbrevet og mer informasjon om påmeldingen
finner du også på kmspeider.no/landsleir. Vi
minner om at haikerutene fylles opp fortløpende så det kan lønne seg å melde seg på
tidlig. Les mer om haikerutene og hvordan haikematen blir på kmspeider.no/landsleir/haik.
Spre det glade budskap!

Det er gøy å være mange! Og vi ønsker at
medlemmer av andre speiderforbund også
skal få oppleve gleden av å være på en ekte
KFUK-KFUM-speiderlandsleir. Derfor oppfordrer vi dere til å promotere landsleiren
både til egne speidere, men også til vennskapsgrupper i utlandet, NSF-speidere og til
speidergrupper i andre forbund som dere har
kontakt med. Del gjerne lenker på nettsiden
vår, og inviter venner til å like Facebooksiden:
facebook.com/Asker2014
Organisering av leirområdet

Det blir spennende å se deltakerantallet stige
drastisk i løpet av den neste måneden. Husk
at både påmelding og betaling av leiren har
frist innen 1. april. Stab og maur må melde
seg på via Min Side i medlemsregisteret.
Les mer om påmelding på
kmspeider.no/landsleir.

ROVERPROGRAM
Er du Rover? Då skal du sjølvsagt på Asker 2014,
og kan mellom anna glede deg til:
• Rovertrekamp med blaut hinderløype og
utfordringar for kvardagsroveren.
• Volleyballturnering. Kven slår vinnarane frå
Roverlandsleiren?
• Roverkro *3 med vaffel! Den store møtestaden for alle rovere i sin beste alder.
• Ungdomsgudsteneste med lovsang, god
musikk og møte med Gud!
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Leiren vil bli organisert nokså likt som
Grønn Action – Lista 2010. Det blir et
hovedtorg med hovedscene,
Speiderbutikken,

kafé osv., samt to mindre torg med kiosk og
matutdeling. Grupper fra samme krets vil
ligge i samme område. NSF-grupper vil
bli plassert sammen med grupper fra sitt
geografiske område.
Gjestegrupper blir plassert sammen med sin
vertskapsgruppe. Dersom det er grupper som
ønsker å bo ved siden av hverandre, eller dele
leirområde må det gis beskjed om dette ved
påmelding.
Utstyr og leirområde

Det kan føles som om landsleiren er langt
fram i tid, men husk at tiden går fort. Allerede
nå kan det være lurt å gå over gruppas utstyr
og se om dere har alt dere trenger til leiren.
Se tips og lister til hva som er lurt å ha med
på leir i kapittel 16 i Speiderhåndboka.

Kanskje kunne dere også begynne å tenke på
hvordan deres leirområde skal se ut? Hva har
dere tenkt til å bygge med raier, for eksempel?
Vi har hørt rykter om at noen planlegger å
bygge en sjørøverskute. Kanskje blir det flere
av dem?
Vi vil også minne om at ikke alle utenlandske grupper har mulighet til å ta med seg alt
utstyr over landegrensene. Hvis gruppa di har
mulighet til å låne ut noe utstyr til en annen
gruppe, så vil vi gjerne få vite om dette. Da
kan dere for eksempel dele leirområde med
de som låner utstyr fra dere. På denne måten
vil dere også bli bedre kjent med nye venner.
Speiderne vil få nye erfaringer, og kanskje
vil deres nye venner ta imot dere på samme
varme måte neste gang dere skal reise på
Jamboree i utlandet.

Bli med i stab!
Det er fortsatt behov for frivillige til ulike
oppgaver før og under landsleiren.
Vi leter nå blant annet etter deg som kunne tenke deg å være en del av vaktberedskapen
under leir. Lege-, helse- og hygienetjenesten har behov for frivillig helsepersonell til å betjene
førstehjelpsstasjonen. Komiteen for transport, personell og materiell har også behov for flere
frivillige. Det er også behov for flere i film-/videokomiteen i informasjonsetaten. Ellers har vi
behov for proviantmedarbeidere, kioskledere, kioskmedarbeidere og kafémedarbeidere. Ta kontakt med elisabeth@kmspeider.no hvis du ønsker å være med. Du vil bli en del av en engasjert,
positiv stab som brenner for landsleiren! I tillegg vil du få nye bekjentskaper, god erfaring, og
en billigere landsleir.
Og selvsagt har vi behov for

mange maur! Maursjef Even Stokke
gir deg de fem beste grunnene til at
DU skal bli maur:
• Du får venner fra hele Norge!
• Det er god trening! Man trenger
ikke jobbe med sommerkroppen
når man er på maurleir, den kommer automatisk!
• Du får tilgang til dusj! Det må jo
sies at selv om man er på leir er
det fortsatt deilig med en varm
dusj!
• Det er smart rent økonomisk! Jo
flere perioder du deltar som maur,
jo billigere blir det!
• Det blir mulighet for flørting…
Vil du vite mer om hvordan det er å være maur, eller lese hele intervjuet med maursjefen?
Se kmspeider.no/landsleir for mer informasjon.
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LANDS L E IR

BESØK
LANDSLEIREN!
Foto: Eirik Svandal Bø

Kjenner du noen som vil komme på besøk til landsleiren,

og har du lyst til å oppleve litt leirliv? Da kan de bo en natt eller
flere på Hotelt.
Hotelt er et telt-hotell i leiren, inne på leirområdet. Her kan alle, både
speidere og ikke-speidere, bestille overnatting. Spesielt velkommen er
familie og søsken som vil besøke speidere på leir. Hoteltet har romslige,
ferdig oppsatte lavvoer som dere bor i. Lavvoene er innredet med feltsenger og campingbord.
Du velger selv om du vil kjøpe ferdiglaget mat eller om du tilbere-

der din egen. På ettermiddagene har vi varm grill i felles-teltet. Om du
ønsker, kan du grille egen middag eller sette deg ned å føle på leirbålstemningen utover kvelden. Dagen benytter du som du selv ønsker. I
leiren foregår det alltid noe du kan gå rundt og se på. Badeplass er i
gangavstand fra leiren. Vil du oppleve Oslo er hovedstaden kun en liten
busstur unna. I resepsjonsteltet kan du få hjelp til det meste.
Rimeligere, hyggeligere og nærmere overnatting finner du ikke.
Ønsker du mer informasjon om Hotelt, se kmspeider.no/landsleir/hotelt,
eller send en e-post til hotelt@kmspeider.no.

LANDSLEIRSJEFEN SYKLER TIL ASKER
Landsleirsjef Terje Tobiassen kombinerer opplevelser, tre-

ning og samfunnsengasjement ved å sykle fra Stavanger til Asker
hvis vi blir over 6000 deltakere. Og selvsagt blir vi det! Selve turen
er på rundt 500 kilometer og er beregnet til å ta to dager.
Terje gleder seg til å ta inn over seg den flotte norske naturen

på veien over fjellene til Asker. – Jeg oppfordrer alle andre som
skal på leiren til å reise miljøvennlig enten de kommer med tog,
buss eller sykkel, utfordrer han. Har du lyst til å bli med Terje på
ferden mot Asker? Han deler gjerne turen med andre sykleglade
speidere.

