MEDLEMSBLAD FOR NORGES SPEIDERFORBUND #3.2013

Stavanger 2013:

SOMMERENS STORE
OPPLEVELSE
TEMA:
Alt om landsleiren i
SPEIDERNERD
Test deg selv og se om
du er en speidernerd.

Stavanger - sommerens
store opplevelse.

Museets skatt

Jamboree i Japan

Tokt med Havbraatt

Speidermuseets mest dyrbare
gjenstand er tatt opp fra safen.

Les og lær om Japan, landet du kan
reise til på jamboree i 2015.

I sommer dro syv speidere på tokt
med speiderskuta Havbraatt.
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LEDER

Speiderne imponerte!
Var du på landsleir i sommer? Det var jeg, og
det for første gang! Det er en opplevelse jeg
sent vil glemme. Glade speidere, imponerende
byggverk, og, ikke minst, et 30 meter høyt
tårn bygd opp av bare stokker og tau! Jeg må
innrømme at jeg ikke turte å klatre helt til
toppen, men det gjorde kanskje du?
Jeg kom til Stavanger et par dager før leiren
startet og før alle speidere var kommet. Det lå
en forventning i luften – ”nå braker det snart
løs!”. Og så kom speiderne – 10 000 nesten
samtidig! Å gå gjennom leirområdet dagen før
speiderne kom, og så gå gjennom det dagen
etterpå – det var en opplevelse i seg selv. I
løpet av 24 timer var en hel by bygd opp. Og
ikke bare med telt, men med byggverk der det
ene var høyere og flottere enn det andre. Det
var mildt sagt imponerende, og noe jeg aldri
hadde sett før!

Norges speiderforbund
Besøksadresse:
St. Olavsgate 25, 0166 Oslo
Postadresse:
Postboks 6910 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30
E-post: nsf@speiding.no
www.speiding.no

Jeg heter
Ragnhild
Langeland
og er
redaktør for
Speideren.

Nå som ferien for lengst er over
og skolen er i gang igjen for
fullt, så kan Speideren gi deg
litt av den gode landsleirfølelsen
igjen. I dette bladet viser vi fram noen
av de mange flotte bildene som ble tatt på
landsleiren. I tillegg finner du intervju med
noen leirdeltakere. Kanskje ser du bilde av deg
selv eller noen du kjenner?
Jeg håper at landsleiren ga deg også mange
fine opplevelser! Dem kan du ta med deg
inn i det neste speideråret. Fortsett å bygge
stort, imponere med speiding og være venn
med andre. Jeg gleder meg til å se hva du og
patruljen din får til!
God lesning!
Speiderhilsen
Ragnhild Langeland
ansvarlig redaktør
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Ragnhild Langeland
Design: Løwehjerte design AS
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Opplag: 7 200
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Tekst: Ragnhild Langeland
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Foto: Bente Elmung, Røyken og Hurum Avis

arl-Frederic Salicath
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Korte nyheter om små og store
speiderhendelser. Har du gjort noe
som andre bør kjenne til?
Tips oss på rl@speiding.no

FIKK KANOHENGER
Hurum Rotary klubb har gitt Sætre speidergruppe
en kanohenger. President Harald Bruland delte ut
gaven til troppsleder Eirik Demberg og speiderne
Håkon Alnes Antonsen, Mina Halvorsen og August
Jambakk i Sætre speidergruppe. Speiderne var
veldig fornøyd med gaven, og hadde fått i oppdrag
å si takk på vegne av troppen.
– Det er skikkelig hyggelig at vi får hjelp, og så
gjør det jobben mye enklere når vi skal ut med
kanoene, sa Håkon til Røyken og Hurum Avis.

