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NYE DRØMMER, SAMME MÅL
Leder 

VELKOMMEN TIL LANDSTING!
Landsting 2017 avholdes 31. mars –  
2. april i Sarpsborg. Her får du en kort 
presentasjon av foreløpige kandidater til 
landsstyret.

PROGRAMREVISJONEN ER 
AVSLUTTET
Programmet er nå gått over i en 
driftsfase, men vil fortsatt få jevnlige 
oppdateringer.

SEMESTERMERKET VANN
Det er utarbeidet planer for gjennom-
føring av semestermerkene. Først ut er 
semestermerket Vann.

NYE ANDAKTSBØKER!
Andaktsbøkene for oppdagere og stifin-
nere, og vandrere ble lansert i januar.

KOMMER DU PÅ 
LEDERKONFERANSEN?
27.–29. oktober arrangeres 
Lederkonferansen. Målet er å samle 
rovere og ledere fra hele organisasjonen 
til en nyttig og lærerik helg sammen. 

LANDSSTYRET HAR ORDET
Landssjef Anders Østeby og viselands-
sjef Gunvor Meling skriver om forandring 
i Landsstyret har ordet.

Foto: H
arald U

ndheim

LEK MER UTE, SÅ VOKSER  
VI MER
Heidi Furustøl skriver om frilek i  
naturen i Generalsekretærens hjørne. 

SENNEPSFRØET
Andakten er skrevet av Annlaug 
Halvorsen Engmark.

ROVERSIDENE
Les om roverballet og sommerens 
roverlandsleir.

FORBUNDSNYTT 
Store og små nyheter fra 
organisasjonen.

START FORBEREDELSENE TIL 
NY VERDENSJAMBOREE
Kan du tenke deg å være med på  
verdensjamboreen i 2019? Da kan det 
være lurt å starte forberedelsene nå. 

VANT VERVEKONKURRANSEN
Vinnerne av høstens store verve- 
konkurranse er Holmen og Tiller.

INVITER TIL LEDERKVELD
Hvordan kan andre få en smak på  
det å være speiderleder hos dere?

HØRTEKOLLEN 
Dan Cato Fagernes forteller om sitt 
favorittsted i Mitt fjell-spalten.

ARRANGEMENTSINFO
Aktuelle arrangementer.
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Nye drømmer, samme mål

NYTT ÅR, NYE MULIGHETER. Hvordan vi forholder oss til starten på 
det nye året er ulikt, men for mange av oss handler det om å gjøre opp 
status i egne liv og året som har gått, og sette noen nye mål for det 
som ligger foran oss. Sånn er det også for arbeidsplasser, studiesteder 
og organisasjoner. Det gjøres opp status, vi gjør korrigeringer og setter 
ny kurs. 

I KFUK-KFUM-SPEIDERNE er vi nå inne i en tid der det holdes 
mange krets- og gruppeting, og i slutten av mars arrangeres landsting 
i Sarpsborg. Der samles representanter fra hele organisasjonen til å 
gjøre opp status – på økonomi, medlemstall, vedtekter, strategi, og om 
vi har nådd målene vi har satt oss. Vi ser om det er behov for å justere 
kursen, og setter nye mål. 

STADIG NYE KOMMER TIL og tar på seg verv i gruppe, krets og for-
bund. Alle kommer inn med sine ideer og drømmer for KFUK-KFUM-
speiderne. Andre står for kontinuitet og lange linjer. Sammen deler vi 
de samme grunnleggende verdier og mål, som gjør at vi føler tilhørig-
het til nettopp KFUK-KFUM-speiderne. Men vi har også ulike drøm-
mer og visjoner for organisasjonen og speiderarbeidet vi er engasjert i. 

AT VI JEVNLIG STANSER, gjør opp regnskap og stikker fingeren i 
jorden, er nødvendig for å sette ny kurs og stadig komme nærmere 
målene vi har satt oss. Og for hver gang vi justerer kursen er nye drøm-
mer og visjoner kommet til. Drømmer som hver på sin måte bidrar til 
at KFUK-KFUM-speiderne er hva det er i dag, og til hva vi skal være i 
fremtiden. Drømmer, ønsker og håp som sørger for at vi hele tiden er i 
endring, og som bidrar til at organisasjonen lever.   

HVA ER DINE DRØMMER? Hva tror du skal til for gjøre speideren enda 
morsommere for enda flere? Enten det er på gruppe- krets- eller for-
bundsplan, oppfordrer jeg deg til å bruke de mulighetene du har til å 
påvirke! 

LEDERFORUM
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LANDST ING

Nå er det ikke lenge igjen! 31. mars – 2. april holdes 
Landsting 2017 på Quality hotell i Sarpsborg. Her skal 
vi drøfte viktige saker for organisasjonen, velge nytt 
landsstyre og sammen bidra til å forme KFUK-KFUM-
speidernes fremtid. 

TEKST > Svein Olav Ekvik //
FOTO > Ragnhild Erevik Fosse //

VELKOMMEN TIL 
LANDSTING!

EN AV DE SPENNENDE sakene som skal 
igangsettes på landsting er arbeidet med ny 
strategi 2020–2025 etter at dagens strategi-
periode utløper i 2019. Det blir også behand-
ling av regnskap, budsjett, vedtektsendringer 
og valg på nytt landsstyre og komiteer, samt 
saker innsendt av roverkongressen og patrul-
jeførertinget. Andre temaer blir struktur og 
vedtektsendringer for Speidernes fellesor-
ganisasjon og orientering om vårt eierskap i 
KFUK-KFUM Global.

FREDAG FØR DET ORDINÆRE landstinget 
starter vil det bli en introduksjon for nye dele-
gater. Der vil det gås igjennom hva som skal 
skje på landsting, hvem som har hvilke roller 
og hvordan saksbehandlingen foregår. Det blir 
også mulig å få mer informasjon om det nye 
programmet, ny kursmeny, ledertrening og 
Hypersys i løpet av helgen. 

GRUPPENE OPPFORDRES sterkt til å sende 
sine aktuelle representanter på patrul-
jeførerting som holdes 10.–12. mars på 

Nordtangen. Dette er et viktig arrangement 
som sørger for demokratiopplæring og ung 
påvirkning i organisasjonen, og fokuserer 
spesielt på aktuelle landstingssaker som 
angår aldersgruppen. 

SAKSPAPIRER VIL BLI publisert på nettsiden 
landsting.no fredag 17. februar, seks uker før 
landsting. Det vil også være mulig å laste ned 
sakspapirene som PDF. Sakspapirer vil ikke 
bli delt ut. På landsting.no vil du også finne 
presentasjon av kandidater som stiller til valg, 
og annen praktisk informasjon.

STILLE TIL VALG? Valgkomiteen har kommet 
godt på vei i sitt arbeid, men det er fortsatt 
mulig å stille til valg! Det skal velges nytt 
landsstyre (landssjef, viselandssjef og seks 
styremedlemmer, samt to varaer), medlem-
mer til Speidernes fellesorganisasjon, kon-
trollkomité og valgkomité. Send e-post til 
valgkomiteen på valgkomite@kmspeider.no 
om du har spørsmål eller tips til kandidater. 
Valgkomiteen består av Anders Lie-Nielsen, 

Kristin Lothe Eldholm, Magnus Rynning 
Nielsen og Åshild Hidle Sigmundsen.

 
På side 6–7 får du en kort presentasjon av 
kandidatene som foreløpig er klare og stiller 
til valg. Valgkomiteens innstilling, og full-
stendig presentasjon av kandidatene blir gjort 
tilgjengelig på landsting.no fra 17. februar.

LANDSTING 2017
 Valgte delegater fra kretsene, patrulje- 

fører- og roverrepresentanter, landsstyret, 
ansatte og observatører (må meldes til  
forbundskontoret). 

 31. mars–2. april.

 Quality Hotell Sarpsborg. 

 Innen 20. mars til forbundskontoret 
(post@kmspeider.no / 22 99 15 50.) 

 PRAKTISK: Saksdokumenter, presenta-
sjon av kandidater, program og annen 
oppdatert informasjon finner du på  
landsting.no fra 17. februar. 
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Stiller til valg som landssjef:

GUNVOR MELING (28)
Lillestrøm KFUK-KFUM-speidere, Romerike

1. Nå har vi jobbet hardt med mange for-
skjellige prosjekter over mange år. Det 
er på tide å komme inn i normal drift, se 
fremover og finne ut hvilke mål vi skal 
sette for neste strategiperiode og hvor 
forbundet skal gå videre.