MINIPATRULJEN
Er du leder og skal ha med deg barn
under speideralder på landsleiren i sommer?
Kjenner du kanskje noen som skal det? Er du speider
og har en bror eller søster yngre enn ti år som skal
på leir? Da er dette noe DU må få med deg!
Minipatruljen er en egen patrulje for alle familiespeidere under speideralder som deltar på landsleiren. Det
betyr at Minipatruljen passer perfekt for barn i alderen fire
til ti år som i utgangspunktet er for unge til å være med på
leir, men som reiser sammen med mor eller far.
Les mer om dette tilbudet på
kmspeider.no/landsleir.
Foto: Privat
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LEDERPROGRAM: DET UMULIGE FINNES IKKE
Selvsagt skal du på Asker 2014 til sommeren! Som rover
eller leder vil du oppleve en rekke speideropplevelser som
vil gi varige minner. Er det én opplevelse du bør unne deg
i løpet av leiren, er det Mikael Anderssons formidling av
styrken i tankens kraft, for han selv, og for deg.
Mikael Andersson er gutten som ble født uten armer og
bein. Legene sa til foreldrene hans at denne gutten er det
bare å glemme. Men Mikael ville det annerledes. Han
kjempet seg frem fra en tilværelse full av begrensninger,
og viser med sin historie hva du kan få til i ditt liv.
Mikael kommer på leiren og holder et forrykende foredrag
for alle rovere og ledere som inspirasjon og motivasjon i
eget liv! Sett av kvelden torsdag 7. august kl. 22.00! Still
deg tidlig i køen, for dette vil mange få med seg!

BLI KLAR FOR LANDSLEIR MED

FORHÅNDSOPPGAVENE

Speidergruppen din er kanskje allerede godt i gang med å løse
forhåndsoppgavene? Det er flere grupper som har sendt
inn flotte og kreative bidrag. Vi har fått inn filmer av
grupper som har dramatisert bibeltekster, og bilder av
plakater fra speidere som har jobbet med å bli mer
miljøbevisste.
Vi anbefaler alle å sette av tid til å jobbe med forhåndsoppgavene på et eller flere av vårens møter. De
speiderne som jobber med forhåndsoppgavene vil bli ekstra godt kjent
med viktige temaer som vil dukke opp igjen på landsleiren både på
bibeltimene, leirbålene og i andre aktiviteter. I tillegg får de et stilig
merke som kan kjøpes i Speiderbutikken. Les mer om forhåndsopp-gavene på kmspeider.no/forhaandsoppgaver.

VANN OG AVFALL PÅ LEIREN
På leirområdet kan vi ikke grave mer enn 30 cm
dypt av hensyn til drenering. Det betyr blant annet
at vi ikke kan lage vanlige fettfeller. Det kommer
derfor til å deles ut matavfallsposer til gruppene,
i tillegg til at det blir spillvannsstasjoner flere
steder. Gruppene oppfordres til å lage fettfeller til
tannpuss, men oppvaskvann skal bringes til spillvannstasjonene. Gruppene oppfordres også til å
ta med store kanner som kan skrus igjen og kjøres
med tralle til spillvannsstasjonene.

TRANSPORTUTFORDRINGER
Plasseringen av leirområdet gir noen utfordringer
knyttet til innrykk, avreise og transport til og fra
haik. Det er begrenset kapasitet til av- og påstigning fra busser, så innrykk og avreisedagen vil det
settes opp tidspunkt for hver enkelt buss. Det vil
bli mulig å booke tid for gruppene. Mer informasjon om dette kommer når leiren nærmer seg.
Leirområdet er tilgjengelig for transport av utstyr
fra fredag 1. august om ettermiddagen. Veien
inn i leirområdet har liten kapasitet, så dersom
det er mulig anbefaler vi at mest mulig utstyr
bæres eller trilles på kjerre. Det vil bli organisert
langtidsparkering for laste-/varebiler, busser og
hengere like ved leirområdet.
Vi skal være en grønn leir, så vi oppfordrer alle til
å reise mest mulig miljøvennlig. Vi minner om at
det settes opp gratis shuttlebuss mellom Asker
togstasjon og leirplassen 2. og 9. august.

Veteransamling PÅ LEIR
Under landsleiren i Asker blir det ny samling for
KFUM-speiderveteraner.
TEKST > Kjell G. Pettersen //
FOTO > Øyvind Johnsen //
Samlingen finner sted mandag 4. august, fra kl. 12.00 til omtrent kl. 17.00. Vi tar
sikte på å legge samlingen i umiddelbar tilknytning til leiren, og det vil selvsagt bli
anledning til å se seg rundt på leirområdet før eller etter samlingen. For de som vil
delta, men som ikke deltar på landsleiren, vil vi forsøke å være behjelpelig med rimelig overnatting der det er behov for dette.
Vi legger opp til et informativt og hyggelig program, der det fremfor alt vil bli god tid til
uformelt samvær med gamle kjente. Vi starter med lunsj og avslutter med middag.
Endelig invitasjon sendes ut på vårparten, og påmeldingsfristen er 1. juni. Dersom du
ønsker å sende en foreløpig påmelding, eller har tips om personer som bør få invitasjon, kan du ta kontakt med Gro Aamodt på forbundskontoret, gro@kmspeider.no,
eller tlf. 404 21 750.
Arrangementskomiteen består også denne gangen av Jan-Erik Aasheim, Leif Hovde og
Kjell G. Pettersen. Vi ønsker alle som føler seg som KFUM-speiderveteraner hjertelig
velkomne.
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Få støtte til
Vintertråkkutstyr!
Vintertråkk er satt til helgen 7.–9.
mars, men gruppene står fritt til
å finne en helg som passer. Nytt i
år er at dere kan søke om støtte til
utstyr dere trenger på Vintertråkk.
Søknaden må sendes til forbundskontoret før 1. april.
Slik søker du om penger:

•

•

•

Kjøp inn utstyr til patruljen som skal på tur. KFUK-KFUMspeiderne sponser opptil 500 kroner per patrulje som drar på
Vintertråkk.
Ta bilde av patruljen på tur med utstyret og last opp på Instagram,
Facebook, eller send oss en e-post på post@kmspeider.no. Ved
innsending gis samtidig samtykke til bruk av bildene i forbundets
kanaler (Facebook, Instagram, Speiderbladet etc.).
Send en e-post med bilde av utstyret på tur, av kvitteringen og
informasjon om speidergruppens kontonummer dit pengene skal
overføres. Frist: innen 1. april!

Vær obs på:

•

•

•

Du kan gjerne søke til alle patruljene fra din gruppe som reiser
på Vintertråkk. Hver patrulje (hvis du søker for flere patruljer) må
være på minimum fire personer.
Det kan kun søkes om penger til utstyr. Ikke til forbruksmateriell
som mat, brensel eller annet. Utstyret skal tilhøre gruppen, og
pengene betales kun ut til grupper.
Vi ønsker en digital kopi av kvitteringen. Gruppen beholder selv
originalen, men oppbevar den i tilfelle revisjon.

Bestilling av Vintertråkk-folder og merker

Vintertråkk-folderen er et vedlegg til haikeheftet, og er ment for
patruljeførere som skal ta med patruljen på tur. Den ble sendt ut med
Lederforum nr. 1/2013, og flere kan bestilles fra forbundskontoret på
post@kmspeider.no, eller du kan laste den ned fra speiderprogram.no.
Vintertråkk 2014-merket kan kjøpes på speiderbutikken.no. I Lederforum nr. 1/2013 (s. 18) og i Speiderhåndboka (kap. 17) finner du
tips for ledere som skal sende speidere på Vintertråkk.
Selv om opplegget er det samme, gir Vintertråkk patruljen andre utfordringer og opplevelser enn vanlig Tråkk. Lykke til med en lærerik og
minneverdig opplevelse!
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SPEIDERLINJE
PÅ VALDRES FOLKEHØGSKULE
Speiding – Outdoor – Mexico/USA
er et unikt tilbud fra Valdres folkehøgskule i samarbeid med KFUKKFUM-speiderne.
Sammen vil vi vise frem det beste vi har å by på. Valdres

folkehøyskole ligger ved foten av Jotunheimen og kan med sine
alpine fjell, isbreer og mange dager med snøfylte skiløyper tilby
det beste innen norsk friluftsliv. Vi vil reise på breturer, rafting,
kiting, teltekspedisjoner, hundekjøring og mye mer.
Samtidig som vi nyter naturen rundt skolen vil vi jobbe
med ledertrening og forberede oss på turene til USA og Mexico,
der vi skal ta del i speidingens internasjonale fellesskap. På en
unik måte vil vi møte speidere fra hele verden på Our Cabana i
Mexico. Vi tar del i arbeidet jentespeiderforbundet (WAGGGS)
gjør for kvinner over hele verden. Så reiser vi videre til Florida
Sea Base drevet av de amerikanske speiderne. Der skal vi jobbe
med ledelse og samarbeid mens vi lever om bord på egen seilbåt.
På båten må vi ta stilling til valg som: skal vi snorkle i dag? Eller
sette kursen mot en øde øy i Karibien? Eller kanskje vi har lyst til
å finne det beste stedet for fisking?
Opplevelsen i USA og Mexico , kurs på skolen om førstehjelp, brattkort, våttkort, læring om ledelse og ikke minst livet
på Valdres folkehøgskule vil gjøre deg mer bevisst på deg selv
som leder. Det vil gjøre deg beredt til å benytte naturen alene og
sammen med andre.
Valdres folkehøGskUle og KFUK-KFUM-speiderne ønsker
deg velkommen til et fantastisk år. Søk nå! Det er løpende
opptak.

