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LANDSLEIR

VI TELLER NED
MOT FUTURA
TRYGGE VINTERTURER: Kloke veivalg i vinterfjellet. QUIZ: Test dine speiderkunnskaper. ANDAKTEN: Vi må
være troverdige forvaltere av skaperverket. LANDSLEIR 2022: Er du vår neste landsleirsjef? ROVERSIDENE:
3 grunner til å reise på landsleir som rover. GLOBALAKSJONEN: Gjensyn med Ilula Orphan Project i Tanzania.
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Foto: Erik Ettner Sanne
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AR R AN G EM ENTSPLAN
ER VED LAGT BLADET.

Alle utfordringer blir lettere
når vi føler oss trygge, sett,
og har det gøy sammen.

Alle skal med
JEG TROR VI ALLE har opplevd å kjenne på sommerfugler i magen

når vi gjør noe for aller første gang. Uansett om det er første dag på ny
jobb, første speidermøte, eller første dag på ny skole. Det hadde selvfølgelig jeg og da jeg hadde min første arbeidsdag på forbundskontoret
i november.
JEG FIKK HELDIGVIS en veldig god mottagelse, og godt er det! Selv om

jeg har vært speider hele livet, er det mye som er nytt og utfordrende
når man er helt fersk redaktør for Lederforum. Men alle utfordringer
blir lettere når vi føler oss trygge, sett, og har det gøy sammen.
DERFOR ER det en av de helt sentrale verdiene i vårt arbeid at speidere

skal få oppleve fellesskap og vennskap. Som ledere er det vårt aller
viktigste ansvar – å sørge for at alle speidere blir tatt godt imot, føler
seg velkommen og at de blir inkludert. I «Bli flere – et hefte om vekst»
understrekes viktigheten av «gode førstegangsopplevelser» i sammenheng med friluftsliv. Det kan være helt små opplevelser, som skal gi
glede, mestringsfølelse og skape et ønske om gjentagelse. Som speiderledere kan vi også skape gode førstegangsopplevelser i møte med
enkeltmennesker og organisasjonen.
I KFUK-KFUM-SPEIDEREN vil vi at alle skal kunne være med i det

fellesskapet vi har. Som speiderleder møter du kanskje barn som ikke
har råd til nødvendig utstyr for å drive med speiding. For at foresattes
økonomi ikke skal være til hinder for deltagelse har vi opprettet
«Speiderbutikkens utstyrsfond». Les mer om det på
speiderbutikken.no/utstyrsfondet
FØR JUL RAKK VI OGSÅ å sende ut helt ferske brosjyrer om speiding
til alle gruppene. De er på en rekke ulike språk, fra engelsk og fransk,
til arabisk og farsi. Kanskje kunne din gruppe tatt utfordringen å
prøve å inkludere flere som ikke har norsk som morsmål? Du kan
laste ned brosjyrene og skrive dem ut selv, eller bestille gratis fra
forbundskontoret.
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LANDSL E IR

LANDSLEIR
– NÅ ER PÅMELDINGEN I GANG!

I januar ble påmeldingen til Futura
offisielt åpnet, og allerede de første
dagene kom det inn påmeldinger.
Husk å melde på din gruppe før
15. april!
TEKST > Øyvind Øygarden //
FOTO > Audun Berdal og Harald Undheim //
LØRDAG 30. JUNI braker det løs med

åpningsshow på et jorde på Lånke i Stjørdal
kommune. Futura blir årets store høydepunkt
for både speidere og ledere. En landsleir skaper minner for livet og vi håper at alle grupper
vil bli med! Bruk gjerne vårens speidermøter
til å snakke sammen og motivere speiderne
til å dra på landsleir. For mange vil landsleir
være et ukjent konsept, så tidlig og god informasjon til både speidere og foresatte er viktig
for å få med flest mulig. En egen powerpointpresentasjon som kan brukes til foreldremøter
eller andre samlinger ligger på nettisden
futura.kmspeider.no.
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FUTURA VIL TILBY et variert og spennende

PÅMELDINGEN skjer gruppevis via det gamle

program. Speiderne skal blant annet gjennom egne programøkter med fokus på mat
og naturvitenskap, mens PF-ene får bli med
på bymanøver og egne PF-kroer. Roverne er
allerede godt i gang med planleggingen av
eget program, og lederne vil kunne slappe av
med en kopp kaffe på lederkro eller delta på
kortkurs.

medlemssystemet, mdb.kmspeider.no. På
nettsidene våre finner du en veiledning til
påmeldingen. Ved påmelding vil det være
mulig å gi beskjed om en vil dele leirområde
sammen med en annen gruppe. En kan også
komme med ønsker dersom en ønsker å ligge
ved siden av en annen gruppe, og vi vil prøve
å etterkomme alle ønsker så godt som mulig.
Gjestekomiteen leter også etter speidergrupper som kan bidra som verstskapsgruppe for
internasjonale grupper og speidere på Futura.
Å ta imot en utenlandsk speidergruppe er
en flott mulighet til å introdusere speiderne
for en liten bit av internasjonal speiding. Gi
beskjed ved påmelding om dette er noe som
din gruppe kunne tenke seg.

LEIROMRÅDET LIGGER plassert på Lånke
i Stjørdal kommune, ikke langt fra Værnes
lufthavn. Midt i leirområdet ligger Lånke
skole som vil bli tatt i bruk til stabsfunksjoner
under leiren. Sentralt plassert vil en også
finne kjente leirelementer som servicetorg,
kafé og speiderbutikk. Speiderbutikken planlegger blant annet en egen Futurakolleksjon
som i følge ryktene vil være både eksklusiv
og spennende. Mer informasjon om forhåndsbestilling av leirkolleksjon finner
du i Speiderbutikkens annonse bakerst i
Speiderbladet.

LANDSLEIRBREV 3 blir sendt ut med gruppe

post i disse dager og inneholder mye nyttig
og praktisk informasjon om Futura. Alle
landsleirbrev ligger også ute på våre nettsider
under fanen «Fakta».

ER DERE I GANG MED
FORHÅNDSOPPGAVENE?
AKTIVITETSBOKS FUTURA ble sendt ut til alle grupper med
registrerte speidere født i 2007 og eldre i august i fjor. Boksen
inneholder flere forskjellige forhåndsoppgaver som er ment til
å forberede speiderne til landsleir. Mange grupper har tatt
boksen i bruk og melder om engasjerte speidere som gleder
seg til Futura.
DET ER UTARBEIDET ferdige møteforslag som tar i bruk

forskjellige oppgaver fra aktivitetsboksen, så om din gruppe
ikke har tatt i bruk forhåndsoppgavene enda er det fremdeles
tid til å gjøre dette før landsleir! Husk å legge aktiviteter
tilknyttet oppgavene inn i semesterplanen for våren.
ALLE FORHÅNDSOPPGAVER og møteforslag ligger tilgjengelig
for nedlastning på kmspeider.no/forhaandsoppgaver. Husk å
følge med på Facebook-siden til Futura for nye månedsoppdrag
som blir publisert den 15. hver måned.
VI HAR FREMDELES noen aktivitetsbokser igjen, så dersom din

gruppe ikke har fått boksen, eller dere vet om en NSF-gruppe
som kunne ønske seg å få den tilsendt, kan dette gjøres ved å
sende en epost til oyvind@kmspeider.no

