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I denne katalogen får du oversikt og informasjon 
om sentrale kurs og samlinger i regi av KFUK-
KFUM-speiderne. Hvilke har du lyst til å delta på?

ArrAnGeMenTene er delt inn etter arbeidsgrener 

med tydelige fargeforskjeller i sidetallskolonnene. 

Angitte aldersgrupper er hovedmålgrupper, dvs. at det 

i mange tilfeller er mulig å delta selv om du ikke er i 

denne aldersgruppen. Dette gjelder særlig for rover- og 

lederarrangementer.

PÅMeLDInG skjer fortløpende via MinSide. På baksi-

den av Speiderbladet/Lederforum kan du finne medlem-

snummeret ditt som du bruker når du logger deg inn via 

mdb.kmspeider.no. Du kan også melde deg på via kalen-

deren på speiderprogram.no, til post@kmspeider.no eller 

ved å ringe 22 99 15 50, dersom det ikke står annen 

påmeldingsinformasjon. Påmeldingen er bindende, og 

betalingsfristen er den samme som påmeldingsfristen. 

Pengene betales til konto 3000.16.88487. Merk beta-

lingen med navn og arrangement. Dersom det fortsatt 

er ledige plasser etter fristen, kan det noen ganger være 

mulig å få plass. Men for å være sikker bør du melde deg 

på tidlig. Ved påmeldinger etter fristen vil det bli lagt 

på et gebyr på 200 kr. Påmelding skjer da via e-post til 

post@kmspeider.no

OPPGITTe PrISer gjelder for medlemmer i KFUK-

KFUM-speiderne. Medlemmer av andre organisasjoner 

tilknyttet YMCA, YWCA, WAGGGS eller WOSM betaler 

100 kr. ekstra. Andre betaler 400 kr. ekstra, tilsvarende 

medlemskontingent til forbundet. Dersom arrangemen-

tet ikke kan gjennomføres pga. plutselig oppståtte vær-/

klimaforhold eller annen force majeure, kan arrangør 

beholde deltakeravgiften til å dekke påløpte kostnader.

FriFOnDStøtte

Alle som melder seg på nasjonale kurs (der 

kursavgiften er minst 700 kr.) får tilbud om 

Frifondstøtte. Hvis du samtykker til dette, 

vil halve kursavgiften bli tilbakebetalt til 

gruppa. Det betyr at de aktuelle kursene reelt 

sett kun koster halve prisen av det som er 

angitt. nasjonale lederkurs og norsk roland 

får 75 prosent støtte i tråd med satsningene i 

strategiplanen. For å få støtte til reiseutgifter 

ved nasjonale kurs må speidergruppene fylle 

ut en søknad. Søknadsfrister er 15. mai og 

1. oktober. Frifondstøtte til reiseutgifter kan 

søkes for alle forbundets kurs og arrangemen-

ter. Søknadsskjema finner du på kmspeider.

no. Støtten skal søkes om i etterkant. 

Annen Støtte

Skal du delta på, eller arrangere kurs, er 

det flere muligheter til å søke støtte. Kurs-

arrangører kan få studiestøtte på omtrent 

kr. 80,– per time fra Kristelig studieforbund 

(k-stud.no). Det finnes også muligheter til 

å søke støtte fra lokale menighetsråd, kom-

muner, Sparebank stiftelsen, A-fondet, Gilde-

fondet, Gjensidigefondet, Fylkeskommuner 

og andre. Les mer om støtteordningene på 

kmspeider.no under materiell / økonomi og 
administrasjon.

Arrangementsplanen for 2015–2016 
er stiftet inn i midten av katalogen.  
Den inneholder en kort oversikt over  

årets kurs og arrangementer, og fungerer 
godt som en huskeliste. Napp den ut  
og heng den opp på veggen hjemme  

eller i speiderlokalet.

FOr HVeM

InnHOLD

TID

STeD

PrIS

PÅMeLDInG

Om arrangementene
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FrILUFTSLIVeTS År er en nasjonal satsning på 

friluftsliv som er vedtatt av regjeringen. Målet er at 

2015 skal være året der hele norge kommer seg 

ut! i år er det tredje gangen dette blir arrangert. 

Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livs-

kvalitet, bedre helse og et rikere liv. Friluftslivets 

år 2015 er en nasjonal markering av norsk frilufts-

liv. Året gir en unik mulighet til å vise frem bred-

den av friluftslivet, og gi hele folket eierskap til 

naturen. H.K.H. Kronprins Haakon er Friluftslivets 

år sin høye beskytter. 

Friluftsliv i nærmiljøet er et viktig satsningsom-

råde. Fritidsfiske og kulturminner gis også ekstra 

fokus. Overordnet mål med året er å gi friluftsliv 

økt oppmerksomhet, og at året skal gi varige resul-

tater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler 

av befolkningen. Året skal gi økt bevissthet om 

friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. 

et annet mål er å øke bevisstheten om allemanns-

retten og de svært gode mulighetene som alle i 

norge har til å utøve friluftsliv. Prioriterte mål-

grupper er barn, unge og barnefamilier. Samtidig 

er det et mål å nå hele befolkningen.

Du kan lese mer om  

friluftslivets år på friluftslivetsar.no

Friluftslivets år er mulighetenes år for oss spei-

dere. et helt år der hele norge skal ha fokus på 

friluftsliv. KFUK-KFUM-speiderne inviterer hele 

norge med i Haikeligaen. Og du som KFUK-

KFUM-speider får en unik mulighet til å fokusere 

litt ekstra på friluftslivet i løpet av året gjennom 

å jobbe med et helt nytt prosjektmerke, nemlig 

Friluftshelt. 

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015

Haikeligamerket  
kan bestilles på  
speiderbutikken.no av 
alle som har registrert  
lag i Haikeligaen. 

Merket som du kan bestille 
når du har gjennomført 
friluftsheltprogrammet.

Temaårsmerke som  
alle kan få gratis.  
Bestilles gruppevis på  
speiderbutikken.no.

MERKER

I forbindelse med Frilufts-
livets år har KFUK-KFUM-
speiderne lansert et eget 
temaårsmerke. Dette kan 
bestilles gratis fra Speider-
butikken. I tillegg har vi 
nye merker knyttet til våre 
to storsatsninger i forbin-
delse med Friluftslivets år: 
Haikeligaen og Friluftshelt. 
Alle de tre merkene skal 
bæres over høyre lomme på 
speiderskjorten.
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HAIKeLIGAen er en konkurranse der dere 

samler poeng hver gang dere er på tur og haik. 

Poengene registreres på nettsiden haikeligaen.no.  

i forbindelse med Friluftslivets år har det blitt  

lansert en helt ny nettside for haikeligaen, og nå  

er det også åpent for hele norge å delta! 

PÅ neTTSIDen vil dere se en tabell som forteller 

hvordan dere ligger an i forhold til andre speidere 

og andre turglade deltakere. Det er klasser for 

familier, barnehager, oppdagere, stifinnere, van-

drere og rovere. Det er artig å konkurrere, men det 

viktigste er at alle har det fint på tur, og at dere 

får bruke det dere har lært i speideren og kanskje 

lærer noe nytt.