SPEI DERLOVEN

Høringsutkast for ny
speiderlov er klart
Høringsutkastet for ny Speiderlov
er klart og kan lastes ned fra speiderlov.no.
Komiteen håper det vil bli diskutert godt i hele speider-Norge.

TEKST > Carsten Henrik Pihl //
Speiderlovskomiteen sendte ut et aller første
utkast til «første avsjekk» i fjor høst.
– Tilbakemeldingene da ga oss mye. Vi fikk
veldig mange tilbakemeldinger om at vi var
på rett vei, noe som er veldig hyggelig. Vi fikk
også noen forslag til justeringer som vi har
fulgt opp, forteller komitéleder Carsten Pihl.
Det nye høringsutkastet er sendt alle grupper
og kretser, og kan lastes ned på speiderlov.no.
Det er gjort noen endringer på ordlyd, og det
er tatt inn en ny paragraf. – Vi har også forbedret forklaringene i forslaget en del, for vi ser
at en del av tilbakemeldingene vi fikk, antakeligvis bygger på at vi hadde forklart for dårlig,
forteller Carsten Pihl.
Gi tilbakemelding

Grupper og kretser har tre måneder på å
komme med tilbakemeldinger: – Vi håper de

bruker tiden godt, sier Carsten Pihl. Komiteen
håper diskusjonene kan skje gjennom forbundenes demokratiske organer, og at de får
mange tilbakemeldinger fra gruppeting og
kretsting. Der høringsrunden ikke passer med
formelle møter, håper de at kretser kan diskutere forslaget på ledersamlinger og andre
samlinger der medlemmer fra alle gruppene
er med.
Det er også mulig å gi tilbakemelding som
enkeltperson. Tilbakemeldinger gis via svarskjemaet på speiderlov.no. I høringsrunden
vil det tillegges uttalelsene organisatorisk
vekt, slik at uttalelser fra kretser veier tyngre
enn uttalelser fra grupper.
Veien videre

Etter denne høringsrunden går en oppsummering av forslaget og tilbakemeldingene til
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) for deres
representanskapsmøte i april. Etter det vil

komiteen gå gjennom alle tilbakemeldingene
og komme med et omforent forslag som vil
kunne diskuteres gjennom sommeren, som
på NM i speiding og landsleiren Asker 2014.
Komiteen justerer så dette endelige forslaget som komiteen håper kan bli vedtatt på
Norges speiderforbund sitt speiderting høsten
2014, i Spf, og på KFUK-KFUM-speidernes
landsting våren 2015. Mer om den formelle
prosessen finner du på speiderloven.no.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Arbeidsgruppen består av
Carsten Henrik Pihl (leder), Ingjerd Knutsen og
Håvard Otto fra Norges speiderforbund, og
Solveig Leikvoll, Dag Espolin Johnson og
Øyvind Øygarden fra KFUK-KFUM-speiderne.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
F o r s l a g t il n y s p e i d e r l o v
§1: Tre alternative forslag:
•
En speider er åpen for Gud
•
En speider søker sin tro og respekterer
andres
•
En speider arbeider for fred og respekterer
andres tro
§2: En speider er en god venn
§3: En speider tar vare på naturen
§4: En speider behandler alle som likeverdige
§5: En speider er til å stole på
§6: En speider klarer seg med lite
§7: En speider arbeider for fred
§8: En speider tar ansvar og viser vei
(Høringsutkast januar 2014)
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OVERBEVISENDE FØRSTEINNTRYKK
GENERAL-

SEKRETÆREN

HAR ORDET

> Heidi Furustøl //

Etter tre uker i generalsekretær-

Som speiderleder er du en viktig

rollen er jeg overbevist – jeg er
superheldig som får være del av
KFUK-KFUM-speiderne! Vi er en
meget engasjert organisasjon med
flotte frivillige, mange å spille på
lag med, og et unikt friluftstilbud
hvor barn leder barn. Vi har et godt
lederprogram, men vi skal bli enda
bedre. Og denne satsingen håper jeg
du vil merke i tiden framover. TNS
Gallup (Frivillighet Norge) spurte
nylig om hvordan organisasjonene
kunne beholde de frivillige. Svaret var
«motiverende ledere». Vår strategiplan Fremtiden sier det samme: god
ledertrening og gode lederfellesskap
fører til at flere velger å bli ledere, og
at flere fortsetter sin ledergjerning.
Meld deg derfor på nasjonale, regionale eller lokale ledertreningskurs,
både for påfyll og refleksjon med
andre ledere.

rollemodell for våre barn og ungdom.
I ekstreme tilfeller kan en god leder
utgjøre forskjellen mellom liv og død.
Bergens Tidende skrev 10.januar
om TV-designer Bjørn Myreze. Han
ble kåret til årets Åsabu og forærte
prispengene til sin gamle speiderleder Harald Mikkelsen, til innkjøp av
utstyr til speideren. Myreze vokste
opp i et dårlig miljø hvor flere av vennene tok overdose. Nettopp derfor
ble speideren så viktig for å lage et
positivt miljø og Myreze sier i intervjuet «du kan godt si at speideren
reddet meg». Sterke ord, men også
en påminnelse om den viktige jobben
du gjør som speiderleder. Du utgjør
en avgjørende forskjell!

barne- og ungdomsorganisasjon og
jeg oppfordrer deg til å bruke din
demokratiske rett og mulighet til å
si din mening på speiderlov.no. Det
er nå du kan påvirke utfallet, ikke
senere. Høringsfristen er 30. mars.
Og så gleder jeg meg veldig til

landsleir – vår største happening på
fire år. Jeg håper at du har planlagt
sommerferien din i Asker. I tillegg til
gruppeområdene der de fleste speiderne og lederne vil bo, er det tilbud
om eget Hotelt med lavoer og egne
aktivitetsprogram for barn, beregnet
for familier og søsken. Ingen grunn
til å gå glipp av landsleir. Og husk og
meld på gruppen din snarest!
Vi ses Tett på i Asker 2.–9. august!

