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SPEIDERPORTRETTET:
Møt Tellef!

VELKOMMEN TIL FUTURA:
Til sommeren er det landsleir!

FØRSTEHJELP:
Lag en båre

ANDAKT :
Nattverd for alle som vil

NM I SPEIDING:
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En helg, fem oppgaver

LITEN, MEN TØFF
Hva er kildesortering?

GLOBALAKSJONEN:
Sammen bekjemper vi fattigdom

VERDENSSPEIDERLEIR:

Ny vri pået!
d
pinnebrø

24

Bli med på jamboree i USA

GRØNN SONE:
Nye vennskap på Norsk Roland

SPEIDERKUNNSKAP:
Trygg med speiderbål

INTERNASJONALT:
Jessheimspeidere i Sveits

OPPSLAGSTAVLA:
Stort og smått frå KFUK-KFUM-speidarverda

SPEIDERMAT:
Pinnebrød, sjokoladebanan og eplepai

ARRANGEMENTER
Arrangementer og opplevelser du kan være med på
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Vil du komme i Speiderbladet? Send en e-post der du svarer
på alle spørsmålene under, legg ved et gøyalt bilde av deg
selv, og send til speiderbladet@kmspeider.no!
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MAT:
FAVORITT-TUR
– Pølser! Og en gang lagde vi potetgull på
stormkjøkken, det var veldig godt.

for alle som vil!

TINGEN JEG BARE MÅ HA MED PÅ TUR:
– Bamsen min, Bamse.

BESTE SPEIDERMINNE:
– Landsleiren i Asker 2014! Jeg var egentlig for liten, men
fikk være med fordi mamma og pappa var i staben. Hele
leiren suste jeg rundt og lekte med vennene mine Håkon,
Frøya, Helle og Sigrid. Vi fikk gå og sykle hvor vi ville, og vi var
med i minipatruljen, en sånn patrulje for lederbarn. En av
dagene fikk vi prøve å hjelpe ei jente som blødde kjempemye
fra låret, men det var heldigvis bare på lat.

JEG GLEDER MEG TIL:
– Futura 2018!

MITT FORBILDE:
– Jeg går på troppsturn, og en av trenerne der heter
Magnus Bauer. Han er kjempeflink, og jeg vil bli
som ham!

TELLEF MOE SLINNING
ALDER:
9 år

PATRULJE:
Stifinnerne

SPEIDERGRUPPE:

G

TØNSBER

Søndre Slagen KFUK-KFUM-speidere

FAVORITTFAG:
Kunst og håndverk

FAVORITT-SPEIDERDINGS:
Tennstål

HVILKEN SUPERKRAFT ØNSKER DU
DEG, OG HVA VIL DU BRUKE DEN TIL?

FAVORITTKNUTE:
Dobbelt halvstikk

– Pioneringsheltsuperkraft! Den vil jeg bruke til å
bygge kjempehøye tårn på Futura.
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SØNDAG
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LØRDAG

30

JULI

JUNI

LEIRBYGGING OG
ÅPNINGSSHOW
Velkommen til Futura.
Vi bygger leir og treffer
nye og gamle venner.

PATRULJEØKT
SCIENCE
Hvor mange eksperimenter
klarer din patrulje? Gjør deg
klar for en dag proppfull av
vitenskap, litt galskap og
masse moro.

ONSDAG

4

MANDAG

2

JULI

JULI

TIRSDAG

PATRULJEØKT
MAT
Hvor kommer maten vår fra?
Hva spiser vi i fremtiden?
Gled deg til å oppleve mye
av det gode Trøndelag har
å by på.
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ÅNKE!

HER ER L

#Futura2018
4
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JULI

JULI
HAIK
Disse dagene skal vi ut på
haik. Er du klar for en natt
utenfor leiren sammen
med patruljen?

AKTIVITETSBOKS
I august ble aktivitetsboks
Futura sendt ut til lederen din.
Boksen inneholder armbånd og
spennende oppgaver dere kan
arbeide med frem til neste års
landsleir. Har dere åpnet
Futuraboksen deres?

TORSDAG

Klar for å
få dette
på skjort
a di?
TA FORHÅNDSFRESMERKET

BLOPPDRAG FOR SEPTEMBER
I aktivitetsboksen har dere blitt tildelt en del av fremtidsplaneten,
en fremtidsblopp. Denne må dere ta godt vare på og ta med på landsleiren. Mangler det en blopp på leiren, blir ikke fremtidsplaneten hel.
På landsleiren skal dere sammen med de andre speiderne sette
sammen en kjempestor Futuraplanet av alle bloppene!
Frem til landsleiren kommer det til å dukke opp bloppdrag på
kmspeider.no/forhaandsoppgaver. Bloppdraget for september er å
ta med Futura-bloppen på overnatting.
Nå nærmer høsten seg, og naturen blir fylt med alle mulige slags farger. Kanskje skal du og patruljen din ut på Tråkk sammen? Det finnes
mange måter å overnatte ute på. Dere har kanskje med dere et telt,
eller en presenning å ligge under? Noen skal kanskje til og med bygge
en gapahauk eller sove under åpen himmel om været er bra nok. Ta
med Futura-bloppen på haik, og ta et bilde av den sammen med overnattingsplassen. Bildet kan dere legge ut på Instagram, husk å bruke
#futura2018 og #kmspeider.

FREDAG
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JULI
OPPFINNERTORGET OG
AVSLUTNINGSSHOW
Vi avslutter leiren med
stort oppfinnertorg.
Fremtidsplaneten trenger
oppfinnere som kan finne,
forme og forandre. Hva kan
dere skape sammen?

Verden trenger
lyse ideer!

LØRDAG
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JULI

HJEMREISE

Har du lyst å få dette kule merket? Da må du og patruljen din bli med å ta forhåndsfresen til Futura.
Patruljen må følge landsleirens motto: finne - forme forandre, for å løse oppgavene. Hva finnes rundt dere?
Hva kan dere skape selv? Og hvordan kan dere forandre
noe og gi det nye egenskaper? Noen av tingene dere
skaper kan dere ta med til leiren og vise frem til andre
speidere.
Gå sammen med patruljen og løs fire av åtte oppgaver.
Når oppgavene er fullført får dere forhåndsfresmerket
av lederen deres. Dere bestemmer selv hvilke oppgaver
dere vil løse. Kravene finner dere i heftet som fulgte
med aktivitetsboksen. Det kan også lastes ned fra
kmspeider.no/forhaandsoppgaver.

