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PLAN LEG G SPEIDERENS
FØ R STEIN N TRYKK
Slik gir gruppen nye speidere et godt førsteinntrykk slik at de blir værende.

Slik man roper i skogen får man svar

Vi har oftere lettere for å
trå til og hjelpe dersom
vi har noen å gjøre det
sammen med.

FINNES DET EN enkel oppskrift for hvordan å rekruttere nye ledere?
Jeg tror dessverre ikke det. Lederrekruttering er møysommelig arbeid
over tid.
I SPEIDEREN HAR VI en viss kontinuitet i påfyll av ledere. Mange er
heldige og kan rekruttere fra egne rekker. Speidere som har vært med
i mange år, trer naturlig over i nye roller som patruljeførere og senere
ledere. Samtidig er ikke det alltid nok for å opprettholde den mengden
ressurser man trenger over tid. Noen faller fra på veien og jo flere vi
blir, jo flere lederkrefter har vi også bruk for.
DA ER VI AVHENGIGE av hjelp «utenifra». Jeg skriver utenifra i herme-

tegn, fordi nettopp denne innenfor og utenfor tankegangen kan være
et av våre største hindre for å få med flere i arbeidet vårt. For å få med
foreldre, eller andre interesserte, må vi åpne for det. Og vi må også
våge å spørre om hjelp.
I FEBRUAR DELTOK JEG på Rogaland krets sitt årsmøte, hvor vi blant

annet diskuterte lederrekruttering. En av de erfarne lederne der kom
med et godt råd. Han fortalte at når han spurte nye potensielle ledere
om å bli med sa han: Vil du være med meg å hjelpe til? Vi har oftere
lettere for å trå til og hjelpe dersom vi har noen å gjøre det sammen
med. En av de yngre lederne sa at tidsbegrensende oppgaver gjorde
det lettere for han å delta. Da han var ferdig som patruljefører hadde
han fått ansvar, men kun for et halvt år fram i tid. Det gjorde det lettere for han å si ja.
JEG TROR MANGE kan tenke seg å bidra dersom de bare blir spurt.
Det er ikke alltid lett å se behovene i en speidergruppe, vite hva det
trengs hjelp til, og vite hva man bidra med. Men de fleste har kunnskap og erfaringer som kan komme godt med i arbeidet vårt, og hvis vi
bare våger å invitere de med vil de gjerne hjelpe.

Nr. 2/2017
15. årgang
Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere

Org.nr: 971.274.018
Bankgiro: 3000.16.88487

Landssjef: Gunvor Meling
Fungerende generalsekretær: Svein Olav Ekvik
Layout: Helene Moe Slinning
Trykk: 07 Gruppen AS
Forsidefoto: Harald Undheim
Opplag: 4800

Lederforum er
trykket på miljøvennlig papir.

M

1

24

Redaktør:
Ragnhild Erevik Fosse / ragnhild@kmspeider.no
Redaksjonskomité:
Ragnhild Erevik Fosse
Svein Olav Ekvik

Utgiver:
Norges KFUK-KFUM-speidere
Postboks 6810 St. Olavs plass
0130 OSLO
Tlf: 22 99 15 50
post@kmspeider.no
kmspeider.no
facebook.com/kmspeider

Ø M E RK E
T
ILJ

7
Trykksak 3

9

L E D E RF OR U M

REDAKTØR AV
L EDERFORUM

LEDERFORUM // 2-2017 // 3

LANDST IN G

1 STORSAL: Åpning av landsting 2017.

1

Landsting 2017
I gråvær og regn tok Sarpsborg imot
delegater fra hele landet til KFUKKFUM-speidernes landsting 31.
mars til 2. april. Helgen var preget
av gode samtaler, spennende diskusjoner og videre veivalg før vi
søndag kunne reise hjem i strålende
solskinn.
TEKST > Ragnhild Erevik Fosse //
FOTO > Håkon Kristoffersen //
EN GOD MIKS av nye landstingsdelegater,
gamle kjente, gjester, observatører, landsstyre og ansatte satte preg på Quality hotell
i Sarpsborg denne helgen. Tinget åpnet med
tale og hilsener fra inviterte gjester, og deretter var forhandlingene i gang.
LØRDAGEN STARTET med forhandlinger.

Blant sakene på årets landsting var vedtektsendringer, budsjett, regnskap, valg, instruks
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for valgkomiteen og forbundets inntektsaksjon. Det ble vedtatt å jobbe med alternativer
til kalenderslag som inntektskilde fram mot
2019.
DET BLE OGSÅ DISKUTERT innkomne saker

fra roverting og patruljeførerting. Blant
sakene fra Patruljeførerting var forslag til ny
aldersinndeling. Det ble vedtatt å beholde
aldersinndelingen som ble bestemt på landstinget i 2015. Saken om øvre aldersgrense for
rovere ble utsatt til landsting i 2019. På side
10 og 11 kan du lese mer om evaluering av
speiderprogrammet.
DET BLE GJORT 2. gangsvedtak i fem av
grunnreglenes paragrafer. Endringer i organisasjonsbestemmelsene skapte debatt i salen.
Landstinget vedtok å beholde dagens antall
av medlemmer i landsstyret og det ble også
vedtatt å opprettholde fristen på seks uker for
utsendelse av sakspapirer til landsting.

PÅ ÅRETS PÅVIRKNINGSTORG kunne delega-

tene komme med innspill til det videre arbeidet med KFUK-KFUM Global og struktur for
Speidernes fellesorganisasjon (Spf). Arbeidet
med strategi for 2020-2025 ble også påbegynt og landsstyret fikk mange nyttige innspill
med seg inn i det videre arbeidet.
DET VAR INFORMASJONSTORG om ny ledertrening, nytt speiderprogram og Hypersys.
Hovedkomiteen til landsleir i 2018 var tilstede under landstingshelgen og hadde presentasjon av Futura 2018 fra scenen. Også
verdensjamboreen i 2019 og Speiderbutikken
fikk presentert seg i løpet av helgen.
VÅR INTERNASJONALE tilhørighet var også

godt representert på tinget og i løpet av helgen fikk deltakerne hilsen fra alle verdensstyrene i verdensorganisasjonene vi er en del
av. Fredagskvelden var det bursdagsfeiring
av KFUK 130 år i Norge ved KFUK-utvalget.
Caroline Midttun Rostrup, som representer

2 GUDSTJENESTE: Seremoni
for nye kretsledere.
3 TALERSTOL: Mange var på
talerstolen i løpet av helgen. Her
Asle Hvidsten, kretsleder i Østfold
krets.
4 BURSDAG: Markering av KFUK
130 år i Norge med rollespill-ludo.

2

3

5 MIDDAG: Det ble tid for gode
samtaler ved måltidene.

LANDSTING.NO

4

På landsting.no finner du sakspapirer, presentasjoner og vedtak fra landsting. Protokollen
fra landsting vil bli lagt ut på
landsting.no og kmspeider.no
så fort den er ferdig og signert.

