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GLOBALAKSJONEN 2017-2018
SAMMEN ER VI STERKE



ALT DU TRENGER VITE OM GLOBALAKSJONEN

I dette heftet finner du det meste av det du trenger, eller informasjon om 
hvor du finner det du trenger, for at din gruppe skal få deltatt i Global- 
aksjonen 2017-2018. 

Dette heftet, samt nedlastbare dokumenter, video, aktivitets- andakts- og 
møteforslag finner du på www.globalaksjonen.no  
Årets video er den samme som i fjor.

Hvis du vil arrangere et globalløp, finnes det en enkel digital måte å  
administrere løp og innsamling på. Følg veiledningen på  
www.globalløp.no Hvis du vil ha ekstra ID-kort og klistremerker, eller om 
du lurer på noe, henvender du deg til bente@kmspeider.no 

TAKK FOR INNSATSEN OG LYKKE TIL!

Globalaksjonens VIPPS-nummer: 

#12725  (merk innbetalingen med gruppenavn) 

Globalaksjonens kontonummer: 

#30001716766 (merk innbetalingen med gruppenavn)

Forsidefoto: Synne Hansen

http://www.globalaksjonen.no
http://www.globalløp.no
mailto:bente@kmspeider.no


Kjære speiderleder!
 
I fjor ble vi bedre kjent med Sri Lanka KFUK sitt arbeid med å gi fattige kvinner og ungdom 
mulighet til å skaffe seg varig inntekt. Vi fikk se hvordan spare- og investeringsgruppene 
fungerer, og lærte at disse gruppene ikke bare er bra for de som er med, men at hele lokal-
samfunnet nyter godt av arbeidet KFUK gjør: Barn får gå på skole med frokost i magen, og 
foreldrene har råd til å legge litt penger til side i tilfelle sykdom, eller feire bursdager - slike 
ting som mange av oss tar for gitt.

I år får vi se et nytt eksempel på hvor stor betydning spare- og investeringsgruppene har på  
menneskers liv. «De Hvite duene» er en spare- og investeringsgruppe i Eluwankulama på Sri 
Lanka. Den består av kvinner som etter krigens slutt ble relokalisert og manglet  
inntektsgivende arbeid og sosialt sikkerhetsnett. Ved å gå sammen 15 personer og spare så 
små summer som 1 krone hver uke, klarte de å starte et småskala cateringselskap ved hjelp 
av YWCA. Gjennom planlegging og hardt arbeid driver gruppa i dag en vellykket bedrift, og 
ikke bare har kvinnene en sikker inntekt, de bruker også deler av overskuddet for å hjelpe 
andre krigsenker og deres familier. De Hvite Duene valgte navnet sitt, fordi de tror at felles-
skap skaper fred. 

Speidernes innsats i Globalaksjonen er med på å finansiere opplæring og veiledning i disse 
spare- og investeringsgruppene. Dette er bistand som virker, fordi den setter folk i stand til å 
klare seg selv! 

Nytt av året er tilbud om noen nye og enklere løsninger for innbetaling av innsamlede  
midler. De gruppene som arrangerer globaljobb eller globalløp kan registrere løpet på KFUK-
KFUM Global sine nettsider (www.kmglobal.no), og så genereres giroer som sendes til hver 
enkelt sponsor. Vi oppfordrer også til å bruke Globalaksjonens VIPPS-nummer. Da får  
lederne mindre kontanthåndtering og mindre etterarbeid, og det blir lettere å bidra for  
potensielle givere. Les mer om Globalaksjonen på globalaksjonen.no.

Vi håper du og din speidergruppe vil bidra til å gi ungdom og fattige kvinner på Sri Lanka  
muligheter til å skape en bedre framtid for seg selv og sine familier.

     

   

   

Lykke til!  

Vennlig hilsen

Svein Olav Ekvik

Generalsekretær  
KFUK-KFUM-speiderne

To spare-og investeringsgrup-
per på Sri Lanka.  Pengeskrin, 
kontobok og en hengelås er det 
som trengs av utstyr for å starte 
en spare- og investeringsgrup-
pe.  Foto: Sven Larsen og Tora 
Bjørnøy Lalim.



Pressemelding:

Hjelper barn og unge på Sri Lanka

____________ KFUK-KFUM-speidere (skriv inn navn på patruljen/gruppen) deltar på  
Globalaksjonen 2017-2018, og skal__________________ (Skriv inn hva speiderne skal gjøre 
under aksjonen) for å samle inn penger til barn og unge på Sri Lanka.