I 2015 KOMMer DeT hver måned et nytt opp-

drag, hvor dere kan være med på å konkurrere om 

både bonuspoeng og fine premier. Oppdragene er 

en inspirasjon til å komme seg ut på tur, hele året. 

noen oppdrag er vanskeligere enn andre, men alle 

lag har mulighet til å løse mange oppdrag.

I TILLeGG TIL vinnerne av månedsoppdragene, 

er det premier til lagene i hver klasse som har 

samlet flest poeng, og vi kårer stormestre på tvers 

av klassene: Padlemestrene, toppvandrerne, 

Kulturvandrerne og Storfiskerne.

TIL LEDERNE: Føler du at du ikke kan nok om å være på tur? Nå finnes 
det turledelseskurs som gjør deg tryggere når du og speiderne skal på tur. 
Kursene gir deg tett oppfølging av dyktige veiledere og målet er at du ikke 
skal være den som gjør at speiderne ikke kommer seg på tur. Friluftsliv gir 
opplevelser, og dette er noe vi ønsker skal prege KFUK-KFUM-speiding. Les 
om TURLEDELSE VINTER og TURLEDELSE BARMARK på s. 19 og 23.

OM Dere VIL DeLe turbildene deres med 

andre i Haikeligaen, kan dere gjøre det fra 

instagram. Merk bildet med lagets navn (#lag-

navn), #kmspeider og #haikeligaen, så vises 

bildene på haikeligaen.no. Det er enkelt å dele 

turen deres med andre på Facebook om dere 

ønsker det.

GÅ TIL haikeligaen.no for mer informasjon om 

konkurransen og hvordan du kan melde deg på. 

HAIKeLIGAMerKeT kan kjøpes på  

speiderbutikken.no, og når du er registrert som 

deltaker i haikeligaen, kan du ha merket på 

skjorta. 
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HAIKeLIGAen 2015

 Alle!

 Lokalt.

 Vårsesong: januar – august. 
Høstsesong: september – desember.

Friluftshelt er en utmerkelse du bare kan skaffe deg 

i løpet av Friluftslivets år 2015. De nye merkene 

(speidermerker.no) og Haikeligaen er en integrert 

del av Friluftsheltprogrammet. For å få status som 

Friluftshelt må du i løpet av 2015 utføre fem akti-

viteter innenfor de tre kategoriene: tur, merker og 

uteaktiviteter.

Det er egne aktiviteter for familiespeidere, oppda-

gere, stifinnere, vandrere og rovere. når dere har 

fullført de fem aktivitetene, kan dere bestille merket 

Friluftshelt fra Speiderbutikken. 

Du kan lese mer om kravene til Friluftshelt i heftet 

som ble sendt ut med Lederforum nr. 4/2014. Du 

kan også laste ned heftet på kmspeider.no, eller 

bestille flere fra forbundskontoret 22 99 15 50 / 

post@kmspeider.no. 

Foto: D
ave B

ird

Foto: Ragnhild Stokke Lundetræ

FRILUFTSHELT



6 // ARRANGEMENTSKATALOG // 2015–2016

O
P

P
L

E
V

E
L

S
E

R

For tredje gang arrangeres Vintertråkk, denne 

gang helgen 6.–8. mars. Har du vært med på 

Vintertråkk tidligere, vet du hvor kjekt det kan 

være. er det første gang i år, har du noe å glede 

deg til. ta med patruljen ut på tur samtidig som 

du samler poeng til Haikeligaen, og husk at over-

nattinger ute om vinteren gir ekstra mange poeng!

Opplegget er det samme som for tråkk. Patruljen 

planlegger og gjennomfører sin egen haik, men 

opplevelsen blir en annen: Været og vinterkulden 

krever mer av utstyret, terrenget ser annerledes 

ut når det er snødekt og det er viktig å øve på ori-

entering. Veivalg er også viktig i forhold til skred, 

og man må tenke på å holde varmen for å unngå 

forfrysninger eller nedkjøling. 

Det kan være lurt å være litt ekstra forberedt før  

en drar på tur med patruljen om vinteren. På  

speiderprogram.no/vintertraakk kan du finne 

en oversikt med tips til hva det kan være lurt å 

tråkk er patruljens egen haik som speiderne selv 

planlegger og gjennomfører. Datoen for årets 

tråkkhelg er 25.–27. september. Målet er å få 

så mange speidere som mulig ut på tur denne 

helgen, og at dere skal få flotte naturopplevel-

ser. God planlegging er viktig slik at haiken blir 

et overkommelig prosjekt. nyttige hjelpemidler 

er Speiderhåndboken og Haikeheftet som kan 

kjøpes i Speiderbutikken. Det oppfordres også 

å gå Globaltråkk der dere samler inn penger til 

Globalaksjonen samtidig som dere er på haik. Les 

mer om tråkk og Globaltråkk på speiderprogram.no.  

Husk å registrere haiken på haikeligaen.no!

VINTERTRÅKK

TRÅKK

Foto: Ørjan Apeland

forberede seg på. Her ligger alt fra forslag til mat 

på tur til leker dere kan bruke for å holde varmen.  

Vintertråkkmerker selges på speiderbutikken.no.   

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
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PATrULJeFØrerTInG 2015

 Ungdom som ønsker å påvirke organisasjo-
nen, lære måter å delta i organisasjonsdemo-
krati på og bli nasjonalt og internasjonalt en-
gasjert. Født i ’01–’99.

 Argumentasjons- og debatteknikk. 
Organisasjonskunnskap og forberedelse til 
landsting. Valg og debatter. Inspirasjon og in-
ternasjonale saker.

 13.–15. mars.

 Nordtangen. 

 Kr. 1200,–. Gir Frifondstøtte.

 Via kretsen innen 20. februar.  
To representanter fra hver krets.

UnGDOMSTInG 2016

 Ungdom som ønsker å lære om organisa-
sjonsarbeid og hvordan de kan delta i  
organisasjonsdemokrati. Du trenger ikke  
være patruljefører eller assistent for å delta. 
Født i ’02–’00. 

 Aktuelle saker for aldersgruppen og for orga-
nisasjonen diskuteres og debatteres på ulike 
måter. Inspirasjon til det lokale speiderarbei-
det. Samfunnsengasjement, både lokalt og 
internasjonalt.

 11.–13. mars.

 Nordtangen. 

 Kr. 1200,–. Gir Frifondstøtte.

 Via kretsen innen 19. februar.  
To representanter fra hver krets.

VIL DU Lære OM aktuelle saker for 

KFUK-KFUM-speiderne og om hvordan du 

kan debattere disse sakene? Vil du være 

med på å påvirke organisasjonen vår? Vil 

du vite hvilke saker som blir tatt opp på 

Landsting i 2015? Vil du bli engasjert? Bli 

med på Patruljeførerting! 