Den viktigste speiderpolitiske

saken denne våren er prosessen rundt
ny speiderlov. Vi er en demokratisk

ENGANG-ALLTID: LEDERFELLESSKAP FOR KFUK-SENIORER
Engang-Alltid er en frittstående sammenslutning av
tidligere og nåværende ledere i KFUK-KFUMspeiderne. Dette fellesskapet har vært betydningsfullt
for mange ledere gjennom årtider, og slik ønsker vi å
videreføre det til nye generasjoner KFUK-ledere.
TEKST > Elise Birch Bulie // FOTO > Inger Catrinius //
Engang-Alltid holder hver sommer en samling der hensikten
er å styrke fellesskapet og KFUK-identiteten, gi åndelig og
kulturelt påfyll, og være til hygge og inspirasjon for hverandre.
Vårt lederfellesskap ønsker også å være en ressurs for KFUKKFUM-speiderne. Vi tror at en stor barne- og ungdomsorganisasjon som vår trenger en «stille reserve» som på sin måte
kjenner ansvar for arbeidet.
Engang-Alltid er ledet av en liten styringsgruppe som har
ansvar for å få arrangert den årlige samlingen, og ellers ta
seg av andre praktiske saker. Den sørger også for å overføre
eventuelle gaver etter treffet til leirstedet vårt, Nordtangen.
Styringsgruppen består av Gunn Bjørg Wisløff, Sidsel
Grønlund og Elise Birch Bulie.
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Engang-Alltid sommertreff
Velkommen til Engang-Alltid sommertreff
19.-23. juni på Rødungstølen høyfjellshotell i Ål.
Mer informasjon om arrangementet kommer i løpet av våren.
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Sigrun Kaslegard på
tlf.: 456 32 436 eller e-post: sigrun_kaslegard@yahoo.no

ANDAKTEN

GUD VÅR SKAPER
Om kvelden, når himmelen er skyfri, stanser du av og til opp en liten

stund og ser ut mot verdensrommet, ut mot stjernene?

KILDE > Konfirmantbibelen,
Det norske bibelselskap 2012 //
FOTO > Henrik Vagle Dalsgaard //

Da tenker du kanskje på hvor underlig det er at akkurat du lever, på dette
stedet, på denne planeten i utkanten av
Melkeveien, denne enorme galaksen som er
større enn alt du kan forestille deg, men som bare er en av mange hundre milliarder galakser i universet. Kanskje tenker du på alt vi mennesker har forsket på gjennom århundrene, at vi til og med har satt
fotspor på månen, og at vi finner ut stadig mer om hvordan alt henger
sammen.
En slik kveld under stjernehimmelen spør du kanskje: Er det en

mening med at jeg er til?
Hvis du vil ha svar på hvordan du ble til, er ikke Bibelen stedet å

lete. Men Bibelen kan fortelle deg noe om hvorfor. Bibelen sier at både
universet, jorden og alt som lever, er skapt og elsket av Gud. Verden
finnes fordi Gud vil det.

V i b e r for
•
•

•
•

Kretsenes årsmøter, og alle som
tar på seg viktige verv lokalt.
Landsleirstaben, etatenes og
komiteenes forberedelser til
landsleiren.
Alle landets speidere som gleder
seg til neste speidermøte.
Haugaland, Hedmark og
Oppland, Helgeland, Møre og
Romsdal og Nordre Nordland
kretser.

Du er et menneske. Du er en del av denne store helheten som Gud
har skapt. Samtidig er mennesket den eneste skapningen som bærer
Guds bilde. Det gjør du også.
1. Mosebok 1 forteller at mennesket ble skapt den sjette dagen.
Men først da Gud hadde hvilt den sjuende dagen, var skaperverket ferdig. Hviledagen er den eneste dagen Gud kaller hellig. Ta deg tid til å
hvile, til å undres og glede deg over livet her i utkanten av Melkeveien.
Selvsagt er det godt å utrette noe, skape noe, være i aktivitet.
Men det er også godt å senke skuldrene, se omkring seg og si en liten
bønn: Takk for denne dagen, Gud. Takk for alt du har skapt!

V i takker for
•
•

•

•

Alle som bidrar i forberedelsene
til Asker 2014.
Engasjement og oppslutning om
Globalaksjonen og fokuset på
jenters situasjon i Bangladesh.
At påmeldingen til Asker 2014
har åpnet og at vi kan glede oss til
landsleir!
Et nytt år med mulighet for
mange nye gode speideropplevelser.

Sett fingeravtrykket ditt her! Bare
ditt fingeravtrykk er akkurat slik.
Det finnes ingen andre som er
den du er. Du gjør verden rikere.
Tips: Hva med å bruke denne
andakten på et speidermøte?
Med litt blekk og et ark kan dere
sette fingeravtrykkene på arket,
og vise at hver og en er unike.
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ROVERSI D E R

ROVERNEMNDSLEDER – ROVER OVER!
På Roverkongressen i Mandal
i 2013 ble hun valgt til leder av
Rovernemnda for det neste året.
Ingeborg Marie Kristiansen Skjelmo
er navnet, roverjenta fra Tromsø,
som nå har avsluttet sitt andre år i
Rovernemnda.
TEKST OG FOTO > Ingeborg M. K.
Skjelmo //

•

•
•

•

•

Det siste året har vært det mest lærerike

og engasjerende året av alle mine nitten,
snart tyve leveår. Jeg har vært leder for ei
herlig nemnd med engasjerte, arbeidsvillige,
trivelige og gira rovere, i tillegg til å starte på
en veldig spennende bachelor i samfunnssikkerhet og miljø ved universitetet i Tromsø.
«Lærerikt» er et ord som stadig bringes fram
etter et avsluttet verv i organisasjoner, men
hva har jeg egentlig lært?
12 // LEDERFORUM // 1-2014

•

Jeg har fått større innsikt i vår flotte
organisasjon gjennom Rovernemnda,
forbundskontoret, Landsstyret og andre
dyktige speidere rundt om i Norge.
Jeg har lært meg morsealfabetet utenat.
Blomkålsuppe med makaroni smaker
ikke så godt som man kanskje skulle ha
trodd.
God kommunikasjon, oppgavefordeling med ansvar, tillit, latter og
oppfølging er alfa og omega i frivillig
organisasjonsarbeid.
Dersom du tror du kan kjøpe vanlig
bringebærsyltetøy til nemndsmøtet og
komme unna med det tar du grundig feil.
Bringebærsyltetøy med eple er eneste
godkjente alternativ.
Jeg har lært meg å bedre balansere frivillig arbeid og studier.

Med en del reising, spennende møtea-

gendaer, gode diskusjoner og mye godt speiderarbeid ser jeg tilbake på dette året med
et stort smil. Jeg har blitt bedre kjent med

herlige rovere og andre speidere, samt deltatt
på landsstyremøter, Barne- og ungdomsting
i regi av LNU, Landsting og roverarrangementer i forbundet. Det har vært en ære å få
være leder av Rovernemnda i denne perioden,
og jeg er svært takknemlig for den tilliten vi
i Rovernemnda har fått fra Landsstyret og
organisasjonen for øvrig til det arbeidet vi
har gjort, gjør og skal gjøre fremover. Særlig
ser jeg fram til å se utviklingen av en egen
roverkontaktsamling for roverkontaktene i
kretsene, arrangert av Rovernemnda.
Nå gjenstår det bare å takke for meg og

ønske den nye Rovernemnda hjertelig lykke
til med det arbeidet som ligger fremfor dem.
Rovernemndsmerket er sprettet av speiderskjorta og skal sys på leirbålskappa før landsleiren i sommer.