Hvordan er det på landsleir?
Det er masse å se og oppleve på en landsleir med flere tusen
speidere! Her ser du noe av alt det speiderne gjorde i Asker i
2014. Ser det gøy ut? Mange synes også det er fint bare å
være sammen og å bli kjent med nye venner på leir. Neste
landsleir heter Futura og er neste sommer i Trøndelag. Vi har
landsleir hvert fjerde år, og de fleste som deltar på leiren er
mellom 11 og 16 år.

Sykt mang
e
folk på lei
rbål
på en gan
g!

Vi tar farvel med alle
nye og gamle venner og
vender snuten hjemover.
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TE KS T Kristin Eikanger IL L UST RA SJ ONE R Helene Moe Slinning

FØRSTEHJELP

LAG EN BÅRE
Før du vet ordet av det så har speiderkompisen din tråkka over, forstuet foten
og så ligger han der. Kan du da bygge en
båre, slik at dere får fraktet ham tilbake
til hytta eller bilen?

ppHer får du o
tre
skriften på
du
ulike bårer
med
kan bygge
r.
enkelt utsty

Noen ganger trenger man en båre. Det er kanskje ikke så ofte, for i de tilfellene der noen er
hardt skadet og trenger hjelp, så må man ofte
vente på profesjonelt redningsmannskap.
Likevel, i noen tilfeller, så kan det være nyttig å
vite hvordan man enkelt lager en båre, slik at
man kan frakte noen som ikke klarer å gå selv.
Dersom kompisen din tråkker over og forstuer
foten, så er det fryktelig smertefullt å skulle gå
hjem til hytta, eller tilbake til parkeringsplassen. Kanskje er terrenget ulendt og veien lang.
Da er det greit å bli båret i stedet for å måtte
hinke på ett ben hele veien.

Jakkebåre
Til jakkebåra trenger du to stokker og to til tre jakker. Jakkene må
være lukket, og ermene må vrenges inn i jakka. Stokkene tres
gjennom ermene på jakka. Stokkene er da låst inni jakka, og en
person kan ligge på jakkene mens to personen bærer i stokkene.
Hvis stokkene er veldig tunge, blir båra tung også. To til fire personer
kan bære båra.
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Teppebåre
Til teppebåra trenger man to stokker og et teppe
eller laken.Teppet brettes rundt stokkene. Her
er det viktig å brette teppet så mange ganger
rundt stokkene at det låses fast av vekten til den
som skal ligge i båra. Dere må prøve dere frem.
Det er jo viktig at den skadde ikke ramler gjennom båra når man løfter den opp.

Indianerbåre
Til indianerbåra trenger dere to stokker på ca.
2–2,5 meter, og to mindre stokker på ca.
1 meter. Surr stokkene slik tegningen viser.
De to lengste stokkene surres sammen med
kryssurring. De mindre stokkene sures på med
vinkelsurring. Fest så et dobbelt halvstikk og tre
tauet slik som tegningen viser. Til indianerbåren
kan man gjerne feste liggeunderlag, reinskinn
eller annet som gjør den mer komfortabel.

ANDAKTEN

T E K ST Beate Folkestad Osdal, Selje Sør KFUK-KFUM-speidere FO TO Erling Daae Forberg

Nattverd

for alle som vil

5.AUGUST 1987 var eg på speidarleir og sto i Hellesylt kyrkje. Det

var gudsteneste. Eg var 16 år og patruljefører. Usikker. Trygg. Nervøs.
– ALLE SOM VIL kan kome fram til nattverd, sa presten. – Det

handlar ikkje om kor sterk tru du har eller kor god eller flink du er.
Det handlar om du vil tru eller ikkje vil tru på Jesus. Alle som vil tru
er velkomne fram til nattverd. Eg ville. Eg gjekk fram for aller første
gang.
EG GJORDE ALT GALE. Eg gløymde å ta med eit beger, men ei

smilande dame ga meg sitt og gjekk og henta eit nytt til seg sjølve.
Eg kom fram til alteret og heldt begeret opp-ned. Presten smilte
venleg og snudde det rett veg. Eg fekk brød og vin. Jesu kropp, og
Jesu blod inni meg.
NATTVERD HANDLAR OM TILGJEVING. Om å bli rein inni. Eg har

alltid trudd at Jesus fanst. No forsto eg at han elska meg og, slik
eg var. 20 år seinare var eg på speidarleir i Asker. – Kan du vere
med å dele ut nattverd? Eg blei glad for å bli spurt. Eg sto i kø bak
scena. Eg var stolt og rørt over oppgåva eg hadde fått.
PLUTSELEG SLO DET ned i meg. Det var 5.august. Nøyaktig
27 år etter at eg gjekk til nattverd for første gong, og her sto eg og skulle få dele
ut nattverd til nye speidarar som ikkje alltid visste kva dei skulle gjere med
oblaten og som ikkje alltid syns vinen var god.
NATTVERDEN OG LEIREN endra mykje av livet mitt. Eg gifta meg med ein

speidar og saman starta vi ei speidargruppe i Selje. No er det vi som får lov til å
fortelje dei nye speidarane at det handlar om å ville tru eller ikkje ville tru på
Jesus, for Jesus ønskjer å vere venn med alle.
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Foto: Lars Rø

I løpet av en helg skal
deltakerne på NM i speiding
gjennom fem oppgaver.

OPPGAVER

Orienteringog kompass. Her
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orienteringst
andre løser
Foto: Håkon

Her testes patrulje
ns evne til samar
beid og
kreativitet. I år fik
k speiderne testet
kunnskapene da de bl
e bedt om å lage
en
rake
etter en fremvist
modell.

Kristoffersen

Praktisk oppgave

ve
Teoretisk oppntragleaog viktige emner
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ljen om se
Hvor mye kan patru
gjennom mange
er skal speiderne
innen speiding? H
e temaer.
spørsmål om ulik

Foto: Håkon Kristoffersen

Foto: Håkon Kristoffersen
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Patruljedrift

Oppgaven fokuserer på
patruljens samhold og
miljø. Er det ryddig på
patruljeområdet? Huske
r
speiderne å melde av på
post? Har patruljen det
gøy sammen? Oppgave
n er tredelt.