DU FÅr Lære OM hvordan KFUK-KFUM-

speiderne er bygd opp og hvordan du kan 

bruke systemet for å nå fram med dine syns-

punkter. Du vil lære deg redskaper som du 

kan bruke i andre sammenhenger enn spei-

deren, og du vil få et grunnlag til å bli mer 

engasjert i organisasjonen og i samfunnet. 

På patruljeførertinget får du oppleve mye 

moro og bli kjent med andre speidere fra 

hele landet. Deltakerne på tinget velger også 

fire representanter som får dra på landsting i 

april. Disse representantene vil få stemme-, 

forslags- og talerett som ordinære delegater 

på landsting og får muligheten til å tale 

patruljeførernes sak.  

HVer KreTS kan sende to representanter 

som skal være valgt av kretsen, gjerne gjen-

nom kretsens ungdomsting/patruljeførerting 

eller på et årsmøte. 

PATRULJE- 
FØRER- 
TING 

Foto: Solveig Øiestad
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ROLAND

HAr DU LyST TIL å lære mer om friluftsliv i vinterfjellet, sove 

i snøhule og få tips til hvordan du kan ta med deg patruljen din 

på vintertur? Da er Vinter-roland er det perfekte kurset for deg. 

Dette er et kurs med god balanse mellom teori og praksis, og 

for å få mest mulig ut av kurset er det viktig å være motivert for 

ny lærdom. Det blir lagt stor vekt på at du skal få en fin opp-

levelse i vinterfjellet og at du sitter igjen med ny kunnskap og 

inspirasjon som du kan bruke sammen med patruljen din på tur 

om vinteren. Det er ikke en forutsetning at du er patruljefører, 

og du trenger ikke forkunnskaper for å delta. Du trenger heller 

ikke å være veldig god på ski, men det bør ikke være din aller 

første skitur. Kurset gir kunnskap som kreves for å delta på 

Ekspedisjon vinter.

PÅ VInTer-rOLAnD får du lære om bekledning, utstyr, 

skismøring, proviant, enkel og avansert orientering, førstehjelp 

i vinterfjellet og naturlig sunt fjellvett. Haiken er med overnat-

ting i snøhule som dere selv graver dersom snøforholdene tilla-

ter det. ellers blir overnattingen inne på hotell Utsikten.

PÅSKebUDSKAPeT er en naturlig del av programmet og du 

vil kanskje få noen nye tanker om hvorfor vi feirer påske. Det 

blir også tid til leirbålskos, lek og moro sammen med dine nye 

speidervenner!

VInTer-rOLAnD 2015

 For deg som vil lære mer om 
vinterfjellet. Kurset krever 
ikke forkunnskaper, bortsett 
fra at dette ikke bør være 
første gang du går på ski. 
Født i ’00–’98.

 Patruljeledelse i vinterfjellet. 
Haik med overnatting i snø-
hule. Teori og praksis om 
vinterfjellet. 
Påskebudskapet.

 27. mars – 1. april.

 Utsikten i Odda.

 Kr. 1600,–. Gir Frifondstøtte.

 Innen 6. mars.

VInTer-rOLAnD 2016 

 Født i ’01–’99.

 18. mars – 23. mars.

 Utsikten i Odda.

 Kr. 1900,–. Gir Frifondstøtte.

Ekspedisjon vinter 2015
Bli med på ekspedisjon i påsken! Ekspedisjon vinter er et perfekt kurs for alle som har vært på Vinter-
Roland, 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. For deg som 
er født i ’99–’97. Kurset holdes på Seljestad i Odda. 28. mars – 1. april. Les mer om kurset på s. 15.

Foto: Ørjan Apeland
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MeDIeKUrS FOr UnGe  
TALSPerSOner 2015 

 For engasjerte speidere og rovere som 
er interessert i å være synlige speidere i 
media og lokalsamfunnet. Født i ’01–
’96.

 Medietrening, diskusjon, rollespill, ny-
hetskriterier, foto, tekst, blogg, diskusjo-
ner, motivasjon, drilling og testing av deg 
selv og hverandre. 

 24.–26. april.

 Holtekilen folkehøgskole, Bærum  

  Kr. 900,–. Gir Frifondstøtte. 

 Innen 27. mars. Maks 15 deltakere. 

MeDIeKUrS FOr UnGe  
TALSPerSOner 2016

 Født i ’02–’97. 

 22.–24. april. 

 Osloområdet. 

MEDIEKURS 
FOR UNGE TALSPERSONER (UT)  

MeDIeKUrSeT er et kurs for deg som ønsker å bli 

Ung talsperson. Som Ung talsperson blir du en medi-

eambassadør for forbundet, kretsen, og ikke minst for 

gruppen din. etter kurset blir du en del av et nettverk 

av Unge talspersoner, og du vil fungere som Ung tals-

person i ett år. 

LIKer DU Å FOrTeLLe om hva speiding er? er 

du interessert i media? er du nysgjerrig? Utadvendt? 

Skriveglad? Snakkesalig? Fotointeressert? Liker du 

deg foran kamera? trives du i rampelyset? Da bør du 

helt klart delta på mediekurs og bli Ung talsperson. 

I LØPeT AV KUrSeT får du opplæring i relevante 

temaer av en stab med god kompetanse og mange 

kreative vrier. Du vil lære mer om skriving, film, foto, 

prating og sosiale medier. Du får også lære om media 

og hvordan du snakker med journalister. er du propp-

full av ideer og kreativitet bør du ikke tvile, Ut er noe 

for deg! 

HVIS DU SyneS mediekurs høres spennende ut, vil 

vi gjerne møte deg! når du melder deg på, er det fint 

om du sender en kort e-post til post@kmspeider.no 

hvor du forteller litt om deg selv og hvorfor du vil bli 

Ung talsperson. 

eTTer KUrSeT vil du få god oppfølging fra kurs-

staben i et år, der vi prøver å opprettholde den kunn-

skapen du sitter igjen med og bruke den til det du 

liker best, enten det er skriving, filming, fotografering 

eller prating.

PÅ SPeIDerbLOGG.nO kan du se en del av det de 

Unge talspersonene har gjort tidligere. 

 

Foto: Ørjan Apeland

Foto: Audun Berdal
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KILT 2015

 For deg som forbereder deg til å reise 
på leir som patruljefører eller assistent 
for første gang. Født i ’02–’99.

 Grunnleggende pionering, førstehjelp, 
matlaging på leir, telt- og leirliv og  
patruljeledelse på leir. 

 22.–25. mai. 

 Nordtangen.

 Kr. 1200,–. Gir Frifondstøtte.

 Innen 22. april.

KILT 2016

 Født i ’03–’00.

 13.–16. mai.

 Nordtangen.

KILT

SAVner DU LAnDSLeIren og bygging 

av portal? Skal kanskje du og gruppen din på 

en ny leir til sommeren, eller vil du bare lære 

mer om hvordan det er å være på leir? Da 

kan det være lurt å ha et forberedelseskurs, 

og KiLt er akkurat det du trenger. 