5

oss i verdensstyret til KFUK, åpnet feiringen
med tale før det ble kake og rollespill-ludo
til klokken nærmet seg midnatt.
BRUK AV mentometersystem for avstem-

minger bidro til effektive voteringer. Lokal
komiteen og Østfold krets hadde sørget for
å lage en flott ramme rundt arrangementet.
Utenfor hotellet var det pionert et stort tårn
som satte et tydelig speiderpreg på området.
LØRDAGSKVELDEN BLE avsluttet med
gudstjeneste i Sarpsborg kirke med flott
orgelspill, påfølgende kirkekaffe og storveis
underholdning med de lokale artistene Kari
Stokke og Erik-André Hvidsten. I løpet av
et landsting er det naturlig nok forhandlingene og drøftingen som står i fokus,
men delegatene hadde også tilgang på
det flotte badelandet på hotellet. Kanskje
noen fikk tid til en dukkert i en av pausene?
Det meste av tiden ble nok likevel brukt i
forhandlingssalen.

LANDSSTYRET 2017–2019
Bakerst t.v Sindre Nesse (viselandssjef), Erlend Arnøy, Anders Reggestad, Maren Pernille Indreeid
Øvregaard, Gunvor Meling (landssjef), Siren Therese Klausen, Veronica Nysted Montgomery og Anne-Line
Evenstad Dahlen. Marta Nagel-Alne, Martin Grønfjell og Håkon Selnes var ikke tilstede da bildet ble tatt.

DET NYE LANDSSTYRET for perioden er 2017–2019 består av Gunvor
Meling (landssjef), Sindre Nesse
(viselandssjef), Anne-Line Evenstad
Dahlen, Martin Grønfjell, Veronica
Nysted Montgomery, Marta Nagel-Alne,
Erlend Arnøy, Anders Reggestad og
Maren Pernille Indreeide Øvregaard
(rovernemndsleder).

VARAMEDLEMMER TIL STYRET ble
Siren Therese Klausen og Håkon
Selnes.

Vi gratulerer og ønsker landsstyret lykke
til med den viktige oppgaven de har
med å lede KFUK-KFUM-speidernes
arbeid de neste to årene.
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LEDERK O N F E R A N S E N

Lederkonferansen 2017 vil være en
plass der rovere og ledere får tid til å fylle
på med ny energi og inspirasjon, samt
lære seg mye nytt. Dette er også en god
anledning til å ta turen sammen med alle
ledere og rovere i speidergruppen for å
skape et enda bedre felleskap.

MÅLET MED KONFERANSEN er at alle skal lære seg noe nytt og alle skal bli kjent

med noen nye. Det er roverne og lederne i KFUK-KFUM-speiderne som gir barn og
unge i hele landet mulighet til å bli en del av speiderbevegelsen. Det er rovere og
ledere som arbeider frivillig med å planlegge og gjennomføre speidermøter, turer og
leir og driver organisasjonen vår framover.
SOM ROVER ELLER LEDER har du som oppgave å gi de beste forutsetningene for

at dine speidere lærer å lede seg selv. Det er et stort ansvar og en viktig oppgave,
men det skal samtidig være lærerikt, utfordrende og gøy. For å trives og utvikles i de
lederoppgaver du har, er et støttende lederfelleskap viktig. Lederpleie er noe man lett
glemmer fordi det alltid er så mye annet å gjøre, men det er like viktig å fokusere på
lederteamet som å fokusere på speiderne i gruppen!

LEDERKONFERANSEN
FOR ALLE ROVERE OG LEDERE
6 // LEDERFORUM // 2-2017

PROGRAM FOR KONFERANSEN

Alle rovere og ledere er invitert til Leder
konferansen. Temaet er Ungt lederskap – voksent
nærvær som vil være en rød tråd gjennom hele
helgen. Programmet blir variert, med aktiviteter
innendørs og ute. Dette er ikke konferansen der du
sitter stille på forelesninger hele helgen!
Deltagerne velger selv hvilke kurs og workshops
de deltar på. Mer informasjon om kursene og
workshoppene, samt fullstendig program lanseres
senest 1. juni på kmspeider.no/lederkonferansen.
Til høyre er noen eksempler på hva du kan delta på
i løpet av helgen.
PRAKTISK INFORMASJON

Lederkonferansen 2017 arrangeres 27. til
29. oktober på Scandic Hell i Trøndelag.
Påmeldingen starter 1. juni. Når du melder deg
på konferansen skal du velge hvilke kurs og
workshops du ønsker å delta på. Mange av kursene
har begrenset plass og påmeldingen skjer etter
førstemann-til-mølla-prinsippet.
Prisen på konferansen er 2500 kr per deltaker
med overnatting i dobbeltrom. Det deles ut
Frifondstøtte for arrangementet. Reise er ikke
inkludert i prisen.

Dagskurs:
Førstehjelp
NGF+DHLR

Dagskurs:
Sikkerhet og
beredskap

Forelesing:
Inspirasjon for
fremtiden

Kveldsgudstjeneste

Dagskurs:
Klatring

Halvdagskurs:
Speidermetoden
og aldersgruppene

PROGRAM

Workshop:
Lede i
gruppe

Workshop:
Bygg en
mangfoldig
organisasjon

Workshop:
Mentorskap

Dagskurs:
Merkekurs

Workshop:
Grenseoverskridende
atferd

Halvdagskurs:
Rekruttering

Informasjon
om landsleiren
Futura 2018

Workshop:
Frivillige i
organisasjonen

Halvdagskurs:
Brannvern

Halvdagskurs:
Livredning

Natteventyr

Workshop:
Gruppeutvikling

Besøk på
landsleirområdet

Foto: Harald Undheim

2017

PPEN
DEN SPEIDERGRU
EST AV SINE
SOM TAR MED FL
RE VINNER
ROVERE OG LEDE
!
EN FLOTT PREMIE

LEDERFORUM // 2-2017 // 7

8 // LEDERFORUM // 2-2017

Lederhåndboka
inneholder nyttig
informasjon om
organisasjonen vår og
en praktisk sjekkliste
for å fortsette
opplæringen i den
lokale speidergruppa.

MOTTA LEDERHÅNDBOK

Vi er avhengige av gode ledere og assistenter for å drive
et godt speiderarbeid. For å gi en varm velkomst, god
opplæring og for å være tydelige på hva vår organisasjon
står for, har vi flere steg for å bli godkjent som leder eller
registrert som assistent. Du kan starte på de ulike røttene
samtidig. Her er en beskrivelse av prosessen.

Rutiner for leder- og assistentregistering

SLÅ ROT SOM LEDER

Med sjekkliste fra side 14
i Lederhåndboka.

OPPLÆRING I LOKAL GRUPPE

LEDERE

LEDERFORUM // 2-2017 // 9

Det er krav om at alle
ledere og assistenter
har levert gyldig
politiattest.

SØKE OM POLITIATTEST

FREMVISE GYLDIG
POLITIATTEST HOS
GRUPPELEDER

I tillegg til å levere søknad/
melding må alle nye ledere og
assistenter gjennomføre
nettkurset «Velkommen som
leder». Kurset består av korte
videoer, tekster og spørsmål til
refleksjon. Kurset tar omtrent
15-20 minutter.

GJENNOMFØRE «VELKOMMEN
SOM LEDER»-KURS PÅ NETT

MOTTA
GODKJENNING
OG LEDERHÅNDBOKA

De som ønsker å bli leder eller assistent
hos oss får tilbud om en ledersamtale.
Et eget hefte inneholder veiledning for
gjennomføring av ledersamtale. I løpet
av ledersamtalen signerer dere enten en
«søknad om godkjenning som leder»
eller en «melding om ny assistent».
Skjemaet for søknad/melding kan lastes
ned fra nettsiden og skrives ut.