2. Mestringsopplevelser – for speidere, 
ledere og lederspirer og speidervenner. 
Forbilder – både i og utenfor speideren 
trenger vi å se andre som gjør en forskjell 
og som vi kan identifisere oss med. Vi  
må være forbilder for hverandre.  
Gjøre jobben levelig - både som leder i en 
gruppe, som kretsstyre og i landsstyret. 
Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å 
sette sammen kabalene slik at vi deler på 
oppgavene, i stedet for å stable dem?  
Samfunnsengasjement - lokalt og  
globalt. Hvordan forandrer vi speidere 
verden, hver dag, skritt for skritt?

3. Jeg har vært speider hele livet, i 
Haugesund 1 og Fetsund. Teknisk stab 
på Lista i 2010 og valgt inn i landsstyret 
på Landsting 2011. Hatt ulike roller med 
styreverv i KFUK-KFUM Global og Spf, 
viselandssjef siden 2013, samt flere 
internasjonale kurs og konferanser i både 
KFUK-KFUM- og speiderbevegelsen. For 
tiden er jeg i Lillestrøm.

4. Utdannet litteraturviter og germanist. 
Jobber med kursutvikling og pedago-
gisk bruk av IKT på LearningLab ved 
Handelshøyskolen BI i Oslo.

Stiller til valg som viselandssjef:

SINDRE NESSE (24)
Bybanen KFUK-KFUM-speidere, Bjørgvin

1. I løpet av inneværende periode har jeg 
lært vanvittig mye og jeg mener styret 
har fått gjort mye bra. Nå ønsker jeg 
å omsette denne læringen i konkrete 
resultater, og å nå nye mål. Landsstyret 
har fått gjort mye bra denne perioden, og 
jeg er veldig motivert for å fortsette dette 
arbeidet.

2. Det som ligger mitt hjerte nærmest er 
nok å gi mange muligheten til KFUK-
KFUM-speiding både lokalt, nasjonalt 
og ikke minst internasjonalt. Det å være 
frivillig skal være attraktivt og gøy. Vi er 
en del av en verdensomspennende beve-
gelse og jeg ønsker at våre medlemmer 
skal kjenne på denne følelsen av å være 
en del av noe større i det daglige.

3. Jeg har de siste to årene vært en del av 
landsstyret. Før den tid var jeg to år i 
Rovernemnda, et år som leder og et år 
som nestleder. Jeg er nå et aktivt med-
lem av Bybanen studentspeiderlag og 
har gått stigen i Kopervik KFUK-KFUM-
speidere fra 2001 og frem til nå. 

4. Jeg studerer per nå til en bachelor i 
økonomi med fordypning i logistikk ved 
Høgskolen på Vestlandet, og har fra før et 
årsstudium i administrasjon og organisa-
sjonsvitenskap fra UiB.

Stiller til valg som landsstyremedlem:

ANNE-LINE EVENSTAD DAHLEN (24)
Holmen KFUK-KFUM-speidere, Asker og Bærum

1. Jeg har sittet i landsstyret siden 2015 og 
hatt to veldig spennende år. Det har gitt 
meg unike utfordringer og erfaringer, og 
det har vært meget lærerikt. Jeg ønsker 
å fortsette i styret fordi jeg vil fortsette å 
påvirke og bidra med de erfaringene jeg 
har fått i løpet av perioden. 

2. Som KFUK-KFUM-speidere er vi en del 
av et stort felleskap, både det norske og 
det internasjonale. Sett i en global sam-
menheng er medlemskap i våre fire ver-
densorganisasjoner unikt og et område vi 
kan bli flinkere til å dra nytte av og ikke 
minst påvirke. Vi har blant annet stadig 
flere som reiser på internasjonale leirer. 
Disse kommer tilbake inspirerte og klare 
for nye utfordringer. Det er viktig at vi 
som organisasjon følger med på utviklin-
gen og har tenkt igjennom nye mulighe-
ter for disse speiderne. Opplevelser og 
mestringsfølelse både lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt, er viktige for utvikling 
av den enkelte speider enten det er 
møter, kurs eller arrangementer. 

3. I 74% av livet mitt har jeg vært speider 
og i løpet av denne tiden har jeg ruk-
ket å delta på en god del leirer lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Jeg har vært 
patruljefører og speiderleder i Holmen, 
og satt i kretsstyret. I to år satt jeg som 
nestleder i Rovernemnda og satt som 
styremedlem i Globalstyret de to påføl-
gende årene. Jeg har nå sittet som styre-
medlem i landsstyret de siste to årene. 
I tillegg har jeg arrangert flere peff- og 
Rolandkurs, både sommer og vinter.

4. Studerer til vanlig sivilingeniør innen 
industriell matematikk på NTNU i 
Trondheim, men er dette året på utveks-
ling i København på DTU.

KANDIDATER TIL LANDSSTYRET
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Stiller til valg som landsstyremedlem:

ANDERS REGGESTAD (41)
Kongsberg, Buskerud

1. Takk til de som har nominert meg for 
tilliten de har gitt meg. Å delta i lands-
styret er et stort ansvar. Jeg har lyst til å 
ta denne utfordringen og være med på 
å utvikle forbundet videre. Det har i det 
siste vært flere større endringer. Samtidig 
som effekten av disse slår rot så er det 
viktig å se fremover og foreta nødvendige 
justeringer for å sikre at vi når våre mål. 
Dette har jeg lyst til å være med å jobbe 
med i landsstyret.

2. Min hjertesak er at lederne våre skal 
kunne produsere godt speiderarbeid. 
For å få til dette må det tilrettelegges for 
enkel drift i grupper og kretser. Små og 
store grupper må kunne drive effektivt. 
Det hver enkelt leder trenger må være 
enkelt tilgjengelig.

3. Jeg begynte i speideren som ulvunge i 
Hokksund KFUM. Har siden den gang 
vært med på ganske mye. Som rover 
ble jeg leder av roverombud i Buskerud 
(BuRaRo) i 1993. I 2004 ble jeg ulve-
leder i Kongsberg. Fortsatte som stifin-
nerleder. I 2008 ble jeg gruppeleder. 
Samme år ble jeg kretsleder i Buskerud. 
Har arrangert en mengde forskjellige 
aktiviteter, bl.a. del av hovedkomité for 
NM i speiding i 2012, leirleder for krets-
leir i 2013, troppsassistent WSJ 2015, 
programsjef for regionleir på Nordtangen 
i 2016. 

4. Gikk på NTNU 94–98 hvor jeg ble 
Sivilingeniør ved institutt for teknisk 
kybernetikk. Har siden jobbet for 
Kongsberg-gruppen først som software-
utvikler og i det senere som system-
ingeniør. Har gjennom jobb deltatt på 
lederutviklingsprogrammer og er kurset 
innen prosjektgjennomføring.

Stiller til valg som landsstyremedlem:

VERONICA NYSTED MONTGOMERY (24)
Ålgård KFUK-KFUM-speidere, Rogaland

1. Jeg ønsker å sitte i landsstyret for å bidra 
til at enda flere barn og unge får oppleve 
speideren sitt inspirerende fellesskap og 
aktiviteter gjennom speidermetoden. Og 
fordi jeg tror jeg vil få nye utfordringer og 
kjekke speideropplevelser i landsstyret.

2. Det er vanskelig å peke på hjertesaker 
i speideren, fordi det er nettopp mang-
foldet i speideren som gjør den unik. 
Likevel brenner jeg nok ekstra mye 
for ledertrening og det internasjonale 
speiderarbeidet.

3. Jeg har vært speider i 16 år og har fått 
mange forskjellige utfordringer i speide-
ren, fra å være speider og dra på leirer 
og kurs i inn- og utland, til å være van-
drerleder i Ålgård. Jeg har også fått være 
med å utvikle ny ledertrening nasjonalt 
og strategi for gender mainstreaming i 
WAGGGS Europa.

4. Jeg er utdannet master i Global Studies 
ved VID Misjonshøgskolen, med en 
bachelorgrad i Religion og interkulturell 
kommunikasjon. Dette skoleåret er jeg i 
gang med praktisk-pedagogisk utdanning 
med religion og samfunnsfag som mine 
fagområder. Ved siden av studiene mine 
er jeg lærervikar og skrivementor på UiS 
sitt skriveverksted.

Stiller til valg som landsstyremedlem:

MARTA NAGEL-ALNE (23)
Bybanen KFUK-KFUM-speidere

1. Eg ynskjer å vera med på å forma spei-
dararbeidet gjennom dei erfaringane og 
tankane eg sit inne med, og å bli endå 
betre kjent med organisasjonen frå 
innsida. 