KILT STÅr FOr kurs i leirteknikk, og er et 

grunnleggende kurs om det du trenger å vite 

før du skal ha patruljen med på leir. Du vil 

lære om leirbygging, matlaging, sosialt fel-

lesskap på leir, deltakelse og leirbål. Kurset 

passer for deg som ikke har så mye leirerfa-

ring fra før, men som har lyst til å klare deg 

mest mulig på egenhånd i patruljen på leir 

til sommeren. 

KILT er en TryGG, morsom og sosial 

mini-leir hvor du får god veiledning fra 

lederne og tid til å bli godt kjent med  

speidere fra andre deler av landet. 

– PATRULJE- 
LEDELSE 
PÅ LEIR

Foto: Ørjan Apeland
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I FJOr TOK KFUK-KFUM-speiderne sin første seier 

da patruljen Ælj fra Kampen vant nM i speiding. Hvem 

blir norges beste patrulje i 2015? nM i speiding er en 

årlig konkurranse i ulike speiderferdigheter. Oppgavene 

blir løst i patruljen og samarbeid er viktig. Dere får 

brukt kreative, praktiske og teoretiske evner. All infor-

masjon om nM, samt tidligere oppgaver, finner du på 

nmispeiding.no 

KreTSene VeLGer hvilke patruljer som får lov til 

å delta i den nasjonale finalen, og uttaket skjer gjen-

nom kretsvise konkurranser. Merk at gruppen kan få 

50 kroner i støtte for hver deltaker i kretskonkurran-

sen! Hvis patruljen kommer til nM, kan den dessuten 

få inntil 75 prosent av reisekostnadene dekket etter 

Frifond-søknad. Hvor mange patruljer hver krets kan 

sende avhenger av hvor mange speidere det er i kret-

sen. nM i speiding arrangeres sammen med norges 

speiderforbund.

NORGESMESTERSKAPET I 

S P E I D I N G

nM I SPeIDInG 2015 

 Vandrerpatruljer med speider-
kunnskaper og konkurransein-
stinkt. Født i ’05–’99. 

 Praktiske og teoretiske oppgaver 
som løses i patruljen.

 5.–7. juni.

 Nord-Jæren.

 Kr. 2000,– per patrulje.

 Patruljene kvalifiserer seg i  
kretsene. Mer info om påmelding 
på nmispeiding.no

nM I SPeIDInG 2016

 Født i ’06–’00. 

 Juni 2016.

 Nærmere informasjon kommer 
på nmispeiding.no og på  
speiderprogram.no.

Foto: Torstein Ihle

Foto: CF Salicath
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DeTTe er KUrSeT FOr DeG som ønsker en 

utfordring, og som vil lære alt som er å lære om 

praktisk og teoretisk speiding. norsk roland er ikke 

deilig avslappende leirliv, eller et sted du drar for å 

samle krefter. Det er fullt program i en uke og læring 

i alt du gjør. Men det er dette som gjør norsk roland 

til det ypperste patruljeførerkurset du kan delta på. 

Du vil komme hjem full av inspirasjon og ideer til 

speidermøter, turer og leirer. etter å ha deltatt på 

norsk roland, er du blitt en bedre patruljefører!

nOrSK rOLAnD er et av våre mest tradisjons-

rike kurs. i 2015 blir det arrangert for 126., 127. 

og 128. gang. Vil du vite mer om innholdet, histo-

rien og hva som forventes av deg under kurset?  

Les mer på speiderprogram.no. 

nOrSK rOLAnD 2015 
 
For deg som har deltatt på 
minst ett patruljeførerkurs, har minst ett 
år igjen som patruljefører, og som liker 
leirliv og praktisk speiding. Passer for 
motiverte speidere. Født i ’01–’99.

 Avansert leirbygging, leirplanlegging og 
kyndig patruljeledelse på leir. Avansert 
førstehjelp, knuter og spleis. Plan-
legging, natur og friluftsliv, kjennskap til 
speiding i Norge og utlandet, patruljen 
på haik, programtips og mye mer. 

 Roland 126, 20.–27. juni.   
Roland 127, 31. juli – 7. august. 
Roland 128, 8.–15. august.

 Roland 126, Horve 2, Sandnes. 
Roland 127, Nordtangen. 
Roland 128, Nordtangen.

 Kr. 2000,–. Gir 75 % Frifondstøtte.

 Innen 15. mai. Gjelder alle tre Norsk 
Rolandkurs i 2015. 

nOrSK rOLAnD 2016

 Født i ’02–’00.

 Roland 129, 18.–25. juni.   
Roland 130, 25.juli–1. august. 

NORSK 
ROLAND

Foto: Lars Røraas
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HAr DU LyST til å besøke et verdensspei-

dersenter? 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 WOSM (World Organization of the 

Scout Movement)? Da er eventyr utland midt 

i blinken for deg. 

Gutteturen 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!   

Skriv en søknad sammen med speiderlederen 

din, så kan du bli en av de heldige som får 

være med på gutteturen til Kandersteg. Følg 

med i Speiderbladet og på speiderprogram.no 

der det kommer mer informasjon.

EVENTYR UTLAND – GUTTETUR 

JOTA & JOTI
TreDJe HeLGen I OKTOber samles speidere rundt 

radioapparater og datamaskiner for å møte andre speidere 

fra hele verden. Hvis gruppen ønsker å satse 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. 

 

JOTI (Jamboree on the internet) er en annen variant. 

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.

eVenTyr UTLAnD – GUTTeTUr 2016

 Aktive speidere som ønsker å lære mer om  
internasjonal speiding. Født i ’02–’00. 

 Programmet vil inneholde kursing i internasjo-
nal speiding. Opphold på Kandersteg hvor vi vil 
møte andre speidere fra ulike deler av verden.

 18.–23. februar 2016.

 Kandersteg, Sveits.

 Ca. kr. 4500,– + reise.

 Søknad skrives i fellesskap med leder og sen-
des til post@kmspeider.no innen 15.10.15. 

ARRANGEMENTSKATALOG // 2015–2016 // 13

JOTA & JOTI 2015
 Alle speidere.
 Mer enn 500 000 speidere fra hele verden kommuniserer med hverandre via amatørradio eller på internett.

 16.–18. oktober. 
 Lokalt.

 Ingen sentral deltakeravgift. Merker kan kjøpes fra 
Speiderbutikken.

 Tidligst mulig på jotajoti.no.

Foto: Ørjan Apeland
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rOVerKOnGreSS 2015

 Alle rovere. Født i ’99 og eldre. 

 Fellesskap, demokrati i prak-
sis, valg av nemd og arrangø-
rer av roverarrangementer.

 13.–15. februar.

 Kristen Videregående i 
Trøndelag (KVT), Trondheim.

 Kr. 580,–.

rOVerKOnGreSS 2016

 Alle rovere. Født i ’00 og eldre. 

 12.–14. februar.

 Velges på kongressen 2015.

 Kr. 700,–.

 Innen 12. januar. 

ROVER-
KONGRESS
rOVerKOnGreSSen er stedet der 

roverne får si sin mening om det som rører 

seg i KFUK-KFUM-speiderne, og bestemme 

hvem som skal lede roverarbeidet videre. 