HA LEDERSAMTALE

SIGNERE SØKNAD OM
LEDERGODKJENNING

SIGNERE MELDING
OM NY ASSISTENT

REGISTRERE I SKJEMA PÅ NETTSIDENE
kmspeider.no/lederregistrering

De som har søkt om godkjenning som leder
vil få tilsendt ledergodkjenning etter å ha
fullført nettkurs og levert politiattest.

P ROGR A M

HVOR BRA ER DET NYE

SPEIDERPROGRAMMET?
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I 2013 begynte man med en stor revisjon av speiderprogrammet
til KFUK-KFUM-speiderne. Det gamle programmet hadde vært
i bruk siden 2008, og det var på tide å se over og revidere det.
Vi lever i en tid der det som var nytt og spennende for et par år
siden, eller for et par dager siden, kan være gammelt og utdatert i
dag. Derfor er det viktig å se over speiderprogrammet med jevne
mellomrom slik at KFUK-KFUM-speiderne hele tiden kan tilby et
interessant, lærerikt og utfordrende tilbud til barn og unge i Norge.

TEKST > Emma Bodman //
FOTO > Dave Bird //
MÅLET MED programrevisjonen var å ha en så
åpen og inkluderende prosess som mulig. For
å kunne skape et speiderprogram som møtte
behovene og forventingene i organisasjonen
var det viktig å inkludere ledere og speidere
tidlig. Man begynte med en stor lederundersøkelse der 450 ledere svarte på hvordan
man brukte det daværende programmet og
hva man ønsket av det nye. Denne undersøkelsen har fungert som base i arbeidet med å
utvikle det nye speiderprogrammet. Speidere
har også hatt mulighet å delta i revisjonen
blant annet med å sende inn forslag på aktivitetsmerker de ønsket seg.
I 2013 BEGYNTE OGSÅ arbeidsgruppen
som hadde i oppgave å utarbeide det nye
speiderprogrammet. Arbeidsgruppen ble kalt
Programpatruljen Snøugle, og hadde seks
medlemmer med forskjellig speiderbakgrunn.
Programpatruljen møttes omtrent fire ganger
i året i løpet av programrevisjonen.
Snøuglepatruljen har fortløpende informert
om prosessen med det nye programmet i
Speiderbladet og Lederforum, samt på arrangementer på krets- og nasjonalt plan. Man
lanserte også nye aktivitetsmerker etter hvert
som de ble godkjent, med start på landsleiren i Asker 2014.
I 2016 AVSLUTTET Programpatruljen

Snøugle sitt arbeid, da struktur og innhold i
det nye programmet var ferdig. Høsten 2016
gikk forbundet helt over til å bruke det nye
programmet. Det nye programmet har således snart vært i bruk hos grupper, kretser og i
forbundet i ett år.

WOSM (World Organization of the Scout
Movement) har delt inn prosessen med å
ta i bruk et nytt speiderprogram i tre deler:
revisjon og markedsføring, implementering,
fortsatt implementering og full evaluering.
Det skal være satt av et par år til hver av
disse delene for å lykkes med å utvikle og
ta i bruk et godt og fungerende program.
KFUK-KFUM-speiderne er altså i implementeringsfasen og kommer til å fortsette å være
der en tid. Det er viktig at alle får god tid til
å sette seg inn i, prøve ut og ta i bruk det nye
programmet.
MEN VI MÅ OGSÅ se framover og planlegge

en god evaluering av det nye programmet.
Programpatruljen Snøugle opplevde landsleiren i 2014 som en veldig god møteplass med
speidere og ledere, og mange hadde tid til å
gi sine synspunkter på det nye programmet.
Man fikk inn mange gode innspill som man
tok med seg videre i prosessen.
MED BAKGRUNN I dette vil man bruke
landsleiren i 2018 for evalueringen av det
nye programmet. I begynnelsen av 2018 vil
det engasjeres en arbeidsgruppe bestående
av noen fra programpatruljen Snøuglene
og noen som ikke har vært med tidligere.
Arbeidsgruppen vil ha ansvaret for evalueringen av det nye programmet. Tanken er å
hente inn mest mulig av innspill, kommentarer og forbedringsforslag under landsleiren i
2018. Etter dette vil arbeidsgruppen evaluere programmet, samt utarbeide en tiltaksplan for hvordan man går videre i arbeidet
med programmet. Eventuelle endringer som
må gjøres i f.eks. organisasjonsbestemmelsene kommer i så fall opp på landsting i
2019.

MEN DET NYE speiderprogrammet skal ikke
være statisk fram til evalueringen er ferdig. Mindre justeringer og utviklinger skjer
allerede fortløpende. Utydelige setninger i
merkekrav rettes, nye aktiviteter og ressurser
legges til og nye aktivitetsmerker utarbeides.
Store strukturelle endringer gjøres ikke innen
programmet er evaluert.
HAR DU TANKER om det nye programmet,

små eller store, må du ikke vente med å si
ifra til 2018. Under alle merker og aktiviteter
i aktivitetsbanken på kmspeider.no finnes det
for eksempel mulighet til å gi kommentarer
på den enkelte aktiviteten. Større endringer
tas også imot med glede, og blir rettet direkte
eller tatt med i evalueringsprosessen senere
avhengig av størrelse. Det er viktig at alle innspill og tanker når fram til forbundskontoret
for å sikre at organisasjonen blir mest mulig
fornøyd med det nye speiderprogrammet!

Tord Pedersen er ansatt som vikar med
ansvar for det nye speiderprogrammet
fram til begynnelsen av 2018. Vil du
ha mer informasjon om det nye programmet, komme med innspill eller ha svar
på spørsmål, kan du kontakte ham på
tord@kmspeider.no.
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>LANDSS T Y R E T

HAR ORDET

KJÆRE SPEIDERLEDER!
I SKRIVANDE STUND er landsting

2017 så vidt over. Eit landsting som
sette fokus på kva me har bygd,
kva me har forandra og kvar me
skal vidare. Som sette oss i tydeleg
samanheng med verdsrørslene me er
ein del av i WAGGGS, WOSM, YWCA
og YMCA, med helsingar frå alle
verdsstyra. Som let oss feire historia
vår, med 130 år KFUK i Norge. Og
som gav oss rom til å diskutere kva
me skal bygge vidare på frametter.
I LESANDE STUND har det nyvalde
Landsstyret hatt sitt første møte, me
har blitt betre kjend med kvarandre,
med organisasjonen og med dei tilsette på kontoret. Me har diskutert
kva me skal jobbe med, og korleis
me vil gjere det. Me har ledd masse,
hatt leirbålssamtalar og blitt den litle

>GENERAL-

S E K R E TÆ R E N S

HJØRNE

biten tryggare på kvarandre som skal
til for å gjere diskusjonane gode, og
samværet ope når me er saman.
GJENNOM DEI SISTE ÅRA har ein

lagd mykje arbeid i å bygge, mellom
anna med nytt program og ny leiartrening. Det kunne vere eit høve til å roe
ned heilt og seie seg nøgd med der
me står. Men også denne våren skal
me bygge. Bygge relasjonar, bygge
kvarandre, bygge organisasjon – setje
grunnlaget for alt som skal skje
denne perioden. Me skal lære nytt og
bli minna på det som har vore, og ta
aktive val på kva me vil bevare og kva
me vil endre.