2. Det eg tykkjer er aller viktigast, er å 
skapa samanheng mellom dei nære og 
kvardagslege speidaropplevingane, og 
dei store speidar- og verdssamfunna me 
er ein del av. Dette gjeld til dømes klima-
problematikken – speidaren bør, og kan, 
bidra til å gjera verda betre!

3. Ei av dei viktigaste erfaringane mine 
vert fort dei to åra eg sat som medlem og 
nestleiar i Rovernemnda, noko eg fekk 
stort utbyte av, og treivst godt med. Like 
viktig er det likevel at eg har vore leiar i 
heimstadgruppa mi Ålgård sidan eg var 
gamal nok, og i studiebyen min Bergen 
har eg vore med på å starta Bybanen 
studentspeidarlag, noko eg framleis 
er involvert i. Elles reiste eg gjennom 
KFUK-KFUM Global til klimakonferan-
sen i Paris i 2015, og har vore i komitear 
og stab for ulike nasjonale og lokale 
arrangement opp gjennom åra. 

4. Eg har studert grunnskulelærar utdanning 
1.–7. klasse på Høgskulen på Vestlandet 
(tidlegare Høgskolen i Bergen). I fjor 
gjorde dette blant anna at eg kunne 
skriva bacheloroppgåve om bruk av 
Dagsturen i skulen, noko som var veldig 
spanande. I år går eg fyrsteåret på mas-
ter i barne- og ungdomslitteratur. 

KANDIDATENE TIL LANDSSTYRET  
ER STILT FØLGENDE SPØRSMÅL:

1. Hvorfor ønsker du å sitte i landsstyret?
2. Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet? 

3. Hvilken speidererfaring har du? 
4. Utdanning/arbeidserfaring??
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Programrevisjonen som ble inn-
ledet i 2013 er nå avsluttet, og 
programmet går inn i en driftsfase. 
Men dette betyr ikke at det nye 
programmet er statisk. Speidere  
og ledere har fortsatt mye nytt i 
vente i løpet av de kommende 
årene. 

Tekst > Emma Bodman //
Foto > Johanne Eskeland //

Fire års revisjon er avsluttet og det nye pro-
grammet er nå i normal drift. Dette betyr at 
den store strukturen og innholdet i det nye 
programmet er ferdig, men utviklingen slutter 
ikke her. Det nye programmet skal være et 
levende program som hele tiden fornyer seg. 

AKTIVITETSBANKEN
Aktivitetsbanken på kmspeider.no oppda-
teres jevnlig med nye aktiviteter og møte-
forslag. Her vil det komme nye tekniske 
funksjoner i løpet av året som skal gjøre 

både planlegging og gjennomføring av spei-
dermøter lettere. I aktivitetsbanken finnes 
det mulighet å sende inn kommentarer på 
aktiviteter og aktivitetsmerker. Send inn en 
kommentar hvis du oppdager feil eller at en 
aktivitet ikke er godt nok forklart, så vil dette 
bli raskt utbedret.  

SEMESTERMERKER
Semestermerkene arbeides med fortløpende. 
Per nå finnes det forslag til semesterplan, 
ti møteforslag og to obligatoriske aktivitets-
merker for alle semestermerkene som hører 
til oppdager- og stifinnerprogrammet. Nå har 
også arbeidet med å lage mer materiell rundt 
temaene i semestermerkene begynt. En rød 
tråd for hvert semestermerke skal komme 
på plass i løpet av våren. Et eksempel på 
dette ser du på neste side. Den røde tråden 
skal være et tillegg som kan hjelpe ledere 
og speidere med å skape en ramme rundt 
semesteret. 

KURS I NYTT PROGRAM
Er det nye programmet fremdeles litt uklart, 
og vet du ikke helt hvordan dere skal komme i 
gang med det? Kretser og grupper har mulig-
het å bestille dagskurs eller kveldskurs i nytt 

program der det nye programmet gjennomgås 
grundig. 

EVALUERING AV DET NYE PROGRAMMET
En større evaluering av det nye speider-
programmet kommer til å bli gjennomført 
i 2018. Programpatruljen som jobbet med 
det nye programmet opplevde at man fikk 
mye respons på landsleiren i Asker 2014. 
Dette vil man gjenta, og det vil bli lagt til 
rette for en evaluering under landsleiren 
Futura sommeren 2018. Etter dette vil en 
prosjektgruppe evaluere programmet og 
gjøre eventuelle forendringer på bakgrunn av 
innkomne innspill. Innen 2018 vil det altså 
ikke bli noen større forandringer i det nye 
programmet. 

Samtidig er det viktig å få inn respons og 
tilbakemeldinger på styrker og svakheter 
fort løpende. Feilretting og tilrettelegging 
skjer hele tiden, så ta kontakt med Emma 
Bodman, emma@kmspeider.no, hvis du har 
kommentarer eller innspill. 

Alt materiell finner du på kmspeider.no/
aktivitetsbanken.

SEMESTERMERKET  

VANN
PROGRAMREVISJONEN  

ER AVSLUTTET

NYTT  PROGRAM
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SEMESTERMERKET  

VANN
Nå utarbeider vi egne planer til 
hvert semestermerke som en hjelp 
til lederne, og først ut ut er seme-
termerket VANN for stifinnerne! 
Her kommer noen smakebiter.

TEKST OG FOTO > Kristin Eikanger //

VANN ER MORO! MEN HVOR kommer vannet 
fra? La det bli åpningen på oppstartsmøtet 
for semestermerket Vann. La stifinnerne 
tenke og fundere litt på hvor alt vannet vårt 
kommer fra, og presenter dem deretter for 
vannets kretsløp i form av en helt egen skjer-
fring og et forklarende kort. Aktiviteten kan 
gjøres like greit inne som ute, og det er lite 
utstyr som er påkrevd. 

EN SELVLAGET SKJERFRING, eller et symbol 
man henger på skjorta, skal vise og minne 
om hvilket semestemerke man jobber med. 
Til semestermerket Vann har vi valgt en ring 
av perler som symboliserer vannets kretsløp. 
Speiderne får egne kort som forklarer hva 
perlene betyr, og også et eget kort med en 
illustrasjon av kretsløpet. Kunnskapen skal 
tilegnes gjennom praktiske aktiviteter og kor-
tet kan bæres med i lomma som en påmin-
nelse om hva man jobber med. I små drypp 
kan man forklare hvordan det hele henger 
sammen. 

UTOVER I SEMESTERET HOLDER man fokus 
på vann og fletter det våte element inn i 
aktivitetene man ellers gjør. Møteforslaget 
«Bygge ly» i aktivitetsbanken er supert til 
dette semestermerket. Bygg også en måle-
stasjon og finn ut hvor mye nedbør det kom-
mer i løpet av en måned. Ta med patruljen 
på bekke vandring og bygg en demning, 
eller vass i fjæra og se på livet der. Arranger 
en aktivitetsdag med tema vann i løpet av 
semesteret. Tips til aktiviteter og andre tips 
kommer på nettsidene i løpet av våren, men 
vi nevner nå: Bygge akvedukt av oppklipte 
vannflasker, ha konkurranse i vannbæring...
på hodet! Hvem vinner vannkrigen med våte 
svamper? 

Gled dere til å bli våte med  
semestermerket vann!

SEMESTERMERKE

SEMESTERPLANEN FOR 
VANN INNEHOLDER:

• Oppstartsmøte
• Egen skjerfring for semesteret
• Aktivitetsdag med tips til  

aktiviteter
• Kort med illustrasjoner
• Tips til hvordan få en rød  

tråd gjennom semesteret

Alt materiell finner du på  
kmspeider.no/aktivitetsbanken

UTSTYR TIL 
 SKJERFRING

- Perler i 6 ulike farger
- Piperenser

Kan også festes med  
sikkerhetsnål på  

skjorta
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SOM EN DEL av programrevisjonen er det vedtatt en rekke bibeltekster som 
speiderne på de ulike alderstrinnene skal få kjennskap til. Disse finner du i 
Speider stigen som du kan lese om på kmspeider.no/speiderstigen og i Leder-
håndboka. Tekstene er hentet fra Den norske kirkes trosopplæringsplan sin 
oversikt over kjernetekster for en fornyet trosopplæring. 

NÅ HAR DET KOMMET to nye andaktsbøker som skal hjelpe lederne til å gi 
speiderne kjennskap til disse bibeltekstene. Det finnes én bok for oppdagere og 
stifinnere, og én bok for vandrere. Hver bok inneholder bibeltekstene fra spei-
derstigen, en andakt per bibeltekst og en aktivitet eller lek som repeterer og 
tydeliggjør budskapet i bibelteksten og andakten. Målet er at lederne skal få alt 
de trenger i en bok. Andaktsbøkene er nå tilgjengelige på speiderbutikken.no.