På kongressen blir det diskusjoner på på-

virkningstorg, interessante workshops, 

sosiale aktiviteter, festmiddag, guds- 

tjeneste og mye annet spennende.

PÅ rOVerKOnGreSSen velger roverne sin egen rover-

nemnd, og gir samtidig nemnda klare føringer på hva de 

skal bruke tiden sin på og hvordan de skal jobbe. Det er 

også valg av representanter til valgkomité, Ungdommens 

kirkemøte og lokalkomiteer for neste roverkongress, rover-

femkamp og roverlandsleir. Kom på roverkongressen, 

si din mening, og diskuter speidingen og roverarbeidets 

fremtid. 

I ODDeTALLSÅr som i 2015 velges det to delegater  

som skal representere roverne på landsting i april. 

Kongressen er altså stedet å være dersom du vil være  

med å påvirke organisasjonen du er medlem av.

KOnGreSSen er også mye mer enn speiderpolitikk. 

Det blir rikelig med tid til å møte andre rovere fra hele lan-

det og til å være sosiale. Dette er rett og slett en av årets 

største roverhappenings, og for ikke å gå glipp av dette 

bør hvert roverlag sende minst én delegat.

Foto: Erik Ettner Sanne
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kurset er perfekt for alle som har vært på Vinter-

roland eller har tilsvarende kunnskaper fra vin-

terfriluftsliv. 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.

 

eKSPeDISJOn VInTer GÅr parallelt med 

Vinter-roland. Hele kurset foregår utendørs og 

det legges mer vekt på praksis enn teori. Vi skal 

på ekspedisjon og du kommer til å lære å være på 

tur i vinterfjellet i flere dager i strekk. Du lærer å 

avpasse provianten og lage måltider ute. Vi skal slå 

leir flere ganger, og i løpet av kurset blir det også en 

lengre dagstur på ski. Du vil lære om skredfare og 

skredsøk. etter kurset vil du være bedre rustet til å 

ta med patruljen på overnattingstur vinterstid.

eKSPeDISJOn VInTer 2015

 For deg som har litt erfaring med ski 

og vinterfjellet fra før av, og som øn-

sker en litt utfordrende men først og 

fremst fin opplevelse i påskefjellet. 

Født i ’99–’97.

 Opplevelseskurs med fire teltdøgn i 

vinterfjellet. Skred, proviant og over-

natting.

 28. mars – 1. april. 

 Seljestad i Odda.

 Kr. 900,–. Gir Frifondstøtte.

 Innen 6. mars. 

eKSPeDISJOn VInTer 2016

 Født i ’00–’98.

 19.–23. mars. 

 Kr. 1100,–. Gir Frifondstøtte.

EKSPEDISJON VInTer
Foto: Elise Kjelling
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rOVerFeMKAMP er action, konkurranse og en 

sosial sammenkomst med tradisjoner. Det konkur- 

reres i tremannslag, og det er ingen øvre aldersgrense.

SOM nAVneT TILSIer, er roverfemkamp satt 

sammen av fem oppgaver. teoretisk oppgave setter 

deltakernes kunnskaper på prøve innenfor natur og 

miljø, woodcraft og samtidsspørsmål som politikk, 

kultur, sport og nyheter. Den valgfrie oppgaven vari-

erer fra år til år, men er alltid en praktisk oppgave om 

enten pionering, førstehjelp, samfunnsengasjement, 

friluftsliv eller ledelse. i den hemmelige oppgaven 

er det de praktiske og kreative evnene som testes. 

Orienteringen er todelt og foregår både om natten og 

dagen. Hinderløypa byr på reinspikka action.

rOVerTreFF: Samtidig som roverfemkampen arran-

geres det også et rovertreff. Deltakerne på rovertreffet 

kan bruke mer tid rundt bålet, som heiagjeng eller 

delta i kun noen av øvelsene i femkampen. 

rOVerFeMKAMP 2015
 Rovere med konkurranseinstinkt.  Født i ’99 og eldre. 
 Konkurranse for rovere. Hinderløype, hemmelig oppgave, orientering, teori  og valgfri oppgave.

 18.–20. september.
 Velges på Roverkongressen 2015. Kr. 350,– pr. pers. 

 Innen 4. september.

bAneVOKTerSAMLInG 2015

 Rovere og spreke ledere som vil  
kombinere aktivitet, avkobling og  
lek i én og samme helg. 

 Sosiale stunder samt morsomme,  
nyttige og kreative aktiviteter.

 30. april – 3. mai.  
11.–13. september.

 Nordtangen.

 Gratis!

 Innen 29. april og 10. september.

ROVER -
FEMKAMP

BANEVOKTERSAMLING NORDTANGEN
bAneVOKTInG er vennskap, moro, mat og dugnad 

hånd i hånd. Banevokterne bidrar til at nordtangen 

speidersenter forblir et godt sted å være. to helger i 

året samles vi og tar på oss ett eller flere prosjekter. til 

nå har vi blant annet bygget en flytebrygge, en scene, 

leirbålsplasser og malt soverom. i tillegg til prosjek-

tene legger vi opp til morsomme aktiviteter. Vi har 

blant annet vært innom paintball, skattejakt, flytende 

leirbål og sumobryting. Og mer moro skal det bli. Vi 

fortsetter med spennende aktiviteter også i år.

VI HÅPer DU har lyst til å være med på moroa! De 

som blir med får en kjempekul banevokter-t-skjorte og 

et flott banevoktermerke. 

Foto: Lars Røraas
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ROVERLANDSLEIR
SOMMeren 2015 er det igjen klart for rover-

landsleir. Leiren arrangeres av og med rovere, på 

rovernes premisser og med rom for både action og 

slaraffenliv. 

LeIren ArrAnGereS denne gang på 

rennesøy, i ett flott og friskt kystlandskap med 

mulighet for en frisk dukkert i det store hav og en 

mange andre kjekke aktiviteter. ta med deg hele 

roverlaget, møt nye og gamle rovervenner.

FØLG MeD PÅ roverleir.no for nyheter om leiren, 

program, reise og annen nyttig informasjon.

Foto: Lars Røraas

rOVerLAnDSLeIr 2015

 Rovere i alle aldrer. Født i ’99 og eldre.

 11.–18. juli.

 Rennesøy kommune i Rogaland.

 Kr. 1850,– pr. pers. ved påmelding  

før 15. mars. Kr. 2300,– pr. pers. ved  

påmelding etter fristen.

 Innen 15. mars.
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Ser DU eTTer LeDerKUrSene eller trener-

kurset? Da er du antakelig i godt selskap. Vi jobber 

med å fornye og forbedre ledertreningen vår.  

i 2015 og 2016 kommer det nye kurs, og spen-

nende piloter. informasjon om emne og tidspunkt 

vil du finne på speiderprogram.no og i Lederforum 

når det er klart. 

MenS DU VenTer finnes det flere gode emne-

kurs du kan benytte deg av, for eksempel er 

Turledelse vinter et godt kurs å ha med seg for en 

speiderleder, og På bar bakke alternativet for deg 

som ønsker en større utfordring. i tillegg kan det 

lønne seg å sjekke om kretsen din arrangerer kurs.