som leir og organisasjon «finne –
forme – forandre». Me er så heldige
at me i organisasjonen har mange
lyse hovud. Det gjev unike moglegheiter til å bygge menneske, samfunn og
ei betre verd saman.
Speiderhilsen
Gunvor, landssjef, og
Sindre, viselandssjef

OG DETTE VIL ME jo òg sjå igjen på
landsleiren Futura 2018 om eit år.
Under landsleiren skal me saman

PÅ STØ KURS

TILBAKE TIL HVERDAGEN etter et
godt landsting, har jeg raskt gjort
noen refleksjoner på saker som jeg tror
blir viktige for organisasjonen i tiden
framover. Det godt å oppleve at engasjementet, entusiasmen og framtidsvisjonene for KFUK-KFUM-speiderne
er minst like stor som før. Og selv
om det i år kanskje ikke var de mest
opprivende debattene eller vanskelige
sakene til behandling på landsting, er
det tydelig at vi har et levende og velfungerende organisasjonsdemokrati.
Vi har kultur for at vi kan være uenige i
> Svein Olav Ekvik, sak og diskutere heftig, samtidig som
fungerende general- vi ønsker det beste for hverandre og
sekretær //
for organisasjonen.
TILBAKEMELDINGENE fra landstin-

get var tydelige på at organisasjonen
er svært tilfreds med arbeidet som
12 // LEDERFORUM // 2-2017

er gjort for å få bedre og mer hensiktsmessige samarbeidsstrukturer
både med Norges speiderforbund
gjennom Speidernes fellesorganisasjon (Spf), og Norges KFUK-KFUM
gjennom KFUK-KFUM Global. Vi skal
bruke mindre tid på møter, vedtak og
strukturelle prosesser, og mer tid på
faktisk aktivitet og konkrete samarbeidsprosjekter. I egen organisasjon
har vi landet store prosjekter som
nytt program, fornyet ledertrening,
nye nettsider og sentral innkreving av
medlemskontingent. Fundamentet
er i stor grad på plass, og fokus er
rettet fremover. Vi er klare til å ta
ordentlig fatt på prosessen med å
jobbe fram en ny strategi for KFUKKFUM-speiderne som skal gjelde fra
2020–2025, og landstinget ga gode
og nyttige innspill med på veien.

FRA TALERSTOLEN på landsting fikk

vi noen utfordringer jeg tror vil bli
viktig at den nye strategien vår sier
noe om: Hvordan kan vi jobbe med
gode og attraktive ledermiljøer som
er åpne og inkluderende både for
nye og gamle ledere? Hvordan kan vi
jobbe for å bedre speile et flerkulturelt Norge? Hvordan håndterer vi en
gradvis utvikling mot en mer ujevn
kjønnsfordeling i organisasjonen?
Og hvordan kan vi bedre organisere
arbeidet og legge til rette for at flere
skal ønske å ta tillitsverv på ulike
nivåer i organisasjonen? Dette er bare
noen av spørsmålene vi skal prøve å
finne svar på fremover. Takk for at du
er med på reisen!
Speiderhilsen Svein Olav,
fungerende generalsekretær

ANDAKTEN
Foto: Silje Hirsch/
KFUK-KFUM Global

DEN KANAANEISKE KVINNENS KAMP
Skrevet av Stine Kiil Saga over
Matteus 15, 21-28.
Andakten er skrevet i forbindelse med
jubileet for KFUK 130 år i Norge.

Hvem er denne kanaaneiske kvinnen? Hun er
kvinnen som går nedover den skitne veien i
Calcutta. Hun er moren til den politiske fangen i Seoul. Hun er den gamle arbeideren på
en tekstilfabrikk i Hong Kong.Hun er moren
til den jenta som er prostituert i Jarkarta,
Taipei eller Chiang Mai. Hun er også den som
overlevde Hiroshima. Denne kvinnen er den
fattigste av de fattige. Den mest undertrykte
av de undertrykte. Hun er på hvert hjørne i
Asia og fyller den tredje verden.
SLIK BESKRIVER den kjente feministteologen Kwok Pui-Lan den kanaaneiske kvinnen for noen år tilbake. I dag kan man også
si: Hun er den gravide syriske flyktningen i
Aleppo. Hun er den kongolesiske kvinnen på
en ranglete båt på vei mot Italia. Hun er den
gamle romani kvinnen som tigger utenfor
kirka der jeg bor.
HUN FYLLER VIRKELIG verden, men hun

V I B E R FOR
•

•

•
•

Nye kretsledere og kretsstyremedlemmer valgt på kretsenes
årsmøter.
Resten av vårsemesteret og
alle speiderturer og leirer til
sommeren.
Det nye landsstyret som ble valgt
på landsting.
Haugaland, Hedmark og Oppland,
Helgeland, Nordmøre og Romsdal
og Nordre Nordland kretser.

V I TA KKER FOR
•
•

•

Et godt landsting med gode
diskusjoner.
Alle nye ledere som har tatt
på seg viktige oppgaver i
organisasjonen.
At alle påskekursene gikk bra
med mange fornøyde deltakere.

er ikke bare et offer. Denne kvinnen godtar
nemlig ikke dritt fra Jesus. Hun krever helbredelse for datteren sin. Hun er ikke bare
et objekt. Hun er et subjekt i eget liv som
handler og som utfordrer både oss og Jesus.
Og det trengs, tenker jeg. Denne fortellingen
utfordrer virkelig det bilde vi liker å tegne
av Jesus. Vi er vant til å fortelle om en Jesus
som stiller seg på siden til de som trenger
hjelp, en Jesus som reiser opp de svake og
undertrykte, og inkluderer de som er utenfor.
For vi ønsker oss en Jesus vi kan identifisere
oss med og som utfordrer oss til handling
og solidaritet med de fattige og svake. Men
her får vi en Jesus som vi ikke kjenner igjen.
Jesus er avvisende, kald og diskriminerer den
kanaaneiske kvinnen. Hørte vi riktig? Blir den
kanaaneiske kvinnen virkelig kalt en hund?
VI VET IKKE en gang navnet hennes. Hun
er en outsider, en som er utenfor fellesskapet. Hun er kvinne – en med lav status og
posisjon i samtiden, hun blir definert som
en hedning, en ikke-troende utenfor den
jødiske religion og hun har en syk datter,
som blir sett på som uren. Hun er rett og

slett en ganske uviktig person for de med
makt. Disiplene illustrerer også dette, når
de sier: bli ferdig med henne – hun roper
etter oss, hun er så slitsom! Hennes posisjon
som kvinne, som kanaaneer med denne syke
datteren gjør henne, som så mange andre
mennesker i vår verden, sårbar for overgrep
og maktmisbruk. Og det er kanskje dette som
utfordrer oss mest.
FOR DET BLIR et hån mot henne og alle
mennesker som er i hennes posisjon å ignorere det som gjør at hun har blitt plassert
utenfor maktsenteret og hvem som betyr noe.
Hun er et menneske som har noe å kjempe
for, og som krever sin rett til å bli behandlet
som et fullverdig menneske. Ja, hun tar Jesu
ord og billedbruk og snur dem på en måte
som gjør at Jesus – Gud selv skifter mening!
DET ER INGEN tvil om at dagens prekentekst
pirker borti noe ubehagelig. Hvem er uviktig i
dag? Hvem er ubetydelig? Hvem ignoreres?
JEG TROR VI TRENGER den uroen den kanaaneiske kvinnen kommer med i møte med
det hellige. Det tvinger oss til å se en gang til
og til å stille nye spørsmål. Hvis vi ikke stiller
spørsmål ved ekskluderingen av den kanaaneiske kvinnen, godtar vi at det ikke stilles
spørsmål ved at mennesker også i dag blir
ekskludert på bakgrunn av sitt kjønn, etnisitet eller lignende.
FOR DEN KANAANEISKE kvinnens kamp

henger sammen med alle andre menneskers
kamp for å bli hørt. Overalt finnes kvinner
og menn som kjemper for å bli hørt. Som
kjemper for sin rett til trygghet, å få dekket
de basale behov og for menneskerettigheter.
Stemmer som utfordrer oss som kirke og
som enkeltmennesker til å la oss forandre. I
møtene med de uviktige, de uten spalteplass
eller definisjonsmakt kan vi selv forandres
og forvandles. Og slik Gud blir forandret i
møte med den kanaaneiske kvinnen, tror jeg
hun også forandres i møte med våre rop, våre
tårer og våre bønner.
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ROVERSI D E R
Flaggheisen søndag
morgen med soloppgang mellom fjellene.