AVSLUTTET
LANDSLEIREN HOS
ORDFØREREN
Mer enn 20 speidere og ledere fra Aberdeen deltok
på landsleiren. Da leiren var over bodde speiderne
hos speiderfamilier i Tananger. En av dagene ble
både skotske og norske speidere invitert til mottakelse hos ordfører Ole Ueland i Sola kommune.
Speiderleder Charles Lowe takket for mottakelsen
på norsk, og speiderne overrakte en plakett fra
Skottland. På menyen stod iskrem og te.
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Foto: Arnt N. Mehus, Sola kommune
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På landsleiren i Stavanger
delte speidersjef Knut Slettebak ut
Speidersjefens topputmerkelse til disse
speiderne: Anders Oust fra 5. Ålesund, ThorMagnus Thoresen fra 1. Fauske, Stian Jørgensen
fra 1. Fauske, Ingrid Tørrisen fra 1. Tverlandet, Vilde
Hjelle Olsen fra Hafslundsøy, Silje Therese Byer Olsen
fra Strand Jørpeland, Ola Eggum fra 1. Jeløy, Erik
Steinsbu Wasberg fra 1. Røa, Vegard Skjermo Iversen
fra Klæbu, Sara Eline Ingebrigtsen fra Klæbu og Siri
Ålberg fra Klæbu. Merket blir delt ut til dem som viser
stor aktivitet og innsats innenfor speidingen, og
speiderne må oppfylle flere krav. Bildet viser Erik
Steinsbu Wasberg som nettopp har blitt tildelt
Speidersjefens topputmerkelse.

F

4

Her er
noen av de
imponerende
tallene fra
landsleiren i
sommer:

I MP

BRØD
19 000 STK

BRUS
42 000
HALVLITERE

IS
45 000 STK

KETCHUP
2 000 FLASKER

DORULLER
15 000 STK

TAU TIL TÅRNET
30 000 METER
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SPEIDERTUR TIL LONDON
Foto: Joakim Brøchner

LEIRLIV I FEMUNDSMARKA
NASJONALPARK

Foto: Monica Beiermann

TRIVELIG KVELD I FELLESSKAP
En onsdag i juni inviterte speiderne i Mosjøen
FA speidergruppe beboere fra Parken bo- og
servicesenter til kveldsmat. Beboerne ble først
med på en rundtur i Sjøgato, og de eldre fortalte
historier om gata fra gamle dager. Det ble en
svært opplevelsesrik tur for speiderne. Kvelden
ble avsluttet med kveldsmat ved Frelsesarmeen,
hvor speiderne har sine lokaler. Her ble det
både sang og gode samtaler. Det viste seg også å
være noen tidligere speidere
i gjengen, og de deltok da
speidermøtet ble avsluttet
med speiderbønnen.

RAJER
25 000 STK

OVERNATTINGSDØGN
54 000

ANTALL TIMER
SØVN
324 000

Kjølberg MS speidergruppe samlet inn hele
39 799 kroner til Speideraksjonen 2013! De
flinke speiderne har gjort flere ting for å klare å
samle inn så mye penger. De hadde bakedag, hvor
speiderne har bakt og solgt kaker, og noen speidere
laget hjemmelaget is som de solgte. Speidergruppen arrangerte også basarkveld for foreldrene
og deltok på innsamlingsaksjon fra dør til dør i
Fredrikstad. Totalt har speiderne rundt om i Norge
samlet inn ca. 1,2 millioner kroner. Disse pengene
går til skolegang for barna i Myanmar.

Mellom krokete furutrær
i Femundsmarka
nasjonalpark satte 70
speiderne fra Brekken og
Løten speidergruppe, opp
leir en uke i juli. Aktivitetene var tilrettelagt
livet ute, og speiderne
bakte krydderkake på bål,
spilte volleyball, malte
mønster fra steinalderen
på reinskinn som ble
brukt som
sitteunderlag, padlet kano og laget
smykker av reinshorn.
– Det var kjempekaldt å bade. Jeg
hadde hodet under bare én gang.
Jeg vil ikke bade igjen, sier en av
speiderne. Men at vannet er kaldt
og at det ikke er en kiosk som
selger godis, er ikke noe problem
når man har masse plass å boltre
seg på, mulighet til å suse over
vannet i en taubane, og spise
helstekt rein til middag. På bildet
er de to gode vennene MaajjaKrihke Bransfjell fra Brekken
og Ingeborg Holen fra Løten
speidergruppe.