ROVERTUR til SYNNFJELL
Helga 17.–19. oktober dro vi fra roverlaget på Lillehammer på tur
til Synnfjell. Synnfjell er kanskje blant de mer undervurderte fjellområdene i Norge. Det ligger omtrent midt mellom Lillehammer og
Fagernes (nært Torpa), og Spåtind, det høyeste punktet, ruver med
sine 1414 moh. godt over omgivelsene.
TEKST OG FOTO > August Sørlie Mathisen //

Man kan kanskje ikke kalle dette en
imponerende høyde, og turen er ikke akkurat
krevende, men nettopp det at Synnfjell er
et så ensomt fjellområde gjør at utsikten på
toppen er strålende. Du kan se langt i alle retninger, fra Rondane og Jotunheimen i nord til
Norefjell i sør. Det er derfor en ypperlig destinasjon for en helgetur med roverlaget.
Siden mine besteforeldre har en liten

hytte i området tenkte vi at nettopp dette var
en god idé. På fredag den 17. oktober la vi

derfor i vei. Vi pakket sekkene våre for helga
og kjørte over åsen fra Lillehammer, bort fra
hverdagens mas og slit. Da vi kom frem var
det nesten mørkt, så det var egentlig bare å
lage taco til sen middag for så å spille kort i
et par timer før vi gikk og la oss. Neste dag
hadde vi intensjoner om å komme avgårde
tidlig, men som kjent skjer det sjelden på
roverturer, så vi begynte ikke med selve toppturen før omkring ett. Det tynne snølaget som
hadde kommet noen dager i forveien, hadde
enda ikke smeltet og gjorde at landskapet

var svært vakkert. Med friskt mot vandret vi
avgårde mot toppen. Vi hadde smurt med oss
utrolig mange brødskiver, men jeg tror vi alle
var mette etter den solide frokosten, så på vei
til toppen spiste vi ikke annet enn nøttemiks.
Etter noe over to timer var vi likevel oppe

på toppen. Der ble det utsiktsbilder og mer
nøttemiks før vi begynte nedstigningen.
Denne gikk også uten større problemer, så vi
kom frem til bilen igjen litt før seks. Deretter
bar det videre til butikken. Vi manglet fortsatt
noen ingredienser til middagen, og det viste
seg at den lokale Joker-butikken stengte kl.
18, så da vi kom frem 18.30, var vi redde for
at vi måtte kjøre en time ekstra for å få kjøpt
det vi manglet på en bensinstasjon. Heldigvis
var butikkeieren fortsatt inne, og etter å ha
spurt pent fikk vi tak i de manglende varene.
Deretter dro vi tilbake til hytta og spiste en
stor middag for så å sitte oppe og prate til
langt på natt. Morgenen etter vasket vi oss
ut og kjørte hjem til Lillehammer etter noe vi
alle vil omtale som en god tur.
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FORBUNDSNYTT

HAR DU LYST TIL
Å JOBBE ET ÅR I

LONDON?

KFUK-hjemmet i London har fra 1. juli ledig seks «ettåringsstillinger», fem husassistenter og én kontorassistent.
KFUK-hjemmet er et gammelt herskapshus som ligger i Holland Park/
Notting Hill, et sentralt og rolig strøk vest i London. Huset er først og
fremst et hjem for norsk ungdom som kommer til London for å studere
eller arbeide, men har i tillegg også mange turister som kommer på
besøk. Tilsammen er 43 senger til utleie.
Et år med praktisk ledertrening

Det å være ettåring handler om mye mer enn trappevask og matlaging,
det gir også et unikt år med praktisk ledertrening. Ettåringene får mye
ansvar for driften av huset og skal prege miljøet det året de er her.
Ledertreningen deles inn i temaene:
1. Personlig utvikling.
2. Organisasjonskunnskap og praktiske ferdigheter.
3. Samfunnsengasjement lokalt og globalt.
Hver ettåring får en egen mentor, må lede et eget prosjekt, deltar på
ulike kurs, blant annet BOLK i regi av Norges KFUK-KFUM, og de får
ulike lederoppgaver på huset.
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Arbeidsoppgaver for husassistentene består blant annet av rengjøring,
matlaging, vedlikehold, ta imot gjester og miljøarbeid. Kontorassistenten
har ansvar for telefonhenvendelser, besvare e-post, oppdatering av
hjemmesiden og Facebook, ta imot gjester, daglig kasseoppgjør,
miljøarbeid og har vakt som husassistent annenhver helg. Kontorassistenten trenger gode datakunnskaper og må være glad i tall.
Vi søker etter engasjerte, arbeidsomme, selvstendige og utadvendte
jenter og gutter over 18 år. Har du hatt lederoppgaver i en organisasjon, menighet, eller på skolen så er det flott om du forteller om dette
i søknaden. Du må kunne arbeide i samsvar med KFUK-hjemmets
kristne målsetting. Lønn £ 100 per uke, samt fri kost og losji.
Ettåringene arbeider 40 timers arbeidsuke + miljøaktiviteter.
Oppstart ca. 1. juli for 12 måneder. Har du spørsmål, ta kontakt
med daglig leder på tlf. +4420 7727 9346 eller på e-post:
solveig@kfukhjemmet.org.uk. Les mer om KFUK-hjemmet på:
kfukhjemmet.org.uk eller på Facebooksiden. Søknad med CV sendes
per e-post til: soknad@kfukhjemmet.org.uk. Vitnemål og attester
scannes og legges ved. Søknadsfrist 20. februar.

MALANGEN KFUK-KFUM-speidere	
Familiespeiding, oppdagere, stifinnere

LAG DITT EGET MERKE-MERKET
Troms krets
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Hvilket merke skulle du ønske fantes? Har du noen gang tenkt at du
skulle ønske merkekravene bare var slik og sånn? Du og de andre lederne
i speidergruppen er ekspertene på hva slags speiding dere vil drive med.
Nå har speidergruppen muligheten. Bli med og gjennomfør «lag ditt eget
merke-merket»! Merket er en del av programfornyelsesprosessen for
KFUK-KFUM-speiderne.

SPEIDERPROGRAM
TILLEGG

Sett av et møte eller to i løpet av
våren og lag merkeforslag til det
nye programmet samtidig som
dere tar merket.
Les mer om merkekravene i
Speiderbladet nr. 4/2013 og på
speiderprogram.no. Merket
kjøper du i Speiderbutikken!

Takk for innsatsen!
PROGRAMTILLEGG

I BOKFORM
Etter at speiderprogrammet ble lansert i 2008 har det kommet til
en betydelig mengde aktiviteter til de ulike merkene, og en del nye
spesialist- og prosjektmerker. Disse har blitt lagt fortløpende ut på
speiderprogram.no. Nå er alt samlet i en bok som først og fremst er
nyttig som et supplement til de allerede eksisterende programbøkene.
Samtidig er det mange sider med speideraktiviteter som kan brukes
helt uavhengig av hvordan man jobber med merkene.
I boken finner du aktivitetene sortert etter arbeidsgrener. Bakerst i
boken er det også samlet en oversikt over hvor du finner alle matoppskriftene og lekene som er spredt rundt i programmet.
Som en gave vil det bli sendt et par eksemplarer av boken til hver
speidergruppe. Om dere ønsker flere bøker, kan dette kjøpes i
Speiderbutikken. Vi håper at boken vil få flere ledere og speidere til
å oppdage nye aktiviteter, og gi dem verdifulle tips til det ukentlige
speiderarbeidet!

Vi har nettopp avsluttet Globalaksjonen 2013–2014. Mange
grupper deltar på høsten, andre i forbindelse med jul og
på nyåret. Den lange aksjonsperioden gjør at gruppene har
mulighet til å gjennomføre aksjonen når og på den måten som
passer dem best.
Tusen takk for deres innsats! Dere har vært med på å gi
barn og ungdom i Bangladesh nye muligheter, og startet flere
jentegrupper som styrker jenters rettigheter og deres stemme.
På globalaksjonen.no kan dere se bilder fra ulike grupper
som har gjennomført
Globalaksjonen på
ulike måter. Der vil vi
også, etter at aksjonen
avsluttes 1. februar,
informere om hvor
mye penger som ble
samlet inn i denne
omgang.Takk for strålende innsats!
Neste Globalaksjon skal gå til å forbedre rettigheter og levekår for barn i Tanzania. Der drives blant annet en speidergruppe i tilknytning til Ilula Orphant program (IOP), et arbeid
som KFUK-speiderne tidligere har vært med på å starte.
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Speiderprogrammet skal gi patruljen ferdighetene de trenger for å klare seg på haik.
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LÆRING GIR MESTRING
– som skaper trygge opplevelser
«Learning by doing» er speiderbevegelsens læringsideal.
Speiding handler om å lære gjennom egen erfaring.
På den måten skapes mestring, som igjen skaper opplevelser.
Framtidens speiderprogram må tørre å stille krav til læring.
TEKST > Martin Enstad, programrådgiver //
FOTO > Amalie Lepsøy Hansen //