STAB
Vi trenger fremdeles flere stabsmedlemmer som kan
bidra til å lage Futura. Det finnes mange varierte og spennende
oppgaver tilgjengelig både før, under og etter leiruka.
Landsleir er vårt største og viktigste arrangement. Å arrangere landsleir
er en kjempedugnad, og det legges ned tusenvis av timer av frivillige
for å skape fantastiske opplevelser for 6000 speidere. Ved å være med
som stab får du muligheten til å forme hvordan leiren blir. Hva kan du
tenke deg å bidra med til Futura 2018?
Vi leter etter deg som har vært med i stab på tidligere leirer, men også
deg som er helt fersk. Som stabsmedlem vil du få ansvar og praktisk
ledertrening som kan være nyttig ved jobbsøking eller andre frivillige
verv i fremtiden. Etter endt leir vil du få tilbud om attest fra din
etatsleder som kan legges ved din CV.
Alle ledige stabsfunksjoner ligger ute på våre nettsider,
futura.kmspeider.no under fanen «Bli med i stab».
Denne siden blir oppdatert fortløpende
med nye verv.
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EGET
ROVERPROGRAM
Å være speider på landsleir er noe de fleste bare får
oppleve én gang i livet. Da er det desto større grunn
til å gjenta opplevelsene som rover!
På Futura blir det eget roverprogram, med trekamp,
felles tannpuss og roverkro blant høydepunktene.
Hvis du i tillegg melder deg som maur
eller i stab kan du gjøre Futura til
den ultimate leiropplevelsen.

MAUR
Har du lyst til å få mest mulig ut av Futura? Vil du
sammen med nye og gamle rovervenner være med
på å bygge opp, drifte og rydde bort alle synlige
spor etter 6000 speidere? Lengter du etter å danse
helt vilt foran scenen under avslutningsleirbålet
sammen med tidenes gjeng? Vi ser etter deg som
har evnen til å jobbe sammen med andre og mot et
felles mål og ønsker å gjøre sitt beste for å skape
en fantastisk leir. Vi ønsker at flest mulig deltar på
alle tre ukene, men det er også mulig å delta én
eller to uker.

6 // LEDERFORUM // 1-2018

Arbeidsoppgavene vil være mange og varierte så
vi vil ha med alle rovere – enten du har vært med
på leir før eller ei. Det kan bli hektisk til tider med
mye arbeid, men vi garanterer en leiropplevelse du
aldri vil glemme!
UKE 1: Lørdag 23. juni - fredag 29. juni
UKE 2: Lørdag 30. juni - fredag 6. juli
UKE 3: Lørdag 7. juli - torsdag 12. juli
Alle som ønsker å være maur på Futura må selv
melde seg på via mdb.kmspeider.no

Bli
med!

INNHOLD I EN
KJØKKENKASSE

Speiderne i Midsund KFUK-KFUM-speidere har orden i kjøkkenutstyret. Foto: Jiri Paur

FÅ ORDEN PÅ
LEIRUTSTYRET
TEKST > Geir Storli Jensen //

ER LEIRUTSTYRET PÅ PLASS, blir opp
levelsen bedre både for speidere og ledere.
Få oversikt over hva dere har og hva dere
mangler allerede nå, så har dere god tid til å
skaffe det som mangler før leiren. Hvis man
er tidlig ute, er det mange legater, stiftelser
og støtteordninger hvor det er mulig å søke
om støtte til innkjøp av utstyr.

Akkurat det gjorde 5. Hamar KFUK-KFUMspeidere, som har fått støtte fra Gjensidige
stiftelsen, blant annet til innkjøp av nytt
leirkjøkken.
– Vi hadde en stygg brannskade i forbindelse
med matlaging under forrige leir, så nå skal
patruljene bygge nye og tryggere leirkjøkken
som de kan bruke på Futura, sier speiderleder
John E. Bjerkeli til Lederforum.

John E. Bjerkeli fra 5.
Hamar KFUK-KFUMspeidere. Foto: Håkon
Kristoffersen

Speidergruppa fikk også støtte til å kjøpe inn
GPS til hver patrulje som supplement til kart
og kompass, og nye Anne-dukker til å øve på
førstehjelp så de kan gjøre en bedre innsats
når ulykken er ute. John anbefaler alle grupper som kunne trengt utstyr til å søke om
ekstern støtte:
– Med gode formål er det store muligheter for
flere å få pengestøtte, sier han.
Et godt sted å starte er på kmspeider.no, hvor
du kan finne en liste over mange eksterne
støtteordninger under fanen for økonomi og
administrasjon.
KJØKKENKASSEN

Våren er også tid for loppemarkeder og
bruktmarkeder, og her kan dere finne alt
dere trenger til kjøkkenkassene. Et annet
tips er å sjekke gjenbruksbutikker eller høre
med foreldre om de trenger en opprydding i
kjøkkenskuffen.
En kjøkkenkasse bør være lett og ha gode
håndtak slik at to speidere kan bære den mellom seg. Er det løse hyller i kassen, kan den
brukes som skap på leiren. En kjøkkenkasse
innholder det en patrulje trenger på leiren.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gruerist eller kokerenne
oppvaskbalje
vannbøtte
vaskefat
bøtte med lokk eller
plastdunk
suppeøse
sleiver
visp
potetskreller
boksåpner
plastbokser med lokk
ostehøvel
trakt
håndklær
stekespade
brødkniv
reservetallerkener og
-kopper, og -bestikk
stekepanne
kjeler med lokk
litermål
vannøse
skjærefjøler
oppvaskmiddel
oppvaskkost
papirhåndklær
stålull
plastposer/brødposer
hyssing
klesklyper
grønnsåpe
matpapir
grytekluter
fyrstikker
førstehjelpsutstyr
dopapir
ekstra plugger og barduner
brannslukkingsapparat

Listen er hentet fra
Speiderhåndboka. Her
finner du mange gode tips
til livet på leir. Boka kan
kjøpes i Speiderbutikken.
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UTLYSN IN G

VI SØKER LANDSLEIRSJEF
OG STED FOR LANDSLEIR I 2022

Allerede nå søker vi etter landsleirsted og landsleirsjef
for neste landsleir. Vil du gi 6000 speidere fantastiske
opplevelser for livet? Da håper vi du vil søke!

Er du vår neste landsleirsjef ?
Landsstyret søker nå etter personer som kan tenke seg å være
leirsjef for vår neste landsleir i 2022. Landsleir er KFUK-KFUMspeidernes største og viktigste arrangement. Arrangementet er
strategisk viktig for organisasjonen og skal være forankret i vårt
øvrige arbeid. Kjerneverdiene våre skal være en tydelig del av
leiren.
VI SØKER DEG SOM:

•
•
•
•

Brenner for KFUK-KFUM-speiderne
Har visjoner og tanker om hva vi kan få til på landsleir.
Har ledererfaring og kan vise til resultater.
Er inkluderende, omsorgsfull og tydelig.

LEIRSJEFENS OPPGAVER:

•
•
•
•
•

Lede hovedkomiteens arbeid.
Ha hovedansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere
landsleir 2022.
Løpende rapportere fremdrift til landsstyret og
generalsekretær.
Definere profil for landsleir 2022 sammen med forbundet
sentralt.
Utarbeide prosjektplan inklusive vedtak, organisering, ansvar,
milepæler, risikoanalyse, miljøaspekter, kontroll m.m.