Foto: Synne

Hansen

VANT NM I SPEIDING
Det var patruljen Gaupe fra Riska speidergruppe som stakk
av med seieren under årets NM i speiding. – Det var helt
rått, vi hadde ikke forventet det, forteller en strålende fornøyd Jakob Risdal (14) fra vinnerpatruljen.
– Vi hadde øvd litt, men hadde ikke trodd det
skulle gå så bra, forteller Ruben Risdal (11),
en av de yngste guttene i patruljen. Speiderne
i Gaupe er både ferske og erfarne i
konkurransen. For Ruben og Niclas
Lunde (11) er det første gang på NM.
– Det har vært veldig gøy, sier Ruben.
– Det morsomste var nok å vinne!
T EK S T Synne Hansen

HER ER RISKA,
DER GAUPE ER FR

A!

RUM,
HER ER ELVE R!
IÅ
DER NM VAR

Visste du at:

Rundløype

Denne oppg
aven tester
patruljen i fi
fagfelt som
re ulike
er sentrale i
speiding. U
hemmelig o
nder
ppgave sku
lle det i år la
ges bål.

Neste NM i speiding arrangeres
i Vestfold 15.–17. juni 2018.
Patruljene kvalifiserer seg gjennom
lokale konkurranser i kretsene. Er din
patrulje interessert i å prøve å bli med
til NM i speiding neste år, kan dere
snakke med lederne deres.

TFOLD,
HER ER VES
L
DER NM SKA
8!
VÆRE I 201
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T E K ST, F OT O OG I L L UST R A S J O N ER Kristin Eikanger

– men
Visste du at:
Når du sorterer
søppel, er du med
på å hjelpe miljøet?

HVA ER

Kildesortering

Oppdagere i Ræling
en KFUK-KFUM-sp
eidere
lærer om å sorter
e søppel.

Som speider er du flink til å rydde
etter deg når du er på tur i skog og
nærområdet. Er du flink til å sortere
søppel hjemme også?

KILDESORTERING BETYR å sortere søppelet
vårt etter hva det er laget av, og hva det kan
brukes til etter vi er ferdig med det.

?

plastflasker. Det er ganske kult, eller? Alle melkekartongene og den brune kartongen vi kaster blir laget om til blant annet bølgepapp, og
emballasjekartong på egne fabrikker. Avisene
vi leser, og speiderbladet du sitter med her,
kan bli til papirposer når vi er ferdig med å
lese dem.

MYE AV DET VI KASTER kan nemlig brukes en

I NORGE ER DET kommunene som har ansvar
for å hente søppelet ditt. Hver kommune bestemmer hvordan man skal sortere og hvilke
søppeldunker man har utenfor der man bor.
Siden vi har mange kommuner i landet vårt, så
er det også mange ulike regler for hvordan vi
sorterer søppelet. Det viktige er at du følger de
reglene som finnes der du bor.
VISSTE DU AT når du panter tomme brusflas-

ker, så kan flaskene brukes på nytt, til noe helt
annet? Fleece er et produkt som kan lages av
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VI SORTERER SØPPEL og bruker mye

på nytt for å spare miljøet vårt. Når vi
bruker ting flere ganger slipper vi å
bruke nye ressurer fra planeten
vår til å lage ting.
PASS PÅ AT du og familien din
gjør det beste dere kan for å
sortere søppel hjemme. Du
finner mer informasjon på
sortere.no.

Aktivitetsm
erk
et
S

gang til, så derfor er det viktig å kaste søppelet i
rett dunk slik at det blir en enkel jobb for dem
som jobber med å ta hånd om søppelet vårt i
Norge.

EL
P
ØP

På kmspeider.no finner dere
merkekrav for aktivitetsmerket
søppel for oppdagere og stifinnere.
Der finner dere også møteforslag,
natursti og oppgaver til dette temaet.

OPPDRAG

SØPPEL
PLAST OG
RESTAVFALL

Søppelbilen kommer snart, men før den kan ta med
seg avfallet så må du sortere alt i riktige dunker.
Sett streker fra tingene til dunkene, og få hjelp av en
voksen til å se at du har gjort det rett.

MATAVFALL

GLASS
OG METALL

PAPP
OG PAPIR

Søppelsudok

u

Klarer du å løse søppelsudokuen?
Hvert symbol skal finnes en gang i hver
loddrette (nedover) rad, og en gang i hver
vannrette (bortover) rad.
Du kan tegne eller skrive i rutene.
Løsningen finner du et annet sted i bladet.
Lykke til!
Fasit til sudokuen finner du på
kmspeider.no/fasit.
Symboler i sudokuen er fra loop.no
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T E K ST Bente Pernilla Høye FO TO Tora Bjørnøy Lalim

Sammen bekjemper vi

fattigdom

Se for deg at det har vært borgerkrig i Norge.
På grunn av krigen må du flytte til et annet sted enn
der du vokste opp, et sted der du ikke kjenner noen.
PÅ SRI LANKA raste en forferdelig borgerkrig i
mange år. Nå er det fred, og mange ting har blitt
bedre. For eksempel har myndighetene ryddet
vekk landminer så det er mulig å nyte naturen
igjen. Det har blitt bygget nye veier gjennom landet og mange har fått et tryggere og bedre liv, men
alt er ikke bra.
MANGE LEVER I dyp fattigdom på Sri Lanka. Slik
var det for de 15 kvinnene som er med i sparegruppa «De hvite duene». Alle hadde mistet mannen sin i krigen, og måtte flytte til et nytt sted der
de ikke kjente noen. På Sri Lanka er det fremdeles vanlig at det er mannen som tjener pengene i
familien, og derfor er det veldig vanskelig for familier som har mistet pappaen sin. Men istedenfor å
gi opp, begynte kvinnene i «De hvite duene» å
samarbeide.

I BEGYNNELSEN KLARTE DE nesten ikke spare

noe, men hver av dem skrapet sammen 25 rupier
i uka, noe som tilsvarer omtrent 1 krone. Med
hjelp fra KFUK fikk de opplæring i hvordan drive
en spare- og investeringsgruppe, og kurs i hvordan drive et cateringselskap. Etter mye og hardt
arbeid, går i dag bedriften veldig bra. Faktisk så
bra at alle de 15 kvinnene kan forsørge seg selv
og barna sine, i tillegg til å hjelpe andre kvinner i
samme situasjon som seg selv.
GLOBALAKSJONEN ER MED på å sponse dette

arbeidet. Når foreldrene tjener nok penger til
viktige ting som mat og klær, kan barna gå på
skole med mat i magen og være med på lek og
fritidsaktiviteter på ettermiddagen. Bli med på
globalaksjonen og hjelp til du også! Sammen
bekjemper vi fattigdom.