InnSPILL?
Landsstyret har satt ned en prosjektgruppe som 

skal jobbe med å fornye og forbedre ledertreningen 

– ledertreningspatruljen Bever. Patruljen skal jobbe 

både med innhold i ledertreningen og med hvordan 

den organiseres. Vi ønsker oss gjerne innspill i 

arbeidet! Send e-post eller ring til ledertrenings-

konsulent elisabeth Løland: ella@kmspeider.no / 

997 91 613, eller kontakt en av de andre patrulje-

medlemmene, som er: Henny Koppen, Vidar Berg, 

Veronica nysted Montgomery, Anders Lie-nilsen, 

inger teodora Kvernø og endre Vik nordbrønd. 
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LeDer- 
KUrS 
KOMMER!
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LeDerKUrS – PrOGrAM arrangeres av 

kretsene. Meld fra til forbundskontoret dersom 

det ikke arrangeres i din krets. Det er flere 

kretser som inviterer deltakere fra hele landet. 

Se også kalenderen på speiderprogram.no.

KOMMER: DAGSKURS
Dagskurs er en mulighet til å lære mer om et vik-

tig tema uten å bruke en hel helg. Kursene hol-

des en lørdag ved en flyplass, og det serveres en 

bedre lunsj. De fleste rekker hjem samme dag.

DagsKuRs «anDaKt»
Hvordan holder vi en god speiderandakt, og 

hvordan lærer vi speidere å gjøre det samme? 

Hvordan finner vi plass til samtaler om tro og 

tvil i speidergruppa? 

Sted: Gardermoen. Tid: 11. april 2015.

DagsKuRs «BaRn MED atfERDsVansKER»
På dette kurset lærer du smarte grep for å holde 

gode møter og turer i en gruppe med ulike barn 

– der noen av barna er oppmerksomhetskre-

vende eller har atferdsvansker. 

Sted: Gardermoen. Tid: 19. september 2015.

DagsKuRs «sIKKERHEt Og BEREDsKaP»
På dette kurset lærer du mer om sikkerhet og 

risikovurderinger på tur. 

Sted: Sola, rogaland. Tid: 7. november 2015.

Følg med på speiderprogram.no for flere  

dagskurs og mer informasjon!
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TUrLeDeLSe VInTer 2015 

 Ledere i normal fysisk form som har, 
eller skal ha, en lederfunksjon. Må ha 
gått på tur med sekk tidligere. Født i 
’98 og eldre.  

 Hvordan bli en god turleder for  
speidere i vinterfjellet.

 1.–5. april.

 Finse. 

 Kr. 1200,–. Gir Frifondstøtte. 

 Innen 6. mars.

TURLEDELSE  V INTER 
LIKer DU KUrS hvor folk har glimt i øyet og 

latteren sitter løst? Liker du kurs som foregår ute, 

slik at du slipper å gispe etter mangel på luft? 

Liker du kurs hvor du får ark med praktiske tips 

og godt gjennomtenkte sjekklister som du kan ta 

med deg hjem? er du en uerfaren leder som er 

nysgjerrig på vinterspeiding? eller er du en erfaren 

leder som alltid ønsker å bli bedre? Da er dette 

kurset for deg! Det eneste vi krever er at du er i 

normal fysisk form, har gått på ski med sekk tidli-

gere, samt leser og følger informasjonen du får.

KUrSeT HAnDLer OM hvordan du kan bli en 

kompetent, sikker og god turleder for speidere i 

vinterfjellet. Vinterfjellet er uforutsigbart, så det 

kan hende vi må endre planer underveis, men 

dette er noe av det vi vil gå igjennom:  

skredvurderinger, sikkerhetsvurderinger, over-

nattingsformer i snøen, rutiner, kommunikasjon, 

ledelse, omsorg, orientering i mørket, mat på 

tur, beregning av brensel, sporløs ferdsel, kristen 

fostring, utstyr, utstyrskontroll, førstehjelp, finne 

flytende vann, planlegging, våkne veivalg, men-

neskelige faktorer, skileik og snøleik og andre 

måter å skape moro med ledere og speidere.

VI KOMMer TIL å etablere en «basecamp» og 

bevege oss ut i fra den. Vi vil gå mellom fire og ti 

kilometer per dag. Dere vil bli delt inn i kokelag 

og du må beregne omtrent ti timer til forarbeid, 

som inkluderer planlegging og pakking. Du må 

beregne omtrent fem timer etterarbeid. Du vil bli 

utfordret til å lage personlige læringsmål, slik at 

vi kan sikre oss at du lærer noe nytt, uansett hvor 

erfaren du er fra før. 

TURLEDELSE

20
15VINTER
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HVOrDAn SIKrer VI at speideren oppfattes 

som et godt og trygt sted å være? Hvorfor er det 

viktig med grenser? Hva gjør jeg hvis en speider 

forteller om overgrep? Dette kurset handler om 

grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep. 

Det tar opp både hvordan vi kan forebygge at barn 

krenkes, og hva vi gjør hvis det skjer. Hvordan vi 

bygger gode og trygge relasjoner mellom ledere og 

speidere, på tvers av alder og kjønn, blir et viktig 

tema. Kurset anbefales for alle speiderledere, og 

du får kunnskap til å jobbe videre med hvordan 

dere vil ha det i gruppa.

HOLDNINGER  
OG HANDLINGER

L
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HOLDnInGer OG HAnDLInGer

 Alle ledere. Født i ’97 og eldre.   

 Kjønn, makt og overgrep, forebyg-
ging, grenser, signaler, bekymrings-
melding og anmeldelse.

 24.–25. april 2015. 

 Havna feriepark, Tjøme.

 Kr. 1200,–. Gir Frifondstøtte. 

 Innen 27. mars 2015.

Foto: CF Salicath
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PÅ bAr bAKKe har fokus på primitiv overle-

velse i naturen. Det blir instruksjoner i primitive 

ferdigheter, å greie seg med lite og å leve i en 

form for balanse med omgivelsene. Målet er at 

den enkelte deltaker skal oppleve mestring og 

undring i møte med skaperverket.

DeT STILLeS IKKe spesielle krav til deltaker-

nes fysiske form, men du må være forberedt på 

at det ikke blir så mye å spise. Kurset innebærer 

heller ikke noe videre bevegelse – vi holder oss 

stort sett på samme sted i hele kursets varighet. 

Man må påregne å bevege seg til og fra dette 

området fra oppmøtestedet. Det vil nok likevel 

kunne oppleves som noe utfordrende, avhengig 

av hvilke kunnskaper og forutsetninger du som 

deltaker har i forkant.

