
 

 

Oslo, 9.9.16 
 

Informasjonsbrev om Globalaksjonen 2016-2017  
«Sammen er vi sterke» 
 

Kjære gruppeleder. Fint om du kan videreformidle innholdet i aksjonspakken til aktuelle 
enhetsledere for oppdagere, stifinnere og vandrere. 
 
Globalaksjonen vil i 2016-2017 arbeide sammen med Sri Lanka YWCA og det arbeidet som gjøres 
for å gjenreise et land som har vært herjet av borgerkrig i mer enn 20 år. I krig er ofte kvinner og 
barn den svakeste parten og blir utsatt for stor urettferdighet. I etterkant av krig er kvinner og 
barn fremdeles den mest sårbare gruppen; familier som har mistet sine menn og fedre i krigen har 
mistet sin inntektskilde, utdanning kan være mangelfull og kvinner får dårligere lønn og blir 
nedprioritert på arbeidsmarkedet.  
 
YWCA samler unge mennesker i grupper som kalles spare- og investeringsgrupper. Her får de 
opplæring i bokføring, økonomi og bedriftsstyring. Gruppene kan sammen spare større summer 
enn det hver enkelt person kan gjøre hver for seg, ved at alle sparer litt hver uke. Når et av 
medlemmene i gruppa trenger å investere i for eksempel verktøy eller annet som er nødvendig for 
å drive sin bedrift, kan gruppen gi lån til dette. Når gruppen går med overskudd, brukes 
overskuddet til tiltak i nærmiljøet, eller til å starte nye grupper. På denne måten bidrar 
skoleringen av én person i et lokalmiljø til store ringvirkninger der vi når mange!  
 
Det å starte spare- og investeringsgrupper er en form for bistand som både virker og varer. 
Deltakerne får opplæring og hjelp til å bygge et trygt økonomiske fundament for fremtiden, som 
ikke forsvinner den dagen programmet er over.  
 
Praktisk informasjon om aksjonen og aksjonspakken 
Aksjonsperioden strekker seg fra 15. september til 1. februar. Det er mange tradisjoner ute i 
speidergruppene for når aksjonen holdes, derfor ønsker vi å holde på den lange aksjonsperioden. 
Norges KFUK-KFUM er også med på Globalaksjonen, samarbeid gjerne med dem lokalt.   
Alle enhetsledere får aksjonspakken tilsendt. Snakk sammen om når og hvordan dere vil arrangere 
Globalaksjonen, sammen eller hver for dere. Dersom dere vil ha aksjon i januar kommer denne 
pakken litt tidlig. Ta vare på materiellet til aksjonen skal planlegges. 
 
Vedlagt er aksjonspakken til alle enhetsledere i KFUK-KFUM-speiderne. Den inneholder:  

• Informasjonsbrev fra KFUK-KFUM-speiderne (det du nå leser). 
• Globalaksjons-flyer, med informasjon om temaet for aksjonen og hvor du kan finne 

aktiviteter, oppskrifter, andakter og møteforslag. Flyeren har blitt sendt ut som 
innstikk i Speiderbladet og kan også lastes ned på globalaksjonen.no For å spare både 
miljø og penger erstatter flyeren globalaksjonsheftet som vi har sendt ut tidligere. Alt 
som ville vært i et slikt hefte og mer til finner du digitalt i aktivitetsbanken på 
kmspeider.no og på globalaksjonen.no 



 

 

• Rutiner og skjema for håndtering av innsamlingsbøsser. 
• Takkekort med informasjon om innsamlingsformålet. Kortene tas med under 

innsamlingen og kan deles ut til givere. Flere takkekort kan lastes ned og printes fra 
kmspeider.no.  

• ID-kort. A4-ark med åtte identitetskort som fylles ut og legges i plastlommen. Skriv 
navn, bøssenummer og ansvarlig leder på ID-kortet. Gruppa vurderer selv hvor mange 
speidere som skal ha nøkkelsnor med ID-kort under aksjonen. Av sikkerhetsmessige 
årsaker kan ikke kortene lastes ned. Meld fra dersom dere trenger flere. 

• Aksjonsplakaten. Ett eksemplar er vedlagt. Du kan laste ned og printe flere plakater i 
A3 eller A4 fra kmspeider.no.  

• Forslag til pressemelding.  
• Sponsorskjema som fylles ut ved f.eks. globaljobb, globaltråkk eller annen sponsing. 

Last ned flere skjemaer på kmspeider.no  
• Hilsen fra utenlandssjefen, Fredrik Glad Gjernes, i KFUK-KFUM Global.  

 
Vedlagt er også:   

• Klistremerker til bøssene. Antall klistremerker dere får tilsendt avhenger av hvor 
mange bøsser gruppa har fått tidligere. Dere kan få tilsendt så mange nye bøsser dere 
trenger.  

• Plomberinger til det antall bøsser gruppa har fått tidligere.  
 
Årets globalaksjonsfilm er litt annerledes enn tidligere års filmer. Den er en hilsen fra våre to 
globalambassadører Helle og Synne, som forklarer litt om spare- og investeringsgrupper. Videoen 
er på norsk, slik at alle skal forstå hva som blir sagt. Videoen finner du på globalaksjonen.no og på 
vår Youtubekanal «KMspeiderne» 
 
I tidligere aksjonspakker er det blitt sendt ut nøkkelsnor til bruk under innsamling. Dette 
oppbevares av gruppeleder og enhetsleder til bruk ved kommende aksjoner. Meld fra hvis det er 
behov for flere snorer. 
 
Aksjonsmerker. Alle som deltar på Globalaksjonen kan i etterkant få tilsendt 
Globalaksjonsmerket. Dette er formet som et «stempel». Merkene bestilles av en leder etter at de 
innsamlede midlene er satt inn på forbundets konto. Merkene er gratis og bestilles på 
speiderbutikken.no. Merkene sys over høyre lomme på speiderskjorta. 
 
Har dere spørsmål eller behov for mer materiell, ta kontakt med forbundskontoret på  
tlf. 22 99 15 50 eller på epost: post@kmspeider.no.  
 
 
Lykke til med aksjonen! 
Vennlig speiderhilsen, 
 

      

Heidi Furustøl        

Generalsekretær 