SPAREGRUPPE: Mange kvinner i Sri Lanka kommer seg
ut av fattigdom gjennom små sparegrupper som denne.

PANT FLASKER
ET
R I NABOLAG

HVA KAN VI
GJØRE?

SE
GÅ MED BØS
Få med deg speiderHA LOPPEMARKED
gruppen din og finn på
ARRANGER VAFFELSALG PÅ BUTIKKEN
måter dere kan bidra
EN
UN
M
M
KO
I
P
LØ
på. Her er noen tips.
AL
START ET GLOB
Alle monner drar, og
ARRANGER EN KONSERT I KIRKEN
hvert bidrag teller!
DONER EN DAGS ARBEID
ELLER NOE ANNET KREATIVT
12

Fakta om
Sri Lanka
• Selvstendig stat siden
1948, republikk fra 1972.
• Offisielle språk er
Singalesisk og Tamil.
• Areal: 65 610 km2, det
tilsvarer omtrent det
samme som Troms og
Nordland til sammen.
• Litt mer enn 20 millioner
mennesker bor her.
• Religioner:
buddhisme 70 %,
hinduisme 13 %,
islam 10 %,
kristendom 7 %.

HVA ER
GLOBALAKSJONEN?
• Globalaksjonen er KFUK-KFUMspeidernes innsamlingsaksjon,
hvor vi samler inn penger for å
hjelpe unge mennesker ut av
urettferdighet og fattigdom.
• Temaet for Globalaksjonen
2017–2018 er Sri Lanka KFUK.
• Sri Lanka KFUK jobber for at
kvinner og barn som har det
vanskelig, får hjelp og opplæring
til å komme seg ut fattigdom
gjennom små sparegrupper.

INTER

LT

NASJONA

OVER

1000
NORDMENN

PÅ JAMBOREE I 2019?

Hvert fjerde år er det verdensleir, eller jamboree, og i 2019
reiser vi til Nord-Amerika. Før jamboreen i Japan i 2015, var det 50
søkere to år før leiren skulle være. Nå, i 2017, har seks ganger så
mange søkt. Over 850 norske speidere reiste til jamboreen i
Japan, hvor mange blir vi nå? Søknadsfristen er 1. november i år.
TEK ST OG F OTO Anders Myhr Nielsen

24th World Scout
Jamboree

STOR SPEIDEROPPLEVELSE

I sommer hadde amerikanerne landsleir på stedet hvor jamboreen skal være i 2019.
Området er laget for spektakulære aktiviteter. Nå forbereder speidere i hele verden
seg til en tidagers leir om to år, og arrangørene forventer opp mot 50.000 deltakere.
Aktivitetene blir flotte, men det unike er at hele verden er på leir sammen. Opplegget
er også slik at vi fra rike land betaler mer enn speidere fra fattige land. Det koster mye
å delta, men opplevelsen strekker seg over mer enn et år og gir minner, venner og
opplevelser som varer livet ut.

•
•
•

BRA LEDERTRENING

Allerede våren 2018 blir troppene satt sammen. Troppene vil stort sett bestå av
speidere og ledere fra samme kant av landet. Mange vil nok kjenne noen i sin tropp
fra før, men det vil også være flere nye. Alle vil få god trening i patruljesystemet, og
lederne vil få god veiledning underveis slik at troppene fungerer best mulig.
SAMFUNNSENGASJEMENT OG INTERNASJONAL SPEIDING: «BE A KEY!»

Jamboreen har «Unlock a New World» som motto, og den norske kontingenten har
spilt videre på dette og valgt «Be a key!» som motto. Vi har endret litt på norgeskartet
og laget en stilig nøkkel som symbol sammen med en jordklode med nøkkelhull.
Troppene skal finne et tema med utgangspunkt i mottoet. Vi skal alle bli bevisste på
hva vi kan gjøre for at verden skal bli et bedre sted – og hvordan vi kan være en «nøkkel» for å bidra positivt. Samlet lager troppsmerkene et helt spesielt nøkkelknippe.

Verdensleir i West Virginia, USA, fra
22. juli til 2. august 2019.
USA, Canada og Mexico samarbeider
om å arrangere leiren.
Temaet for jamboreen: «Unlock a new
world».

Søknadsfrist

•
•

r

Alle må søke, og fristen er 1. novembe
2017.
Speidere må være født mellom 22/7
.
2001 og 21/7 2005 (ingen unntak)

Mer info:
WWW.JAMBOREE2019.NO
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BALANSE OG SAMARBEID: En av
aktivitetene under kveldsløpet.
Foto: Kaja Marie Leversund

å
p
p
a
k
s
n
n
e
v
e
Ny

NORSK
ROLAND

14

T EK S T: Kaja Marie Leversund
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Den 24. juni og kom det 27 spente
deltakere til Horve 2 for å gjøre seg
klar for årets begivenhet. Nemlig et av
forbundets beste patruljeførerkurs.
Her ble speiderne delt inn i patruljer,
og fikk vennskap for livet.

Kult med
patruljeba
nne

r

Norsk Roland er et kurs som består av alle tingene
som er nødvendig å kunne når en skal ha med
seg speidere på tur. Under kurset blir speiderne
kurset i temaer som mat på bål, hygiene, førstehjelp, pionering, leirbygging og masse mer før de
skal avgårde på haik, som er selve avslutningen
for kurset.
Selv om ikke alle speiderne var supergira på
haiken, ble det en super opplevelse hvor de fikk
litt fri fra staben. Man kunne i alle fall se at
myggen hadde vært glad for selskapet.
Noe av det viktigste med Norsk Roland er hvor
godt man blir kjent med de man er på kurs i lag
med. Nye vennskap blir skapt på tvers av landet
vårt, og man har en helt unik mulighet til å bli
kjent med andre gjennom lærdommen i kurset
og det man opplever sammen.

r seg
av patruljen gjø
Bjørn og resten
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versund
Le
rie
Ma
ja
Ka
. Foto:
klar for oppstilling

BÅLMAT: Deltake
rne lagde mat på
bål nesten hver
dag. Foto: Kaja Ma
rie Leversund

NOE AV DET DU LÆRER:
Pionering Haik
Førstehjelp
Mat på bål
ing
leirbygg
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BÅL: Det er koselig, og ofte nødvendig med
bål på tur, men det er viktig å ha kontroll på
flammene og vite hva man skal gjøre om noe
skulle gå galt. Foto: CF Salicath
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Å ha respekt for flammene er viktig speiderlærdom, men likevel kan uhell skje.
Deltidsbrannmann, røykdykker, og tidligere speider Bjørnar Karlsen fra Rissa
anbefaler alle å legge en liten plan på
forhånd når man bruker bål.