 

PÅ BaR BAKKE
DeTTe er nOe av det du  

kan vente deg av innhold på kurset:

•	 Sporing

•	 Bygging av primitive skjul

•	 Dyrekjennskap

•	 naturkjennskap

•	 Avansert båltenning

•	 Primitiv matlaging

•	 Observasjon

 

PÅ DeTTe KUrSeT er det ikke vanlig påmel-

ding og heller ikke «førstemann til mølla». For å 

få plass på kurset må du skrive en søknad som gir 

staben et godt utgangspunkt for å sette sammen 

deltakergruppen. Det vil tas hensyn til blant 

annet alder, kjønn og erfaring. Det er kun åtte 

plasser på kurset, så her gjelder det å være tidlig 

ute. Søknaden sendes til post@kmspeider.no.

PÅ bAr bAKKe 2015
 Voksne ledere som regner seg som erfarne innen friluftsliv, men som ønsker seg nye opplevelser, utfor-dringer og ferdigheter. Født i ’97 og eldre (over 18 år).

 Sporing, bygging av primitive skjul, dyrekjennskap, naturkjennskap, avansert båltenning, primitiv matla-ging, observasjon.
 10.–13. september. 
 Sentralt på Østlandet.
 Kr. 700,–. 

 Innen 17. august.

Foto: Lars Røraas
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bLI MeD på Gruppelederkonferansen i oktober! 

Det er tredje gang Gruppelederkonferansen arran-

geres, og den har allerede rukket å bli en viktig 

møteplass for gruppeledere og andre gruppestyre-

medlemmer i organisasjonen. 

et viktig tema på Gruppelederkonferansen blir 

nytt speiderprogram som skal lanseres i januar 

2016. Få siste nyheter om det nye programmet, 

programbøker, og nye forbunds- og program-

nettsider, og bruk muligheten til å bli kjent med 

det nye programmet. Andre viktige temaer blir 

nytt medlemssystem og arbeidet med fornyet 

ledertrening. 

Det vil også denne gang bli valgfrie økter, spen-

nende foredrag, nyttig informasjon, og ikke minst 

gode muligheter til utveksling av erfaringer,  

samtaler og hyggelig samvær med andre ledere. 

Målet er at du skal få både faglig påfyll, ny  

inspirasjon og praktisk informasjon.

GrUPPeLeDerKOnFerAnSe 2015

 Gruppeledere og gruppestyre- 
medlemmer.

 Miniseminarer, foredrag, praktisk  
veiledning og ny inspirasjon.

 23.–25. oktober. 

 Hotell i nærheten av Gardermoen.

 Innen 23. september.

GrUPPeLeDer- 
KONFERANSE

Foto: Kell Krogh Jacobsen
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TUrLeDeLSe bArMArK passer for ledere som 

ønsker å bli bedre på å ta med speidere på tur. Kurset 

er preget av erfaringsbasert læring og veiledning. Vi vil 

være ute hele tiden og bevege oss til fots mellom fem og 

femten kilometer hver dag i kupert skogsterreng. Du må 

regne med å bruke et par kvelder før kurset til forbere-

delser, og et par kvelder etter kurset på etterarbeid. 

UnDer KUrSeT vil du blant annet bli kjent med  

teoretiske modeller og vist hvordan de kan anvendes i 

praksis, få konkrete tips som du kan ta med hjem  

til gruppa og få individuell oppfølging på områder  

du ønsker å bli bedre på. Det er rom for å senke  

skuldrene og takhøyde for å være nysgjerrig i møte  

med ny kunnskap og nye situasjoner. Dette kurset  

gir påfyll og inspirasjon!

Les mer om kurset på speiderprogram.no

TUrLeDeLSe bArMArK 2016
 Ledere i normal fysisk form som har, eller skal ha, en lederfunksjon. Født i ’99 og eldre.  

 Tur. Utstyr og pakking av sekk, be- kledning, bivuakkering, førstehjelp,  orientering, turledelse, turpedagogikk, veiledning, bål, sporløs ferdsel, leirbåls- underholdning, vandreteknikker og   sikkerhet. 

 Våren 2016.  
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TURLEDELSE BARMARK 2016

Foto: Lars Røraas
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er DU InTereSSerT i globale spørsmål? Vil 

du lære mer om hva du kan gjøre for en mer rett-

ferdig verden? 20.–24. juni kan du delta på årets 

Global Week! temaet er i år klima- og miljørettfer-

dighet, og det forventes deltakere fra omtrent 15 

land i europa, Asia og Afrika! Global Week finner 

sted på Viken Folkehøgskole ved Mjøsa, og er for 

alle mellom 16 og 25 år.  

For mer informasjon: se kmglobal.no eller kontakt  

sven@kfuk-kfum.no.

GLObAL WeeK 2015

 Ungdom 16–25 år som er interes-
sert i globale spørsmål og liker å 
møte mennesker fra hele verden. 
Global Week skjer på engelsk. 

 Spennende workshop og foredrag 
rundt temaet klimarettferdighet.

 20.–24. juni.

 Viken folkehøgskole i Gjøvik.

 Kr. 1200,–. Inkluderer  
deltakelse på TT. 

 Innen 15. april.

23.–28. JUnI 2015 samles rundt 1500 

13–19-åringer fra hele landet til fem uforglem-

melige dager på Gjøvik til KFUK-KFUMs største 

ungdomsfestival tt. tt står for tenåringstreff og 

festivalen byr på spektakulære sceneshow, kristen 

forkynnelse og fellesskap, en mengde spennende 

aktiviteter og seminarer, globalt engasjement og 

mye mer!

- PÅ TT SKAL deltakerne kjenne at de er elsket 

av Gud og at de kan være seg selv fullt og helt, i 

tillegg til at de får utviklet sin identitet og kristne 

tro, sier programsjef i norges KFUK-KFUM 

Kristian Knapstad. Derfor kombinerer vi show og 

aktiviteter med kristen forkynnelse, gudstjeneste 

og globalt engasjement.

Mer InFOrMASJOn finner du på kfuk-kfum.no.

Global Week

TT

TT 2015 - en FAnTASTISK 

FeSTIVALOPPLeVeLSe

 Ungdom mellom 13 og 19 år. 

 Sceneshow, kristen forkynnelse og 
fellesskap, en mengde spennende 
aktiviteter og seminarer, globalt 
engasjement og mye mer!

 23.–28. juni.

 Gjøvik. 

 Kr. 3075,–. 

 Innen 17. april. Se kfuk-kfum.no/
tt15 for påmeldingsinformasjon. 

Foto:  KFUK-KFUM Global
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ST. GEORGSDAGEN
LeGenDen OM ST. GeOrG brukes som et 

symbol for det godes seier over det onde. i spei-

dersammenheng brukes St. Georgsdagen til å 

sette fokus på det kristne verdigrunnlaget i spei-

deren. St. Georgsdagen feires av speidere over 

hele verden. 

 

ST. GeOrGSDAGen er 

23. april, men feiringen 

kan også legges til nær-

meste helg, gjerne som  

en speidergudstjeneste  

på søndagen. 

Se FOrSLAG TIL markering og opplegg for  

speidergudstjeneste på speiderprogram.no.

Den internasjonale 
BØNNEUKA
SIDen 1875 har KFUK og KFUM over hele 

verden hvert år samarbeidet om bønneuka (Week 

of prayer). Den gir rom for lokale enheter til å 

komme sammen for å sette arbeidet i en kristen 

sammenheng, for å få veiledning og inspirasjon 

fra Jesus, og for å be sammen. Mer informasjon 

og materiell kommer på forbundets nettsider i 

forkant av bønneuka.

