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Futurareisen har startet

Landsleir er
KFUK-KFUM-speidernes
største og viktigste
arrangement.

OM MINDRE ENN ETT ÅR møtes vi til landsleir i Trøndelag. Leiren har

fått navnet Futura, og jeg gleder meg stort til å være med på å skape
verdens beste fremtidsplanet. For hvem er vel ikke bedre skikket til
å gjøre det enn 6000 speidere? Sammen skal vi i tiden før, under
og etter leir leve opp til leirens motto: finne – forme – forandre og
sammen gjøre både planeten vår og fremtiden vår litt bedre.
JEG ER SIKKER PÅ at Futura blir en spennende reise hvor innovasjon,
bærekraft, vitenskap og ikke minst speiding vil stå i sentrum. Og den
reisen begynner allerede nå. I august ble aktivitetsboks Futura sendt
ut til alle gruppene. Jeg håper boksene har funnet veien rundt til
grupper over hele landet og at spente speidere har fått være med å
åpne den.
I BOKSEN FINNER DERE forhåndsoppgaver, forhåndsfres og hemmelige koder som dere kan bruke i speiderarbeidet utover høsten og
våren. Forhåpentligvis er aktivitetsboksen og oppgavene med på å
bygge forventninger både blant speidere og ledere. Husk at du som
leder kan være med på å bygge positive forventninger og engasjement
hos dine speidere!
SELV OM BARE TANKEN på landsleir kan vekke gleden og iveren hos

mange av våre speidere, må vi også huske på at mange av dem ikke
har deltatt på en så stor leir og derfor ikke vet hva en landsleir er. Da
er det vår oppgave som ledere å informere dem og gjøre dem forberedt
til leir.
LANDSLEIR ER KFUK-KFUM-speidernes største og viktigste
arrangement. Landsleir er også en stor dugnad som baserer seg på
alle våre frivillige krefter. Noen har tatt på seg store oppgaver, mens
andre igjen kan bidra med mindre og tidsbegrensede oppgaver frem
mot og under leiren. Hva har du tenkt å bidra med? Sjekk ut mulighetene på futura.kmspeider.no.
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PLANLEG G IN G

Start høstens planlegging med ferdige semesterplaner.
Oppdager- og stifinnerprogrammet har semestermerker som
skal forme en ramme for semesteret og gi lederne ideer for
møter og turer. For oppdagere anbefaler vi denne høsten
planen for semestermerket Opp. For stifinnere anbefaler vi
planen for merket Ild.
TEKST > Håkon Skahjem //

OPP FOR OPPDAGERE
En liten oppdager trenger å klatre litt for å
se verden bedre iblant. På de nye høydene
ser oppdageren ting fra et nytt perspektiv.
Semestermerket Opp skal inspirere til å klatre oppover, utvide perspektivet og nå nye
høyder. Dette semestermerket passer best på
høsten. De obligatoriske aktivitetsmerkene er
Astronomi og Klatre.

ILD FOR STIFINNERE
Semestermerket Ild legger vekt på bål, ild,
brannvern, håndtering av kniv samt førstehjelp. Semestermerket Ild er planlagt for å
tas på høsten. For å få semestermerket må
stifinneren ta aktivitetsmerkene Førstehjelp
og Fyr og flamme. Dette semestermerket
hører sammen med semestermerket Vann
som da skal tas på våren etter dere har tatt
merket Ild.

4 // LEDERFORUM // 3-2017

TA UTGANGSPUNKT i ferdige semesterplaner når dere skal planlegge.

Semesterplanene inneholder ferdige møteforslag med aktiviteter og ressurser
du som leder kan lese for å bli bedre kjent med temaet dere skal jobbe med.
Mange av aktivitetene inneholder fiks ferdige ark som kan skrives ut og brukes
på møtet.
Ingen speidergrupper er like og alle har ulike utgangspunkt og behov. Noen har
flere møter enn andre. En gruppe kan satse på å være ute nesten hver gang, en
annen gruppe kan ikke det. Forslagene til semesterplaner må derfor tilpasses
lokale forhold.
HVORDAN BRUKE SEMESTERPLANENE

Semesterplanene er bygd opp etter kravene fra semestermerkene og inneholder
punktene fra speiderstigen. Aktivitetsbanken utvides hele tiden med flere aktiviteter og ressurser som kan brukes av ledere. Der kan du søke etter de aktivitetene eller aktivitetsmerkene du ønsker å jobbe med.
Hvis du vil starte med ferdige semesterplaner finner du alle merkekrav og møteforslag samlet i en PDF. Den finner du ved å gå på kmspeider.no, så velge fanen
speiderprogram og så trykke på den aldersgruppe du skal planlegge for. Der finner du alle semestermerkene og lenke til alle dokumenter samlet for semestermerket. Dette kan være veldig nyttig hvis du ønsker å se gjennom eller ta med
planleggingsarbeidet til en speiderhytte uten god internettdekning.

TA I BRUK
MØTEPLANLEGGEREN
MED MØTEPLANLEGGEREN kan du planlegge et møte eller en tur

gjennom å legge til aktiviteter og merker, skrive inn mer informasjon og ting du må huske, lagre siden på din profil, og siden skrive
ut eller sende møtet til andre ledere. Vi håper dette blir et viktig
verktøy for ledere i planleggingen av speidersemesteret.
BRUKERNAVN OG PASSORD er det samme som for innlogging i

medlemssystemet Hypersys. Møtene lagrer seg automatisk underveis. Du kan velge å skrive ut møtene eller lagre dem som PDF og
sende de til dine medledere (bruk utskriftsknappen og velg lagre
som PDF).
NÅR DU SURFER RUNDT i aktivtetsbanken kan du lagre dine
favorittaktiviteter eller merker underveis ved å trykke på stjernen.
Inne i møteplanleggeren vil du finne igjen dine favoritter som du
har markert i aktivitetsbanken.

NER DU PÅ
GGEREN FIN
MØTEPLANLE
LEGGER.
O/MOTEPLAN
.N
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E
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E
P
S
M
K
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LEDERE

Vil du
skape
fremtidens
speiding?

Vil du gjøre speidermøter bedre?
Eller vil du gjøre det mer attraktivt
å være leder? Har du erfaringer og
kunnskap som kan være med på å
gjøre speiding bedre for alle i hele
Norge? Da ser vi etter deg!