ALLE BIBELTEKSTENE, andaktene og aktivitetene er også tilgjengelige i 
aktivitetsbanken på kmspeider.no.  

DE NYE 
ANDAKTSBØKENE 
ER HER!

ANDAKTSBOKA
VANDRERE

ANDAKTSBOKA
OPPDAGERE OG STIFINNERE
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KOMMER DU 
PÅ LEDER-
KONFERANSEN?
Vil du bli kjent med flere rovere og ledere? 
Vil du få mer inspirasjon og mange nye ideer? 
Vil du fokusere på deg selv som rover eller leder 
en helg? Vil du se leirområdet for Futura 2018? 
Vil du ha det gøy en helg sammen med mange 
andre speidere?

TEKST > Emma Bodman //
FOTO > Lars Røraas //

 27.–29. OKTOBER arrangeres Lederkonferansen, et helt nytt 
arrangement. Her skal rovere og ledere fra hele organisasjonen 
samles til en hyggelig og lærerik helg. Målet er at alle delta-
kere skal lære seg noe nytt, bli kjent med noen nye og utvide 
sitt nettverk, og få mange nye ideer å ta hjem til speidergrup-
pen sin. 

TEMAET FOR KONFERANSEN er «Ungt lederskap – voksent 
nærvær». Programmet blir en blanding nyttige og lærerike 
workshops samt underholdende aktiviteter. Deltagerne kom-
mer til å få skape sitt program selv gjennom å velge de øktene 
som passer dem best.

PÅ FREDAG KVELD starter konferansen med mye sosialt  
program og en hyggelig introduksjon til helgen. På lørdag kan 
deltakerne velge mellom dagskurs som Sikkerhet og bered-
skap og Førstehjelp NGF+DHLR, eller ta aktivitetsmerker på 
et merkekurs. Økter i lederskap og gruppeutvikling kommer 
også å tilbys pluss en hel masse annet. På søndag fortsetter 
konferansen med fokus på landsleiren. Her kommer delta-
kerne få vite mer om landsleiren Futura og hva man skal tenke 
på når man drar på leir med speidergruppen sin. I løpet av 
helgen kommer også deltakerne til å få mulighet til å besøke 
leirplassen til Futura. 

LEDERKONFERANSEN arrangeres 27.–29. oktober på hotell 
Scandic Hell ved Værnes flyplass, Trondheim. Mer praktisk 
informasjon kommer i løpet av våren, men hold av datoen i 
kalenderen allerede nå!

FOR ROVERE OG LEDERE

LEDERKONFERANSEN
 Rovere (17–25 år) og ledere. 

 Workshops, dagskurs og andre økter. 
Nettverksbygging og besøk på landsleir-
området. Deltakerne setter sammen sitt 
eget program.

 27.–29. oktober.

 Scandic Hell, Værnes.

 Kommer i løpet av våren.

 Innen 15. september.
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HJEMME HOS GUNVOR er det blitt 
noe helt nytt etter at hun flyttet ut 
av det gamle og kjøpte noe eget. 
Hjemme hos Anders og kona Ellen 
er det også planer om noe nytt, men 
uten å flytte. Ulempen er bare at vi 
ikke er helt enige om hvordan det 
skal bli.

PLANER OM FORANDRING betyr at 
du og jeg jevnlig må tenke etter og 
spørre oss selv og andre hva denne 
våren skal bringe. Er det foreldre som 
kan utfordres, en pensjonist nedi 
gata, hun du sendte på kurs sist høst, 
noen som har gode programideer, 
eller skal jeg selv finne på noe annet?

OGSÅ SOM speiderbevegelse pålig-
ger det oss å tenke nytt, flytte rundt 
og være i bevegelse. På landsting i 

slutten av mars skal vi se på hvordan 
vi har gjort ting før, bestemme hva vi 
skal ha med oss videre – og så smått 
begynne å løfte blikket og se enda 
lenger frem.

I SLIKE STUNDER er aftenbønnen en 
gammel og god metode. «Learning 
by doing and reflection!» Den er bra 
både for Gud og oss. Kanskje tiden 
er inne for mer bønn for deg og dine? 
Finn din favoritt blant Davids salmer, 
og finn tid til å være stille. Er det leir-
bålet eller annet som skaper det rette 
modus?

VI VIL UTFORDRE oss denne våren:
• Kopier fra andre og utvid alt det 

som fungerer og gir deg energi.
• Se mulighetene som kommer, 

heller enn det som tapper deg.

• Grav ned all dårlig samvittighet 
eller tanker om at du ikke er god 
nok i hagen eller på stranda.

FOR VÅR DEL vil dere snart se i saks-
papirene til landsting at det kommer 
både nye og gamle fjes, og nye og 
gamle ideer på agendaen. Vi gleder 
oss!

Ha en god ny speidervår!

  

Speiderhilsen
Gunvor og  
Anders

ETTER TRE ÅR SOM generalsekretær 
i KFUK-KFUM-speiderne er det blitt 
enda tydeligere for meg hvor verdi-
full speiding er for barns utvikling 
og samfunnet for øvrig. Vi er unike 
fordi vi tilbyr barna konkurranse- og 
voksenfrie arenaer hvor de lærer å 
mestre det enkle friluftslivet. Og fri-
lek utendørs. I en tid hvor barns fritid 
er overorganisert, blir det stadig færre 
muligheter for barna å være frie og 
spontane. Og det er viktig for barns 
utvikling og for oss som samfunn. 

I ET INTERVJU med DNTs årbok 
2016 sier forsker Margrethe Skåre 
at interessen for det tradisjonelle 

friluftsliv, slik som ski- og turgåing 
øker, men dessverre på bekostning av 
den frie leken i naturen. Skåres fors-
kning viser at barn ønsker å leke mer 
spontant, og da får de en «mer sanse-
lig, emosjonell og kroppslig natur-
kontakt». Og ikke nok med det – bruk 
av naturen til fri lek har tradisjonelt 
skjedd i alle sosiale lag og dermed 
minsket sosial skillelinjer, sier Skåre.  

JEG TROR AT to av årsakene til at 
vi i 2015–2016 har hatt en med-
lemsvekst på over 6%, skyldes at sta-
dig flere har fått øynene opp for vårt 
unike speidertilbud – og at dere spei-
derledere gjør en innmari bra jobb!

MANGE AV DERE speiderledere og 
foreldre er allerede gode til å slippe 
barna løs i naturen. Men det er også 
noen av oss ledere som kan gi barna 
enda mer rom for spontan lek. Og sist 
men ikke minst, vi voksne må lære av 
barna. Jeg utfordrer deg derfor til å 
leke mer i naturen! Så vokser vi mer. 
Som hele mennesker.

God speidervår!

Speiderhilsen
Heidi 

> L A N D S -
S T Y R E T 
HAR ORDET

>HEIDIS
HJØRNE

> Heidi Furustøl,  
generalsekretær //

KJÆRE SPEIDERLEDER!

LEK MER UTE, SÅ VOKSER VI MER!



ANDAKTEN

Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal 
vi bruke? Det er som sennepsfrøet. Når det legges i jorden, er det mindre 
enn noe annet frø i verden, men når det er sådd, vokser det opp og blir 
større enn alle andre hagevekster og får så store grener at fuglene under 
himmelen kan bygge rede i skyggen mellom dem.» 
Med mange slike lignelser forkynte han Ordet for dem, så mye de var i 
stand til å høre. Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var 
alene med disiplene, forklarte han alt for dem.

Markus, 4,30–34 Guds rike er som sennepsfrøet

Alt sennepstreet treng for å veksa er i eit lite frø. Jesus brukte alltid 
kjende eksemplar når han skulle fortelje og undervisa om Guds rike. 
Sennepsfrøet var det minste frøet folket i Israel kjende til på den tida. 
Eit utruleg lite frø som har ibuande krefter til å veksa seg stort. Dessutan 
var det så villig til å veksa og fuglane likte å sitta i det.

Alle menneske har starta sin utvikling på same måte. To små celler som 
smelta saman og har alt i seg som eit menneske treng for å veksa og utvi-
kla seg. I denne teksten talar Jesus om kva Guds rike kan samanliknast 
med. Første gong me høyrer om Gud, er det som om eit lite frø vert sådd 
i oss. Det er som lysta til å læra og høyra meir veks. 
Så kan me kjenne på ei gleda ved å oppsøkja 
stadar der Guds ord vert forkynt. I Bibelen kan 
me lesa og læra meir. Eit slikt lite «Guds-frø» 
kan utvikla seg til at de blir den som sår frø 
hos andre. Slik veks det kristne fellesska-
pet. Jesus lærde oss at me skulle møtast 
og få næring til livet vårt. Difor er det fint å 
samlast rundt nattverdbordet, verta minna 
på at det er Jesus som har kalla oss til å 
vera eit vitne for Gud og at me er med i ei 
verdsvid kyrkje.