Landsleir er en prosjektorganisasjon som er aktiv i omtrent tre år.
Organisasjon beskrives detaljert i organisasjonsplan og organisasjonshåndbok. Ansatte, komiteer og utvalg har en støttefunksjon
til prosjektorganisasjonen. Prosjektet ledes av landsleirsjefen
(frivillig) som rapporterer både til landsstyret og generalsekretær.
Prosjektet koordineres av en ansatt prosjektkoordinator.

Foto: Dave Bird

Har du forslag til landsleirsted?
Landsstyret inviterer grupper, kretser og enkeltpersoner
til å komme med innspill til hvor landsleiren i 2022 bør
arrangeres.
Et tett og godt samarbeid med kommune og lokale samarbeidspartnere vil være viktig for valg av sted. Kretsene
oppfordres til å fremme forslag til landsleirsted og dette
kan gjerne diskuteres på kretsenes årsmøter. Det er
åpent for innspill til sted både i egen krets, eller i et
annet område. Det er ønskelig med en beskrivelse hvor
dere sier noe om hvorfor dette stedet egner seg. Stedet
skal kunne ta imot en leir på 6000 speidere, og logistikk
og beliggenhet vil være sentrale vurderingskriterier.
KONTAKT OSS!

Kontakt forbundskontoret på 22 99 15 50, eller
send e-post til generalsekretær Svein Olav Ekvik på
svein.olav@kmspeider.no dersom du har spørsmål,
forslag til personer som bør oppfordres til å søke, eller
tips til landsleirsted. Tips og innspill ønskes snarest!
Sted og landsleirsjef presenteres på sommerens landsleir Futura på Lånke i Trøndelag, 30. juni til 7. juli.

Foto: CF Salicath
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QUIZ

FRISK OPP DINE SPEIDERKUNNSKAPER
MED LEDERFORUMS SPEIDERQUIZ!
Sitter kunnskapene du har tilegnet deg i speidertiden
fremdeles i, eller har du huller som bør fylles? I hver utgave
av Lederforum kan du teste dine kunnskaper i tre typiske
speiderkategorier, samt fire ekspertnøtter. Hva blir ditt resultat?

FØRSTEHJELP
1

Hvordan varmer du best opp frossen
hud ved lette forfrysninger?

2

Hva er forholdet mellom bryst
kompresjoner og innblåsinger i
hjerte-lunge-redning (HLR)?

3

Hvor mye øker sjansen for å overleve
ved hjertestans når det utføres HLR?

4

Hva bør du gjøre dersom et barn har
drukket farget lampeolje?

NATUR OG FRILUFTSLIV
5

Hva er Norges minste fugl?

6

Er fiskemåka fredet?

7

Hva kalles et bål der to tømmerstokker
er plassert oppå hverandre, slik at det
brenner i gapet mellom dem?

8

Hva heter verdens første nasjonalpark?

SAMFUNN
9

Hvor ofte er det stortingsvalg i Norge?

10

Hvilket år fikk kvinner allmenn
stemmerett i Norge?

11

Hva heter hovedstaden på Sri Lanka?

12

Hvem er generalsekretær i FN?

EKSPERTNØTTER
13

I hvilket land er Lord Baden-Powell
gravlagt?

14

Hvor mange av bøkene i Det nye
testamentet er Paulus-brev?

15

Hva er primærfaktor et mål på?

16

Hvem er klima- og miljøminister i
Norge?

RESULTAT
Svar: 1) Med kroppsvarme, hud mot hud. 2) 30 kompresjoner og 2 innblåsinger, 3) Den dobles. 4) Gi litt fløte eller matolje og kontakt 113, 5)
Fuglekonge, også kjent som «furulus», 6) Ja, 7) Nying, 8) Yellowstone
nasjonalpark i USA, 9) Hver fjerde år, 10) 1913, 11) Colombo, 12)
António Guterres, 13) Kenya, 14) Det er 13 Paulus-brev. 15) Hvor mye
en fjelltopp hever seg i forhold til terrenget omkring. 16) Ola Elvestuen
(V)

Du bør nok lese Speiderhåndboka om igjen.
Bra. Meld deg på Norsk Roland, så får du
enda flere poeng neste gang!
11–14 RETTE: Du er en framtidig landssjef.
15–16 RETTE: Selv Lord Baden-Powell ville ha
nikket anerkjennende.
1–5 RETTE:
6–10 RETTE:
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>LANDS-

KJÆRE SPEIDERLEDER!

HAR ORDET

NOEN GANGER kan speiderhverda-

S T Y R E T

gen føles litt som å klatre et fjell. Man
ser ikke nødvendigvis toppen, og det
føles uendelig langt igjen. Man går
og går, passerer kneik etter kneik, og
hele tiden dukker det opp en ny topp
bakenfor den man er på. Alt etter
humøret og energinivået føles det
som om toppen aldri kommer til å bli
synlig – og i hvert fall ikke nås! Du
har sikkert vært på tur i et sånt fjell
en gang.
NÅR MAN STÅR MIDT I DET, er det
lett å bli sliten og det kan være en
utfordring å se hvordan man kan
komme videre. Og særlig hvis det er
lenge siden forrige matpause. Noe
av det vakreste å gjøre på fjelltur er å
ta en pust i bakken, snu seg og se på
utsikten og hva man har mestret så
langt. Når var forrige gang du satte

>GENERAL-

S E K R E TÆ R E N S

HJØRNE

deg ned, så på det du har gjort og
kjente på stoltheten av å mestre og
takknemligheten for skaperverket?
Når tok dere sist en rast i ledergruppa
for å fylle på energitanken og nyte
utsikten sammen?
NÅR DU MØTER utfordringer i gruppa

Speiderhilsen
Gunvor, landssjef, og
Sindre, viselandssjef

kan det være verdt å ta en pust i
bakken, og huske at du kan være
stolt over arbeidet du gjør, og at hver
enkelt kneik er verd å feire på veien
mot toppen. Den toppen nås kanskje
på landsleir. Eller kanskje det er noen
kneiker igjen. Uansett vil det være
mange møteplasser der du kan treffe
ledere som er på forskjellige steder i
løypa, så du kan få energi til å ta fatt
på din neste kneik, eller gi noen en
håndsrekning og motivasjon på deres
tur.

GRIP MULIGHETEN!
PÅMELDINGEN TIL sommerens

landsleir Futura har åpnet, og det er
kun et snaut halvår til vi samles på
Lånke-jordene. Jeg gleder meg allerede som et barn på julekvelden, og
det regner jeg med at du også gjør!

speidere får kun én eller to mulig
heter til å delta på landsleir i løpet av
sin speidertid. Derfor håper jeg at du
og dine medledere griper muligheten,
og bidrar til at speiderne i aktuell
alder får sjansen til å få sine egne
landsleiropplevelser.