TEKST > Hannah Andersen //
FOTO > Håkon Kristoffersen og Tomas Liberg
Foshaugen //
10.– 12. FEBRUAR møttes en stor gjeng rovere

på Valderøya utenfor Ålesund for å delta på
Roverkongress. Mange rovere var gira på å si sin
mening om roverarbeidet i Norge og like gira på å
være sosial og møte nye og gamle speidervenner.

ROVER-

KONGRESSEN

2017

ÅRETS ROVERKONGRESS VAR FYLT MED
DISKUSJONER, PÅVIRKNINGSTORG, INTERESSANTE WORKSHOPS OG VALG.
TRADISJONEN TRO VAR DET SELVFØLGELIG
HØYT INNTAK AV KAFFE OG PEPSI MAX.

ROVERTING ER rovernes mulighet til å fremme

sine meninger på nasjonalt plan. Her stemmer
roverne over hvilke saker de synes er viktige
og disse blir tatt videre til landsting og rovernemnda. På søndagen var det valg og det ble
veldig jevnt mellom de mange gode kandidatene.
Vi fikk fancy mentometerknapper som gjorde
at avstemmingen ble veldig seriøs og samtidig
morsom. Det var valg av nye medlemmer til
rovernemnda, valgkomitéen, representant til
Ungdommens kirkemøte og lokalkomiteer for
neste roverkongress, roverfemkamp og nasjonalt
roverball.
UNDER PAUSENE ble det mange turer til butikken, hvor det gikk mye kjeks, potetgull, brus og
is som ble spist ute i det fine været. Det var også
et helt brukbart internett som gjorde at det ble
en del streaming på Netflix. Det ble også en del
basketball, buldring og flere typer ballspill i den
fine gymsalen. Mange spilte også mye kort.
PÅ LØRDAG KVELD var det tid for festmiddag.
Parfymelukt, rettetang og nystrøkne speiderskjorter var overalt. Det var polonese, herrenes,
damenes og takk for maten-tale, nydelig middag og dessert. Det bugnet av kaker av alle slag.
Etter en nydelig middag gikk en stor gjeng mette
rovere ned til en liten og fin kirke for å være med
på gudstjeneste. Det var et fint avbrekk med
musikk og gode ord.
VI SOV PÅ EN FLOTT skole, og dette var et lokale
som passet veldig bra for dette arrangementet.
Selv om vi måtte teipe over noen lyssensorer i
løpet av natten tror jeg de fleste sov rimelig bra.
For en østlending var det stas med litt hav og
vakre fjell. Flaggheisen søndag morgen, med soloppgang mellom fjellene, var en fin opplevelse
for de roverne som fikk med seg det. På søndag
formiddag fikk Ålesund taxi en del jobber. De
fleste ble kjørt til flyplassdøra etter en innholdsrik og flott helg.
DETTE VAR EN flott helg, med roverarbeid, venner, digg mat og flott vær. Dette lover bra for de
neste roverårene.
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1 SJEFSROVER: Maren Pernille ble valgt til
leder for rovernemndna.
2 PARTY: Lørdag kveld var det i tradisjonen tro
festmiddag med polonese.
3 HURRA: God stemning på årets kongress
4 DEMOKRATI: Roverting er roverens mulighet
til å fremme meninger på nasjonalt plan.
5 DEBATT: Gode diskusjoner.
Foto: Ragnhild Erevik Fosse

ROVERNEMNDA
Den nye Rovernemnda består av: f.v. Peter Aga Ljoså (nestleder),
Alfred Mestad Rønnestad, Markus A Ho-Yen, Maren Pernille
Indreeide Øvergaard (leder), Amalie Ulevik Bjerk og Ingvild Reitan.
Varaene Sondre Østensen og Caroline Jensen er ikke med på bildet.

1
2

3

4
5
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FORBUNDSNYTT
KFUK-KFUM-SPEIDERNE SØKER

GENERALSEKRETÆR
Generalsekretæren har ansvar for den daglige driften av KFUKKFUM-speiderne. Generalsekretæren samarbeider tett med landsstyret. Vi søker en engasjert og inkluderende person med evne til
å motivere andre. Du har ledererfaring, gode kommunikasjonsevner og arbeider systematisk med oppgavene. God kjennskap
til KFUK-KFUM-speiderne er en fordel. Den som blir ansatt må
kunne identifisere seg med og fremme KFUK-KFUM-speidernes
formål og verdigrunnlag. Se mer informasjon og hele utlysningen
på kmspeider.no.

Bli med på å arrangere Futura 2018!
Landsleir er KFUK-KFUM-speidernes største og viktigste arrangement. Å arrangere landsleir er en kjempedugnad og frivillige legger
ned tusenvis av timer for å lage en fantastisk leir for speiderne.
Hva kan du tenke deg å bidra med til Futura 2018?
Vi trenger flinke folk i alle etater og komiteer: program, informasjon, administrasjon, intendantur, HMS, teknisk og forkynnelse.
Du har garantert noe kompetanse som passer et sted. Meld din
interesse på landsleir@kmspeider.no.

Førstehjelpsinstruksjon, lett som 1-2-3!
Har du noen gang slitt med hvordan du som leder kan hjelpe
speiderne eller patruljeførerne gjennom førstehjelpsmerkene?

Å være med å arrangere landsleir krever selvsagt litt innsats, men
du får også en masse igjen! Du får et stort nettverk på tvers av landet, det er sosialt, du får faglig kompetanse og du får god erfaring
med prosjektplanlegging.
SPESIELT SØKER VI ETTER DEG SOM KAN TENKE DEG Å VÆRE
ETATSL EDER FOR KOMMUNIKASJON. Har du tanker om hvordan

Førstehjelp på 1-2-3 er et nytt verktøy som tar deg punktvis
gjennom aktivitetsmerkene Førstehjelp og Førstehjelp vinter for
vandrere. I heftet får du beskrevet hvordan man identifiserer
ulike skader og hvordan disse skal behandles. Du kan også laste
ned 1-2-3-kort til speiderne som beskriver i tre punkter hvordan
de kan håndtere de ulike skadene, og hjelpekort til lederen til
bruk i instruksjonssammenheng.

leiren bør markedsføres, er du interessert i kommunikasjonsformidling og kan tenke deg erfaring med prosjektledelse ønsker vi å
høre fra deg! Etatsleder for kommunikasjon sitter i hovedkomiteen
og må kunne engasjere, motivere og lede andre frivillige i arbeidet
med landsleiren. Det er allerede mange dyktige medlemmer av
kommunikasjonsstaten på plass. Bli med du også – eller tips om
du noen som bør utfordres på landsleir@kmspeider.no!