ANTALL TIMER
OPPLEVELSE
972 000

LENGDE PREIKESTOL-TUR (6 KM)
54 000 KM

LENGDE HAIK
(9 KM)
72 000 KM

Foto: Monica Hägglund Langen, Arbeidets Rett

Flere speidergrupper
reiste i sommer på
Frelsesarmeen sin
internasjonale speiderleir
i Gilwell Park, nord
for London. Her fikk
speiderne oppleve
tradisjonelle speideraktiviteter som klatring,
leirbål og taubane, men
også et helt jorde med
hoppeslott i forskjellige
former, beachvolley og
hinderløype for å nevne noe. Før speiderleiren
startet dro blant annet ni speidere og fire ledere fra
Tistedal/Aremark FA speidergruppe til London for
å leke storbyturister i tre dager. De dro på sightseeing, shopping, Harry Potter-omvisning, besøk på
observatoriet og planetarium i Grenwich Village,
samt fikk smake tradisjonell engelsk Afternoon
tea. På bildet ser vi speiderne på Piccadilly Circus i
London.

SPEIDERNE I KJØLBERG MS
SAMLET INN MEST TIL
SPEIDERAKSJONEN 2013!
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Foto: Carl-Frederic Salicath
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Foto: Stavanger 2013

Foto: Kasper Henriksen

Landsleiren
Stavanger
2013 er
over, men de
gode minnene lever
videre. Les
mer om
landsleiren
på de neste
sidene.
Foto: Ingvild A. Hage

Foto: Vegar Seljestokken

Foto: Carl-Frederic Salicath

Foto: Andreas Harjo Kjellmann

Foto: Kjetil Jøssang

EN IMPONERENDE LANDSLEIR
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Foto: Ragnhild Langeland

PUNKT ILD
1. Hva synes du er det mest imponerende på
landsleiren?
2. Hva har vært den beste opplevelsen?
3. Hvordan er det å bo i punkt Ild?
Mathias Kaland
Lindseth (11)
1. Fræna Elnesvågen
speidergruppe

1. Tårnet er
det mest
imponerende
på landsleiren.
2. Den beste
opplevelsen
var å gå opp på
Preikestolen. Jeg
gikk helt ut på platået og
så ned.
3. Det er gøy! Vi har en kanon på punktet som
skyter ut volleyballer slik at det blir et skikkelig
smell. Den blir brukt til å vekke oss om
morgenen.

Martin Brølen (7) (f.v.) og Jon Fredrik Skaar (8 ½) fra
7. Kristiansand sjøspeidergruppe besøker leirområdet til
Erik Vassland (19) og Thorleif Bryn Offersland (19) i 3.
Kristiansand speidergruppe.
Foto: Leif Egil Hegdal

1. Ålesund speidergruppe fikk besøk av Høgre-leder Erna
Solberg.

Sandra Ingvaldsen (13)
1. Risør speidergruppe

1. At det er et så godt
arrangement, og
at alle lager så
fine byggverk.
2. At alle
speiderne er
sammen på
et sted – og
Preikestolen.
3. Jeg synes punkt
Ild er fint, og liker
godt at vi er sammen
med de andre speiderne i
kretsen vår.

PUNKT VANN

Foto: Kjetil Jøssang
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1. Hva synes du er det mest imponerende på
landsleiren?
2. Hva har vært den beste opplevelsen?
3. Hvordan er det å bo i punkt Vann?
Iver Størseth (11)
Langhus speidergruppe

Camilla Kaldbekken, Camilla Torsæter, Heidi
Kelbo, Mari S. Notland, Mari Skråmo og
Thorbjørn Nygaard fra 1. Langhus i punkt Ild.

Foto: Kjetil Jøssang

1. Jeg synes det mest
imponerende er at alle
har klart å lage så fine
byggverk på så få dager.
2. Jeg har møtt noen
amerikanere som jeg har
blitt veldig godt kjent med.
Jeg gikk forbi og sa hei til
alle. Jeg spurte hvor de kom
ifra, og så begynte vi å prate
sammen. Etter det har jeg besøkt
dem mye. Jeg har også fått et skjerf fra
Colorado i USA av dem.
3. Punktet er ganske stort, og jeg kjenner mange her. Og
så er det nært vannet, så jeg har badet. Det var sånn
passe kaldt.