FORVENTINGENE NÅR man nærmer

> Svein Olav Ekvik,
generalsekretær //

KANSKJE FUTURA til og med er
stedet for å bestemme seg for den
neste toppen som skal nås?

seg leirplassen, bygging av gruppens
leirområde og se at hele leiren reiser
seg, mestringsfølelsen av å komme
helskinnet tilbake fra haik, fellesskapet rundt bålet, nye vennskap, og
hårene på armen som reiser seg når
vi synger leirsangen av full hals på
avslutningsleirbålet.
LANDSLEIR UNNER JEG alle

speidere å få med seg. Det er helt
spesielt, og en opplevelse man bærer
med seg for resten av livet. De fleste
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arbeidet. Det er et fint mål å jobbe
fram mot, vi bygger forventning og
gleder oss til å dra på leir. Det fungerer som trekkplaster for nye speidere,
og vi samler ressursene og mobiliserer for et stort felles prosjekt.

Futura vil gå inn i rekken av landsleirer som setter dype spor, og gi
tusenvis av speidere minner for
livet. Programmet legger opp til
morsomme, spennende og lærerike
opplevelser innenfor et spennende
konsept der vi sammen skal finne,
forme og forandre, og sammen skape
fremtidsplaneten Futura.

OG LEIREN GIR PÅFYLL og energi til
å fortsette. Aktivitetsboks Futura og
forhåndsoppgavene har bidratt til å
bygge forventningene til leir, og nå
går vi sakte men sikkert over i en fase
med påmelding, og der gruppene kan
begynne de praktiske forberedelsene
til leir. Alt er med på å forlenge opplevelsen av Futura, og følelsen av å få
være med på noe stort. Noe du ikke
vil gå glipp av.

LANDSLEIR KAN også være en

JEG HÅPER VI SEES på Futura!

ALT LIGGER TIL RETTE for at

vitamininnsprøytning i det lokale

ANDAKTEN

«BLÅ»
TEKST > Anne Skoglund //
FOTO > Steinar Fagerli //
Anne Skoglund er leder for
forkynnelsesetaten på Futura 2018

Jeg har nettopp lest boka «Blå» av Maja Lunde. Boka er enkelt fortalt en roman om vann.
Forfatteren drar leseren inn i spennende fortelling om følgene av klimaendringer, om isen som
smelter, om vannet som gir liv og som blir en kritisk mangelvare. Det er ikke til å komme unna
at tilgangen til vann er kritisk i utsatte områder.
Her i Finnmark står den samiske tradisjonen sterkt. Den lærer oss å lytte til naturens stemme.
En eldre same sa det slik: «Det er naturen som bestemmer målet, ikke mennesket». For ham
handler det om å ferdes varsomt i naturen og ikke høste mer enn naturen tåler. For med naturens stemme er det slik at hvis du tar alt for mye, så forteller naturen deg at vedskogen ikke
vokser mer, reinen tar slutt eller at fisken blir borte i vannene. Du må lytte til naturens stemme.

V I B E R FOR

Alt henger uløselig sammen.

•

I Salme 24,1–2 står det: «Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor
der, er hans. For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann.»

•
•
•

Nye speidere og ledere som har
begynt denne våren.
De som bruker sin tid og energi på
å planlegge Futura.
Kretsenes årsmøter og alle som
stiller til valg.
Sunnmøre, Troms, Trøndelag,
Vestfold og Østfold kretser

V I TA KKER FOR
•

•

•

Innsatsen og engasjementet som
er vist i Globalaksjonen i høst og
i vinter.
Gode og lærerike opplevelser for
alle som deltar på forbundets
kurs.
Alle som har tatt på seg verv og
oppgaver i det nye året.

Ikke nok med at Gud har skapt alt, han har gitt oss i oppgave å ta vare på hans skaperverk til
fellesskapets beste. KFUK-KFUM-speiderne er kjent for å bruke og ta vare på skaperverket og
naturen, for å ta ansvar for seg selv og andre, og for å gjøre tjeneste for samfunnet. Vi må gjøre
det med troverdighet. Vi må være troverdige forvaltere av Guds skaperverk.
Jesus sa lite om miljøvern, slik vi forstår begrepet - men han snakket desto mer om din neste.
En gang Jesus virkelig vil understreke det ansvaret vi mennesker har for hverandre, så sa han:
«Det du har gjort mot en av mine minste, har du gjort imot meg.» Indirekte handler dette også
om å forvalte skaperverket til fellesskapets beste. Til beste for deg og meg, for verdens befolkning og for kloden. Stort ansvar?
Bønn:
Gi oss, Gud, en visjon om vår verden
slik som din kjærlighet vil omskape den;
en verden hvor de svake blir beskyttet, ikke utnyttet,
en verden hvor ingen er sultne eller fattige,
en verden hvor goder og ressurs blir delt,
så alle kan nyte godt av dem,
en verden hvor nasjoner, raser og kulturer lever i toleranse og gjensidig respekt,
en verden hvor fred bygger på rettferd og hvor rettferden styres av kjærlighet.
Gi oss mot og inspirasjon til å bygge denne verden, gjennom Jesus Kristus, vår Gud.
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ROVERSI D E R

BLI MED PÅ

LANDSLEIR!
Har du ikkje heilt bestemt deg for om
du skal reise enda, seier du? Her gir
vi deg nokre gode grunnar til at du
får mykje igjen for å reise på Futura
2018:

1

Landsleir er ei stor oppleving i
seg sjølv. Opplevinga av at fleire
tusen speidarar er samla under
éin og same sommarhimmel på
leirbål framfor ei stor scene, at
det er alltid nokon som spring i leirgatene og at ein er med på å bygge og
leve i ein midlertidig speidarlandsby,
er heilt spesiell.

2

Som rover har du mange
moglegheiter til korleis du vel
å vinkle di oppleving. Du kan
velje å vere med som leiar i
gruppa di, som rover i gruppa,
som maur eller som stab. Vel du å vere
med som stab eller maur, betalar du
redusert deltakaravgift og du får ei leir
oppleving som varer opp til tre veker.

3

Det blir óg eit eige program for
roverane. Det blir mellom anna
trekamp og kro for roverar på
kveldstid. Om du reiser på leir
utan å kjenne nokon, kjem du
garantert til å reise der ifrå med mange
nye vener!

ROVERBALL
2017
TEKST > Heidrun Sunde Stokke //
FOTO > Anders Flore, Lars T. Røraas //
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«Når Sogn og Fjordane arrangerer
noko vert det alltid god stemning!»
sa leiar i Rovernemnda, Maren
Pernille Øvregaard. Det stemte
absolutt for dette roverballet. Med
swingkurs, god mat og kjekke aktivitetar var stemninga alltid på topp.

God stemning på roverball.

NESTEN HEILE NOREG var representert

på roverballet, og fleire hadde reist land og
strand med bil. Roverlaget i Stryn, RUFS,
hadde satt saman eit spennande program for
helga. Roverballet vart arrangert på ein skule
utanfor Stryn sentrum, utan nett. Mange
syntest dette var positivt, ettersom det då var
endå enklare å vere sosial når ein skjerm ikkje
var i vegen.

ein kunne bruke ved eit seinare høve. Etter
swingkurset kunne ein velje ulike aktivitetar:
tur til Stryn sentrum, ein dukkert i den lokale
symjehallen, fjelltur eller tur til Loen skylift.
Symjehallen fall i smak for nokre av austlendingane, ettersom dei ikkje har symjehallar
på Austlandet. Der har dei nemleg berre
svømmehallar.