I tillegg har flere kretser har fått tilsendt klassesett på 10 miniannedukker, som er ment å brukes i gruppene i sammenheng
med Førstehjelp på 1-2-3. Kretser i nærheten av Oslo kan låne
fra forbundskontoret.

Arbeidet med landsleir 2018 varer fra 2016 til høsten 2018.
Det må regnes med en del møtevirksomhet i forbindelse med
HK-møter, komitemøter og stabssamlinger. Landsleir 2018 arrangeres i Lånke i Stjørdal kommune.
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VÅRE VERDENSREPRESENTANTER
Øyvind Øygarden

Tord Pedersen

KFUK-KFUM- bevegelsen i Norge er medlem
av to verdensorganisasjoner. Er du medlem av
KFUK-KFUM-speiderne er du også medlem
i World Alliance of YMCA (verdensalliansen i
KFUM), og om du er jente er du medlem i World
YWCA (Verdens KFUK).

Nye fjes på forbundskontoret
Øyvind Øygarden er ansatt som prosjektkoordinator for Futura! Vi hadde mange gode
søkere til stillingen, men Øyvind trakk det lengste strået. Han vil begynne i stillingen i begynnelsen av august. Øyvind er et velkjent ansikt for mange – han jobbet i
2014/2015 som programkonsulent på forbundskontoret, har sittet i landsstyret, og
har ellers lang fartstid i organisasjonen. Til sommeren avslutter Øyvind en master i
markedsføringsledelse fra i Oslo og Nederland, og er veldig klar for å begynne i stillingen rett over sommeren.
Tord Pedersen er ansatt som vikar med ansvar for det nye speiderprogrammet fram
til begynnelsen av 2018. Tord er 38 år og kommer fra Hammerfest i Finnmark. Han
har utdanningsbakgrunnen fra medievitenskap ved Universitet i Oslo. På kontoret
skal han jobbe i programteamet og med kommunikasjon. Han vil ha spesielt fokus på
aktivitetsbanken og speiderprogrammet.

Medlemsfordeler
Som medlem i KFUK-KFUM-speiderne har du flere
medlemsfordeler. At du får medlemsblad hjem i posten,
er forsikret når du er på leir og får mange muligheter
til å delta på kurs og arrangementer nasjonalt og internasjonalt vet du kanskje. Men du har også noen andre
medlemsfordeler. Gjennom KFUK-KFUM-speiderne kan
grupper og medlemmer få gode tilbud på profilerings
materiell, SMS-system, gratis nettsider for gruppen,
flere typer forsikringer og regnskapsprogram, samt
rabatt på Smarthotell i Oslo.

Nå er det første gang på veldig lenge at Norge har
representanter i styrene til begge disse organisasjonene. Mathilde Emilie Thue ble i november
2016 valg inn som medlem av verdensstyret til
KFUM, og Caroline Midttun Rostrup ble i oktober
2015 valgt inn i verdensstyret i KFUK:
– Vi er stolte av å bidra til videre utvikling i våre
verdensorganisasjoner, slik at de skal være
ledende på politisk påvirkning, fattigdomsbekjempelse, ungdomsdeltagelse, inkludering, likeverd og likestilling, forteller Mathilde og Caroline.
Verdensstyrene har det øverste mandat for å
sørge for at strategi og bevegelsens formål opprettholdes. De har ansvar for økonomi, oppfølging
av generalsekretærene og er det øverste styrelsesorganet i verdensbevegelsene. Det er viktig
at unge mennesker har en stemme inn i disse
styrene, og at de unges stemmer blir hørt. Derfor
er vi heldige at Mathilde og Caroline representerer de unge i KFUK-KFUM-speiderne og Norges
KFUK-KFUM, unge i KFUK og KFUM i Europa
og resten av verden. Det er viktig at man i verden
største ungdomsorganisasjon og verdens største
jente- og kvinnebevegelse har unge representanter i alle beslutningsorganer.

SPEIDER

BLADET

nr. 1/2017 – 15. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

kmspeider.no
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REKRU T T E R IN G

STAND: Speideraktiviteter er
god reklame. Å lage karusell
krever en del, men gir god
synlighet.

PLANLEGG SPEIDERENS
Flere tusen nye speidere skal på
sitt første speidermøte til høsten.
Bruk sommeren til å forberede
speidergruppa på å ta dem imot
på en god måte. Det er ikke så mye
som skal til.
TEKST > Håkon Skahjem //
FOTO > CF Salicath //
FØRSTEINNTRYKKET STARTER FØR
DET FØRSTE SPEIDERMØTET

Invitasjon skal de få! Send en invitasjon til
alle som for første gang kan bli speider hos
dere eller delta på et arrangement i lokal
miljøet der dere kan vise dere frem. Det er
lurt å lage en fast rutine for hvordan dere inviterer potensielle speidere til å prøve speiding.
Mange grupper har et fast lokalt arrangement
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der de er synlige. Den beste reklamen for
speiding er speideraktiviteter.
Flere steder får speidergruppene samarbeide
med den lokale menigheten for å sende ut
invitasjon til alle i riktig aldersgruppe som er
medlem i menigheten. Snakk med menighetskontoret hos dere om å samarbeide om
dette. Enten dere deler ut på et arrangement,
legger i postkassene eller sender ut i samarbeid med menigheten, kan dere bestille gratis
vervekort med egen tekst på kmspeider.no.
DET SKAL VÆRE LETT Å FINNE FØRSTE
SPEIDERMØTE

Hvor lett er det å finne speiderlokalet deres,
eller speiderplassen inne i skogen? Noen er
kanskje litt nervøse før sitt første speidermøte
så det er viktig at vi legger til rette for at det
er lett å finne frem til speidermøtet og at de
finner riktig aldersgruppe som de skal være

med. Er det tydelig markert hvor de skal gå
for å finne dere? La noen av lederne ha ansvar
for å ta i mot alle som kommer til dagens
møte. Ikke la noen stå å vente uten å ha sagt
ordentlig «Velkommen!» til dem.
DE TRE FØRSTE MØTENE OG SPEIDERKORT

Planlegg de tre første speidermøtene ekstra
godt. På kmspeider.no/treforstemotene finner
du tre møteforslag som passer for oppdager- eller stifinneralder. I fjor høst lanserte
vi speiderkortene. Det er en bunke med små
kort som speiderne kan få, med spennende
informasjon om speiding, naturen og oppskrifter på pinnebrød. Kortene kan lastes ned
og lages selv, eller du kan kjøpe dem på
speiderbutikken.no.
Alle de første kortene som produsert ble
utsolgt, og kortene oppdateres etter tilbakemelding fra de som bruker dem. Nye kort vil

BESTILL KURS!
Vegrer du deg for å rekruttere flere
speidere fordi dere er for få ledere?
Bestill forbundets nye lederrekrutteringskurs til dere – vi tilpasser innholdet til å passe til deres gruppe.
Kurset kan tas enten som et kveldskurs eller som et heldagskurs. Bestill
kurs på kmspeider.no/ledere.
Kanskje er det noen nye ledere med
når dere starter opp til høsten? På
side 52 i Lederhåndboka kan du
lese mer om hvordan å ta imot nye
ledere. På side 56 kan du lese om
hvordan bruke unge ledere og rovere
som ressurser i gruppen.