Per er 15 år, og leder for patruljen Gaupe.
Patruljen består av seks speidere fra 12 til
15 år gamle. Denne høsten har Gaupe tenkt
seg på haik. De skal delta på Tråkk, sammen
andre KFUK-KFUM-speidere i hele landet.
Et lite døgn skal Gaupe klare seg alene. De
skal gå noen kilometer, planlegger å bygge
en enkel gapahuk, lage bål, lage mat og
kose seg. De skal utfordre seg selv og sine
kunnskaper.

ferdighetene de trenger for å klare seg. Det er
speiderprogrammet som skal legge grunnlaget for at Tråkk blir en opplevelse som skaper
samhold, speiderglede og pågangsmot.
Så hva må til for at det skal bli en vellyk-

er ganske bekymret. For hva om noen hugger
seg i foten når de lager ved? Hva om de ikke
får fyr på bålet? Hva om de går seg bort? Det
er spådd regn, hva om de fryser i et døgn?
Hva om noen skjærer seg på kniven? Hva om
de blir uvenner og noen vil dra hjem på svarte
natta? Hva om, hva om...

ket haik? Som patruljefører må Per ha en viss
grunnleggende ledertrening som gjør han i
stand til å motivere og samle patruljen. Han
må være i stand til å se fellesskapet og ikke
bare sine egne behov. Han må ha ferdigheter
til å planlegge utstyr, tidsbruk og evnen til å
delegere. Han, og resten av patruljen, må ha
trent, så de finner fram, så de klarer å lage
seg en overnattingsplass, så de får fyr på
bålet og laget seg mat. Og de må være i stand
til å yte enkel førstehjelp ved små skader og
til å varsle på en effektiv måte hvis det skjer
en større ulykke.

Alt dette er egentlig gode innvendin-

Friluftsliv er den viktigste rammen for

ger mot at Per og resten av Gaupe skal reise
på overnattingstur alene. At Per og resten
av Gaupe er speidere behøver ikke å bety
noe mer enn at de har betalt en kontingent,
avlagt et løfte og kjøpt seg en drakt. Og verken kontingent, speiderløfte eller speiderskjorta alene gjør Per, eller resten av Gaupe,
i stand til å klare seg på denne haiken. Det
er speiderprogrammet som skal gi dem de

speiderarbeidet i Norge, og er i seg selv en av
våre kjerneverdier. Friluftsliv gir en ramme
for vår ledertrening og mye av det arbeidet vi
gjør for å skape personlig utvikling hos den
enkelte speider. Det gir en ramme for å oppleve fellesskap, og er en arena for å vokse som
kristne gjennom å undre seg over skaperverket. Friluftsliv er også en naturlig del av vårt
samfunnsengasjement.

Alle gleder seg, men noen av de foresatte

Omverdenen, og vi selv, forventer av

oss at vi behersker grunnleggende friluftsliv.
Skal patrulje Gaupe få en god opplevelse
av Tråkk 2014, så må de faktisk ha lært
seg å mestre en rekke ferdigheter. Mestring
innebærer å øve, det innebærer også å mislykkes iblant, for så å oppdage at det hjalp
å øve mer. Men det er ikke på en regnfull
lørdagskveld i september, ute i en mørk skog,
at Gaupe skal oppdage at ingen i patruljen
klarer å tenne bål når det regner og ingen
vet egentlig hvordan man lager en gapahuk.
Speiderprogrammet skal være et verktøy som
gjør at både speiderne i Gaupe, lederne deres
og de foresatte vet at dette har Gaupe øvd på
og behersker.
Når speiderprogrammet nå skal fornyes,

er det avgjørende viktig at programmet systematisk gir speiderne den kunnskap og de
ferdigheter som gjør det trygt å dra på haik på
egen hånd. Det må være lett, for både speidere, ledere og foresatte, å se at speiderprogrammet systematisk skaper de ferdighetene
som speiderne trenger for å mestre et enkelt
friluftsliv. På den måten blir det både trygt og
spennende når Gaupe til høsten skal ha sin
første tur alene.
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Et godt
speiderprogram
Lederundersøkelsen 2013 viser
at kreativitet, omsorg, mestring
og selvstendighet er de programmålene som scorer aller høyest
hos våre ledere.
TEKST > Martin Enstad, programrådgiver //
FOTO > Audun Berdal og Svein Olav Ekvik //
I Lederundersøkelsen 2013 ba vi våre

ledere ta stilling til en rekke påstander om
framtidens program. Det er påfallende hvor
likt lederne for de ulike enhetene svarte. I
stor grad er det de samme temaene som får
høy score og lav score. En tydelig tendens i
hele undersøkelsen er at aktiviteter knyttet
til samfunnsengasjement er de som skaper
minst begeistring.
Lederne ble bedt om å ta stilling til
påstander om framtidens program på en
skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). Hvis
vi ser på hvilke påstander som fikk en snitt
score mellom 5 og 6, så tegner det seg et
bilde av hva lederne selv er mest positive til.
På grunn av lav svarprosent er roverledernes
svar tatt ut av undersøkelsen.

Både oppdager-, stifinner- og vandrerledere
gir over 5 som snittscore for følgende påstander:

Et godt program:
• utvikler oppdagerne / stifinnerne / vandrernes kreativitet.
• gjør oppdagerne / stifinnerne / vandrere
til mer omsorgsfulle mennesker.
• vektlegger at oppdagerne/ stifinnerne/
vandrerne skal oppleve mestring.
• lærer oppdagere/ stifinnere / vandrere å
være selvstendige.
En naturlig konklusjon er derfor at kreativitet,
omsorg, mestring og selvstendighet er kjernemålsettinger for hva våre ledere ønsker å
utvikle hos og tilby sine speidere.
Hos vandrerlederne får også disse utsagnene
over 5 som snittscore:
Et godt program:
• vektlegger progresjon i læringen.
• lar vandrerne oppleve speiderfellesskap
utover gruppen.
• lærer vandrerne å sette personlige mål og
nå dem.
For både vandrere- og stifinnerledere får også
disse utsagnene over 5 som snittscore:
Et godt program:
• lærer en stifinner/ vandrer å ta ledelsen i
uforutsette situasjoner.
• gir mulighet for utfordrende friluftsliv.
Og hos både stifinner- og oppdagerledere
scorer også påstanden «vektlegger lek og
moro» over 5 i snitt.
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PROGRAMFORNYELSENS

TIDSPLAN

Landsstyret har gitt grønt lys for en tidsplan for programfornyelse. Landsstyret ønsker en åpen prosess, og derfor
er det også viktig at organisasjonen kjenner tidsplanen.
TEKST> Martin Enstad, programrådgiver //
Denne våren er det viktig at så mange speidere som mulig, i alle

arbeidsgrener, tar «Lag ditt eget merke-merket», og sender inn sine forslag til forbundskontoret. Merkekravet finner du på speiderprogram.no,
eller i Speiderbladet nr. 4/2013. Disse merkene vil både gi oss et bilde av
hva speidere og ledere ønsker, og trolig en hel mengde med ulike forslag
til merker. Vi trenger stor bredde i forslagene: klassiske, trendy, kreative
eller jordnære. Det som er viktig nå er å få inn mange forslag som programpatruljen Snøugle kan bruke i sitt arbeid.
Vi vil også begynne å se på framtidige publiseringsløsninger (f.eks.:

nettsider, app, bok) våren 2014. Og før påske vil programpatruljen revidere og fornye læringsmålene for speiderprogrammet. Enkelte ledere og
speidere vil bli utfordret til å lage forslag til gode merker som skal lanseres på landsleiren.
På landsleiren Asker 2014 vil programpatruljen lansere tre til fire
merker for alle arbeidsgrener som viser retning for det nye programmet,
og som kan brukes fra høsten 2014. Når disse lanseres er det viktig at
organisasjonen bruker og evaluerer disse merkene. Så hold gjerne av god
tid til nye merker på terminlista for høsten 2014!
Programpatruljen skal også ha et eget telt på Asker 2014 der det