BØN
Takk, Gud, for at du sådde  
eit lite frø av tru i oss då me vart døypte.
Lær oss til å ta vare på denne vesle spira.
Hjelp oss slik at frøet kan få utvikla seg  
og at me kan få læra meir om deg.
Takk for at me kan få læra om deg  
og vera med på å skapa
eit godt kristent fellesskap  
der det er plass til fleire.

TEKST > Annlaug Halvorsen Engmark //

Andakten er hentet fra den nye 
andaktsboken for vandrere.

SENNEPSFRØET

VI BER FOR

• Årets landsting, og om at det gjøres 
gode valg for organisasjonens framtid. 

• Alle nye speidere og ledere som har 
begynt denne våren.

• Kretsenes årsmøter og alle som stiller 
til valg. 

• Agder, Asker og Bærum, Bjørgvin, 
Buskerud og Finnmark kretser.

 

VI TAKKER FOR

• Innsatsen og engasjementet som er vist 
i Globalaksjonen i høst og vinter. 

• God deltakelse og mottakelse for nye 
kurs og ledertrening.

• At så mange har tatt i bruk det nye 
programmet. 

• Alle som har tatt på seg nye verv og  
oppgaver i det nye året. 
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ROVERSIDER

11.–13. november ble rover-
Norges tredje roverball arrangert 
i Mo i Rana, byen midt i Norge! 
I sentrum på Polarsirkelen 
videre gående skole foregikk den 
snøfulle og festlige helgen, med 
førti flotte rovere fra Nord-Norge 
til Sør-Norge. Etter planlegging 
i ett år ankom endelig de aller 
siste roverne fredag natt, og det 
var på tide å starte helga! 

TEKST > Rana Roverlag //
FOTO > Vegard Lysfjord Sæterhaug //

ROVER- 
BALL 

2016

Roverball på fotoshoot. 

FREDAG KVELD ble det bestilt femten 
store pizzaer, og det blandet med gode 
samtaler, bli-kjent leker, gamle og nye 
kjentskap var stemningen for helga alle-
rede satt. Lys, røykmaskin og annet utstyr 
var tatt med av tilreisende rovere som 
ønsket å bidra, noe som så klart var utrolig 
gøy for oss i komiteen. Og etter flere timer 
på reisefot var det helt fantastisk å møte 
alle roverne, alle like glade og trivelige!

BALLDAGEN, LØRDAG, kom endelig frem 
fra skydekket, og allerede ved frokosten 
kunne man kjenne på spenningen og 
forventningene til ballkvelden. Dessverre 
måtte grottevandringen avlyses på grunn 
av sykdom blant guidene, men ingenting 
stopper en speider fra å ha det gøy! Dagen 
ble fylt med Globalaksjonsinnsamling 
og KFUK-KFUM-speiderpromotering i 
sentrum, byvandring, bading, soving og 
sightseeing. Ergo; alle var i fullt kjør med å 
forberede seg til åpningen av ballet. 

MED ROVER-PYNTE-EKSPERTER og god 
hjelp av foreldre og slekt på kjøkkenet var 
forberedelsene godt i rute før åpningen 
av festmiddagen. Som underholdning 
fikk vi se et lite teaterstykke av Drama fra 
Rana UB og i tillegg høre noen flotte taler 
skrevet av deltagerne. Mett på koldtbord 
og kake ble det også ordnet til fotoshoot 
av Vegard Lysfjord Sæterhaug. Kvelden 
fortsatte med at musikken ble skrudd opp 
og helga ble komplett med dans, sving og 
latter.

VI I KOMITEEN var mildt sagt både ner-
vøse og spente for å arrangere noe nasjo-
nalt for første gang, men endte opp med 
å sitte igjen med mange erfaringer og her-
lige minner fra helga. 

Håper på se deg på roverball i 2017!
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TEKST > Herman Sanne Halvorsen //
FOTO > Lars Røraas //

ROVERLEIREN arrangeres fra 14.–21. juli på 
Nordtangen leirsted på Hadeland. Vi ønsker deg vel-
kommen til en uke i flotte omgivelser på Østlandet. Vi 
kan tilby bading, leirbål, kanopadling, haik, bålkos, 
nye venner og mange andre aktiviteter. Vi i leirkomi-
teen jobber aktivt for at leiren nettopp skal bli tøffere 
enn toget!   

LEIREN ER FOR ALLE ROVERE født fra 1992 til og 
med 2001. Påmelding skjer via forbundet innen 19. 
mars, og prisen er 2100 kr. Melder du deg på etter 
fristen blir prisen 2400 kr. 

Ønsker du mer informasjon?  
Sjekk ut facebook.com/ost2017

ROVERLANDSLEIR: 

ØST 2017
– Tøffere enn toget

ØST2017

Tøffere enn
TOGET



FORBUNDSNYTT
KFUK-KFUM-speiderne skal somme-
ren 2018 arrangere landsleir på Lånke i 
Stjørdalen i Trøndelag. Vi søker nå rette ved-
kommende til stillingen som prosjektkoordi-
nator. Søknadsfrist: 15. februar!

Landsleiren er vårt største og viktigste  
arrangement, som holdes hvert fjerde år.  
Vi venter 6 000 entusiastiske speidere og 
unge fra inn- og utland.

Stillingen er et engasjement i 100 % fra juni 
2017, eller etter avtale, til og med august/
september 2018. Leiren er organisert som 
et prosjekt med en egen komité av frivillige, 
ledet av leirsjefen. Prosjektkoordinatoren 
vil ha en sentral rolle i planlegging og koor-
dinering av landsleiren og rapporterer til 
leirsjefen.

Vi søker en person med stort hjerte for barne- 
og ungdomsarbeid, og med noen av følgende 
egenskaper:
•  Erfaring fra planlegging og ledelse av 

større arrangementer og prosjekter.
•  Evne til å arbeide målrettet og 

systematisk.
•  Erfaring fra frivillige organisasjoner og 

god til å inspirere og få fram det beste i 
frivillige.

•  Gode samarbeidsevner, men kan også 
arbeide selvstendig.

•  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, 
både norsk og engelsk.

•  Kunnskap og ferdigheter innen ett eller 
flere av følgende områder: kommunika-
sjon/markedsføring, økonomi, administra-
sjon eller logistikk.

Det er en fordel med speider- eller landsleir-
erfaring. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Søkeren må kunne identifisere seg med 
KFUK-KFUM-speidernes verdigrunnlag. Vi 
tilbyr en helt unik jobb som vil gi deg erfarin-
ger du vil ha nytte av resten av livet.

Arbeidssted er forbundskontoret i Oslo, med 
mulighet for noe arbeidstid i Trondheim. 
Tiltredelse er ønskelig fra juni 2017. Reising 
og kvelds- og helgearbeid må påregnes. 
Stillingskategori og lønn er iht. forbundets 
tariffavtale. Det tilbys fleksitid, trenings- og 
utstyrsgodtgjørelse m.m.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta 
kontakt med landsleirsjef Astrid Østensen 
tlf. 995 41 986 etter kl. 16.00, eller gene-
ralsekretær Heidi Furustøl tlf. 997 05 145 
på dagtid. Søknad med CV sendes innen 15. 
februar 2017 til: post@kmspeider.no  Merk 
søknaden: Prosjektkoordinator landsleir.
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Takk for innsatsen!

LEDIG STILLING: PROSJEKTKOORDINATOR FUTURA

I hele høst og vinter har KFUK-KFUM-speidere over hele landet gjort aktiviteter og samlet 
inn penger til Globalaksjonen. Pengene går til arbeidet som gjøres i Sri Lanka KFUK for å 
gi barn og unge verktøy for å kjempe seg ut av fattigdommen. Ballstadspeiderne på bildet 
er noen av mange som har etablert gode lokale tradisjoner for innsamlingsaksjonen. 

Gjennom deres innsats har det til nå kommet inn omtrent 382 000 kr til 
Globalaksjonen 2016–2017. Samtidig har speiderne fått erfare verdien av sam-
funnsengasjement og forhåpentlig også lært noe nytt om en annet land og hvordan 
det er å leve på Sri Lanka. Tusen takk for en fantastisk innsats! Sri Lanka KFUK vil 
også være innsamlingformål for resten av 2017 og fram til neste aksjonsperiode 
avsluttes i februar 2018.