At noen lever i fattigdom er urettferdig, og det ønsker KFUK KFUM-speiderne å gjøre noe 
med. I samarbeid med KFUK på Sri Lanka, bidrar speiderne til at unge mennesker på Sri 
Lanka får opplæring og starthjelp til å starte egne bedrifter og skape sin egen inntekt, 
gjennom spare- og investeringsgrupper.  

Speidere over hele Norge samler inn penger til aksjonen på ulike måter. Noen tjener  
penger på å gjøre et arbeid, andre går på bøsseinnsamling eller deltar på sponsorløp for å 
få inn penger til aksjonen. (Se sponsorkortet for ideer til hva dere kan gjøre, og skriv om det her!) 

_________________KFUK-KFUM-speidere (skriv inn navn på patruljen/gruppen) møter opp 
på__________ klokken _____. Det blir garantert mange flotte fotomotiver og mulighet 
til å snakke med lokale speidere. Vi regner med at arrangementet får omtrent _________ 
deltakere i alderen ________, og __________ frivillige er i sving for å ordne det hele. I fjor 
samlet gruppa inn ________ kroner, og målet er å samle inn mer enn _______ kroner i år. 

Globalaksjonen er en solidaritetsaksjon for KFUK-KFUM-bevegelsen som har totalt 30 000 
medlemmer i Norge. Inntektene forvaltes av KFUK-KFUM Global.  Dersom dere har  
spørsmål i forkant av aksjonen, ta kontakt med ansvarlig leder for den lokale  
innsamlingen. Har dere spørsmål om den nasjonale aksjonen, ta kontakt med forbunds-
kontoret. 

Ta gjerne kontakt, vi bistår der det trengs!

KONTAKTINFORMASJON

Ansvarlig for den lokale innsamlingen: 

Speiderleder _____________ 

 
e-post _____________     tlf. ___________

Forbundskontoret:  
post@kmspeider.no / tlf. 22 99 15 50

Informasjon:

www.globalaksjonen.no 
www.kmspeider.no
www.kmglobal.no (evt. Egen nettside)

http://www.globalaksjonen.no
http://www.kmspeider.no
http://www.kmglobal.no


Retningslinjer for bruk av bøsser til innsamling

KFUK-KFUM Global er med i innsamlingskontrollen og derfor må alle forholde seg til  
følgende regler ved bruk av bøsser til innsamling:

Bøssen

•	 Bøssen skal være merket med klistremerkelogo fra KFUK-KFUM-speiderne og 
KFUK-KFUM Global.

•	 Bøssene må ikke brukes til innsamling for andre organisasjoner enn KFUK-KFUM 
Global. 

•	 KFUK-KFUM-speidernes bøsser er merket med nummer fra 1 t.o.m 5000. Oversikt 
over hvilke bøsser som er i hvilke grupper finnes på forbundskontoret. Norges 
KFUK-KFUM sine bøsser vil være nummerert fra 5000 og oppover. Bøssene kan 
brukes i fellesskap under Globalaksjonen, men hver organisasjon har ansvar for 
hver sine bøsser. 

•	 De som bærer bøssene skal bære identitetskort med samme nummer som står på 
bøssen.

•	 Bøssen skal kvitteres ut og inn til ansvarlig arrangør.

•	 Bøssen skal være plombert.

•	 Speidere skal ikke gå alene under innsamlingsaksjoner. Ansvarlige voksne skal  
organisere innsamlingen på en trygg og forsvarlig måte.

•	 Gruppeleder er ansvarlig for bøssene.

 
Innsamlingsansvarlig

Innsamlingsansvarlig skal ha følgende i orden før innsamling iverksettes:

•	 Oversikt over antall bøsser.

•	 Kontrollere merking på bøssene. Nummeret er merket på undersiden av bøssen.

•	 Bruk et skjema som på neste side og kvittèr for bøssene. Alle som mottar bøsse skal 
være registrert. Skjemaet er til internt bruk i gruppa og skal ikke sendes inn.

•	 Ved tømming av bøssen skal minimum to voksne være tilstede.

•	 Innsamlede penger settes inn på KFUK-KFUM-global sin konto 3000 17 16766 eller 
sendes på VIPPS #12725

OBS! Merk betalingen med gruppenavn!

•	 Dersom bøssene ikke tømmes samme dag som innsamlingen, skal oppbevaring av 
innsamlede midler sikres forsvarlig.



Bøsseskjema Globalaksjonen 

Sted: 
Dato:

Bøsse-num-
mer

Bøsse utlevert.  
Sign. bøssebærer

Bøsse innlevert. 
Sign. innsamlingsansvarlig

Sum innsamlede midler: _______________________

Signatur 1:____________________

 
Signatur 2:_____________________ 

Pengene skal telles opp og kvitteres for av minst to personer.