PÅ SØNDAG GJEKK turen til gudsteneste i
DÅ ALLE KOM TILBAKE til skulen var det tid

PÅ FREDAG VAR DET «Davids leikestund» der

alle deltakarane leika og dermed vart betre
kjende med kvarandre. Det var veldig kjekt,
men dessverre gjekk det litt hardt ut for nokre
av stolane.
LAURDAGSMORGON VAR det tid for swing-

kurs. Ved hjelp av to gode instruktørar fekk
alle lære seg nokre kule dansetrinn som

dei ein sat med. Det var også god dessert
og kakebord! Etter middagen var det tid for
dansing, der fekk ein moglegheit til å vise
fram ferdigheitene sine, i swing eller med
heilt andre ville dansemoves. Etter kvart vart
mange slitne og trøytte, så då var det beste å
danse seg i søvn.

for å gjere seg klare til kvelden. Jentene tok
på seg sine finaste kjolar, og gutane kledde
seg i dress. Sjølve ballet starta med polonese,
som er ein dans der ein dansar parvis inn til
middagsbordet. Veldig høgtideleg!

Nedstryn kyrkje, før alle dei tilreisande roverane takka for ei fin helg. Roverballet var eit
veldig vellukka arrangement, der det var moglegheit for å få mange nye rovervenar. Det vert
spanande å sjå kvar roverballet skal arrangerast i 2018, kanskje vi sjåast der?

MATEN SOM VART SERVERT på ballet var
veldig god, og fordi middagen varte i nesten
to timar, var det god tid til å bli kjende med
LEDERFORUM // 1-2018 // 13

FORBUNDSNYTT
LANDSTING 2019
I ROGALAND

TAKK FOR INNSATSEN!
I hele høst og vinter har KFUK-KFUM-speidere over hele landet hatt
aktiviteter og samlet inn penger til Globalaksjonen. Pengene går til
arbeidet som gjøres i Sri Lanka KFUK for å gi barn og unge verktøy til å
kjempe seg ut av fattigdommen.
Gjennom deres innsats kom det inn 554 144 kroner til Global
aksjonen i 2017! Det er en økning på mer enn 70 000 fra året før. I
tillegg kommer alle julebukk-aksjoner og andre innsamlinger dere har
gjennomført etter jul.
Disse pengene kommer virkelig til nytte hos våre samarbeidspartnere
som hjelper til med arbeidstrening, skolegang og spareprosjekter.
Samtidig har våre speidere fått erfare verdien av samfunnsengasjement og forhåpentlig også lært noe nytt om hvordan det er å leve på
Sri Lanka.
På Landsleir vil dere få bli bedre kjent med Sør-Sudan KFUK og de
prosjektene som vil være tema for Globalaksjonen i 2018–2019.
Tusen takk for en
fantastisk innsats!
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Etter vedtak i landsstyret
ble Rogaland KFUK-KFUMspeidere i januar oppnevnt
som vertskap for landstinget i
2019. Det var to kretser som
søkte, og ikke store ting som
skilte disse, men Rogaland
trakk til sist det lengste
strået. Vi ser frem til å
samles igjen til landsting
i Stavanger/Sola, 16 år etter KFUKKFUM-speidernes første ordinære landsting
under fusjonsfestivalen i 2003!

VERVEBROSJYRER
PÅ ANDRE SPRÅK
Rekrutter flere ledere og medlemmer med våre nye
brosjyrer på ulike språk! Heftene finnes på engelsk,
polsk, arabisk, russisk, persisk og fransk.

I brosjyren forteller vi om
verdiene våre, aktivitetene,
alderstrinnene, fakta og
kontaktinformasjon. Du
kan laste ned heftene fra
nettsidene eller bestille
gratis fra forbundskontoret
ved å kontakte
post@kmspeider.no.

SPEIDERBUTIKKENS
UTSTYRSFOND
Som speiderleder møter du kanskje på barn som ikke
har råd til nødvendig utstyr for å drive med speiding?
Foresattes økonomi skal ikke være til hinder for å delta
på våre speideraktiviteter. Speiding skal være tilgjengelig for alle, og gi alle barn positive opplevelser for
livet. Derfor har Norges KFUK-KFUM-speidere, med
støtte fra miljødirektoratet, opprettet Speiderbutikkens
utstyrsfond.
Her det er mulig for deg som er speiderleder å søke om
utstyrspakke fra Speiderbutikken på vegne av speidere
i din gruppe. Startpakken inneholder basisutstyr som
skjorte, skjerf og merker, samt eventuelt en sekk og
kniv, slik at speideren skal kunne delta på lik linje med
alle andre på ordinære speidermøter og enkle turer.
Vi oppfordrer dere til å søke, og til å ta kontakt
dersom dere har spørsmål. Du kan lese mer på
speiderbutikken.no/utstyrsfondet, eller ta kontakt på
utstyrsfondet@speiderbutikken.no dersom du vil søke
eller har spørsmål. Husk å oppgi alder og størrelse på
den aktuelle speideren, samt hvilket utstyr det er mest
behov for. Vi skal ikke ha navnet på speideren.

Engang-Alltid sommertreff
Velkommen til sommertreff for KFUK-veteraner på
Mesnali ved Lillehammer 14.–18. juni!
HER ER NOEN DRYPP FRA PROGRAMMET som er under planlegging:
Omvisning på Maihaugen, besøk i Prøysenhuset, festkveld, bibeltimer,
kveldssamlinger, leirbål, god mat og ikke minst – trivelig fellesskap! Av
lokale krefter vil vi bl.a. få møte Ove Røsbak og biskop Solveig Fiske.
PRIS: Overnatting med halvpensjon (betales direkte til leirstedet ved
ankomst): Kr. 3710,– (enkeltrom m/bad), kr 3310 (enkeltrom m/
vask), kr 3310,– (dobbeltrom m/bad), kr. 2910,– (dobbeltrom m/vask).
Deltakeravgift for selve arrangementet er kr. 1400,– og sendes til konto:
2320.18.94166 samtidig med påmeldingen.
PÅMELDING senest innen 15. april sendes til sigrun_kaslegard@yahoo.no
eller til Sigrun Kaslegard, Vesledalvegen 10, 3579 Torpo. Husk navn,
telefonnummer, adresse, romtype, navn på den du evt. vil dele rom med,
diettbehov, og innbetalingsdatoen for deltageravgiften – det gjør det lettere
for oss å finne din innbetaling og å registrere deg.
VI GLEDER OSS til treffet, til å treffe dere igjen og sammen med dere

bestemme Engang–Alltids fremtid og hva som skal skje videre.
Speiderhilsen fra ansvarskomiteen Engang– Alltid
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Nye fjes
på forbundskontoret
Forbundskontoret har fått hele tre nye kolleger i løpet av
kort tid. Her kan dere bli litt bedre kjent med dem.
TEKST > Geir Storli Jensen //
FOTO > Helene Moe Slinning & Ragnhild Erevik Fosse //
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DE SISTE UKENE I 2017 ble forbunds
kontoret forsterket med tre nye med
arbeidere som startet nesten samtidig.
Katrine Andersen og Geir Storli Jensen
skal jobbe med kommunikasjon, mens
Magnus Heltne tar over som Vekst- og
organisasjonskonsulent.