Anita Yvonne Rønning Bach
syns det var givende og gøy å
sitte i Snøuglepatruljen.
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TEKST > Ragnhild Erevik Fosse //
FOTO > Dave Bird //

D

Det finnes mange muligheter for de som ønsker å
engasjere seg på nasjonalt nivå. Da får du mulighet
til å jobbe med spennende saker og bidra til organisasjonens utvikling på viktige områder. Anita Yvonne
Rønning Bach (34) har erfaring fra flere utvalg og komiteer på nasjonalt plan. Den siste erfaringen fikk hun
som medlem av Snøuglepatruljen som hadde i oppgave
å lage nytt speiderprogram. – Det var en veldig stor
oppgave, og en veldig viktig oppgave, forteller hun.
Hun syns oppgave var både givende og gøy. – Det er
morsomt med diskusjoner for å komme frem til gode
løsninger. Alle jobbet godt sammen og hadde riktig
fokus underveis. Det var fint å jobbe sammen når alle
hadde et felles mål å jobbe mot og en felles interesse
om å gjøre speiderprogrammet enda bedre.
EN GOD MIKS

En av fordelene med å sitte i utvalg på nasjonalt plan er
at man blir godt kjent med nye mennesker. – Alle medlemmene i Snøuglepatruljen hadde ulik erfaring med
speiderarbeid, utdannelse og arbeidserfaring. Vi var
veldig forskjellige i alder og fra ulike steder i landet.
Utvalget møttes flere ganger i Oslo, men medlemmene
måtte også jobbe godt mellom møtene.
– På den måten hadde vi tid til de gode og effektive
diskusjonene som bidro til at vi alltid kom oss fremover.
Vi fordelte også ansvar mellom oss, der alle fikk jobbe
med det de ønsket å jobbe med, og som de var gode på.
Det skapte god motivasjon for alle.
ENKLERE Å VÆRE LEDER

Selv var det et personlig ønske om å gjøre det enklere
å være speiderleder som gjorde at hun sa ja til å være
med å skape det nye speiderprogrammet. – Jeg har
vært speider siden jeg var fem år og jobbet masse med
å planlegge møter for speidere i ulik alder, både alene
og sammen med andre. Jeg ville det gjøre det lettere for
folk, både med og uten speiderbakgrunn, å drive speiderarbeid ute i Norge.
Å få brukt sin egne speidererfaring inn i arbeidet var
motiverende for Anita. – Det var fint endelig å få satt
sine egne erfaringer ned på papiret slik at andre kan
dra nytte av det. Det er så fort gjort å ta alt du gjør i
speiderhverdagen som en selvfølge. Etter mange år
som speiderleder besitter man ofte mye kunnskap, men
dette er kunnskap man fort glemmer kan være viktig for
andre.

et speiderprogram som kan glede mange andre. Det var
også givende å være med i et utvalg der alle jobbet for
å nå et felles mål. Underveis fikk jeg også ryddet opp
og strukturert den kunnskapen jeg sitter med, jeg fikk
erfaring med struktur og skriftlig utforming og et nytt
punkt å sette på CVen knyttet til frivillig arbeid.
For Anita gikk det fint å kombinere innsatsen i
Snøuglepatruljen med jobb og familie. Hun oppfordrer
de som tenker på å engasjere seg til å hoppe i det.
– Ikke tenk for mye før du takker ja. Stol på at den som
spør deg har troen på at du kan bidra med noe viktig.
Det vil alltid være positivt uansett hvilket utvalg du
sitter i. Det viser at du engasjerer deg, at du er villig
til å bruke din egen fritid for andre og du lærer masse
underveis. Jeg jobber med bemanning og rekruttering
til daglig, og brenner for at frivillig arbeid skal ha en
enda større betydning på arbeidsmarkedet enn det har
i dag.

MANGE MULIGHETER
Alle ledige verv finner du på kmspeider.no/ledigeverv.
Her kan du søke om å sitte i utvalg eller lese mer om
de forskjellige mulighetene. Du trenger ikke å bli spurt
av andre om å sitte i et utvalg, vi ønsker gjerne at folk
melder sin interesse selv.
FIRE LEDIGE PLASSER I PROGRAMUTVALGET

Programutvalgets formål er å utvikle materiell og programtiltak som utfyller speiderprogrammet. Utvalget
har ansvar for å finne kampanjer og prosjekter som hjelper grupper og kretser til å bruke speiderprogrammet,
øke samfunnsengasjementet, og gi speiderne opplevelser for livet. Som medlem i utvalget kommer du til å få
utvikle og gjennomføre kampanjer, arrangementer og
prosjekter. Samtidig får du større kjennskap til KFUKKFUM-speiderne på nasjonalt nivå, og du har mulighet
til å påvirke hvordan organisasjonen skal jobbe med
speiderprogrammet.
FIRE LEDIGE PLASSER I LEDERTRENINGSUTVALGET

– IKKE TENK FOR MYE

Ledertreningsutvalgets formål er å vedlikeholde
ledertrening i tråd med forbundets mål, strategier og
tiltaksplaner. Utvalget har ansvar for å oppdatere kurs,
kursmanualer og kursmenyen ved behov. Utvalget skal
også bidra til å finne nye kursholdere og oppdatere
kursholderbasen på nasjonalt nivå sammen med ledertreningsansvarlig på forbundskontoret. En annen viktig
oppgave er å informere kretser og grupper om forbundets ledertrening og kursmeny.

Hun synes også hun fikk mye tilbake selv for innsatsen
hun la ned. – Jeg fikk mulighet til å være med å skape

Søk innen 1. oktober på kmspeider.no/ledigeverv.
LEDERFORUM // 3-2017 // 7

LEDERK O N F E R A N S E N

HAR DU MELDT DEG PÅ
LEDERKONFERANSEN?
Et fullspekket program venter på deg når den helt
nye konferansen for rovere og ledere går av stabelen siste helgen i oktober. Påmeldingsfristen er rett
rundt hjørnet. Har du meldt deg på?

PÅ LØRDAGEN vil det være 13 kurs du kan velge mellom, så
her er det noe for alle. Du kan velge mellom heldagskurs i førstehjelp, sikkerhet og beredskap og klatrekurs hvor du kan ta
brattkort. Hvis du heller vil få med deg flere kurs bør du velge
mellom halvdagskursene: rekruttering av ledere og speidere,
hvordan man kan bygge en mangfoldig organisasjon, kortere
klatrekurs, tegnspråk, barn med adferdsutfordringer, administrativ gruppeledelse, merkekurs og livredning i vann. Lørdag
kveld vil det bli en flott festmiddag med underholdning. Så
pynt gjerne speiderskjorta litt ekstra denne kvelden. Senere
på kvelden vil det blir et spennende natteventyr etterfulgt av
kveldssamling. Vi anbefaler å ha med hodelykt!
VI STARTER SØNDAGEN med en viktig økt om hvordan vi kan
gjøre speidingen tryggere og forebygge grenseoverskridende
atferd i speidergruppa. Etter det vil vi dele oss i to grupper,
hvor den ene gruppa er for de som er interessert i å høre mer
om landsleiren vår Futura som skal være rett ved hotellet vi
bor på. Det blir en del nyttig informasjon og en ekskursjon til
leirområdet. Alternativt kan du velge å være med på workshop
hvor vi skal lage verdens beste aktivitetsløype, og du vil få med
deg helt konkrete tips til speideraktiviteter til speidermøter og
turer fremover.

TEKST > Elise Irene Kjelling //
FOTO > Lars T. Røraas //

VI ÅPNER LEDERKONFERANSEN med foredrag av Karin
Fevaag Larsen fra Ny Giv, som er en av landets mest etterspurte foredrags- og kursholdere. Gjør deg klar for et spennende, fargerikt og inspirerende foredrag med mye humor og
ord til ettertanke. Etter foredraget er det tid for kveldsguds
tjeneste i Lånke kirke som ligger rett ved leirplassen til Futura.
Den ligger kun en 25 minutters spasertur fra hotellet. Det vil
bli satt opp buss for de som trenger det.

være lærerikt, utfordrende og gøy. For å trives og utvikles i
lederrollen er utvikling og et støttende lederfelleskap viktig.
Lederpleie er noe man lett glemmer fordi det alltid er så mye
annet å gjøre. Lederkonferansen er en god anledning til å ta
turen sammen med alle ledere og rovere i speidergruppa for å
skape et enda bedre felleskap og for å lære noe nytt.