blir aktiviteter som gir speiderne mulighet til å påvirke hvilken retning de
ønsker på det framtidige programmet. Det vil også bli to workshoper som
en del av lederprogrammet, for å informere om prosessen og for å få samtale og engasjement rundt programfornyelsen.
Høsten 2014 er det programutvikling og endelig behandling av

aldersinndeling som står på dagsorden. Programpatruljen har enda ikke
bestemt om de skal gå for en endret aldersinndeling. Men hvis dette skal
gjøres, må det fremmes forslag om dette til landsstyret høsten 2014, som
igjen må fremme det til behandling på Landsting i 2015.
Våren 2015 er det Landsting. Landstinget vedtar ikke programmet, men
det vil være naturlig at det blir grundig informert om prosessen og retningen. Våren 2015 vil det trolig være høyt trykk på konkret programutvikling, og gjøre ferdig publiseringsløsning. Og høsten 2015 må alle disse
prosessene lande noenlunde på likt, med telemarknedslag og til 20 i stil.
Når 2016 begynner skal programfornyelsen være fullført. Og program-

patruljen mener at det da må drives omfattende kursing i det nye programmet av noen som kjenner det godt, i alle landets kretser.
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Stemte for KFUK-KFUM Globals

boikott-strategi
KFUK-KFUM Global lanserer våren 2014 en kampanje som
oppfordrer til bred økonomisk boikott av Israel. Til tross for at
KFUK-KFUM-speiderne i egen uttalelsespolitikk har avgrenset
seg fra boikott som virkemiddel stemte speidernes representanter i Globalstyret for KFUK-KFUM Globals Standpunkt
om Palestina-Israel på Globalstyremøtet 27.11.12.
TEKST > Svein Olav Ekvik //
FOTO > Margit Aas Onstein //

– Spørsmålet viser en utakt mellom organisasjonene i standpunkt og i metode, sier
tidligere landssjef Atle Aas (2011–2013),
som også var styreleder i KFUK-KFUM Global
i 2012.
– Vi valgte å la KFUK-KFUM Global få ta den
posisjonen de ønsker som egen organisasjon, selv om vi som eierorganisasjon ville
valgt en annen posisjon og metode, sier han.
KFUK-KFUM-speiderne ønsker å ha et aktivt
samfunnsengasjement og støtte aktuelle
saker løftet av KFUK-KFUM Global og våre
partnere, men ønsker ikke å ta i bruk sterke
virkemidler som boikott.
Hovedpunktene i KFUK-KFUM Globals

standpunkt om Palestina og Israel er:
• Anerkjennelse av både israeleres og
palestineres rett til selvbestemmelse
innenfor internasjonalt anerkjente
grenser, til internasjonal anerkjennelse
av sitt valgte lederskap og til rettferdig
fred med sikkerhet for sivilbefolkningen. Grunnlaget er folkeretten, FNs
resolusjoner om Israel og Palestina,
og menneskerettighetene som sier at
det palestinske folket har rett til en
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•

levedyktig, selvstendig stat basert på
grensene fra 1967. KFUK-KFUM Global
anerkjenner samtidig staten Israels folkerettslige legitimitet.
For at det skal bli en varig og rettferdig
fred i Israel-Palestina må okkupasjonen opphøre, og alle parter i konflikten
må rette seg etter folkeretten, FNs
resolusjoner og menneskerettighetene.
Maktforholdet mellom okkupert og
okkupant i en konflikt er asymmetrisk.
Nøytralitet forutsetter likeverdige parter.
KFUK-KFUM Global velger ikke side i
konflikten, men anerkjenner at alle partene i konflikten har ansvar for å følge
folkeretten og menneskerettighetene.
Israel er likevel den militært overlegne
parten og må som okkupasjonsmakt ta
det største ansvaret for å komme fram til
en løsning på konflikten.

Hovedpunktene er i tråd med posisjo-

nen til Den norske kirke, YMCA og YWCA og
norske myndigheter for øvrig. KFUK-KFUM
Globals standpunkt om Palestina-Israel kan
lastes ned i sin helhet på kmglobal.no.

KFUK-KFUM Global ønsker å arbeide for
rettferdig fred, basert på internasjonal lov,
og slutt på den israelske okkupasjonen ved
hjelp av ikke-voldelige virkemidler. Dette
vil de gjøre gjennom informasjonsarbeid
og kampanjer, partnerstøtte, utveksling og
nettverksbygging.
Ut fra en etisk og teologisk helhetsforståelse mener KFUK-KFUM Global at Bibelens
ord om nestekjærlighet, solidaritet og å stå
opp mot urettferdighet er retningsgivende.
«Vi erkjenner at vi er født inn i en verden preget av menneskeskapt urettferdighet. Vi tror
Gud virker i vår verden og skaper nye muligheter gjennom oss mennesker og gjennom sin
Hellige Ånd. Jesu ord og handlinger danner
utgangspunkt for alt vårt arbeid» (KFUKKFUM Globals prinsippdokument).
Atle Aas har god kjennskap til forholdene for palestinere på Vestbredden.–
Dersom vi mener alvor med at både israelere
og palestinere har rett til sin egen stat, er
det riktig av oss å kritisere Israel, sier han.
Bosettingspolitikken som Israel i dag fører,
undergraver grunnlaget for en palestinsk

Gudstjeneste i Betlehem der palestinske speidere demonstrerer mot bygging av muren.

stat og et palestinsk livsgrunnlag. Det er
rett og slett ikke tilstrekkelig areal igjen til
en livskraftig palestinsk stat. I det ytre var
Vestbredden et godt fungerende samfunn,
med palestinsk politi, nybygging i byer og et
godt fungerende transportsystem, men når
en snakket med folk kom det fram at de ikke
hadde noe håp for fremtiden. De mangler for
eksempel muligheter for arbeid, fordi staten
Israel begrenser deres muligheter.

speiderbevegelsen har vi kontakter i ulike
grupper, og det gir oss muligheter som andre
ikke har, sier Atle Aas. KFUK-KFUM Global er
dessuten deltaker i ledsagerprogrammet som
Kirkenes Verdensråd står bak. Dette programmet har også kontakt med ulike organisasjoner på begge sider av konflikten.

svar på utfordringen fra KFUK- og KFUMpartnerne i Palestina. – Det er viktig at vi som
samfunnsborgere ser at politikk angår oss. Vi
har et ansvar for å gjøre oss opp en mening.
Det å velge ikke å engasjere seg, er å velge
urettferdigheten. Den forsvinner ikke av seg
selv, sier utenlandssjef i KFUK-KFUM Global,
Fredrik Glad-Gjernes.

Atle Aas legger ikke skjul på at det er
utfordringer knyttet til det å eie KFUK-KFUM
Global sammen med Norges KFUK-KFUM.
KFUK-KFUM Global ønsker enkelte ganger å
fronte kampanjer og posisjoner som speiderne
ikke nødvendigvis vil stille seg bak. Som
bevegelse er vi ofte samstemte i budskap og
målsettinger, men vi har både ulike tradisjoner og ønsker for hvilke metoder vi tar i bruk.
Vi har også ulik kompetanse, målgrupper og
fokusområder, som gjør at det noen ganger er
vanskelig å være enige om alt.

I forbindelse med vedtaket av stand-

– Jeg tror det er viktig at vi anerkjenner

punktdokumentet ble KFUK-KFUM Global
oppfordret av styret til å arbeide videre med
å bygge kontakter med Israelske, relevante
og aktuelle organisasjoner for styrket religionsdialog. – Både gjennom YWCA, YMCA og

at Norges KFUK-KFUM, KFUK-KFUM Global
og vi i KFUK-KFUM-speiderne bidrar på ulike
måter, men at vi grunnleggende sett deler
samme visjon om rettferdighet og fred, sier
Atle Aas.