Foto: Faksimile Vestaførr

Foto: Harald Undheim



Norges speiderforbund har 
ansatt ny generalsekretær
Knut Harald Ulland (52 år) er ansatt som ny 
generalsekretær i Norges speiderforbund. 
– Samfunnet vårt trenger en speiderbevegelse 
i vekst og utvikling. De verdiene speideren 
bygger på kan og bør spres til enda flere, slår 
han fast.  
Vi ønsker Ulland velkommen og ser frem til 
godt samarbeid. 
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Ledige verv i nye nasjonale utvalg!
Landsstyret har vedtatt å opprette tre nye utvalg på nasjonalt nivå: Internasjonalt 
utvalg, Programutvalget og Ledertreningsutvalget. Mandatene ble vedtatt i januar, og 
nå starter rekrutteringen til utvalgene. Er dette muligheten du har ventet på? Vil du 
engasjere deg på nasjonalt nivå, jobbe med spennende saker, og bidra til organisa-
sjonens utvikling på viktige områder? Da bør du søke om plass i et av utvalgene nå! 
Søknadsfristen er 1. mai.

Det er fire plasser i hvert utvalg, med unntak av Internasjonalt utvalg som allerede 
har fylt to plasser. Utvalgenes medlemmer oppnevnes av landsstyret, og det tas sikte 
på en felles oppstartshelg for de nye utvalgene tidlig til høsten.

Speiderbutikken lanserte høsten 2016 en 
ny profilkolleksjon. Logoen i profilen viser en 
kombinasjon av forbundsmerket og slagordet: 
Opplevelser for livet! De første produktene 
i profilkolleksjonen er fleecejakke, lett dun-
jakke, softshelljakke, bamsefleece, lue og 
piquet. Sjekk ut den nye profilen og kolleksjo-
nen på speiderbutikken.no.

KFUK-hjemmet i London har fra 1. juli ledig 
seks «ettåringsstillinger», fem husassistenter 
og én kontorassistent. De søker engasjerte, 
selvstendige og utadvendte ungdom over 18 
år som liker å jobbe. Søknadsfrist 20. februar. 
 
Les mer på kfukhjemmet.org.uk 

Vil du jobbe et år i London?

Foto: Faksimile Vestaførr

INTERNASJONALT UTVALG
Internasjonalt utvalg skal jobbe for at 
KFUK-KFUM-speiderne skal være en aktiv 
aktør på den internasjonale arenaen, og 
sikre at vi har unge engasjerte medlem-
mer som er orientert om hva som foregår 
i organisasjonen på internasjonalt nivå. 
Utvalget skal bistå forbundets ICer med 
å holde oversikt og komme med anbefa-
linger om internasjonale prioriteringer, og 
fungerer som høringsinstans for endringer 
i Spf sitt WAGGGS og WOSM policydo-
kument. Internasjonalt utvalg bistår også 
med å finne frivillige til å lede og delta 
på internasjonale arrangementer, søke 
penger til prosjekter som løfter det inter-
nasjonale arbeidet, og kan bli forespurt 
å representere forbundet i internasjonale 
sammenhenger. 

PROGRAMUTVALGET
Programutvalgets formål er å utvikle 
materiell og programtiltak som utfyller 
det speiderprogram som allerede finnes i 
forbundet. Utvalget har ansvar for å finne 
kampanjer og prosjekter som hjelper grup-
per og kretser til å bruke speiderprogram-
met, øke samfunnsengasjementet, og gi 
speiderne opplevelser for livet.

LEDERTRENINGSUTVALGET
Ledertreningsutvalgets formål er å vedli-
keholde KFUK-KFUM-speidernes ledertre-
ning i tråd med forbundets mål, strategier 
og tiltaksplaner. Utvalget har ansvar for å 
oppdatere kurs, kursmanualer og kursme-
nyen ved behov. Utvalget skal også bidra 
til å finne nye kursholdere og oppdatere 
kursholderbasen på nasjonalt nivå sammen 
med ledertreningsansvarlig på forbunds-
kontoret. En annen viktig oppgave er å 
informere kretser og grupper om forbun-
dets ledertrening og kursmeny.

Les mer om utvalgene og de vedtatte man-
datene på kmspeider.no/ledigeverv.

Andre ledige verv:
VIL DU DELTA PÅ UNG TALSPERSONKURS 
PÅ ISLAND?
Vi søker to deltakere til å delta på tals-
personkurset Young Spokesperson 2017 
på Island. Du må være mellom 18 – 24 
år for å delta. «Speak it up!»: Young 
Spokesperson training on external repre-
sentation and communication er en fire 
dagers opplæring rettet mot speidere og 
unge ledere i alderen 18–24 år som ønsker 
å utvikle ferdigheter, kunnskap, holdninger 
og som vil ta en aktiv rolle som talsperson 
for speiding. Kurset holdes 19.–23. april 
på Úlfljótsvatn Scout Centre på Island. 
Søknadsfrist: 15. februar.

VIL DU BIDRA TIL AT VI BLIR EN ENDA 
TRYGGERE OG SIKRERE ORGANISASJON?
Vi søker etter flere frivillige til den nyopp-
rettede Koordineringsgruppen for sikker-
het. Er du interessert eller har spørsmål, 
ta kontakt med generalsekretær Heidi 
Furustøl på heidi@kmspeider.no.   

ANSVAR FOR MATEN PÅ LANDSLEIREN? 
De fleste av etatslederne til hovedkomiteen 
til landsleiren i 2018 er nå på plass, men 
det er fortsatt ledig posisjon som leder for 
intendantur. Har du lyst selv, eller kjenner 
noen som bør få utfordringen? Eller er det 
andre oppgaver du kan tenke deg i lands-
leirstaben? Landsleir 2018 arrangeres 
30. juni til 7. juli 2018 i Lånke i Stjørdal 
kommune. Meld din interesse snarest til 
landsleir@kmspeider.no!  
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INTERNASJONALT

Har du vandrere eller rovere som 
vil på verdensjamboree i 2019? 
Eller kan du tenke deg å være med 
som leder? Da kan det være lurt å 
starte forberedelsene nå.

Tekst > Anders Myhr Nielsen //
Foto > Lars Røraas //

22. juli til 2. august 2019 samles speidere 
og ledere fra hele verden i 10 dager på 
verdensspeiderleir i West Virginia i USA. 
Er dette noe du tenker kan være aktuelt 
for noen i speidergruppa eller for deg selv, 
begynner forberedelsene allerede nå. 
Søknadsprosessen for den norske kontin-
genten åpner 15. februar. Da vil også mer 
informasjon om konsept, pris og reiseopplegg 
komme. I tillegg kommer det en egen nett-
side for den norske kontingenten. 

LEDERNE FÅR OPPLEVE MEST
Etter søknadsprosessen blir speiderne valgt 
ut og fordelt i tropper med 36 speidere i hver 
tropp. Et lederteam på fire ledere skal bygge 
opp og lede sin tropp gjennom tre troppsturer 
i Norge og en troppstur til Amerika. Lederne 
velger også ut fire patruljeførere og fire assis-
tenter som får være med i førerpatruljen. Det 
er en stor og viktig oppgave å være ledere 
for en tropp, men også veldig spennende. 
Lederne får være der alt det morsomme skjer 
– og får oppleve jamboreen fra innsiden. 
Alle lederne får ekstra opplæring og oppføl-
ging, og blir invitert med på flere samlinger. 
Kontingenten håper at mange vil ta denne 
utfordringen, og samtidig få en unik og nyttig 
erfaring i å lede en stor tropp med førerpa-
trulje og fire patruljer.

HVEM KAN VÆRE MED?
Jamboreen er for speidere mellom 14 og 18 
år. De som er eldre kan søke om å være med 
i internasjonal eller nasjonal stab. Antall 

tropper blir bestemt ut fra hvor mange ledere 
vi har. Derfor kan det bli begrenset med plas-
ser for speidere. Les mer om verdensjambo-
reen på s. 20–21 i Speiderbladet.


DEN NORSKE KONTINGENTEN 
TIL WSJ 2019

• Fra både NSF og KFUK-KFUM-speiderne.
• Konsept, pris, hjemmeside og reise-

opplegg lanseres 15. februar.
• Troppsledere kan søke fra 15. februar.
• Andre kan søke fra 1. mars.
• Søknadsperioden vil vare til 1. november, 

men det lønner seg å søke tidlig.
• Troppene settes sammen våren 2018.
• Troppsturer (3 stk) og forberedelser gjen-

nomføres høsten 2018 og våren 2019.