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
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Mer om programmet og påmelding finner du
på kmspeider.no/lederkonferansen.

TEMA FOR
KONFERANSEN:

Ungt lederskap
– voksent nærvær

LEDERKONFER

ANSEN 2017

Rovere, assi

stenter og le

27.–29. ok

dere.

tober.

Scandic Hel

l, Trøndelag.

2500,–.
15.septembe

r.
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>LANDS-

KJÆRE SPEIDERLEDER!

HAR ORDET

NÅR DU LESER DETTE er nok en

S T Y R E T

sommer med mye god speideraktivitet forbi. Mange grupper har vært
på NSF sin landsleir i Bodø, noen på
Spejdernes Lejr i Danmark, noen har
vært på større eller mindre turer med
gruppen og vi har hatt over 60 deltakere på Norsk Roland.
MANGE LEDERE har lagt ned mange

timer frivillig arbeid for at våre unge
medlemmer skal få gode, trygge speideropplevelser. Vi er veldig stolte av
dere.
NÅ ER VI OVER i et nytt semester,
og nye opplevelser skal forberedes
og skapes. Dette er opplevelser som
ikke kan skapes alene. For at en
enhet, gruppe eller krets skal fungere optimalt er vi som organisasjon
avhengige av at vi støtter hverandre.
Kjernen i det er gode lederfellesskap.

>GENERAL-

S E K R E TÆ R E N S

HJØRNE

VI TROR AT speiderne har det bedre

når lederne har det bra. Bruk derfor
litt ekstra tid på å skape eller vedlikeholde ledermiljøet i gruppa eller
kretsen. Verdens KFUK har siden
forrige verdenskonferanse fokusert på
temaet intergenerasjonelt lederskap.
Dette er også noe som vi i KFUKKFUM-speiderne kan ta med oss.
Unge ledere kan hente mye fra mer
erfarne ledere og erfarne kan hente
inspirasjon og nye ideer fra yngre
eller ferskere ledere i fellesskapet.

hente inspirasjon og kanskje lære
noe nytt i løpet av lørdagens kurs og
workshops. Her er forholdene lagt til
rette for en fin helg med erfaringsutveksling og påfyll. Vi håper så mange
som mulig tar turen til Trøndelag, og
gleder oss til å se deg der!
Speiderhilsen
Gunvor, landssjef, og
Sindre, viselandssjef

SENERE I HØST inviterer forbundet
alle rovere, assistenter og ledere på
Lederkonferansen i Stjørdal. Dette vil
være en arena for å senke skuldrene,

TAKK FOR TILLITEN!
ETTER NOEN OG FEMTI lederarti-

kler som redaktør for Lederforum,
og mange år med andre oppgaver,
har jeg nå fått muligheten til å være
generalsekretær for denne fantastiske organisasjonen. Jeg er glad og
takknemlig, for dette er en oppgave
jeg gleder meg veldig til. Jeg ser
frem til å samarbeide enda tettere
med landsstyret, ansatte, ledere og
andre frivillige, og sammen jobbe for
å skape resultater og nå de målene vi
som organisasjon har satt oss.

> Svein Olav Ekvik,
generalsekretær //

Fellesskap som viser at innsatsen til
hver enkelt leder er verdsatt og viktig.
Fellesskap som gir samhold, læring
og energi.

I TIDEN FREMOVER vil det være vik-

tig å gi nytt program, ny ledertrening
og medlemssystemet Hypersys tid og
rom til å sette seg og bli ordentlig tatt
i bruk i alle deler av organisasjonen.
Program og ledertrening skal også
gjennom en grundig evaluering i
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2018–2019. Sammen med forenkling av administrasjon og rutiner, er
dette viktige fundament for at dere
som ledere skal ha gode verktøy og
forutsetninger for å drive godt speiderarbeid. Derfor har vi også fokus på
å jobbe kontinuerlig med forbedringer
og videreutvikling. Vi retter også blikket fremover mot landsting i 2019 og
er så vidt i gang med et spennende
arbeid som skal lede frem til ny strategi gjeldende fra 2020–2025.
VI HAR MYE å glede oss til! I oktober
kommer lederkonferansen, der ledere
og rovere møtes for å delta på seminarer, kurs og utveksle erfaringer,
og bli kjent med hverandre. Dette
blir høstens høydepunkt for deg som
leder. Og samtidig får du muligheten
til å besøke leirområdet til neste

års landsleir – Futura! Jeg håper
du benytter anledningen til å delta
denne helgen.
LANDSLEIREN SKAL også ha sin første stabssamling i høst. Vi er nå midt
inne i en periode der det er fokus på
mobilisering av organisasjonen og
rekruttering til komiteer og andre
oppgaver som skal løses til denne
store dugnaden som landsleiren er.
Har du ikke allerede en oppgave på
landsleiren, oppfordrer jeg deg til å
melde din interesse. Sjekk ut hvilke
ledige verv og oppgaver landsleiren
har behov for på futura.kmspeider.no.

ANDAKTEN
TEKST > Helge Nylenna //
FOTO > Magnus Holm //
Denne andakten er fra den nye
andaktsboka for vandrere.

FLISEN OG BJELKEN
Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye
legger du ikke merke til? Og hvordan kan du si til din bror:
«Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!» du som ikke ser bjelken
i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye!
Da vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye.
									
Lukas 6, 41-42
Det virker som det ligger naturlig for oss mennesker å dømme andre.
Et gammelt ordtak sier at «egen lykke er bra, men andres ulykke er
heller ikke å forakte». Kanskje vi føler oss som bedre mennesker dersom vi forestiller oss at andre rundt oss ikke er like bra som oss selv?
Å dømme andre virker både mer tilfredsstillende og lettvint enn å
prøve å forstå seg selv, se hvilke styrker og svakheter en selv bærer
med seg. Når Jesus sier at vi ser flisen i en annens øye, men ikke bjelken i vårt eget, mener han at vi dømmer andre for fort, uten å ha tatt et
oppgjør med våre egne feil og mangler.
Problemet med å se andres flis og ikke egen bjelke, er at vi møter oss
selv i døra veldig fort. Trolig er jeg ikke noe særlig bedre enn sidemannen. Det blir som gutten som baksnakket en fra klassen: «Han er så
feig, tør ikke si ting rett ut til meg».

V I B E R FOR
•

•
•
•

Semesterstart og alle speidere
og ledere som er klare for en ny
speiderhøst.
Globalaksjonen og bidrag til
KFUK på Sri Lanka.
Lederkonferansen i oktober.
Oslo, Rogaland, Romerike, Sogn
og Fjordane og Telemark kretser.

V I TA KKER FOR
•
•

•

Vellykkede sommerleirer og turer
som har gitt opplevelser for livet.
Alle som får mulighet til å starte
som KFUK-KFUM-speidere i
høst.
Speidere og ledere som har
stått på for å gi speidere gode
sommerminner.