Ingrid Fagerli Edvindsen (15)
Kvæfjord speidergruppe

1. Tårnet er det mest
imponerende! Det er kult
at det er bygd uten skruer.
Jeg har vært opp i tårnet,
men ikke helt på toppen
ennå.
2. Jeg tror Preikestolen blir
den beste opplevelsen. Vi
skal dit i morgen og jeg tror
det blir morsomt.
3. Det er veldig bra å bo i punkt
Vann. Det er nært vannet og
ligger ikke så langt unna tårnet. Og så
er det mange hyggelige folk der.

Mari Fen og Emilie Elserud fra Nes-Årnes speidergruppe.
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Foto: Anders Bråthen

PUNKT LAG
1. Hva synes du er det mest imponerende på
landsleiren?
2. Hva har vært den beste opplevelsen?
3. Hvordan er det å bo i punkt Lag?
Helene Sandblåst (13)
2. Sandnes sjøspeidergruppe

Bryne speidergruppe hadde tatt med en vaskemaskin
på leir. Det synes John Arne, Vegard, Kine, Krister og
Jarand var morsomt.
Foto: Christer Danmo

1. Alle de fine tingene som
speiderne har bygd, og
at det er så mange som
deltar på leiren.
2. Den beste opplevelsen
var å gå på
Preikestolen. Det var
litt langt, men det gikk
bra, og det var masse
folk opp på toppen.
3. Det er bra! Det er mye å se
på og alltid noe som skjer.

Ole Kristian Fjellheim (14)
1. Brandbu speidergruppe

Riska speidergruppe hadde en litt annen variant av
«sett hale på grisen», nemlig «sett hale på Trond
Olav».
Foto: Ragnhild Langeland

Inngangsportalen til Vestfold krets i punkt Lag.

1. Jeg synes det mest
imponerende er tårnet.
Det at det holder så
mange mennesker, at
man kan gå helt opp
til toppen og at det
er bygd av rovere og
ledere.
2. Det var Preikestolen.
Det var litt dårlig vær
da vi var på toppen, så jeg
følte at det var litt uvirkelig.
Vi så ned, men det var bare hvitt.
Det var litt tøft, bortsett fra regnet da.
3. Det er ganske morsomt i punkt Lag. Her er mange
forskjellige konstruksjoner og mange forskjellige land.
Det morsomste er en gruppe som tråkker på en sykkel
for å få en vaskemaskin til å virke.

Foto: Ragnhild Langeland
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PUNKT TAU
1. Hva synes du er det mest imponerende
på landsleiren?
2. Hva har vært den beste opplevelsen?
3. Hvordan er det å bo i punkt Tau?
Anikken Mjelde (13)
Hausspeidarane

Njord Framnes (13)

Anne Sofie Romslo (11) og Eivind Johnsen (12) i
Hausspeidarane viser hvor de har gått på haik.

Foto: Ragnhild Langeland

1. Tårnet! Det er
stort og bygd opp
bare med tau og
trestokker.
2. Starten på
åpningsshowet,
landsleirsangen
med Hanne
Sørvaag og alle
speiderne som var
der.
3. Det er skikkelig kult! Vi
bor i en ende av leirområdet,
og der har alle blitt kjent med hverandre. Det
er gøy!
1. Bryn speidergruppe

Foto: Arild M. Johannessen

1. Det store tårnet
er det mest
imponerende på
leiren. Jeg har
vært i toppen
og der har man
rimelig god
utsikt.
2. Det må være
Preikestolen. Tåka
kom heldigvis ikke
før vi var nede ved
bussen, så vi hadde flott
utsikt.
3. Det er ganske gøy å se på alle konstruksjonene
som er blitt bygd i punkt Tau.

Longship group hadde laget en imponerende skute på sitt leirområde.

1. Tanum speidegruppe bakte sitt eget brød på landsleiren.

12
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Foto: Andreas Harjo Kjellmann

Alexander, Håkon, Sander og Simon fra Spydeberg
speidergruppe på toppen av Preikestolen.

SPEKTAKULÆRE
PREIKESTOLEN!