Start forberedelsene til ny verdensjamboree
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Vinnerne av høstens store vervekonkurranse er  
Holmen og Tiller! Holmen vant for flest nye betalende 

medlemmer, og Tiller for størst relativ vekst.

TILLER KFUK-KFUM-SPEIDERE

«Som de heldige og stolte vinnerne av vervekon-
kurransen i år, er Tiller glade for å kunne gå til 
innkjøp av et ekstra telt så vi kan ta med oss hele 
gjengen på tur i år også. Vi gleder oss over en 
flott økning i speidere, og håper at dette også vil 
være med å rekruttere ledere på sikt», forteller 
en begeistret gruppeleder, Grethe Ramampiaro.

HOLMEN KFUK-KFUM-SPEIDERE

En overrasket og glad gruppeleder Kristen Tveter tok rett før jul imot 
nyheten om at Holmen var en av vinnerne i vervekonkurransen!

«Når det gjelder bruk av pengene, må vi selvsagt diskutere det i gruppen. 
Selv tenker jeg at alle speidere er viktige. Noe av det som gjør speiding så 
spennende er mangfoldet av speidere, både i alder, interesser, kunnska-
per og ferdigheter. Likevel er det en gruppe som er særlig viktig for at en 
speidergruppe skal fungere, og det er patruljeførerne. De er gullet som vi 
må bygge opp og ta vare på. For å kunne ta oss av alle de nye speiderne i 
gruppen, må vi gjøre det vi kan for å til enhver tid ha engasjerte og motiverte 
patruljeførere. Dette forutsetter selvsagt at vi har gode ledere på høyere nivå 
også, så rent konkret vil jeg si at litt ekstra midler til førerpatruljens planleg-
gingshelg med troppsledelsen på nyåret er min favoritt», forteller Kristen. 

Høsten 2016 hadde KFUK-KFUM-speiderne en 
vervekonkurranse der den gruppen som oppnådde 
størst vekst hhv i antall nye medlemmer eller i rela-
tiv prosentvis vekst, ville vinne premien på 5000 kr 
til speidergruppen. Forutsetningen var at medlem-
mene var innmeldt og hadde betalt kontingent høs-
ten 2018 (mellom 1. august og 21. november). 
 
Holmen stod igjen som vinnere i kategorien grup-
pen med størst vekst i antall medlemmer, med hele 
31 nye medlemmer i perioden. Tiller vant for størst 
relativ vekst med en økning på hele 108,3 % i 
perioden. Det er imponerende!

Vi gratulerer Holmen og Tiller som velfortjente  
vinnere av konkurransen!

VANT 
VERVEKONKURRANSEN

Speiderne i Tiller var svært fornøyde med å vinne høstens 
vervekonkurranse!

Holmenspeiderne på kanotur på forsommeren i fjor.

Foto: Grethe Ramampiaro

Foto: Kristen Tveter
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REKRUTTERING
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Det er forskjell på å rekruttere 
ledere og å få hjelp. Ta frem termin-
listen og lag en plan. Hvordan kan 
andre få en smak på det å være 
speiderleder hos dere?

Tekst > Håkon Skahjem //
Foto > Helene Moe Slinning //

TILLIT
Ledere tar ansvar og initiativ. Det er ikke 
hvem som helst som gjør det – det er en 
spesiell type mennesker. Men det er også for 
mange én forutsetning som avgjør – det må 
være en situasjon der de opplever tillit.

Samarbeid forutsetter tillit. Det er viktig å 
aktivt bygge opp tillit for å se hvem som egner 
seg som ledere. Det krever at vi som allerede 
er ledere i speideren gir andre en mulighet til 
å være speiderleder på ordentlig – ikke bare 
til å hjelpe til litt.

IKKE BARE HJELPERE
Hva er forskjellen på å få hjelp, og å finne 
nye ledere? Første gangen noen er med opp-
leves det kanskje bare som de er hjelpere. 
Eller kanskje føles det ikke så mye som hjelp 
engang. Både du og de som er med for første 
gang kan oppleve det som bortkastet tid, eller 
enda verre, som om man er i veien.

Akkurat som speiderne selv må vi la andre 
voksne bygge erfaringer gradvis og tilpasse 
oppgavene deretter.
 

TA FREM TERMINLISTEN OG LAG EN 
LEDERREKRUTTERINGSPLAN
Kan en person få ansvar for en del av en akti-
vitet på en tur? Senere på året kanskje være 
med på planleggingen av noe fra starten av? 
Ta frem terminlisten. Se på møtene og arran-
gementene dere har planlagt og tenk «Hva 
kan jeg spørre om hjelp til?». Begynn med å 
spørre om små oppgaver og la det bygge seg 
naturlig oppover.

Gi mange anledninger til å få være med som 
leder på speidermøter og aktiviteter. Det er 
mange som har lyst til å bidra, men de trenger 
en anledning der det passer for dem i hverda-
gen. Den anledningen må vi gi dem. 

Kanskje vil du ikke få noen som ønsker å være 
med på en tur eller ha ansvar for maten. Men 
da har vi i hvert fall synliggjort et behov og 
vist at vi ønsker å ha med oss flere.

Det er viktig å være aktiv i rekrutterin-
gen av nye ledere. Husk to regler for 
lederrekruttering:
• Det er mye lettere å rekruttere ledere  

når vi har nok ledere.
• Hvis ikke hver eneste leder føler at de 

kunne trukket seg ut av gruppa, er vi for 
få ledere. Da skal lederrekruttering være 
alles prioritet.

INVITER ALLE SOM HAR BIDRATT TIL 
LEDERSAMLING
Inviter alle som har vært med som ledere til 
en hyggelig semesteravslutning eller samling, 
enten oppgavene har vært store eller små. 
Kvelden bør hete «Lederkveld» og alle som 

har vært med som leder i løpet av året skal 
inviteres, enten de ser på seg selv som leder 
eller ikke.

Har de planlagt, vært med på å gjennomføre, 
eller fulgt opp en aktivitet eller en speider i 
løpet av det siste året, er de selvsagt invitert.

Gled deg til du ser hvordan noen forandrer 
synet på seg selv etter de har vært på leder-
kveld i speidergruppa. Når de får anerkjen-
nelse som ledere, vil de også føle seg som en 
del av lederfellesskapet. Nye ledere inspirerer 
alle!

Invitér til 
lederkveld

KURS I REKRUTTERING

Hvordan rekruttere ledere er ett av 
temaene på det nye kurset «Vekst og 
rekruttering». Dersom noen kretsen 
eller noen grupper går sammen kan 
det bestilles fra forbundskontoret  
og holdes lokalt. Ta kontakt på  
post@kmspeider.no om du har 
spørsmål.



MITT  F JELL

HØRTEKOLLEN
HVERDAGSTOPP I NABOLAGET

Det har blitt mange turer i fjellet og til ulike topper. Ikke minst i 
selskap med Peter som ga meg utfordringen om å skrive noen 

ord til denne spalten. For min del er turer i skog og mark en 
viktig del av livet, hvor jeg henter energi og inspirasjon. 

TEKST OG FOTO > Dan Cato Fagernes //
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DET ER BLITT MANGE turer med speidere, 
og mange turer alene. Nærheten til ska-
perverket og roen, i motsetning til en ellers 
hektisk hverdag, betyr mye for meg. Jeg har 
mange gode minner fra Jotunheimen, Alpene 
og Afrika, men det er nå engang disse hver-
dagstoppene jeg har kost meg mest med. I 
Lier har jeg gått turorientering de siste 10–12 
årene, og på den måten blitt godt kjent i nær-
området. I Oslomarka gikk jeg Ola-dilten. Nå 
tenker jeg å benytte anledningen til å fortelle 
om en hverdagstopp i nabolaget i Lier kom-
mune, vest for Oslo.

HØRTEKOLLEN ER STEDET jeg har valgt ut, 
ett av Lier kommunes mange høyededrag. 
En skikkelig hverdagstopp i «bakgården» til 
huset mitt i Sylling. Hørtekollen ligger i østre 
ytterkant av Finnemarka og rager ikke spesielt 
høyt med sine 478 moh. Men østhellinga er 
stupbratt ned mot Hørte gård ved Sylling, 
innerst i Lierdalen. Herfra kan man se hele 
veien ned til Drammensfjorden i sør. Man ser 
nesten til Hønefoss i nord og Holmenkollen i 
øst. I vest åpner Finnemarka seg med mange 
turmuligheter og fritt tilgjengelige DNT- og 
Skogselskapshytter. Det er bare å pakke 
sekken med det viktigste og nyte en helg i 
skogen.