Kanskje du har hatt en dag hvor du føler deg sur og gretten, og akkurat
på denne dagen er det alle andre rundt deg som er idioter?
I en kjent fortelling hører vi om Jesus som stopper steining av en
kvinne ved å si: «Den som er uten synd kan kaste den første steinen».
Det ender med at ingen kaster. Kanskje kan vi stille oss det spørsmålet
før vi dømmer andre? Kan jeg kaste den første steinen?
Evangeliene er fulle av fortellinger om ulike menneskers møte med
Jesus. En fellesnevner er at Jesus møter alle typer mennesker med
åpenhet og fordomsfrihet. Den blinde Bartimeus, som andre prøver
å få til å holde munn. Kvinnen ved brønnen, som kanskje har levd et
utsvevende liv. Den rike Sakkeus, som folket avskyr. Jesus løfter de
utstøtte opp, og gir dem verdighet og respekt. Jesus utfordrer oss til å
møte mennesker på samme måte som ham.
Vennskap og fellesskap blir sjelden bedre av å dømme hverandre. Men
ved å løfte frem hverandres styrker og positive egenskaper får vi rom
til å vokse og blomstre. Å dømme andre er å bryte dem ned, å gi andre
god selvfølelse bygger opp. Eller for å si det på en annen måte: «Dom
som sier dom er domme, dom er domme, dom».
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ROVERSI D E R

TØFFARE ENN TOGET!
Roverlandsleir er staden der
roverar frå heile Noreg samlast for
ei veke med teltliv, leirbål, bading,
kroer og mykje anna gøy. Dette er
staden der ein møter igjen gamle
venar, og får mange nye.
TEKST > Ingrid Marie Ørland //
FOTO > Lars T. Røraas //

ÅRETS LEIR, ØST 2017, blei heldt 14.–21.
juli på Nordtangen, KFUK-KFUM-speidarane
sitt nasjonale speidarsenter. Det ligg på austlandet, ved Gran på Hadeland. Temaet for
leiren var «Tøffere enn toget», og me kan trygt
seie at leiren levde opp til det.
LEIROMRÅDET VAR delt inn i tun, der grupper frå ulike delar av landet budde saman.
Her laga me mat i lag og blei godt kjent med
kvarandre. Tuna blei innreidd med det ein
treng for ei veke på leir. Lavvoar og mattelt
blei satt opp, bord blei bygd og sofaar sett på
plass. Tunet vårt hadde til og med trampoline!
Nordtangen er jo også det perfekte leirsted,
med ein stor grasmark til tuna. Når det er fint
vêr er det supert å vere rett ved eit vatn med
badeplass. Me kan trygt seie at vêrgudane
var på vår side. I løpet av heile veka regna det
berre ein gong, elles var det strålande sol.
Skjerfskillet var på plass, med andre ord.
KLOKKA HALV ÅTTE runga sekkepipespelet

over heile leiren. Så starta dagen med flaggheis og frukost i fellesteltet. På roverlandsleir
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er det mykje kjekt program, men det er mindre
travelt enn på ein vanleg leir. Som rover styrar
ein meir sjølv, og kan ta livet med ro. Men
så gjer me mykje rart også då. I tillegg til dei
typiske frespunkta som å bytte klede med motsett kjønn, gå samanbunden med ein annan
rover, bade og vaske do, måtte me mellom
anna ta selfie med ein konduktør på toget frå
Gran og løpe rundt i ein butikk og leike tog.
I LØPET AV LEIREN hadde me også Globalløp,
strandfest og trekamp med teorioppgåve, postkassebygging og hinderløype. Om kvelden var
det leirbål og temakroer, og så var det på tide
å seie god natt og finne fram soveposen. Men
før sengetid stod alle saman i pussekroken og
pussa tenner medan me høyrde på god nattsongar. Det var veldig koseleg, og kanskje starten på ein ny tradisjon?
EIT AV HØGDEPUNKTA på leiren var haiken.

Det var tre ulike haikar. Ein kort, ein litt lengre
og ein ekstremt lang. Vêret var perfekt, og
humøret på topp medan me gjekk. Alle som
gjekk haik kom fram til same overnattingsstad ved eit vatn, noko som tyder mykje mygg.

BLI MED PÅ

ROVERBALL
I november blir det roverball i
Stryn. Det blir ei fantastisk og
sosial helg fylt med aktivitetar
som Davids leikestund, dansekurs, fjelltur, gudsteneste og
mykje anna kjekt. Høgdepunktet
blir festmiddag og dans i fin
stasen. Dette er definitivt noko
som må opplevast!

1

2

1 SPORTY: Roverane løp Globalløp
til inntekt for KFUK-KFUM Global.

ROVERBALL 20
17

2 SOSIALT: Roverlandsleir er staden der ein
møter igjen gamle venar, og får mange nye.

Roverar.
10.–12. no

3: HYGIENE: Kveldskos i pussekroken.

vember.

Storsunde sk
ule,
Stryn.

4: TUR: Eit av høgdepunkta på leiren var haiken.

Me følte oss etter kvart nokså etne opp av
knotten. Likevel var det god stemning rundt
grillane og med ulike leikar i skogkanten, spesielt under ein heftig runde hi-ha-ho.

390,–.

3

Innan 22. ok
tober på
kmspeider.n
o/arrangem
enter.

ROVERLANDSLEIR ER utruleg gøy! Her møter

ein venar frå heile landet, og får mange nye i
løpet av ei veke fylt av mykje moro. Men som
det blei sagt på eit av leirbåla: Det verste med
å vere på leir er å dra heim, og det beste er å
kome heim. For det er jo litt godt å kome heim
også etter ei veke på leir, sjølv om det alltid
er trist når ein skal dra. Men så kan ein gle
seg til neste, og eg anbefaler alle i roveralder
å vere med på ny roverlandsleir om to år. Eg
siterer frå leirsongen: Roverlandsleir skapar
minne som aldri vil døy.

4
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FORBUNDSNYTT
Behov for dyktige ledere til JAMBOREE I USA
Søknadsfristen til jamboreen i USA er 1. november, men uvanlig mange speidere har søkt tidlig om å være med. Derfor er vi nå opptatt av å få med mange
dyktige ledere slik at vi kan lage tropper for speiderne som vil være med.
For roverne og lederne som vurderer å søke som IST (internasjonal stab) ber
vi om at de også vurderer å være med i en bra troppsledelse. Det er fullt mulig
å søke om å være leder sammen med noen du kjenner godt fra før, og vi har
definert at alle ledere skal være født før 2000-tallet, slik at lederne har fylt 18
år også på de første troppsturene og er litt eldre enn speiderne. Uansett er det
viktigst med god motivasjon, positiv innstilling og et ønske om å lage bra speiding for troppen.
Er du interessert i å være med som leder på jamboree i USA?
Les mer og søk på jamboree2019.no.

NYE PATRULJEFØRERKURS LANSERT
De nye patruljeførerkursene, Grunnkurs og
Videregående kurs patruljefører, er klare til å tas i
bruk. Grunnkurset tar for seg patruljedrift og møteplanlegging mens det videregående kurset fokuserer
på å ta ledelsen i planlegging og gjennomføring av
patruljetur.
Nytt er det at kursene har tydelige læringsmål som er
obligatorisk, samtidig som valg av gjennomførings
måte gir rom for lokale tilpasninger og å spille på
styrken til kursledelsen. Oppleggene har det siste
året blitt grundig testet i flere kretser, og det er alt
satt opp flere kurs utover høsten. Kursheftene finnes
til nedlastning på kmspeider.no/peffkurs.