Speidertur og bål går hånd i hånd, men det er
viktig å holde kontroll på flammene. Her får du
tips fra en brannmann og to sykepleiere om
trygg bruk av bål og hvordan du behandler
skader hvis noen i gruppen din trenger hjelp.
TEK S T Maria Gran

ps på
Masse bra bålti
e!
de to neste siden
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Dette må du tenke
på før du tenner bål:

Alltid ha vann
tilgjengelig!

ÅPEN ILD OG FORHOLDSREGLER:
Den viktigste behandlingen av
brannskader er å forhindre at de
skjer. Derfor må man være forsiktig
når man lager bål og bruker primus
på tur. Foto: Bjarne Lohmann
Madsen

• Ha en plan. Hvor skal bålet være? Hvor stort skal
det være? Hva skal det brukes til? Ikke lag et større
bål enn du trenger, for små bål er enklere å ha kontroll på.
• Sjekk været. Har det vært tørt lenge, er det ekstra
viktig å være forsiktig.
• Ha alltid vann tilgjengelig. Jo mindre vann, jo mindre må bålet være.
• Hold god avstand til andre ting som kan brenne,
hytter, telt, trær, soveposer og rødsprit for eksempel. Dette gjelder også for primus og stormkjøkken,
her er det også viktig å finne en stødig grunn.
• Ha steiner i bunn, eller sett bålet på berggrunn.
• Slukk godt når dere er ferdige. Husk at glør kan
ligge igjen i mose og lyng og ulme i mange timer før
det bryter ut en brann.

de,
Ved alvorlig ska
ring alltid 113!

HVA GJØR DU HVIS TELTET
BEGYNNER Å BRENNE?
Skulle teltet begynne å brenne, evakuer teltet så fort
som mulig og prøv deretter å slukke brannen. Er utgangen
sperret, bruk kniven. Teltet er uansett ødelagt. Prøv å ta
med mest mulig av utstyret. Derfor bør alt være pakket i
sekken, for det er kjedelig og farlig å stå på vidda uten klær.
Teltbranner er ikke gøy. Følg derfor disse lure reglene:
I FYR OG FL
AMME: Speid
erne får se hv
Foto: Ragnhi
a som skjer nå
ld Erevik Foss
r teltet tar fyr
e
.
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Inni her vil du
IKKE være!

•
•
•
•
•

Ha en kniv tilgjengelig.
Ha alltid alt utstyr pakket i sekken.
Ha en plan om hva dere gjør «hvis noe skjer».
Ikke ha primus, telys eller liknende inne i teltet.
Ha vann lett tilgjengelig.

BRANNSKADER
Mye kan skje når man er på tur, og da er det viktig å vite hva man skal gjøre om uhellet skulle
være ute.

HVILKE SKADER KAN VI BEHANDLE SELV?
Skader på fingre og tær grunnet åpen ild, skålding med varm
væske, at vi tar i noe varmt og solbrenthet er de vanligste skadene. Disse behandles uten kontakt med helsevesenet. Men
alvorlige brannskader kan være livstruende. Du må kontakte
lege:
• Hvis brannskaden er større enn pasientens håndflate.
• Hvis skaden er i ansiktet, på halsen, inne i håndflaten, på
foten, i skrittet eller på et ledd.
• Hvis klær sitter fast i såret.
• Hvis såret er vanskelig å få renset ordentlig.
• Ved tegn til infeksjon, som økende smerter, feber eller verk.
• Hvis skaden skyldes strøm, syrer, baser, olje eller kokende
fett.

Hun her m
klart til lå helt
ege
Ring 113! n.

HVORDAN BEHANDLER VI BRANNSKADER?
• Er du usikker på hva du skal gjøre, kontakt legevaktstelefonen (tlf.: 116117) for råd og veiledning.
• Ved alvorlig skade, ring alltid 113!
• Ved brannskader er det viktig å fjerne smykker, ringer, klokker, ørepynt og annet som er i nærheten av det forbrente
området. Metall leder varme og kan føre til dypere skader.
Ved brannskader hovner huden opp og det kan bli vanskelig å få av dette seinere.
• Kjøl ned skadestedet, for eksempel med vann. Det er viktig
å kjøle ned lenge nok, ellers kan skaden kan bli større enn
det den i utgangspunktet er.
• Hvis du må til lege, dekk til brannskaden før avreise. Bruk
gjerne tynn plastfolie eller plast og fest med plaster/teip.
Sterile, våte kompresser kan også benyttes. Da er det viktig
at de ikke tørker ut. Ikke bruk noe som kleber eller loer. Ikke
smør på «burn gel», kremer, fett eller olje.
• Bandasjer for brannskader som ikke loer eller fester seg til
huden finnes på apotek. Bruk gjerne hvit vaselin under
bandasjene.
• For overflateskader på hud (solbrenthet, insektsstikk osv.)
kan man bruke en bedøvelseskrem som smertelindring.
Alternativt kan en krem med aloe vera virke lindrende.
Men husk: Den aller beste behandlingen av brannskader er å
forebygge at det skjer. Vet man hva som kan gå galt, kan man
gjøre mye for å unngå farlige situasjoner.

BEHANDLNG: Det er viktig å øve på behandling av brannskader, her på Norsk Roland 111. Foto: Ingeborg Skjelmo

BJØRNAR KARLSEN fra Rissa er deltidsbrannmann, røykdykker, og tidligere speider.