– Hva gjorde at dere ønsket å jobbe i Norges
KFUK-KFUM-speidere?
– Jeg har ofte tenkt at selve drømmejobben
ville ha vært å kunne jobbe som speiderleder,
sier Katrine.
– Nå er ikke speiderleder en jobb, men å få
jobbe på forbundskontoret er nok det nærmeste man kan komme.
Fra siden skyter Magnus inn at det er et
privilegium å få muligheten til å kombinere
den faglige kompetansen man har med interessen for speiding.

– Den var i hvert fall det som gjorde at jeg
aldri var i tvil om jeg ville søke på stillingen,
sier han.
– Årets happening er landsleir, hva er deres
beste landsleirminner?
– Jeg husker godt da vi som rovere lagde
«skybar» over teltet på Lista, forteller
Magnus.
– Vi serverte kaffe som fra en ekte kaffebar
med nykverna bønner og satt og så utover hele
leiren.
– Mitt aller beste landsleirminne må være da
vi gikk oss bort på haiken på Valebø i 2002,
forsetter Geir. Patruljen havna utenfor kartet,
og måtte hentes i bil for å komme seg tilbake
til leirområdet.
– Etter den haiken ble vi innmari gode i
orientering, legger han til.

Katrines beste leirminner er alle de fine lederleirbålsstundene etter at speiderne har lagt
seg, det lederfellesskapet man får da.
– Når man går seg en tur rundt på leirområdet
og får den gode følelsen av at jeg som leder
har bidratt til at speiderne har utfordret seg
selv og fått en god leiropplevelse. Det er
vanskelig å toppe.
– Hva gleder dere dere mest til i ny jobb?
– Det store høydepunktet i 2018 for alle på
forbundskontoret blir landsleir, uansett hva
man jobber med, konkluderer Magnus, med
samtykkende nikk fra Geir og Katrine.
– Opplevelsen av at nesten hele organisasjonen bor og bygger sammen er spesiell. Også
gleder jeg meg til å møte engasjerte frivillige
fra hele landet, avslutter han.

DIN SPEIDER-CV
På kmspeider.no kan du laste
ned både vårt CV-verktøy «Verd
sett din kompetanse!», og «real
kompetansedokumentet» som
gir potensielle arbeidsgivere et
innblikk i hvilken viktig kompetanse en speiderleder får gjennom
sitt verv som leder og instruktør.
Sistnevnte kan være et fint vedlegg til CV-en din så du kan få
vist fram speidererfaringen din
når du skal inn i det profesjonelle
arbeidslivet.

MAGNUS HELTNE

KATRINE STENERUD ANDERSEN

GEIR STORLI JENSEN

Startet i speideren i 2001, og har
vært speider og leder i Holmen
speiderne siden. Har en rykende fersk
bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra University College Dublin,
og erfaring fra en rekke frivillige verv i
studietiden. Skal jobbe med vekst og
organisasjonsutvikling, blant annet
gruppeutvikling og oppstart av nye
grupper.

Har vært speider og leder i Bryn 1
KFUK-KFUM siden 1996. Har
studert medier og kommunikasjon ved
Høgskolen i Oslo og Akershus, og har
en mastergrad i naturbasert reiseliv
fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige
Universitet på Ås. Skal jobbe med
kommunikasjon, og vikarierer som
teamleder. Katrine skal blant annet
ha hovedansvaret for Speiderbladet
og nettsidene.

Var med på speiderleir for første gang
som 3-åring i 1992, og har vært speider i begge forbundene siden. Har
studert utviklingsstudier og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og
tidligere jobbet med kommunikasjon
i Miljøpartiet De Grønne og i KFUKKFUM Global. Er vikar for Ragnhild
Erevik Fosse som er i fødselspermisjon, og skal blant annet ha ansvar for
Lederforum og sosiale medier.
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Det er tiden for vinterturer, og snø og kulde bringer med seg nye
utfordringer. Som leder eller patruljefører er det ekstra mye å tenke
på, både i planleggingen av turer og i gjennomføringen. For å sikre en
trygg tur er det viktig å gjøre de rette forberedelsene, og å ta de rette
avgjørelsene underveis.
TEKST > Geir Storli Jensen //
FOTO > Mats Randgaard //

TRYGGE
VINTERTURER
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TRYGGE VEIVALG

FØRSTEHJELP PÅ VINTEREN

Før man legger ut på tur er det derfor viktig å undersøke
lokale is- og snøforhold. På www.varsom.no kan du
sjekke offisielle snøskredvarsler og isvarsler så du får en
generell vurdering av risikoen i området turen går i.

KURS I PÅSKEN

Om vinteren er det ekstra viktig å tenke igjennom
hvilken rute man velger. Hvert år dør i gjennomsnitt
tre mennesker i snøskred, og omtrent like mange
omkommer etter å ha gått gjennom isen. Det er alt
for mange. Risikoen kan relativt enkelt unngås ved å
gjøre trygge veivalg.

IS
Isen må være minst 4 cm tykk for å være trygg for en
person. Istykkelsen kan variere mye i et vann, og man
bør være spesielt varsom ved inn- og utløp, langs land
og ved sund og smale partier. På grunn av dette er det
vanlige å tillate ferdsel for folk flest når isen er 13 cm
tykk. Hvis du er usikker på om isen er trygg bør du legge
ruten utenom, eller ta deg tid til å undersøke isens tykkelse. Ha livlina lett tilgjengelig når dere krysser større
vann, og vær oppmerksom på at regulerte vann alltid er
usikre!

Det er viktig å kunne behandle lette skader, samt å
kunne kjenne igjen symptomer på mer alvorlige skader
slik at en kontakter 1-1-3 i tide. Du kan lese mer om
førstehjelp på vinteren i speiderbladet, eller i heftet
Førstehjelp på 1-2-3.

Kurset Turledelse Vinter tar for seg prinsipper for turledelse i praksis, og har som mål at du etter kurset skal
være en bedre og sikrere turleder i vinterfjellet. Kurset
tar for seg vinterorientering både dag og natt, sikre veivalg, gode rutiner, risikomomenter, snøskred, etablering
av leirområde og overnattingsformer i snø. Sjekk ut
kmspeider.no for mer info. Påmelding innen 4. mars!

SNØSKRED

Skredfaren påvirkes av tre faktorer: terrengets helning,
været og snøen. De fleste skred går i terreng som har en
helning på 30 til 55 grader, men man kan utløse skred
i helninger helt ned til 20 grader. Sterk vind, temperaturøkning eller raske væromslag øker også faren for
skred. Snøens egenskaper påvirker også skredfaren,
spesielt når det er mye nysnø eller lagdelt snø med finkornede lag. Speiderhåndboka anbefaler følgende retningslinjer for å gjøre trygge veivalg når det er skredfare:
•
•

•
•
•

•

Unngå terreng som er brattere enn 30 grader.
Følg rygg, vær trygg! Snøen blåser bort fra ryggene.
Steiner og bergknauser stikker opfte opp av snøen
der vinden har blåst den bort.
Unngå den siden av dalfører som ligger i le, og hvor
snøen henger utover.
Unngå å ferdes i trange dalbunner, hvor man ikke
kan komme unna hvis det går et skred.
Hold god avstand fra fjellfoten. Et skred kan skli
opptil tre ganger så langt ut i terrenget som høyden
på skråningen.
Det at noen andre har gått i samme område før er
ikke en garanti for at det går bra en gang til.