Ledige stillinger
Forbundskontoret søker to kommunikasjonsmedarbeidere
Da teamleder for kommunikasjon og markedsføring har gått over i ny rolle, og
vår kommunikasjonsrådgiver skal ut i foreldrepermisjon søker vi nå etter to
kommunikasjonsrådgivere. Den ene stillingen er en fast stilling på 100 %, og
den andre et vikariat i 100 % stilling.
Stillingene inngår i organisasjonens kommunikasjons- og markedsføringsteam
på to personer, og har intern og ekstern kommunikasjon som sine hovedoppgaver. Vi søker etter deg som har lyst til å jobbe med et bredt spekter av
kommunikasjons- og markedsføringsoppgaver.
Les mer og søk på kmspeider.no/ledigestillinger. Søknadsfrist 21. september.
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Speiderbutikken søker to
timeansatte butikkmedarbeidere
Ønsker du en fleksibel jobb med mulighet for utvidelse på sikt? Stillingene vil passe spesielt godt
for studenter eller andre med en fleksibel ukeplan.
Stillingens størrelse er ca. 4 timer fast per uke fordelt
på to dager. Mulighet for ekstra arbeid under arrangementer som NM i speiding og landsleiren Futura
i 2018, samt ved spesielle prosjektoppgaver og i
sesong med høyt press.
Les mer på kmspeider.no/ledigestillinger.
Søknadsfrist 17. september.

Speidermuseet etterlyser:

KJENTE DU
PUS BRODAL?
Er det noen der ute som kjente Pus Brodal? Eller
Anne Margarethe Brodal, som hun egentlig het.
Hvem kjenner ikke sangene «Det er en fin ting å
vinne venner», «I den mørke kveld», eller «Har
du gått og vasset klissvåt». Alle er skrevet av Pus
Brodal, og hun har mange flere i speidersangboken
vår.
Pus Brodal skrev ikke bare sanger, men også
mange dikt, salmer og prologer.
Norsk speidermuseum er interessert i å samle all
dikningen til Pus Brodal. Vi tror vi har det meste
i den nye diktboken Skatten på bunnen, som
akkurat er ferdig. Men også alt som er skrevet om
henne og bilder av henne, er ønskelig. Og det aller
beste, hvis du kjente Pus, skriv noen ord om henne
som privatperson. Bilder vil bli kopiert og sendt i
retur. Annet materiell blir også sendt i retur hvis
ønskelig.
Materiell sendes til Norsk speidermuseum,
Storgaten 3, 0155 Oslo.
E-post: post@speidermuseet.no.

Banevokterne er gull verdt!
29.april er Banevokterne i arbeid over hele Nordtangen. Fire snekrer garasje
til ny plenklipper, en graver hull til «fettfelle-ringene», snart kan to fylle på
pukk rundt dem. Tre feller den store grana og noen bjørker bak hovedhuset, fire
vasker ulike steder inne, tre tar ut aske fra bålplassen, før de starter å brenne
greinene fra nyhogde trær, to sager og kløyver ved, to bærer tørr ved inn i vedskjulet, to reparerer noen av hindrene i hinderløypa, to plukker søppel og tre
lager lunsjen på kjøkkenet. Stor takk til Banevokterne, rovere fra Vestlandet
og Østlandet. Takket være dere, får vårt kjære speidersenter det vedlikeholdet
som trengs. Dere er gull verdt!
Tekst: Haldis Østby

Interesse for strategi eller nye inntektsaksjoner?
Høsten 2017 igangsettes to nye spennende prosesser
i KFUK-KFUM-speiderne. Det ene er arbeidet med det
som skal bli KFUK-KFUM-speidernes nye langtidsstrategi
for perioden 2020-2025, og det andre er arbeidet med å
modernisere forbundets inntektsaksjon og finne alternativ
inntektskilde til dagens kalendersalg. Begge organiseres
som arbeidsgrupper som rapporterer til landsstyret. Ny
strategi skal vedtas på landsting i 2019.

Mer informasjon, mandat, rammer for arbeidet og
søknadsfrist finner du på kmspeider.no/ledigeverv.
Er dette noe for deg, eller kjenner du noen som kan ha
interesse for å delta i en av disse arbeidsgruppene?
Meld din interesse på post@kmspeider.no.
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L AN DSLE IR

VI GJØR OSS KLARE FOR

30. juni til 7. juli neste år møtes vi til landsleir i Trøndelag.
Men allerede nå er det tid for å forberede seg til Futura med
forhåndsoppgavene i aktivitetsboksen.

TEKST > Tord Pedersen //
HAR DERE BEGYNT å tenke på hva speidergruppa
skal ha med på oppfinnertorget? Eller har dere
begynt å utforme deres egen Futuralov? Er patruljene og roverlagene i gang med forhåndsfresen?
Eller vil dere legge de kreative hodene deres
sammen og finne på en oppfinnelse som skaper
god stemning og sprer godt humør på leirområdet
deres? Oppgavene er gitt - det er bare fantasien
som setter en stopper for hvordan dere løser dem.
I august ble aktivitetsboks Futura sendt ut til alle
gruppene. Boksen inneholder materiell og spennende oppgaver speiderne og lederne kan arbeide
med frem til neste års landsleir. Formålet er at
deltakerne skal være godt forberedte på leirliv og
leirens motto: finne-forme-forandre.

Å FÅ DRA PÅ LANDSLEIR er ofte høydepunktet i
speidertiden for mange, og skaper livslange
minner. For å bygge opp forventninger og glede
i forkant av neste års landsleir, har alle speidergrupper med medlemmer født i ‘07 og eldre fått
aktivitetsboksen i posten.
GRUPPEOPPGAVENE forbereder speiderne på
samvær og sosiale felleskap gjennom samarbeid
og planlegging i speidergruppa. Andre oppgaver
gir patruljer og roverlag kreative utfordringer på
nevenyttighetsteknikker, mat, leirutstyr og andre
speideraktiviteter. Og ikke minst får patruljene og
roverlaget brynet seg på kodeoppgaver. Vi har forsøkt å favne bredt slik at det finnes noe for enhver
smak med hensyn til vanskelighetsgrad, aktivitet
og interesser.
OPPGAVENE KOMMER TIL å forberede speiderne

for turen til fremtidsplaneten Futura, og kan
løses på speidermøter og turer gjennom året. Alle
oppgaver og materiell som ble sendt i boksen
finner du på kmspeider.no/forhaandsoppgaver.
Der finnes også mer utfyllende informasjon om
oppgavene.

AKTIVITETSBOKS
#Futura2018
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NY GENERALSEKRETÆR
Svein Olav Ekvik (39) er ansatt som ny
generalsekretær i KFUK-KFUM-speiderne.
TEKST > Ragnhild Erevik Fosse //
FOR MANGE ER Svein Olav allerede et kjent ansikt i organisasjonen.
Han har vært ansatt siden 2003, og har hatt mange roller og oppgaver
som har gjort ham godt kjent med speiderarbeidet. Han har hatt sine
hovedoppgaver innenfor kommunikasjon og markedsføring, bl.a. på
nett og i medlemsblader, og som assisterende generalsekretær. Nå
gleder han seg til å ta fatt på jobben som generalsekretær.
– JEG SER FRAM TIL å være med på å videreutvikle organisasjonen og

komme noen steg videre. Det blir spennende å samarbeide med landsstyret, administrasjonen, frivillige og samarbeidspartnere for å få det
beste ut av hverandre, for å nå målene vi har satt oss, og for at flere
skal få oppleve KFUK-KFUM-speiding.
SVEIN OLAV HAR EN FAMILIE med kone og en datter på to år. Han er
glad i friluftsliv, reiser, musikk, god mat, idrett og sitt kjære fotballag
Stabæk. Selv ser Svein Olav tilbake på gode opplevelser i barndommen med erfaring fra både Norges KFUK-KFUM, Norges speiderforbund og hos oss.
– JEG HAR ET STORT HJERTE for KFUK-KFUM-speiderne, og finner

drivkraft og motivasjon i formålet og verdiene våre. Jeg syns det er
viktig å gi barn og unge ansvar og tillit. Som organisasjon skal vi kunne
tilby noe for både kropp og sjel, i et kristent fellesskap.