Vervekort, gjesteskjerf,
speiderkort og fargebånd
er gode verktøy til bruk i
rekrutteringen.

FØRSTEINNTRYKK
være tilgjengelige i Speiderbutikken og på
nettsidene i tide til oppstart til høsten.
GJESTESKJERF

Gjesteskjerfene er blitt fast inventar i mange
speidergrupper. Gi alle nye speidere et speiderskjerf på det første møtet. Dette gir raskt
en opplevelse hos hver speider av at de er en
del av gruppen og øker sannsynligheten for at
de kommer på neste møte. Gjesteskjerf får du
kjøpt i Speiderbutikken.
FORELDREINFORMASJON

På kmspeider.no/treforstemotene finner en
presentasjon som du kan holde på et eget
foreldremøte og et brev du kan sende med
foreldrene hjem. Det er en powerpoint-fil og et
word-dokument så du kan tilpasse innholdet
så det passer din gruppe.

LAG EN PLAN FOR VIDERE REKRUTTERING

Videre utover høsten bør du ha en plan for
hvordan dere kan ta imot flere speidere og
rekruttere flere ledere. Mange erfarer at det er
lettere å få med flere til å hjelpe til når dere
allerede er i gang. Det er derfor viktig å være
litt ekstra på kikk etter ekstra interesserte foreldre den første høsten. Vær aktiv og gi dem
noen oppgaver så de kan hjelpe til.
Det er viktig å ha en god balanse mellom
antall speidere og antall ledere. Blir det for
få ledere blir det ikke gøy for speiderne eller
lederne. Bruk derfor patruljesystemet tidlig
og gi en leder ansvaret for å følge opp en liten
gruppe ekstra godt.

til å dele inn i nye grupper hvert møte. Da kan
du tilpasse gruppene til dagens aktiviteter,
til det antallet som har møtt opp og til antall
ledere dere har den dagen. Da kan du enklere
spørre en interessert forelder om han/hun kan
følge med på «de grønne oppdagerne»?
Rekruttering av de yngste speiderne er viktig
for å få gode patruljeførere i vandrertroppen
senere. Det er derfor lurt om alle lederne kan
hjelpe til litt ekstra akkurat i oppstarten for
de yngste. Er du vandrerleder til høsten kan
du gjerne utsette vandreroppstarten en uke,
så du kan spørre oppdagerlederne om du
kan hjelpe til på deres første møte? Da får de
mulighet til å ta imot nye speidere og foresatte, og du kan fyre opp bålet?

Bruk reflekser for å dele opp i grupper som
er fleksible. Søk i speiderbutikken.no på
«Fargebånd for inndeling i grupper» så finner
du en pakke med refleksbånd som kan brukes
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En speidertur gjennom 24 land
En bil som bryter sammen. En
kamelflokk som sperrer veien. Ett
barn som nysgjerrig sier hei på et
ukjent språk. Oppfyllelse av drømmer og innsamling av penger til
veldedighet.
TEKST OG FOTO > Anders Christoffersen/
The Misplaced Vikings //
EN STJERNEHIMMEL så vakker. En steppe
så øde. Fremmede kulturer og rare matretter.
Menneskemøter så overveldende og natur
så majestetisk. Eventyr så spennende og
utforskertrangen så stor. Det er dette Mongol
Rally handler om, og i sommer deltar The
Misplaced Vikings som ett av få norske lag.
THE MISPLACED VIKINGS er et lag bestående

av fire KFUK-KFUM-speidere som sammen
skal ut på en 17 000 km lang speidertur
gjennom 24 forskjellige land. Speiderne skal
delta på The Mongol Rally, et veldedighetsløp som starter i London 16. juli. Fem uker
senere den 20. august, dersom alt går etter
planen, håper de å være i mål i Ulan Bator i

Mongolia. Etter årevis som speidere, rovere
og nå ledere er de er godt vant til å være på
lange turer. Allikevel kan fem uker på veien i
en liten Skoda Fabia stasjonsvogn bli utfordrende for en hvem som helst.
THE MONGOL RALLY er et billøp hvor reglene
er enkle. Du må kjøre en forholdsvis dårlig bil
som er lite egnet til terrenget og utfordringene
langs veien og motoren kan ikke være større
enn 1,2 liter. Det finnes ikke noe backup,
ingen support og ingen kommer og hjelper
deg. Start og slutt er fastsatt, ellers kan
lagene velge sin egen rute til Mongolia.
RUTEN LAGET skal ta er konstruert rundt

noen enkle prinsipper. De vil utforske så
mange land som mulig, gjerne land som er
vanskelig å besøke eller som er lite besøkt av
turister. De vil oppleve noen av verdens mest
øde steder og de ønsker å finne geocacher i så
mange forskjellige land som mulig. Noen av
landene som de gleder seg spesielt til er Iran,
Turkmenistan, Kirgisistan, Aserbajdsjan og
Usbekistan.
RUTEN GÅR GJENNOM 24 land, og noen må

laget gjennom flere ganger. Store deler av

Reiseruta
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reiseruta går langs den mytiske Silkeveien.
Silkeveien var en handelsrute som oppstod
i løpet av det kinesiske Han-dynastiet (206
f.kr. – 220 e.kr.), og navnet kom fra den fremste handelsvaren som gikk fra øst og til vest,
den lukrative kinesiske silken.
LAGET LEGGER ikke skjul på at ferdigheter
fra speideren vil komme svært godt med på
turen. De er alle godt opplært i kart og kompass, førstehjelp, nevenyttighet, friluftsliv og
lederskap. Dette er kunnskap og ferdigheter
som kommer godt med når en skal ut på en
fem uker lang ekspedisjon hvor sannsynligheten for at en står alene i en ørken med knekt
aksling på bilen er ganske stor.
DET ER ET PRIVILEGIUM å kunne dra på en

slik reise. Mange av landene er lite besøkt og
har mye urørt natur. Opplevelsene blir store,
men utfordringene kan bli desto større. Vil
bilen klare seg? Hvor mange ganger blir det
punktering? Vil de bli stoppet på grenseovergangene? Blir de matforgiftet? Når de frem i
tide? Spørsmålene er mange, og hvis du vil
få svarene, kan du følge laget på Facebook
og på bloggen deres i forkant og underveis på
misplacedvikings.com

LAGET THE MISPLACED VIKINGS

VEGARD PETTERSEN

HENRIK VAGLE DALSGAARD

ERIKA BERLE

ANDERS CHRISTOFFERSEN

Geocachingnavn:
VegardP1

Geocachingnavn:
HenrikVD

Geocachingnavn:
Villeder

Geocachingnavn:
chuck-Norway

Vegard Pettersen er utdannet
elektriker og hobbymekaniker,
han tar seg av det tekniske og
mekaniske. Forhåpentligvis
klarer han å reparere de skadene som bilen uten tvil kommer til å pådra seg.

Henrik Vagle Dalsgaard er
mannen som skal styre skuten
trygt frem til Mongolia, han er
lidenskapelig opptatt av kart
og navigering. Ettersom noen
av områdene i Kazakhstan,
Kirgisistan og Usbekistan ikke
har blitt kartlagt skikkelig
siden sovjettiden, kan dette
komme svært godt med.