KFUK-KFUM Globals standpunkt er et

Palestinske speidere går i tog på julaften i Betlehem.
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M IT T FJ E L L

OPPE PÅ HEIA
TEKST OG FOTO > Emil Surnevik Kristiansen //

Då eg blei utfordra til å skriva i denne spalta, tenkte eg at det er nettopp det eg skal
gjera: skriva om mitt fjell. Eller ikkje mitt, men familien sitt, dette høyrer nemleg til
garden eg bur på. Her på våre kantar kallar me fjellet like ofte for heia. Heia er eit
verdifullt kulturlandskap, beiteområde for sau og turområde for folk flest.

Store steinen var eit vanleg
turmål då eg var liten.
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Eg er så heldig å ha fått vekse opp på ein

avsidesliggjande gard på Rennesøy utanfor
Stavanger. Her er eg i naturen med ein gong
eg går ut av døra heime. Huset ligg ved sjøen
tett inn under fjellet, og fjellet har derfor blitt
ein ganske naturleg del av barndommen min.
Det har blitt mange turar, og eg kjenner fjellet
betre enn dei fleste. Eg veit om stiar få andre
kjenner til, men for meg er dei velkjende og
sjølvsagte.
Her finn du alt! Med ei blanding av skog,
utmark og lynghei kan du velja sjølv kva slags
tur du vil ha. Då eg var liten bar den vanlegaste sundagsturen opp til «Store steinen».
Me søskena orka aldri å gå alt i eit stykke. Me
tok fleire pausar undervegs. «Gyngetreet»,
stølshuset og «Sparegrisen» var alltid faste

stoppeplassar, men med nok Kvikk Lunsj i
sekken klarte alltid mamma og pappa å lokka
oss fram. «Store steinen» er som namnet
seier ein stor stein, men denne steinen har
på eit eller anna vis klart å hamna på ein liten
fjelltopp. Her får ein utsikt over øyane i kommunen og inn til Stavanger.
Oppe på heia finn ein også det oppdemte
vatnet Dalestemmen. Her kan det bli flott
skøyteis om vinteren. Og då er det bare å
utnytta isen dei få dagane eller vekene isen er
sikker. Om sommaren kan ein fiska og bada
i vatnet. Fine sommarkveldar hender det at
roverlaget tar ein spontanfisketur og kosar seg
oppe med Stemmen. Det er ikkje mykje me
får, men desto kjekkare når den eine auren
blir dratt opp.

Følgjer du stiane inn i skogen, og veit

når du skal ta av og brøyta deg fram gjennom
den tjukke granskogen, finn du Rennesøy
KFUK-KFUM-speidarar sin gapahuk. Her
sette speidaren opp ein gapahuk i 2005 som
har blitt flittig brukt av patruljene på Tråkkhelga og andre turar. Troppen pleier også ta
eit par turar i løpet av året innom gapahuken
på troppsmøta. Her lagar me eit lite leirbål,
og patruljane underheld.
Dette er mitt fjell, bokstaveleg talt.
Dette er også min nummer ein plass å gå tur.
Ikkje berre fordi eg bur her, men fordi eg trivst
her. Eg vil absolutt anbefala alle å ta ein tur
her. Så er du i området ein gong, dra til Dale,
Rennesøy og opplev mitt fjell du også. Så
kanskje du møter på meg.

MITT
FJELL

Emil Surnevik Kristiansen utfordrer
Jonas Trondsen fra 1. Tanum
KFUK-KFUM-speidere til å skrive om
sitt fjell eller sin favorittplass til neste
nummer av Lederforum.

LEDERFORUM // 1-2014 // 23

A RRANGE ME N T E R

KURS OG ARRANGEMENTER
VÅREN 2014

22.2.
Verdenstenkedagen
	Programmateriell finnes på speiderprogram.no.
20.–25.2. Eventyr utland – guttetur
	Kandersteg, Sveits. Født i ’00–’98. Påmelding er utløpt.
7.–9.3.

Vintertråkk
Lokalt. Merker kjøpes på speiderbutikken.no.

7.–9.3.	Trenerkurs 1. helg
	Deltakere må ha fylt 20 år og ha deltatt på begge lederkursene.
Påmelding innen 14. februar. Pris: 1400,– for to kurshelger. Én
deltaker per krets får gratis kurs.
14.–16.3. Ungdomsting
Nordtangen. Født i ’00–’98. Påm. innen 21. februar. Pris: 1000,–.

ARRANGEMENTSPLAN OG
ARRANGEMENTSKATALOG

2014–2015
Vedlagt dette Lederforum er ny arrangementskatalog for
2014 og fram til og med sommeren 2015. Dermed kan
du planlegge hele speideråret i god tid. Katalogen gir deg
oversikt og informasjon om sentrale kurs og arrangementer. Sjekk ut hvilke som passer for deg og dine speidere!
Arrangementene er delt inn etter arbeidsgrener med tydelige fargeforskjeller, og er sortert kronologisk i tid. Ta vare
på katalogen og bruk den sammen med gruppens og kretsens årsplaner i planleggingen av speidersemesteret.
I midten av arrangementskatalogen finner du en kortfattet arrangementsplan for 2014–2015. Den kan med
fordel nappes ut og henges opp på veggen hjemme eller i
speiderlokalet, eller tas vare på et egnet sted. Ta kontakt
med forbundskontoret om du ønsker tilsendt flere arrangementskataloger eller arrangementsplaner. De finnes også
til nedlasting på kmspeider.no. Husk at oppdatert informasjon og påmelding til kurs og arrangementer finner du
alltid i kalenderen på speiderprogram.no.

Arrangementskatalog og arrangementsplan kan
lastes ned fra kmspeider.no under materiell.
Se også kalenderen på speiderprogram.no.
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11.–16.4. Vinter-Roland
	Utsikten i Odda. Født i ‘99–’97. Påm. innen 21. mars.
Pris: 1600,–.
12.–16.4. Ekspedisjon vinter
Lom/Grotli. Født i ‘98–’96. Påm. innen 21. mars. Pris: 900,–.
23.4.	St. Georgsdag
	Programmateriell finnes på speiderprogram.no.
25.–27.4. Mediekurs for unge talspersoner
Holtekilen folkehøgskole, Bærum. Født i ’00 –’96. Påmelding
innen 4. april. Pris: 700,–.
1.–4.5.

Banevoktersamling
Nordtangen. Født i ’98 og eldre. Påm. innen 10. april. Gratis!

6.–9.6.

KILT
Nordtangen. Født i ’01–’98. Påm. innen 16. mai. Pris: 1000,–.

6.–9.6.	Turledelse barmark
Østlandet. Født i ’97 og eldre, Påm. innen 16. mai. Pris 800,–.
13.–15.6.	NM i speiding
Trøndelag. Født i ’04–’98. Patruljene kvalifiserer seg i kretsene.
For mer informasjon: nmispeiding.no.
23.–30.6.	Norsk Roland 124
Nordtangen. Født i ’00–’98. Påm. innen 2. juni. Pris: 1700,–.
7.–24.7. Explorer Belt
	Romania. Født i ’97 og eldre. Påmelding er utløpt.
25.–1.7.	Norsk Roland 125
Vettre, landsleirområdet. Født i ’00–’98. Påmelding innen 2. juni.
Pris: 1700,–.
2.–9.7. 	Landsleir
Vettre i Asker. Fra 11 år og oppover. Påmelding innen 1. april via
medlemsregisteret. Pris: 2200,–. Se kmspeider.no/landsleir for
mer info.
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avsender: Norges KFUK-KFUM-speidere, Postboks 6810. St. Olavs plass, N - 0130 Oslo

kmspeider.no
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