En grundig prosess
Landssjef Gunvor Meling ønsker Svein Olav hjertelig velkommen som ny generalsekretær.
– Ansettelse av ny generalsekretær har vært
hovedfokus for landsstyret i valgperioden. Det har
vært en grundig prosess, med flere intervjurunder,
caseoppgaver og referansesjekk, som alle på sin
måte har siktet mot å ikke bare finne noen med
kvalifikasjoner som passer, men også få frem
refleksjon bak motivasjonen for søkerne. Svein
Olav kjenner KFUK-KFUM-speiderne godt, og har
på mange måter vært en viktig kontinuitetsbærer
i administrasjonen og organisasjonen over lengre
tid. At han likevel konsekvent henter inn ny kunnskap og kommer med nye perspektiver, og samtidig er åpen og lyttende til andre, bidrar til å bygge
en kultur der det å komme med nye ideer er positivt, og sikrer at vi ikke gror fast som organisasjon.

MED FLERE ÅRS ERFARING i organisasjonen har den nye generalsekretæren også gjort seg noen tanker om hva vi kan lykkes enda bedre
med. – Jeg tror fokus på gode ledermiljøer og lederrekruttering, åpenhet og inkludering, forenkling av administrasjon, og samarbeid vil
være viktig for at vi skal få til ytterligere vekst og enda bedre kvalitet i
arbeidet. Speiderarbeidet skal være gøy for alle, også for lederne!
SVEIN OLAV HAR også begynt å glede seg til landsleiren Futura neste

sommer. Et av hans beste speiderminner har han fra landsleiren på
Røros i 2006. – Jeg husker jeg ble veldig imponert! Det var spesielt å
oppleve en landsleir fra innsiden for første gang. Jeg ble imponert over
at det gikk an å bygge en ny by med full infrastruktur, og på størrelse
med Røros, i løpet av et par dager. For Svein Olav, som motiveres av å
skape resultater sammen med andre, var det inspirerende å se hvordan alle bidro. – Landsleir er en stor dugnad hvor alle har sin oppgave.
Det er veldig gøy å være en del av.
– JEG ER UTROLIG GLAD og takknemlig for tilliten, og for å få mulig-

heten til å være generalsekretær i en så fantastisk organisasjon som
KFUK-KFUM-speiderne, avslutter Svein Olav.
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INTERNA S J O N A LT

MED ROVERE FRA 100 LAND PÅ

VULKANØYA
World Scout Moot er en leir for rovere i alderen
18–25 år. Det arrangeres hvert fjerde år, og i år var
det Island sin tur. På de nesten to ukene leiren varte
ble Island beriket med 5 000 speidere fra rundt 100
forskjellige land, inkludert 30 norske speidere.
TEKST > Hanne Kristine Lybekk //
FOTO > Hanne Kristine Lybekk og Caroline Therese Ekeberg Hop //

ISLAND HAR UNDER oppholdet tilbudt noe av det beste været

man kan få her som turist, solskinn hele tiden. Rundreisen til den
norske kontingenten gikk til Reykjavik, hvor vi sov på en skole. Vi
utforsket byen, besøkte varme kilder, prøvde brødbaking i hotspot,
så på fossefall og geysir. Etter to dager på rundreise, var det på tide
å møte de internasjonale patruljene og bli busset rundt til de 11
forskjellige Ekspedisjonssentrene godt fordelt rundt hele landet.
TIL TROSS FOR at noen fikk oppleve knekte teltstenger, evakuering

til skole på grunn av kraftig vind og en advarsel om vulkanutbrudd
(som ble avlyst), gikk alt på skinner. Fem dager senere var alle samlet på leirstedet Úlfljótsvatn, delt inn etter senter, tribe og patruljer.
Under leiren hadde vi tre deltakere på Youth Forum på Thingvellir,
unge speideres sjanse til å diskutere og foreslå løsninger på verdensproblemer sammen.
SELVE PROGRAMMET på leirstedet Úlfljótsvatn var mer eller min-

dre opp til deg selv. Det var lagt opp til én og to programøkter på de
forskjellige dagene. Her kunne du blant annet utfordre kreativiteten, utforske religioner og prøve mange andre sosiale og spennende
aktiviteter.
I 2018 ARRANGERES Roverway, en europeisk versjon av Moot og
Explorer Belt, så det er gode muligheter for rovere og unge ledere
som ønsker seg en internasjonal opplevelse. Og i 2021 braker det
løs igjen med Moot, denne gangen i Irland! Så begynn å spare allerede nå, eventyrene er der ute, og de vil være verdt pengene!
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EXPLORER BELT 2018
Explorer Belt er en ekspedisjon til et annet land i Europa.
Ekspedisjonen består av en haik på ca. 200 km i 10
dager og i tillegg blir det kulturelle opplevelser noen
dager etter haiken. Haiken gjennomføres i et ukjent
område av lag på to til tre rovere.
Explorer Belt arrangeres sommeren 2018 og vil foregå
på grensen mellom Spania og Frankrike. Bli med på en
utfordrende tur gjennom Pyreneene og kryss grenser.
Rovere.
9.–26. juli 2018.
15 000 kr.
Innen 15. november.

FREMTIDENS
GLOBALAKSJON
TEKST > Bente Pernilla Høye //

ROVERWAY 2018

Bli med på europeisk roverleir i Nederland
neste sommer. Du vil bli kjent med mange
andre kulturer gjennom et par tusen andre
rovere fra Europa. Mye gøy og deling av
erfaringer, kunnskap og ideer er viktige
stikkord. I Nederland er det mye vann, og
Roverway frister med maritime temaer som
seiling og camping på gammel havbunn.
Mottoet for Roverway 2018, «Opposites
Attract», viser til at i et samfunn i stadig
endring, er det alltid minst to sider av en
sak. Underveis skal deltakerne utfordre seg
selv og hverandre til å utforske nye veier
og ukjent farvann, både bokstavelig talt og
i mer overført betydning! Roverway 2018
fokuserer på tre perspektiver: personlig
utvikling, nysgjerrighet og betydningen av å
være en europeisk borger, som vi alle er!