Erika Berle er personen som
tar seg av papirmøllen med
påmelding og sponsing. Som
eneste jente på laget håper
gutta at hun tar tak i alt de
andre ikke kan.

Anders Christoffersen er
utdannet sykepleier og studerer nå til lege. Med et solid
førstehjelpsskrin håper han
å sørge for at de skal kunne
håndtere både store og små
skader langs veien.

Fra tidligere geocaching tur til
Tajikistan, Pamirfjellene
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M IT T FJ E L L

HØYTSVEVENDE
OPPLEVELSER PÅ

SKUTA
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Jeg vil takke Dan Cato Fagernes for
utfordringen til å skrive om mitt fjell, og
benytter anledningen til å skrive om stedet
som har gitt meg høytsvevende opplevelser.
TEKST > Lars Mørk //
FOTO > Tor Egelien, Inger Skjold Bratli,
Knut Erling Liodden, Jarl Saugdahl og Lars Mørk //

SKUTA ER ET FANTASTISK utsiktspunkt sør i Bærumsmarka,
hvor man kan skue øst og sør over noe av Bærum, store deler av
Oslo, samt indre del av Oslofjorden. Man skulle ut i fra navnet
kanskje tro at stedet ligger nede ved sjøen, men det ligger ca.
360 meter over havet. Navnet har stedet fått siden det kan se ut
som om stupkanten skyter frem i terrenget. Skuta har trolig vært
en bygdeborg i folkevandringstiden (400 – 600 år e.kr.), siden
det ligger strategisk til. Herfra kunne innbyggerne forsvare seg
mot fiender som kom.
SKUTA LIGGER KUN to kilometer fra Skytterkollen parkerings-

plass. Det er ikke langt å gå, men det er bratt enkelte partier.
Det er også mulig å ta seg til Skuta fra Fossum via grusveien,
enten på sykkel eller til fots. Ski blir for spesielt interesserte.
Skuta ligger kun en halv kilometer fra Brunkollen turisthytte, der
det er meget hyggelig betjening. I helger serveres det mye godt
der, og spesielt skolebollene må oppleves! Ta gjerne med et par
og nyt dem til utsikten fra Skuta.
SIDEN JEG første gang gikk forbi Skuta som liten speider har jeg

latt meg fascinere av dette spennende stedet i naturen. Utsikten
fra kanten gir overblikk, ro og fokus. Det var rundt Skuta vi i
3. Eiksmarka 1 høsten 2011 bestemte oss for å arrangere «midtpå-treet-tur»; et konsept der alle skulle sove «midt-på-treet».
VI RIGGET OSS til i hengekøyer mellom trærne. Noen valgte å
sove i betryggende avstand over bakken. Andre, med klatrekompetanse og utstyr, sov i høyde med midten på treet, eller over.
Noen av oss rigget oss opp hele 25 meter over bakken. Dette ble
en av de heftigste og flotteste overnattingsplassene jeg har hatt
noensinne, og definitivt en natt jeg vil huske for resten av livet!
JEG KOMMER ALLTID tilbake til Skuta. Enten i forbindelse med

vardebrenning, tur med stifinnerne til Haslumseter kapell, en
lang joggetur hjemmefra eller en tur for å klatre og rappellere.
Kanskje vil Skuta igjen få besøk av speidere som slenger seg
mellom trærne? Uansett kan stedet anbefales for å nyte den
gode utsikten, og skogens ro.

MITT
FJELL

Lars Mørk utfordrer Camilla Kopperud
Eriksson fra Bryn 1 KFUK-KFUMspeidere til å skrive om sitt fjell eller
sin favorittplass til neste nummer av
Lederforum.

Vær alltid beredt, speidervenner!
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A RRANGE ME N T E R

KURS OG ARRANGEMENTER
SOMMEREN 2017

TURLEDELSE KANO
Turledelse kano er for alle som ønsker å lære mer om
kanopadling og turledelse. Selv om dette er et svært
praktisk kurs hvor du vil få tid til å
øve teknikk, så er ikke dette først og
fremst et teknikkurs. Vi vil dele konTURLEDELSE
KANO
krete tips til gøyale aktiviteter i, på
og rundt kano. Det vil være noe forarRovere (17–25
år) og ledere.
beid og noe etterarbeid i forbindelse
10.– 13. august.
med kurset. Av forkunnskaper kreves
det at du er i stand til å svømme
Fjorda.
minst tjuefem meter med klær på,
1500 kr. Husk
å søke om
og at du kan nok om friluftsliv til at
Frifond-støtte in
nen 1.oktober.
du klarer å ta vare på deg selv. Vi
In
ne
n
22
. mai.
kommer til å være ute hele tiden og
slå leir på et nytt sted hver dag.

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

23.– 27.6. SPEKTER
Kalvøya, Bærum. Mellom 13 og 30 år.
Mer informasjon: spekterfestival.no
24.6.– 1.7. NORSK ROLAND 129
Horve 2, Sandnes. Født i ’03–’01.
Påmelding innen 22. mai. Pris: 2300 kr.
14.–21.7. ROVERLANDSLEIR
Nordtangen. Født i ’01–’92. Påmelding innen
1. april. Pris: 2100 kr før 1. april, 2400 kr
etter påmeldingsfristen.

HELGEKURS SJØSPEIDING
Bli med på dette helt nye lederkurset om sjøspeiding! Kurset
vil gi ideer til hvordan dere kan
interegrere sjøspeiding i deres
speideraktiviteter. I løpet av
helgen vil deltakerne få teori
om seiling og sjøspeiding samt
praktiske erfaringer og kunnskaper til å planlegge og gjennomføre møter og turer hvor
dere kan ha sjøaktiviteter. Det
er maks 20 deltakerplasser på
dette kurset, så meld deg på så
fort som mulig.

Foto: Peach Norman Owen

2.– 5.6.

22.–30.7. EVENTYR UTLAND – LEIR
Spejdernes Lejr, Sønderborg i Danmark.
Født i ’03–’01. Påmelding innen 1. februar.
Pris: 4500 kr + reise.
24.–30.7. EVENTYR FJELL
Krossbu, Sognefjellet. Født i ’02–’98.
Påmelding innen 22.mai. Pris: 2200 kr.
5.–12.8.

10.–13.8. TURLEDELSE KANO
Fjorda. Ledere. Påmelding innen 22. mai.
25.–27.8. HELGEKURS SJØSPEIDING
Midtholmen, Stavanger. Ledere. Påmelding
innen 4. august. Pris: 1100 kr.
8.–10.9.

IDING

HELGEKURS SJØSPE

NORSK ROLAND 130
Nordtangen. Født i ’03–’01. Påmelding innen
22. mai. Pris: 2300 kr.

BANEVOKTERSAMLING
Nordtangen. Rovere og ledere. Påmelding
innen 6. september. Gratis!

ere.

Rovere (17–25 år) og led
25.–27. august.
.
Midtholmen, Stavanger

1100 kr. Husk å søke om
ktober.
Frifond-støtte innen 1.o
Innen 4. august.
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Arrangementsplan for 2017
kan lastes ned fra kmspeider.no
Se også arrangementskalenderen
på kmspeider.no.

LEDERFORUM // 2-2017 // 25

avsender: Norges KFUK-KFUM-speidere, Postboks 6810. St. Olavs plass, N - 0130 Oslo

kmspeider.no
nr.2/2017 – 15. år

gang. medlemsb

lad for kfuk-k

fum-speiderne

BLADET

SPEIDER
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