Ekspertene som
har kommet med
:
råd i artikkelen

JORUNN BJERKAN er sykepleier, tidligere

speider og speiderleder fra Inderøy.
CHRISTIAN SANGEREID er speiderleder og

ledertrener i Sør-Trøndelag NSF, og
jobber på St. Olavs hospital i Trondheim.
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SVEITS
– Et eventyr med utfordringer, opplevelser og lek

«Dette kan bare gå en vei», sa vi under plan
leggingen av Sveitsturen som startet 24.juni.
Det var ikke første gang vi som speidergruppe
reiste til KISC, men det var første gang vi reiste
med både ferge og tog. Vi reiste over 65 timer,
til og fra. Selv om det virket mye, så vi på reisen
som en del av opplevelsen. Med den
ekstra tiden fikk vi en bedre mulighet til å bli
kjent, teste tålmodighetsgrenser, finne ut av
hvor godt InterRail fungerer og oppleve deler av
Europa vi ellers bare kunne drømme om å se.
EN STOR DEL av opplevelsen av KISC, er å

møte speidere fra andre deler av verden. I år
inviterte vi en jentespeidergruppe fra USA til
vennskapsleirbål. I god speiderånd delte vi et
knitrende leirbål med sanger, leker og sketsjer.
Det var veldig spennende å lære hvordan speiderånden utøves i USA og treffe andre speidere
i samme alder. Et tips er å ta med noe godt å
dele med speidere fra USA. Det setter de veldig
pris på.

planlegge oppholdet til disse arrangementene.
Det er veldig stas å være med på!
VI DRO OGSÅ til Sveits for å utvikle og bygge

samhold innad i speidergruppen. En stor del av
fikk vi gjennom haik og utfordrende turer i alpene omkring Kandersteg. Generelt har vi med
oss vandrere til Sveits hvor de yngste er 12 år.
Dette er speidere som ofte har vært medlem i
gruppa i overkant av et år, og som da heller ikke
har vært med på mange turer med oss. En
skulle tro at de yngste speiderne ikke vil klare
fjellturene Kandersteg har å by på, men der tok
vi sannelig feil!
FOR Å SETTE TING i perspektiv ligger Kander
steg allerede 1200 meter over havet. Fjell
turene våre gikk gjerne til rundt 2500 meter
over havet. Det er høyere enn Galdhøpiggen!
På slike høyder er luften mye tynnere enn hva
kroppen er vant til i Norge.
DETTE ER TØFFE fjellturer som gjennomføres i

I TILLEGG TIL vennskapsleirbål deltok vi i

International Barbecue i regi av KISC. Her
grillet de flere kilo med kjøtt som ble servert
med salat og forskjellige potetdressinger.
International Barbecue er med i en større
pakke som arrangeres av KISC, så pass på å
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underkant av syv timer, og det forbløffer meg
fortsatt hvor tøff norsk ungdom er. For min del
minner fjellturene meg på å ikke undervurdere
dem, men heller sette høyere forventninger og
være stolt over at speiderne er flotte mennesker
som kan å gå på tur!

T EK S T Joakim Rødland
FO T O Håkon Kristoffersen

Jessheim Speidergruppe reiser til Kandersteg International
Scout Center (KISC) i Sveits annet hvert år. Tradisjonen gir
gruppa et eget særpreg, noe vi er stolte av, og turen gir de
yngste og eldste speiderne minner for livet.

ÅRETS REISE TIL Kandersteg har gitt meg
mye mer energi til å gjennomføre flere og bedre
turer i fremtiden. Ikke bare til Sveits, men også
hjemme i Norge med speidergruppen. Satsing
på turer som er gjennomførbare gir utrolig mye
tilbake, og jeg føler det er litt av meningen.
Turer skal tappe deltagere og ledere for energi,
men de må alltid gi en gevinst tilbake. Om gevinsten ikke oppnås, er det heller ingen vits å
gjennomføre flere like turer. Det er en grunn til
at speidere velger å være tre uker på landsleir.

Speiderhilsen
Arrangøren av Sveitsturen 2017
for Jessheim KFUK-KFUM-speidere

Joakim Rødland
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Sveits =
fjell!
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I FJELLHEIMEN: Kandersteg ligger høyt til fjells
og utsikten blir raskt
spektakulær.

T IPS!

til Sveits med
Om noen vil dra
ikke er sikre
gruppen sin, men
t bare å ta
på hvordan, er de
på:
kontakt med meg
l.com
ai
gm
Joakim.rodland@

"En stor del av
opplevelsen av KISC,
er å møte speidere fra
andre deler av verden."

d.
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BANNERET ER
MED: Speider
ne fra Jessheim
fører sin stolte
Sveitstradisjon
videre i år også
.

grønne daler
himmel, sol og
I SHORTS: Blå
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fra
gruppen
møtte speider

I FLOKK OG FØLGE: Det gikk bratt
oppover enkelte
steder, men mestringsfølelsen ble
desto større.
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OPPSLAGSTAVLA
STORT OG SMÅTT FRÅ KFUK-KFUM-SPEIDARVERDA.
SEND INN DINE HELSINGAR, TIPS, OPPSKRIFTER ELLER
ANDRE OPPSLAG TIL SPEIDERBLADET@KMSPEIDER.NO!

VERDENS
STØRSTE
BÅL

17. MAI

enen? :-O

Et BÅL? Midt i ørk

Gjengen i The Misplaced Vikings fant et gigantisk
leirbål på sin reise gjennom Mongolia. Først trodde de at
det var «the door to hell» som de skriver selv på
Facebook. Etter en kjapt vurdering fant de ut av det var
trygt og satt frem campingstolene.
Hullet er faktisk et gasskrater som heter Darvaza, og
ligger i Turkmenistan. Krateret er en kollapset hule som
ligger i et brennende gassfelt og derfor ser det så
mystisk ut. Lokale turkmenere kaller det faktisk «the
door to hell». Men for frosne nordmenn var dette et
suverent leirbål i den kalde natteørkenen.
The Misplaced Vikings fullførte det legendariske veldedighetsløpet Mongol Rally i august. Reisen gikk gjennom Djengis Khans gamle rike fra London til Ulaan
Bator, gjennom sand, gjørme, fjellpass og 34 grensepasseringer. Gjengen besto av tre eventyrlystne sjeler
som har bakgrunn fra KFUK-KFUM-speiderne: Henrik,
Vegard og Anders. Den elleville reisen deres finner du
på Facebook-siden og bloggen misplacedvikings.com.
Du kan også lese mer om turen i Lederforum.
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på ekte speidervis
På møtet den 9. mai forberedte vi i Rana KFUK-KFUMspeiderne oss på 17. mai toget på ekte speidervis.
Speiderne laget plakater med speiderloven som ble tatt
med i toget og vi trente på å gå i rad og rekke.
Speiderne fikk også øve seg på skikkelige 17.mai-rop.
Til slutt hadde vi som vanlig bål med steking av
pinnebrød med sukker og kanel.
Speiderhilsen fra ledere, rovere,
vandrere og stifinnere i
Rana KFUK-KFUM-speidere

T IPS: Plak
med speide ater
rloven!