UNDER ÅRETS LANDSTING fikk Landsstyret
og administrasjonen inn mange konstruktive
forslag og ideer til hvordan KFUK-KFUMspeiderne kan jobbe med internasjonale
spørsmål fremover. Særlig ble det poengtert
at mange ønsker et økt fokus på miljøspørsmål og speiding som metode i bistandsarbeid. Innspill har blitt tatt med videre til de
riktige komiteer og utvalg, og resultatene av workshopen på landsting vil dere
nok se flere steder i programmet vårt i årene fremover.
I VINTER BLE DET vedtatt ny organiseringsmodell for KFUK-KFUM Global.
KFUK-KFUM-speiderne er nå likeverdig eier av Global sammen med KFUKKFUM. Tidligere har Globalstyret hatt generalsekretær i KFUK-KFUM som
styreleder, men nå konstituerer styret egen leder, og styremedlemmene blir
valgt inn fra de respektive organisasjonene, og ikke fra organisasjonenes styrer. Derfor er også organisasjonene i gang med nye programavtaler seg imellom. I den anledning er det naturlig å spørre seg hvordan vi skal organisere
Globalaksjonen i fremtiden. Skal vi fortsette med en lang aksjonsperiode,
eller skal vi samle det rundt en kampanjeuke der vi setter alle kluter til?
ER DET FREMDELES et poeng å bruke mye ressurser på å sende ut plom-

beringspinner og innsamlingsbøsser, eller bør vi satse på mer kontantløse
alternativer? Holder det med Stop Poverty-merket, eller burde man hatt et
merke for Globalspeidere? Finnes det andre måter å samle inn penger til
KFUK-KFUM Globals arbeid på enn slik vi gjør det i dag?
For å kunne gjøre valg som har støtte i organisasjonen ber vi nå alle ledere i
organisasjonen om å gi innspill til hva som fungerer godt, og hvordan vi på
beste måte kan gjøre endringer.
Det kan dere gjøre ved å svare på spørreundersøkelsen dere finner på
kmspeider.no/globalaksjonen eller skrive en epost til bente@kmspeider.no.

Rovere.
23. juli–2. august 2018.
Nederland.
6500 ,– pluss reise.
Innen 30. november.

I ÅR SOM I FJOR er det Sri Lanka og spare- og investeringsgrupper som er
tema for Globalaksjonen. Aksjonspakker er sendt ut til alle gruppene.
I midten av bladet finner du et innstikk som handler
om Globalaksjonen. Alt materiell kan lastes ned på
globalaksjonen.no. Der finner dere også andakter,
aktiviteter og møteforslag som vil gjøre det enklere å
formidle hva Globalaksjonen handler om.

Lykke til!
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En speidertur på
20 000 kilometer
Etter 40 dager på tur kunne speiderne på laget
The Misplaced Vikings endelig puste lettet ut.
Etter over 20 000 tilbakelagte kilometere i 23
land var endelig målstreken i Mongolia nådd.
TEKST > Anders Christoffersen //
FOTO > Anders Christoffersen, Henrik
Vagle Dalsgaard og Vegard Pettersen //

FØR SOMMEREN leste du kanskje i Leder
forum om speiderne som skulle delta på billøpet The Mongol Rally. Dette utrolige løpet
er over 20 000 kilometer langt, går gjennom
mange land, over flere fjellpartier og gjennom
lange ørkener. Reglene er enkle: du må kjøre
en forholdsvis dårlig bil, du må samle inn
penger til veldedighet og du har ingen backup
eller support.
DE NORSKE SPEIDERNE tok utfordringen
på strak arm og 11. juli gikk startskuddet for
laget The Misplaced Vikings på Hundvåg i
Stavanger. De første dagene jobbet vi oss nedover mot England, hvor den offisielle starten
skulle gå 16. juli. Turen gjennom Danmark
gikk med til å bestige Danmarks høyeste fjell
Møllehøj på hele 170 m.o.h. Videre gikk det
raskt gjennom Tyskland, Belgia, Nederland og
Frankrike før vi ankom London. Startskuddet
gikk på Goodwood Racing Track og etter en
æresrunde på den gamle formel 1-banen ble
kursen satt mot Mongolia.
SPEIDERFERDIGHETENE har kommet godt
med. Kompetanse på kart og kompass var
helt avgjørende når store ørkenområder uten
veier måtte krysses. Førstehjelpskunnskapene
måtte fram når man ved et uhell løper inn
i et piggtrådgjerde i full fart fra løshunder

BESØKTE LAND: Norge • Danmark • Tyskland • Belgia • Nederland • England • Frankrike • Polen • Ukraina • Moldova • Romania •
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i Kazhakstan, og friluftslivskunnskaper er
viktige når en skal være hele 40 dager på tur
med majoriteten av overnattingene i telt.
OPPLEVELSENE HAR vært mange. Tyrkia

kunne by på en spennende hulelandsby,
varmluftballonger og fjellklatring. I Armenia
ble vi vekket av en lokal gjeter som ville dele
frokosten sin. Iran viste seg å være det mest
gjestfrie landet, her ble bananer og annen
mat overrakt som gave på motorveien og folk
ville alltid hilse på og ønske oss velkomne til
landet sitt.
VED Å STUDERE kartet nøye oppdaget vi et

spennende grottesystem i Iran, og en dag ble
brukt til å utforske grotter i de Iranske fjellene. Turkmenistan var trolig et av de mest
lukkede og spennende landene på turen. En
særdeles interessant opplevelse var hovedstaden Asgabat, dekket med gull og marmor,
mens befolkningen lever under fattige kår
bare noen kilometer utenfor byen.
NATUROPPLEVELSENE har stått i kø, alt fra

saltsjøer, ørkener, fjell, åssider, granskog
og kyst er landskap som har måtte takles og
oppleves. Ville og tamme dyr har besøkt leiren flere ganger både i form av slanger, kuer,
esler, kameler, hester, øgler og firfirsler.

DET Å KJØRE en Skoda Fabia-stasjonsvogn
med firehjulsdrift gjennom variert terreng ga
mange utfordringer, men minst like mange
opplevelser. Bilen har flere ganger kjørt seg
fast i sanden, demper har blitt ødelagt av
den humpete veien og eksosanlegget ramlet
av etter for mye steiner i veien. Heldigvis
klarer nevenyttige speidere å reparere det
meste med litt duckteip og ståltråd, for ikke å
snakke om noen reservedeler.
DEN 15. AUGUST ankom vi Mongolia. Nå

gjenstod flere hundre kilometer på dårlige,
og til tider ingen, veier inn til hovedstaden
Ulan Bataar. Bilen skulle nå utsettes for sin
siste prøvelse. Etter mange humper i veien,
store hull, off road kjøring, villhester i veien,
to knekte fjærer, to ødelagte dempere og et
totalvraket eksosanlegg ankom vi endelig mål
den 19. august etter hele 40 dager på tur,
gjennom 23 land og over 20 000km.

1

2

1 MEGABÅL: I ørkenen ble leiren slått opp
ved et gigantisk brennende krater og
marshmallows og pølser funnet frem.
2 BALLONGFERD: I Tyrkia ble speiderne møtt av
dette flotte synet da de stakk hodet ut av teltet.
3: SKODAEN: Laget The Misplaced Vikings.
F.v: Henrik Vagle Dalsgaard, Anders
Christoffersen og Vegard Pettersen.

3

Bulgaria • Tyrkia • Georgia • Armenia • Azerbaijan • Iran • Turkmenistan • Kazakstan • Uzbekistan • Russland • Mongolia • Kina
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EN KJÆRLIGHETSERKLÆRING TIL

BREIDABLIKK
Det ville kanskje vært mest naturlig å skrive om en av de mange
stedene i skog og mark som har gitt meg mye glede og fantastiske
naturopplevelser, men når Lars Mørk nå har utfordret meg til å
skrive om min favorittplass, er jeg ikke i tvil. Dette er en kjærlighetserklæring til Speiderhuset Breidablikk.

plante i hagen den første våren fikk jeg beskjed
av husstyret om at jeg kunne gjøre hva jeg ville,
men jeg måtte huske at Breidablikk er et hus som
skal brukes, ikke bare være til pynt. Dette gjorde
inntrykk på meg. For speidernes gode forhold og
tilknytning til huset vokser nettopp gjennom aktiv
bruk av hele huset.