Den InTernASJOnALe  

bØnneUKA 2015

 Grupper og speidere i alle aldrer.

 bønn og ettertanke.

 8.–14. november.

 Lokalt.

 Ingen påmelding. Gratis.

eSG-DAGen 2015

 Patrulje og/eller tropp. Kan gjennom- 
føres av både yngre og eldre.

 Sang, lek, mat, postkort og tema fra  
et land i europa.

 14. november. 

 Gjennomføres lokalt.

 Ingen påmelding. Gratis.

TENKEDAGEN 
TenKeDAGen feires hvert år den 22. februar. 

Dagen markerer at speiding er en verdensom-

spennende bevegelse. Hvert år fram mot tenke-

dagen sender tusenvis av speidere fra hele verden 

postkort til hverandre. For å være med på dette 

kan du registrere deg på mythinkingday.com. 

I 2015 er fokuset for tenkedagen «take action 

– together». temaet har utspring fra Fns 

milleniumsmål nr. 8 som er «Utvikle 

et globalt partnerskap for utvikling». 

tenkedagsheftet med mange konkrete 

aktivitetsforslag finner du på worldthin-

kingday.org. tenkedagsmerkene kjøper 

du fra WAGGGS sin nettbutikk. Velg de 

merkene som er spesiallaget for å passe til både 

gutter og jenter.

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 føl-

ger 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 dem som har forberedt programmet. Dermed er 

eSG-dagen også et europamesterskap. Det landet 

som sender flest postkort, vinner. 
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•	 Det er opp til gruppa selv å velge når 

dere ønsker å arrangere aksjonen, men 

det bør være minst to uker før eller etter 

tV-aksjonen. Adventstiden kan være en fin 

tid å sette fokus på internasjonal solidaritet.  

•	 Alle speiderne kan delta på samme aksjon, 

og lederne kan samarbeide om når og hvor-

dan dere ønsker og gjennomføre aksjonen i 

deres gruppe.

•	 Samarbeid gjerne med din nærmeste 

KFUK-KFUM-gruppe. De har spesielt fokus 

på Globalaksjonen under den internasjonale 

bønneuken i november. 

•	 Alle aksjonsformer er mulige og speiderne 

som ønsker å gå utkledd som julebukker 

eller arrangere globalløp, må gjerne gjøre 

det.

GLObALAKSJOnen 2015–2016
 Alle speidere i alle aldrer. norges KFUK-KFUM deltar også på aksjonen. Samarbeid gjerne lokalt. 
 15. september 2015 – 1. februar 2016.

 I gruppene rundt om i landet.
 Gratis å delta. Materiell sendes i  posten august 2015 og finnes på  speiderprogram.no.  
 Gruppen trenger ikke å melde seg på. Trenger dere mer materiell til aksjonen, ta kontakt på post@kmspeider.no, eller på telefon 22 99 15 50.

Foto: Rita Galteland

GLObALAKSJOnen 2014–2015 samler inn 

penger til ilula KFUK og ilula Orphan Program 

(iOP) sitt arbeid for foreldreløse barn i tanzania. 

ilula Orphan Program drives av ilula YWCA og arbei-

det ble startet i troen på at utdanning er nøkkelen 

til å bryte ut av fattigdom og sykdom. ilula er byen i 

tanzania hvor vårt arbeid er lokalisert.  

Du kan lese mer om aksjonen på globalaksjonen.no, 

speiderprogram.no og i Globalaksjonsheftet som ble 

utgitt med Lederforum nr. 3/2014. nytt aksjons-

hefte kommer med Lederforum nr. 3/2015.
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nOrDTAnGen er KFUK-KFUM-speidernes 

nasjonale speidersenter som ligger ved idylliske 

Jarenvannet ved Gran på Hadeland. Det er et  

fantastisk sted egnet for speiderleirer, gruppe-

turer, kurs og ledersamlinger eller teambuilding.

DeT er LeTT å komme seg til nordtangen  

enten du kommer med bil, fly, buss eller tog. 

reisetid fra Gardermoen er ca. 40 minutter. 

Hovedhuset har 40 sengeplasser, og det er store, 

fine teltområder med plass til flere hundre  

speidere på den 90 mål store tomten.

nOrDTAnGen LeIrSTeD er en egnet plass for 

både utendørs- og innendørsaktiviteter. Stedet 

har også et eget kapell. i Jarenvannet kan du ta 

deg en frisk dukkert, fiske eller padle med leir-

stedets kanoer. Leirbålsplassen i vannkanten er 

et naturlig samlingssted. Om vinteren er det gode 

skimuligheter i området rundt nordtangen. 

De SISTe Årene er leirstedet oppgradert 

med ny og sikker atkomst med ny bro over 

Gjøvikbanen, ny flytebrygge, leirbålsscene, inn-

lagt vann og nye kanoer. KFUK-KFUM-speiderne 

har store planer for videre utvikling av nordtangen 

som et nasjonalt speidersenter. Forbundets 

banevoktere og dugnadsgjeng hjelper også til at 

nordtangen forblir et godt sted å være, og du kan 

lese mer om banevoktersamlingene på side 16.

NORDTANGEN LEIRSTED

NORDTANGENSOMMER
HAr DU LyST TIL å dra på leir med gruppen din 

til sommeren, hvor alt er lagt til rette for dere? Da 

er nordtangensommer et godt alternativ. Vi ønsker 

å tilrettelegg for at speidere og ledere som ikke har 

leirplanene klare, kan delta på leir sammen med 

andre grupper fra hele landet. Velkommen til leir på 

nordtangen!

Aktivitetsmulighetene er mange: kanopadling, 

bading, haik, hinderløype, natursti, ballspill, pione-

ring, sightseeing, med mer. Staben gjør leirstedet 

klart til dere kommer. Kunne du tenke deg å gi dine 

speidere en flott leiropplevelse uten å planlegge og 

utføre alt selv? Her har dere en ypperlig anledning, 

så meld deres interesse. Har dere spørsmål, send 

en e-post til post@kmspeider.no. 

LeS Mer OM nOrDTAnGen PÅ  KMSPeIDer.nO/nOrDTAnGen

nOrDTAnGenSOMMer 2015

 Leirens målgruppe er stifinnere og  

vandrere, men den er åpen for alle.

 27. juni – 4. juli 2015. Dere kan være 

noen dager, eller hele uken.

 nordtangen, KFUK-KFUM-speidernes 

leir- og kurssted på Gran på Hadeland. 

 Ordinær pris: kr. 1750,–/uke, kr. 

290,–/døgn. Familiespeidere: 2–7 år 

kr. 600,–/uke, kr. 100,–/døgn. Under 2 

år: Gratis!

 Innen 15. april.
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Mer informasjon  
om lokale, regionale, 
nasjonale og inter- 

nasjonale arrangementer 
finner du i kalenderen på 

speiderprogram.no.
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