LIV OG RØRE MED BRØLERØR
Eiksmarka 1 KFUK-KFUM-speidere ble lagt merke til av nervøse naboer
og politi under sitt opphold på hytta ved Åbortjern i mai. Dagbladet.no
skrev saken: Varslet om voldsomme skrik fra hytte. Viste seg å være
speidere som testet «brølerør».
Politiet ble svært overrasket da
de skjønte at den «voldsomme» krangelen som de
hadde blitt varslet om, var
glade speidere med gode
lunger. Vel blåst!
Speiderhilsen Eiksmarka 1
KFUK-KFUM-speidere
Foto: Lars Mørk

#KMSPEIDER
TAGG INSTABILDENE DINE OG FØLG @KMSPEIDERNE,
OG KANSKJE AKKURAT DITT BILDE KOMMER PÅ TRYKK?

16 nye
dragekjempere

@alfred_den_allmektige

16 nye barn og unge ble utdannet som Drage
kjempere på Hostvedtmoen i Kongsberg i vår.
Med god instruksjon og lære av tre ungdomsledere (eldre speidere) og flere voksne som
både kunne håndtere kniv og sverd fikk 16
stykk ni- og tiåringer fra Efteløt i Kongsberg
kursing i legenden om St. Georg, fekting,
dragebekjempelse og blekkspruttilberedning.
Vinnerpatruljen «Potetskall» fra Sandsvær la de
åtte andre patruljene godt bak seg i den lokale
St. Georgsdagens ringløype. Det var også
meget godt oppmøte på gudstjenesten. 97
stykker fikk høre en flott tale av sogneprest Just
Salvesen.

Sommeren
s
tørsteste?
@ranarover

@kisa_km_s

peider

Hilsen Jorid Tho Hennum

bål !?!

Ra

vi

Grandis på
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PINNEBRØD
De fleste har lagd klassisk pinnebrød med
sukker og kanel før, men mulighetene er
uendelige. Her er noen forslag, kanskje
klarer dere å komme på enda flere?
Grunnoppskriften under er nok til 5–6
personer.
DU TRENGER:

•
•
•
•
•
•

8 dl mel
1ts salt
4 ts sukker
4 ts bakepulver
10 ss olje
Ca. 3 dl vann

SLIK GJØR DU:

Bland sammen alle de tørre ingrediensene
og tilsett olje og vann sånn at deigen ikke
blir for tørr og ikke for klissete (det skal gå
an å klistre deigen rundt en pinne). Ha
deigen i en boks eller en pose til dere har
kommet dere ut og har bålet klart. Del
deigen i små klumper på størrelse med
en klementin. Snurr hver klump rundt en
pinne, stek over glørne til det er gyllent og
gjennomstekt.

BÅLKOS
Solen har snudd for lenge siden
og fremover blir kveldene bare
mørkere og mørkere. Det er den
perfekte tiden for å synge speider
sanger rundt bålet sammen med
patruljen. For å gjøre bålkosen
komplett kan det passe med litt
mat tilberedt på bålet.
T E KS T Astrid-Amalie Hetland
F O T O Astrid-Amalie Hetland

og Helene Moe Slinning
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Det er lettest å lage deigen før dere går ut.

ULIKE
VARIANTER
Kanelpinnebrød: Ha kanel og sukker
på pinnebrødet før det stekes.
Pizzapinnebrød: Før pinnebrødet

snurres på pinnen, trykk deigen flat, ha på
ost, forhåndsbrunet kjøttdeig, ketchup og
det dere ellers måtte ønske. Rull deigen
sammen til en pølse og snurr den på
pinnen. Stek til deigen er gjennomstekt.

Innbakt pølse: Grill først pølsen på en
pinne på bålet. Litt før den er ferdig kan du
snurre på pinnebrød og steke til deigen er
gjennomstekt.

SJOKOLADEBANAN

Klassikere

DU TRENGER:

•
•
•
•
•

BANAN: Bruk en kniv og lag et snitt på langs i bananen.
Legg sjokoladebiter i bananen. Pakk i aluminiumsfolie.

n!

Bananer til alle sammen
Melkesjokolade (3 ruter til hver)
Kniv
Aluminiumsfolie
Noe å spise med: skje/gaffel

SLIK GJØR DU:

Lag et kutt i bananen med skallet på, på innsiden
av buen, langt nok til å putte sjokoladebitene nedi.
Putt sjokoladen i kuttet og pakk bananen inn i aluminiumsfolie. Legg bananen på bålet og la den ligge
der til sjokoladen er smeltet. Ta bananen av bålet,
finn fram skjeer og gafler og nyt en nydelig dessert.

EPLEPAI

5 personer

Dere har kanskje allerede prøvd
bakt eple med sukker og kanel?
Dette er å ta det til nye høyder!
DU TRENGER:

•
•
•
•
•
•
•

Epler
Smuldredeig: 220 g mel,
200 g smør, 50 g sukker
Kanel og (mer) sukker
Kniv
Potetskreller
Aluminiumsfolie
Eventuelt vaniljesaus

SLIK GJØR DU:

Det kan være lurt å ha lagd
smuldredeigen før turen. Bland
sammen terninger av smør med
melet og sukkeret for hånd, til det blir
klumper i forskjellige størrelser.

smuldredeig,
PÅ TUR: Legg
KAKEBAKING
sfolie.
um
ini
m
alu
i
l
ne
eplebiter og ka

Hver av speiderne får en bit aluminiumsfolie og et eple. Skrell eplene og kutt dem
opp i terninger. Legg terningene på aluminiumsfolien. Strø kanel og sukker på
eplene og bland sammen. Fordel
smuldredeigen på hver speider og legg
det på toppen av eplene. Lukk sammen
aluminiumsfolien og legg på glørne til
smuldredeigen er stekt eller til eplene er
varme. Kan serveres med vaniljesaus.
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FOR HVEM
INNHOLD
TID
STED
PRIS
PÅMELDING

ARRANGEMENTER
Alle påmeldinger skjer via medlemssystemet, kalenderen på kmspeider.no
eller på e-post til post@kmspeider.no der hvor det ikke står annet.
Påmeldingen er bindende og betalingsfristen er den samme
som påmeldingsfristen. Pengene betales til konto:
3000.16.88487, merket med navn og arrangement.