TEKST > Camilla Kopperud Eriksson //
FOTO > Maria Soleim og
Camilla Kopperud Eriksson //

JEG HUSKER GODT da jeg som patruljefører fikk

OG DE KREATIVE SPEIDERLEDERNE vet å

egen nøkkel til Breidablikk. Fra jeg begynte i speideren hadde Breidablikk vært et stort, mørkt og
litt skummelt hus med (gigantiske) edderkopper
i kjelleren og portrettmalerier som (med rimelig
stor sikkerhet) beveget på øynene og fulgte med
på hva vi gjorde. Men den dagen jeg fikk nøkkelen
i hånden begynte Breidablikk å forandre seg for
meg. Det som primært hadde vært et lokale vi dro
til på speidermøte en gang i uka, ble et sted hvor
døren alltid var åpen. Et sted vi alltid kunne gå til.
Og det gjorde vi. Her har jeg møtt noen av mine
beste venner. Vi har delt latter, tårer og utallige
sjokoladeplater. Som for så mange speidere før
meg, ble Breidablikk mitt hjem nummer to.

utnytte alle rom fra kjeller til loft! Loftet er perfekt
for skattejakt og gjemsel og mange patruljer har
gjennom tidene fremkalt egne bilder fra speiderturer på mørkerommet her. En og annen rover har
også forsøkt seg på oppdagelsesferd opp i klokketårnet og rappellering ut fra vinduene i tredje
etasje står høyt i kurs blant speiderne.

1 HUSET: Speiderarbeidet har vært en
viktig del av det store laftede huset siden
det ble bygget.
2 CAMILLA: Camilla er speiderleder i Bryn
1 KFUK-KFUM-speidere og har skrevet en
kjærlighetserklæring til speiderhuset deres
Breidablikk.
3 FLAGGHANE: Fra taket til huset bygget i
1927 er det en flott utsikt over Oslo.
4 PIONERING: Det er godt med plass til
speideraktiviteter i hagen på Breidablikk.
5 DUGNAD: Breidablikk har i år fått helt
nytt tak gjennom «Operasjon Skifertak».

5

DET STORE, LAFTEDE TØMMERHUSET på
Høyenhall/Bryn i Oslo ble bygget av Bryn
Kristelige ungdomsforening, i dag Bryn KFUKKFUM, i 1927 med det formål å drive ungdomsarbeid. Speiderarbeidet har vært en viktig del av
dette arbeidet i alle år og etter hvert som speidergruppene vokste seg større og de andre foreningene i Bryn KFUK-KFUM fikk andre lokaler, har
Breidablikk vært speiderhus.
JEG ER LANGT IFRA ALENE om å ha et kjært og

nært forhold til Breidablikk. Driften av huset har
siden ferdigstillelsen vært avhengig av engasjerte
frivillige. Selv om vi er så heldige at vi eier vårt
eget speiderhus, kommer ikke eierskapsfølelsen
og de sterke følelsene for Breidablikk av seg selv –
de må skapes. Kjærligheten til huset går i arv fra
leder til speider.
JEG HAR VÆRT SÅ HELDIG å få bo i vaktmes-

terboligen på Breidablikk i noen år nå, noe
som selvfølgelig har gjort sitt til at mitt bånd
til Breidablikk har blitt tettere. Da jeg ønsket å

VI HAR IKKE TALL på hvor mange ganger nød
utgangene er testet (selvfølgelig helst på tid,
med bind for øynene, og sammenbundne armer
og bein), men det er flere enn Brann- og redningsetaten pålegger oss. Vi har tradisjon for at
patruljene får hvert sitt rom de kan sette sitt eget
preg på og bruke som de vil. Og i tillegg til (de
gigantiske) edderkoppene, som er like populære
som da jeg var speider, er kjelleren et perfekt sted
for snekring.
BREIDABLIKK HAR I ÅR fått helt nytt tak, og

gjennom «Operasjon Skifertak» har det blitt synligere enn noen gang at Breidablikk har betydd
mye for mange mennesker opp gjennom årene.
Bidragene og dugnadsinnsatsen har vært enorm
fra «Breidablikks venner». Med stillas på alle kanter måtte vi gripe, kanskje den eneste, muligheten til å klatre opp på det massive taket. Med noe
skjelvende ben kom jeg til toppen og kunne legge
hånden på klokketårnet og se utover hele Oslo,
akkurat tidsnok til å få med meg solnedgangen.
Dette er mitt fjell.

MITT
FJELL

Camilla Kopperud Eriksson utfordrer
Magnus Jensen Stokke fra Ris KFUKKFUM-speidere til å skrive om sitt fjell
eller sin favorittplass til neste nummer
av Lederforum.
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TURLEDELSE VINTER
Dette kurset er for ledere som har vært i vinterfjellet før,
men som ønsker å lære noe nytt.
Turledelse Vinter tar for seg prinsipper for turledelse i praksis, og
målet er at du etter kurset skal være en bedre og sikrere turleder i
vinterfjellet. Kurset passer for alle ledere enten du har mye eller lite
erfaring, siden du selv får sette tre personlige læringsmål som
instruktørene vil hjelpe deg med å oppnå.
Kurset tar for seg orientering dag og natt, sikre veivalg, gode rutiner,
risikomomenter, snøskred, etablering av leirområde og overnattingsformer i snø. Vi vil ha speidergudstjeneste i Guds frie natur.
Du vil få utdelt sjekklister for planlegging, orientering, våkne veivalg
og menneskelige faktorer som
forårsaker dårlige vurderinger
Ledere (over 18 år).
og uønskede hendelser. Du må
regne med å bruke omtrent ti
24.–28. mars.
timer før kurset til forberedelser
og omtrent fem timer etter kurset
Hardangervidda, Finse.
til etterarbeid. Alle deltakere vil
1300 kr.
få en liste med praktiske tips til
vinterfriluftslivet. Forbered deg
4. mars.
på mye moro!
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KURS OG ARRANGEMENTER
HØSTEN 2017
2.–10.9.

FRILUFTSLIVETS UKE

8.–10.9.

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

15.9.

GLOBALAKSJONEN 2017– 2018 STARTER

15.–17.9. TRÅKK
Lokalt. Merker kjøpes på speiderbutikken.no.
21.–24.9. PÅ BAR BAKKE
Østlandet. Ledere over 18 år. Påmelding
utløpt.
22.–24.9. ROVERFEMKAMP
Trondheim. Født i ’01–’92. Påmelding
snarest. Pris: 390 kr.
20.–22.10. JOTA-JOTI
For alle. Registrering på jotajoti.no. Merker
selges i Speiderbutikken.
27.–29.10. LEDERKONFERANSEN
Scandic hotell Hell, Trondheim. Rovere og
ledere. Påmelding innen 15. september.
Pris: 2500 kr.
10.–12.10. ROVERBALL
Stryn. Født i ’01–’92. Påmelding innen
22. oktober. Pris 390 kr.
11.11.

ESG-DAGEN

12.–18.11. DEN INTERNASJONALE BØNNEUKA
worldywca.org.
UKE 47

FREDSLYSET FRA BETLEHEM KOMMER TIL
NORGE
Se St. Georgsgildene sin nettside sggn.no for
transportplan. Mer informasjon i kalenderen
på kmspeider.no.

Se også arrangementskalenderen på kmspeider.no.