Husk å ta hensyn til disse retningslinjene også når
dere velger overnattingssted!

FØRSTEHJELP PÅ 1-2-3
Denne teksten er basert på ressursheftet
«Førstehjelp på 1-2-3». Heftet og tilhørende
plansjer i A4-format kan lastes ned fra
kmspeider.no/forstehjelp123
Førstehjelp på 1-2-3 er et godt oppslagsverk
på førstehjelp for alle speidere enten du er
vandrer, leder, rover eller voksen speider.
Innholdet kan brukes som førstehjelpsveiledninger og er nyttig å ha i patruljekassa og gruppas førstehjelpsett.
Aktivitetene i heftet oppfyller merkekravene
til vandrermerkene Førstehjelp og Førstehjelp
vinter. Førstehjelp er et bredt tema og i aktivitetsbanken på nettsiden til KFUK-KFUMspeiderne finner du mer informasjon og råd
som du kan bruke i speiderarbeidet ditt.
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I N TERNA S J O N A LT

1
1

Gjensyn med Ilula
På landsleiren i Asker for snart fire år siden, og på utallige små og store
aksjoner årene både før og etter, samlet vi inn penger til Ilula Orphan
Program (IOP) i Tanzania. I høst var speiderveteran Kari Saxrud
Gundelsby på besøk i Ilula, og her kan du lese hennes reisebrev.
TEKST > Kari Saxrud Gundelsby //
FOTO > Ingunn Blauenfeldt Christiansen //
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JEG HADDE I HØST den store opplevelsen å besøke Ilula Orphan

Program i Tanzania. Det var en fantastisk opplevelse, som jeg
vil huske resten av mitt liv, og dere skal alle vite at det nytter å
hjelpe!
I 1998 TEGNET JEG MEG som fadder for ei jente på jentehjemmet i Ilula, som den gang var i ferd med å bli bygget. Nesten 20
år senere fikk jeg selv reise dit. Jeg ble møtt av ett av de aller første fadderbarna mine, Twilumba, som hadde reist med buss i 6
timer for å møte meg. Uten IOPs hjelp hadde hun antagelig ikke
fått utdanning – og nå er hun blitt rektor på en grunnskole. Det
nytter å hjelpe!

2

NÅ HAR JEG ET fadderbarn som går på videregående skole, som

jeg har vært fadder for siden hun var ei lita foreldreløs jente på
jentehjemmet. Hun fikk jeg også gleden av å møte, ei flott ung
dame som heter Jackline. Slikt gjør inntrykk.
IOP BLE STARTET OPP av KFUK-speideren Berit Skaare som

et senter for foreldreløse barn. Siden er det blitt supplert med
grunnskole, videregående skole, barnehage og bibliotek. I tillegg
driver IOP tilbud til unge enslige mødre, et fosterfamilieprogram
og et omsorgsprogram for eldre i distriktet. Og selvfølgelig har de
en egen speidergruppe!
SØNDAGEN, ETTER kirketid, hadde jeg gleden av å delta på
ukens speidermøte. Det var en stor speidergruppe og en stor
opplevelse. De er nå også blitt vennskapsgruppe med Hakadal
KFUK-KFUM-speidere. Speiding i Tanzania er slett ikke så ulikt
speiding her hjemme i Norge.
JEG HÅPER OGSÅ at dette kan inspirere dere, som leser dette
og ser bildene, til å melde dere som faddere, enten alene eller
sammen med familie, venn eller venninne. På den måten kan du
være med på å utgjøre den store forskjellen, så enda et barn får
en god oppvekst og utdannelse gjennom IOP.

1: VENNSKAP: Kari er fadder for
Jaqueline og har støttet hennes skolegang i mange år. Det ble et kjærlig
og rørende møte. Ingen tvil om at det
nytter å hjelpe!
2 BARNEHAGE: IOP driver to barnehager. Ungene på Kids Corner
har i mange år fått støtte fra viktige
bidragsytere i Norge.
3 VETERAN: Kari har vært speider
hele livet og deltok selvfølgelig på
søndagens speidermøte hos IOP.

VIL DU BLI
FADDER?
d
Ta kontakt me
å
p
e
rg
o
IOP i N
ail.com
.n
iop orge@gm

3

ER DU SPEIDER, ENGASJERT OG
HAR LYST PÅ ET FANTASTISK ÅR?
Er du snart ferdig med videregående, og
kan tenke deg å gjøre noe helt annet et
år? Vil du forstå hvordan verden henger
sammen og møte mennesker som jobber
for forandring?
Ettåringsprogrammet Communication for change (CFC) samarbeider med IOP, og gir deg muligheten til å bo fire måneder
i Ilula og jobbe som frivillig med speidern, arbeid med barn,
menneskerettigheter og mye mer! Som deltager på CFC får
du bo i et land i sør i fire måneder, drive informasjonsarbeid i
Norge og utfordre seg selv i et trygt miljø i et helt år.
Det er ønske fra Ilula KFUK at engasjerte speidere skal delta,
så vi oppfordrer speidere som synes dette virker spennende til
å søke! Vil du vite mer? Sjekk ut nettsiden: kfuk-kfum.no/cfc
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M IT T FJ E L L

1

BRALLEBU
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2

3

4
1 OPPLEVELSER: Stadig nye speidere
får skape sine egne historier og
minner på Brallebu.
2 TRILLETUR: Materialer ble fraktet
med ren innsats.
3 RENOVERING: Det meste måtte
fikses, både vegger, tak og pipe.
4 MINNER: Ris-speidere på tur til
helt egen hytte.

Stedet jeg vil være, stedet jeg vender tilbake til, stedet jeg lengter
etter, stedet jeg føler for. Det er dette jeg forbinder med «mitt fjell»
og derfor skal jeg ta dere med på en liten reise inn i Nordmarka.
Dette er en beretning om hvordan vi sammen besteg vårt helt
eget fjell - vår speiderhytte Brallebu.
TEKST > Magnus Jensen Stokke //
FOTO > Ris KFUK-KFUM-speidere //
DET HADDE LENGE vært snakk om at gruppa
hadde ønsket seg en hytte hvor vi kunne dra
på tur. Vi hadde vært på hytteturer mange
forskjellige steder, alle med sin sjarm. Men
vi hadde ingen hytte som var vår, ingen hytte
hvor vi kunne henge diplomer og bilder på
veggene og hvor historiene kunne sette seg i
veggene.
MED EN IVRIG SPEIDER, følger det også ikke
så rent sjeldent en ivrig speiderforelder. Og
som det så ofte er, så hadde noen snakket
med noen, og det var klart at Oslo kommune
hadde et par ledige hytter til utleie. Avtalen
var klar, vi skulle møte Kjell i fra kommunen
kl. 11 på parkeringsplassen på Sporten. Det
var vår i luften, men ennå snø i skogen. Vi
som velforberedte speidere stod klare med
ryggsekk, topplue og gamasjer, Kjell fra kommunen i nikkers og småsko.