Foto: Lars Røraas

og
Andre nasjonale
enter
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ar
le
internasjona
SPEIDER.NO
finner du på KM
MENTER.
under ARRANGE

JOTA & JOTI

Nest siste helgen i oktober samles
speidere rundt radioapparater og
datamaskiner for å møte andre
speidere fra hele verden.

HVIS GRUPPEN velger å delta på JOTA (Jamboree

on the Air), må dere huske å få kontakt med en
radioamatør i god tid. Dette er den originale varianten, og utvilsomt den mest eksotiske. Ha kartet
klart, og plott inn fra hvor i verden du får inn
speiderstemmer på radioen.

EN ANNEN VARIANT er JOTI (Jamboree on the

Internet). Sett opp nettverk og datamaskiner og
test alt utstyret god tid i forveien, eller reserver
datarommet på en skole. På internett, og spesielt
over chattenettverket IRC, kan du få kontakt med
mange flere nasjoner enn på radio, og du kan
dessuten sende både lyd og bilde. Kombiner
gjerne JOTA og JOTI, og lag en internasjonal helg
ut av arrangementet.
PÅMELDING og informasjon finnes på jotajoti.no.

Hva med en ny
fra Indonesia speidervenn
elle
på årets JOTA r Brasil
/JOT I?

Alle speidere i alle aldere.
Mer enn 500 000 speidere fra
hele verden kommuniserer
med hverandre via amatørradio eller på internett.
20.–22. oktober.
Lokalt.
Ingen sentral deltakeravgift.
Merker kan kjøpes fra
Speiderbutikken.
Tidligst mulig på jotajoti.no.
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EVENTYR UTLAND
HAR DU LYST til å besøke et verdensspeider-

ESG-DAGEN
ESG-DAGEN arrangeres hvert år i november,

og er et ferdiglaget patruljemøte som gjennomføres av speiderpatruljer over hele
Europa. Det er et nytt land som lager programmet hvert år. Normalt følger det noenlunde samme oppbygning. Først skal patruljen lære en ny lek, de skal lage en matrett,
synge en sang og til slutt sende et postkort tilbake til den som har forberedt programmet.
Dermed er ESG-dagen også et europamesterskap. Det landet som sender flest postkort
vinner.

Alle speidere i alle aldere.
Sang, lek, mat, postkort og et
tema fra et land i Europa.
1. november.
Lokalt.

Flatberg

senter? Stå på ski i de sveitsiske alpene
sammen med mange andre speidere fra hele
landet? Vil du lære mer om internasjonal speiding, og hvilke muligheter en har som medlem av de internasjonale speiderorganisasjonene WAGGGS og WOSM? Da er Eventyr
utland midt i blinken for deg. Turen går til
Kandersteg i Sveits. Her ligger WOSMs eneste
verdenssenter. Du vil få muligheten til å bli
kjent med internasjonal speiding på en unik
måte. Kandersteg ligger flott til i de sveitsiske
alpene, og det finnes masse aktiviteter man
kan benytte seg av, som skiturer, kjelketurer
og grottevandring. Dette er garantert en tur du
ikke vil glemme!

UNGDOMSTING

Engasjert
?
Bli med!

VIL DU LÆRE OM aktuelle saker for KFUKKFUM-speiderne og om hvordan du kan debattere disse? Vil du finne ut hvordan du kan
være med på å påvirke organisasjonen vår?
Vil du bli engasjert? Bli med på Ungdomsting!
PÅ UNGDOMSTING lærer du om

organisasjonsarbeid og hvordan du kan delta
i organisasjonsdemokratiet. Du trenger ikke
være patruljefører eller assistent for å delta.

DET ER PLASS til 26 speidere, både gutter og
jenter og fire ledere.

UNGDOMSTING har mye likt med patrulje
førertinget som holdes i forkant av landsting
annethvert år, men det skal ikke sendes delegater fra ungdomsting til landsting. I mot
setning til det offisielle patruljeførertinget
(som arrangeres samme år som landsting),
kan gruppene sende deltakere på ungdoms
ting, dersom kretsen ikke har valgt noen på
sitt kretsting.

SKRIV EN SØKNAD sammen med speiderle-

PÅ UNGDOMSTING skal vi diskutere og

deren din, så kan du bli en av de heldige som
får være med på Eventyr Utland til
Kandersteg.

debattere aktuelle saker for aldersgruppen
og for organisasjonen. Helgen vil også inneholde inspirasjon til det lokale speiderarbeidet
og samfunnsengasjement, lokalt og inter
nasjonalt. Det vil også bli mye sosialt og du vil
bli kjent med speidere fra hele Norge.

Aktive speidere som ønsker å lære
mer om internasjonal speiding. Født
i ’04–‘02.
Programmet vil inneholde kursing i
internasjonal speiding. Opphold på
Kandersteg hvor vi vil møte andre
speidere fra ulike deler av verden.

For speidere født i '04–'02.
Programmet vil inneholde kursing i hvordan du kan delta i
organisasjonsdemokratiet.

15.–20.februar 2018.

9.–11. mars 2018.

Kandersteg, Sveits.

Nordtangen.

6 000 kr + reise.

1200 kr + reise.

Søknad sendes innen 15.oktober.

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

Nyt høsten i

!
R
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L
DEILIG U
Vår populære ulljakke finnes
nå også i nye friske farger!

Kr

249,–
Kr

Kr

139,–

949,–

• Cerise med lilla glidelås
• Marine med lyseblå glidelås
• Grå med turkis glidelås

HALS I MYK ULLFROTTÉ

Kr

ULLTRØYE POLO
M/ GLIDELÅS

549,–

Kr

TYKK OG GOD ULLSOKK

599,–

ULLTRØYE LANG ARM

SPEIDERBUTIKKEN.NO

Kr

499,–

ULLONGS (DAMEOG HERREMODELL)

Følg oss på Facebook og Instagram,
og abonner på nyhetsbrev!