Sponsing

Sponsing er en morsom måte å samle inn penger på, og det kan gjøres på forskjellige 
måter. Speiderne får penger fra sponsorene sine for å gjøre en jobb, gå på haik eller 
være med på et Globalløp. Man kan også få andre utfordringer eller gjøre  
speiderknuter. 

Globaljobben

Gjør en jobb for andre og gi pengene du tjener til Globalaksjonen. Lag en arbeidsavtale 
med den eller de du skal jobbe for. Forslag til hva du kan gjøre: Male, vaske vinduer, 
sitte barnevakt, rydde i hagen, måke snø, ta oppvasken, osv. 

Globaltråkk

Bruk TRÅKK eller en annen haik til å samle inn penger til Globalaksjonen. Få  
sponsorer (eks. familie og venner) til å gi en sum for hver kilometer dere går. Til 
sammen kan det bli mye penger dersom alle i patruljen er godt sponset. 

Globalløp

Hvert år opplever mange stor suksess med å arrangere Globalløp. Da kan du få  
foreldre, besteforeldre og andre slektninger og bekjente til å sponse noen kroner for 
hver runde du går eller løper. Desto flere runder du klarer, desto mer penger får du inn 
til Globalaksjonen. Er det snø, kan dere ha skiløp. Eller hva med svømming? Husk å 
oppgi hvor lang en runde er slik at sponsorene kan regne ut en passe sponsesum. 

Sponsorskjemaer, verktøy for registrering av globalløp, startnummer og så videre  
finner du på www.globalløp.no og www.globalaksjonen.no 

http://www.globalløp.no
http://www.globalaksjonen.no


Kjære speiderleder        Oslo, juni 2017

KFUK-KFUM Global arbeider for menneskelig verdighet i mange land. I denne omgang  
fokuserer Globalaksjonen på Sri Lanka, der vi blant annet bruker spare- og i 
nvesteringsgrupper som metode for å stoppe fattigdom. Mange lever i drepende fattigdom og 
metoden klarer å løfte folk ut av denne umenneskelige situasjonen og bygge en ny virkelighet 
der folk opplever at de har nok ressurser til å sende barna på skole og kjøpe medisiner når 
noen i familien blir syke. Sammen bygger vi global rettferdighet og fred.

Det er mange kriser i verden. Mange er på flukt fra fattigdom og konflikt. Vi vil bygge en  
verden der folk føler trygghet i alle land. KFUK og KFUM er blant verdens største  
organisasjoner og har avdelinger i 120 land. Sammen med våre partnere KFUK og KFUM  
jobber vi med både økonomisk rettferdighet, miljø- og klimarettferdighet, demokratiske  
rettigheter og rettferdig fred. Alt arbeid for rettferdighet er fredsarbeid, og et svar på Jesu 
utfordring: Det dere gjør mot en av disse mine minste, det gjør dere mot meg. 

Jesus sier: Elsk hverandre. Elsk deres fiender. På Sri Lanka er det spenninger mellom 
folkegruppene. KFUK og KFUM klarer å involvere ulike grupper og spre sitt praktiske 
budskap om forsoning og kjærlighet. De aktivitetene som kommer i stand som et resultat av 
Globalaksjonen gir barn, unge og voksne kunnskap og ferdigheter som setter dem i stand til å 
kjempe for egen verdighet og skape sitt eget levebrød. Det hadde vært umulig uten ressurser 
som blant annet KFUK-KFUM-speiderne har samlet inn. Jobben er ikke fullført. 

Hjertelig takk for at dere tar i et tak for Globalaksjonen. Gratulerer med innsatsen. Det er  
fantastisk at vi gjennom vår aksjon er med og stopper fattigdom. Gud har skapt Sri  
Lanka med store rikdommer. Korrupsjon og urettferdig politikk har skapt fattigdom og krise. 
Heldigvis er problemene menneskeskapt. Da kan vi også stoppe dem. For å klare det må vi 
fortsette det gode samarbeidet mellom speidere i Norge og våre KFUK-KFUM partnere ute i 
verden. 

Vi er trygge på at våre partnere setter barn, ungdom og kvinner i stand til å skape forandring.  
Takk for at dere står sammen med oss i kampen for global rettferdighet og fred!  

Sammen kan vi klare dette! Hurra for engasjerte speidere og speiderledere. 

Dere er alltid beredt til å ta i et tak for andre! 

    
   

Vennlig hilsen  

Fredrik Glad-Gjernes
KFUK-KFUM Global
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