TUREN TIL HØRTEKOLLEN går fra øverst i 
Fagerliåsen langs blåmerket sti. Den starter 
forsiktig i normal slak motbakke, men reiser 
seg etter hvert til ganske bratt sti hvor pul-
sen øker tilsvarende. Det er mye elg og hjort 
i området. Så tar man turen i skumringen 
og beveger seg stille, kan man oppleve nær-
kontakt med Finnemarkas innbyggere. Etter 

Dan Cato Fagernes utfordrer Lars Mørk 
fra 3. Eiksmarka 1 KFUK-KFUM-
speidere til å skrive om sitt fjell eller 
sin favorittplass til neste nummer av 
Lederforum. 

MITT
FJELL

15–20 minutters bratt stigning er det tid for 
en kort pause. Her er det ett oppkomme, hvor 
man kan slukke tørsten. Herfra passer det 
å snu seg og skue utover, kjenne hjertet slå, 
mens pulsen roer seg litt ned. Hit er det ca. 
200 høydemeter som er tilbakelagt på knapt 
600 meter i luftlinje. Da er det lov med litt 
høy puls. Nå endrer terrenget seg litt og stien 
egner seg både til slentring og lett jogging i 
relativt flatt terreng. Turen går i en svak bue 
rundt de bratteste ytterkantene til baksiden 
av Hørtekollen. Underveis ser man tydelig 
Holmenkollen, Tyrifjorden og Hønefoss. Det 
foregår skogsdrift her med produksjon av 
Gran, men dyrelivet ser ikke ut til å ta seg nær 
av det. Etter 30-60 minutter, avhengig av for-
men og hva man får av opplevelser underveis, 
kommer man frem til kanten av stupet hvor 
utkikkspunktet ligger.

HIT HAR JEG RUSLET alt fra en gang i måne-
den til en gang om dagen som trening og 
rekreasjon. På pynten er det flott å sitte og 
skue utover det flotte landskapet. Her kan du 
sitte og tenke noen tanker, eller bare eksis-
tere. Det er kjekt å ha med penn og papir, slik 
at man kan notere ned gode ideer til neste 
sommerleir, eller andre ting som dukker opp 
i underbevisstheten. Andre ganger kan man 
lytte til en Linerle som kommer bortom, eller 
en storfugl som romsterer i lyngen. På kvel-
den trekker de store kråkene innover i skogen 
og skaper stemning med sine hese rop – da er 
det på tide å rusle før det blir bekmørkt.

MAN KAN SETTE SEG høye mål, og skryte 
av eksotiske topper som Kilimanjaro og 
andre kjente steder. Men glem ikke at det 

er hverdagstoppene, som den jeg forteller 
om her, som oftest betyr vel så mye for vår 
mentale og fysiske helse. Finn din egen favo-
rittopp, sett deg noen realistiske, men litt 
krevende mål, og ta deg tid til å nyte turen 
og reisen mot målet. Har du ikke en topp, 
ås, eller fjell i nabolaget som er utfordrende 
nok, kan du jo bare gå turen flere ganger eller 
oftere. Livet er en reise, nyt turen!

Hørtekollen rager akkurat høyt nok 
til å komme over skodda som kan 

ligge tett i bunnen av dalen. 

Vel fremme er det godt med en pust i bakken 
og bare la tankene fly. 

Selv om Hørtekollen ikke rager høyere enn 478 meter over havet,  
er utsikten upåklagelig når du kommer fram til toppen.
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ARRANGEMENTER KURS OG ARRANGEMENTER 
VÅREN 2017

22.2. VERDENSTENKEDAGEN
 Programmateriell finnes på kmspeider.no.

3.–5.3. VINTERTRÅKK
 Arrangeres lokalt. Merker selges på speiderbutikken.no.

10.–11.3. PATRULJEFØRERTING 
 Nordtangen. Født i ’03–’01. Påmelding innen 10. feb. 

Pris: 1200 kr.

31.3.–2.4.  LANDSTING
 Quality hotell Sarpsborg. Påmelding innen 10. mars.

7.–12.4. VINTER-ROLAND
 Utsikten i Odda. Født i ’02–’00. Påmelding innen  

3. mars. Pris: 2000 kr.

8.–12.4. EKSPEDISJON VINTER
 Selje. Født i ’01–’99. Påmelding innen 3. mars.  

Pris: 1200 kr.

22.4. DAGSKURS – FØRSTEHJELP SPEIDER
 Forbundskontoret. Rovere og ledere. Påmelding innen 

4. april. Pris: 1000 kr.

22.4. DAGSKURS – MEDLEMSSYSTEM OG 
STØTTEORDNINGER

 Forbundskontoret. Rovere og ledere. Påmelding innen 
4. april. Pris: 1000 kr.

23.4. ST. GEORGSDAG
 Programmateriell finnes på kmspeider.no.

28.4.–1.5. BANEVOKTERSAMLING
 Nordtangen. Rovere og ledere. Påmelding innen  

26. april. Gratis!

2.–5.6. KURS I LEIRTEKNIKK (KILT)
 Nordtangen. Født i ’04–’01. Påmelding innen 2. mai. 

Pris: 1300 kr.

2.–5.6. TURLEDELSE BARMARK
 Romeriksåsen. Ledere. Påmelding innen 2. mai.  

Pris: 1100 kr.

9.–11.6. NM I SPEIDING
 Elverum, Hedmark. Født i ’07–’01. Patruljene kvalifise-

rer seg i kretsene. Mer informasjon: nmispeiding.no. 

23.–27.6. SPEKTER
 Kalvøya, Bærum. Mellom 13 og 30 år.  

Mer informasjon: spekterfestival.no

24.6.–3.7. NORDTANGENSOMMER
 Nordtangen. For alle. Påmelding innen 15. april.  

Pris: 1700 kr.

Ny og oppdatert arrangementsplan for hele 2017 er stiftet 
inn i midten av bladet. Heng den opp i speiderlokalet eller 
napp den ut og bruk i planleggingen av det nye speider-

semesteret. Den kan også lastes ned på kmspeider.no. Se 
også arrangementskalenderen på kmspeider.no.

Førstehjelp speider
Kurset er spesielt rettet mot deg som har ansvar for andre, 
og fokuserer på vanlige sykdommer og skader som opptrer i 
speidersammenheng.

Dette er et intensivt kurs hvor du lærer om primær- og sekun-
dærundersøkelse, sykdomslære, hjertelidelser, forgiftninger, 
medisinhåndtering, nedkjøling og overoppheting. Du vil jobbe 
med case-oppgaver sammen med de andre deltakerne. Etter 
kurset skal du kunne håndtere vanlige hendelser på speider-
møter, turer og leirer. 

Kursholderne Anders 
Christoffersen og Anne-
Marit Larsen Vogt 
er både speidere og 
dyktige instruktører, 
og har blant annet 
jobbet på sykestua 
under landsleiren i 
Asker 2014. Dermed 
vil du få konkrete 
eksempler fra virke-
ligheten. Kurset blir 
holdt innendørs på 
forbundskontoret, 
men det er fint med 
klær som er egnet 
til casetrening på 
gulvet. 

Medlemssystem og støtteordninger
Vil du lære mer og forstå nyttige funksjoner i vårt nye medlems- 
system? Vil du høre om og få tips til hvordan du kan skrive  
søknader og benytte deg av gode støtteordninger?

Dette er et todelt kurs om administrative temaer for speiderledere. 
Første del vil handle om medlemssystemet vårt Hypersys. Kurset 
er rettet mot ledere som bruker Hypersys i sin rolle/verv. Du vil lære 
om de viktigste funksjonene og det vil være mulighet for å stille 
spørsmål underveis. For å få best utbytte bør du ha noe kjennskap 
til systemet fra før. Ta med egen PC. Andre del vil vi fokusere på 
hvordan man kan benytte seg av ulike interne og eksterne støtte-
ordninger (Frifond, K-stud osv.). Du vil også få tips og triks til hvor-
dan du kan skrive en god søknad. Kursledere er Svein Olav Ekvik og 
Emma Bodman som er ansatte på forbundskontoret. 

GJELDER BEGGE DAGSKURS: 
Rovere (17-25 år) og ledere.

 22. april fra 10-18.
 Forbundskontoret i Oslo.
 1000 kr. Husk at 75 % av deltaker-avgiften kan bli refundert til gruppa som Frifond-støtte hvis du søker om støtte innen 1. mai 2017. 

 Innen 4. april
 ANNET:Hvis du har noen allergier er det fint om du skriver det i påmel-dingen. Dagskurs har vært popu-lære, så det anbefales å melde seg på så raskt som mulig. Vi legger opp til at deltakerne kommer seg til og fra kurset på samme dag. Overnatting blir ikke dekket. 

DAGSKURS
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