SOMMEREN KOM og vi begynte starten på

vårt lille eventyr. Vegger ble malt, sofaputer
sydd, senger fikk nye madrasser og nytt trekk,
søppel ble kastet og peisen tømt. Da vinteren
kom var alt klart til vår første patruljeførertur
med overnatting. Vi var over tyve stykker som
med friskt mot gikk inn i måneskinnet på
ski. Da vi omsider hadde tumlet oss sammen
inne i hytta og kommet tålelig i orden, tent
stearinlys og fyrt opp i den store peisen var
det klart for nattmat og kortspill. Det var da vi
for første gang fikk kjenne på hvordan det er
å ha egen hytte, jeg tror det kalles for sjarm.
Peisen hadde dårlig trekk, så inngangsdører
og vinduer ble åpnet og lukket i utallige kombinasjoner for å få til den perfekte trekken.
Isen inne i pipen smeltet og rant ned på gulvet, slik at fyrbøteren måtte sitte med bøtte
og gulvklut for å til stadighet tørke opp. Men
dette satt til side, var det knallgod stemning.
Vi hadde egen speiderhytte, vi hadde gitar og
vi hadde hverandre.
DA VÅREN KOM og pipen skulle repareres

ETTER EN SNAU times gange var vi fremme.

Vi var spente på å se stedet da vi gikk gjennom tett granskog opp til hytta. Den lå der,
blass og rødmalt med hvite skodder foran
vinduene. To rom, kjøkken og hjørnesofa med
godstol og peis på den ene siden. To korte
køyesenger og bord på den andre. Tidligere
leier av hytta, stemmen til Dickie Dick
Dickens, Frank Robert, hadde tatt sin hatt og
gått og overlatt hytta til oss. Dette var perfekt.

etter vinterens oppdagelser, fikk vi nok en
gang oppleve sjarmen med egen hytte. Under
takplatene og taket var det stokkmaur – og det
var flere tusen. Det ble avdekket store omfattende skader på tak- og veggkonstruksjonen.
Dyster var stemningen da vi syklet hjemover,
for hvordan skulle vi få satt dette i orden?
Svaret var enkelt: dette kunne bare løses på
en måte, og det var sammen.

PÅFØLGENDE HELG var det over sytti stykker innom for å bidra med bygging, sjauing,
rydding, rivning, matlaging og oppmuntrende
ord. Det var et sinnssykt prosjekt! Sjelden har
det vært så høy aktivitet i vår speidergruppe
som den sommeren og høsten. Ettermiddager
etter skole, jobb, helger og ferier. Det som var
ble benyttet for å sette hytta i stand. Foreldre,
ledere, besteforeldre, søsken, speidere,
patruljeførere – ja, alle hjalp til. Da vinteren
kom stod hytta ferdig og klar for bruk.
SIDEN DEN GANG har det blitt mange turer til

Brallebu. Her har det vært patruljeførerkurs,
sommerleir, opptagelse, skihopperkonkurranse og snøhulekurs. Her har vi øvet på
å grave Finsesatellitt og her har vi slukket
teltbrann.
SOM DERE SIKKERT SKJØNNER har jeg et

spesielt forhold til Brallebu, og jeg kjenner
det gleder et speiderlederhjerte å høre at
mine en gang så små speidere nå har blitt
store og planlegger egne turer til hytta for å
oppleve sine egne historier og bestige sine
egne fjell.

MITT
FJELL

Magnus Jensen Stokke utfordrer
Elizabeth Blunck Barbøl fra Frogner
KFUK-KFUM-speidere til å skrive om
sitt fjell eller sin favorittplass til neste
nummer av Lederforum.
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A RRANGE ME N T E R

KURS OG ARRANGEMENTER

Foto: Tor Asbjørn Bjørnstad

VÅR OG SOMMER 2018

Turledelse vinter
Kurset passer for alle ledere –
uansett om du har mye eller lite
erfaring fra før.

Ledere over 18 år.
24.–28. mars 2018.
Hardangervidda, Finse.

Turledelse Vinter tar for seg prinsipper for turledelse i praksis, og
1300,–.
målet er at du etter kurset skal være
Innen 4. mars.
en bedre og sikrere turleder i vinterfjellet. Kurset tar for seg orientering
dag og natt, sikre veivalg, gode
rutiner, risikomomenter, snøskred, etablering av leirområde og overnattingsformer i snø. Vi vil også ha speidergudstjeneste i Guds frie
natur. Forbered deg på mye moro!

Ekspedisjon Vinter
Ekspedisjon vinter er et perfekt
kurs for alle som har vært på VinterRoland, eller har tilsvarende kunnskaper fra vinterfriluftsliv. Det er
derfor ingen grunn til å sitte hjemme
dersom du ønsker å få bruke det du
lærte på Vinter-Roland i fjor eller
året før.
Dette er en flott mulighet til å få gå
på flere dagers tur i vinterfjellet med
tett oppfølging og god veiledning fra
staben.

Født ’02–‘00.
24.–28. mars 2018.

2.–4.3.

VINTERTRÅKK
Arrangeres lokalt. Merker selges på
speiderbutikken.no.

9.–11.3.

UNGDOMSTING
Nordtangen. Født i ’04 –’02. Påmelding innen
11. februar. Pris: 1200 kr.

23.–28.3. VINTER-ROLAND
Utsikten i Odda. Født i ’03–’01. Påmelding
innen 4.mars. Pris: 2100 kr.
24.–28.3. EKSPEDISJON VINTER
Seljestad. Født i ’02–’00. Påmelding innen
4. mars. Pris: 1300 kr.
24.–28.3. TURLEDELSE VINTER
Finse. Rovere og ledere over 18 år. Påmelding
innen 4. mars. Pris: 1300 kr.
21.4.

DAGSKURS – FØRSTEHJELP SPEIDER
Rovere og ledere. Påmelding innen 1. april.

23.4.

ST. GEORGSDAG
Programmateriell finnes på kmspeider.no.

10.–13.5. BANEVOKTERSAMLING
Nordtangen. Rovere og ledere. Påmelding innen
8.mai. Gratis!
18.–21.5. KURS I LEIRTEKNIKK (KILT)
Nordtangen. Født i ’05–’02. Påmelding innen
29. april. Pris: 1300 kr
15.–17.6. NM I SPEIDING
Vestfold. Patruljene kvalifiserer seg i kretsene.
Mer informasjon: nmispeiding.no. Født i ’08 –’02.
23.– 30.6. NORSK ROLAND 131
Triangelheimen, Nord-Trøndelag. Født i ’04–’02.
Påmelding innen 22. mai. Pris: 2300 kr.
30.6.–7.7. FUTURA, LANDSLEIR
Lånke, Trøndelag. Født i ’07 og eldre. Les mer på
futura.kmspeider.no. Påmelding innen 15.april.
Pris: 2500 kr.
4.–11.8

NORSK ROLAND 132
Nordtangen. Født i ’04–’02. Påmelding innen
22. mai. Pris: 2400 kr.

9.–12.8.

TURLEDELSE KANO
Bodø. Ledere. Påm. innen 22. mai. Pris: 1500.–

Seljestad.
1300,–.
Innen 4. mars.

14.–16.9. TRÅKK
Arrangeres lokalt. Merker selges på
speiderbutikken.no.

Se også arrangementskalenderen på kmspeider.no.
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