I løpet av fem dager gikk over 8 000 speidere opp på Preikestolen.
Med sine 604 høgdemeter over Lysefjorden og en spektakulær
utsikt, ble turen en av de store opplevelsene på landsleiren.
Tekst: Ragnhild Langeland og Hanna Andrea Andreassen

Hanne Andrea Andreassen
i Moldespeiderne var en
av de mange speiderne
som gikk turen.
Hun var også
speiderreporter
Hanna
en dag på
Andrea
landsleiren,
Andreassen i
og her har
Moldespeiderne

forteller om sin tur
opp på Preikestolen.

hun skrevet litt om hvordan hun opplevde turen
opp på Preikestolen:
«Turen til Preikestolen var en helt fantastisk tur! Turen
opp var kjempefin i seg selv, men å stå ute på selve
platået var helt fantastisk. Siden været var så varmt,
var det ganske hardt å komme seg opp. Men stiene
var fine og de var godt merket over alt, så da gikk det
ganske greit. Noen plasser måtte jeg stå litt i kø fordi

13

Foto: Carl-Frederic Salicath

Amalie og Rikke fra Danmark tar en pause på toppen.
Foto: Carl-Frederic Salicath

Turen opp til Preikestolen er rundt tre kilometer lang,
med en stigning på over 300 meter.
Foto: Carl-Frederic Salicath

Preikestolen ruver 604 meter over Lysefjorden.

GÅR GJERNE PÅ
PREIKESTOLEN IGJEN
Når så mange speidere går på haik og på
tur til Preikestolen samtidig, så
er det kanskje ikke så rart at
noen skader seg på veien.
For Lill-Sofie Strøm (12) i
Rødøy FSK speidergruppe
endte turen på sykehus.
Tekst og foto: Ragnhild Langeland

– Uhellet skjedde da jeg var på
vei ned fra Preikestolen. Det var
Lill-Sofie Strøm
noen som skulle forbi meg, så
(12) i Rødøy FSK
jeg gikk ganske langt til siden.
speidergruppe falt på vei
Da tråkket jeg på en løs stein
ned fra Preikestolen og ble
og snublet, slik at jeg falt og
fraktet til sykehus. Hun måtte
rullet nedover fjellsiden, og
gå med krykker resten av
traff en stein med hodet og
landsleiren, men tar gjerne
turen opp på Preikestolen
hoften, forteller Lill-Sofie,
igjen.
som besvimte av fallet. Hun ble
deretter lagt i stabilt sideleie, mens
patruljen ringte til ambulansen.
– Da de andre fikk kontakt
med meg igjen, ble jeg sendt med
ambulansehelikopteret. Jeg fortalte at jeg hadde
vondt i hodet, ryggen og foten. Siden jeg hadde følelse
disse stedene på kroppen, skjønte vi at ikke ryggen
var brukket. Men ambulansepersonellet tok ingen
sjanser, og var fortsatt redde for at jeg var alvorlig
skadet, forteller Lill-Sofie videre.

Stor opplevelse
det var så mange turister, men det hadde jeg
regnet med. Når jeg kom opp på toppen var
det bare utrolig fint! Alle stod og så ned på det
grønne vannet og på fjellet som hadde en så
spesiell form – det var bare helt utrolig! Jeg tror
jeg kunne stått der oppe og bare sett en hel dag,
tatt mange fine bilder og bare nyte det. Turen til
Preikestolen er virkelig en opplevelse jeg kommer
til å huske, og er noe jeg anbefaler til alle.»

På sykehuset ble Lill-Sofie grundig sjekket.
Helsepersonellet ville holde henne til observasjon,
men det ville ikke Lill-Sofie. Etter en stund på
sykehuset, ville hun tilbake til patruljen sin.
– Da jeg ble fraktet til sykehuset så de andre litt
sjokkerte ut, og jeg ville tilbake til dem for å sjekke at
alt var ok med dem, sier den tøffe speideren.
Selv om turen endte på sykehus, har ikke Lill-Sofie
blitt skremt av hendelsen.
– Å gå på Preikestolen var en stor opplevelse, og jeg
går gjerne flere turer opp dit hvis jeg får sjansen!

14
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BEST UTEN VOKSNE!
Landsleirer har lang tradisjon med å sende speiderne ut på haik, og i
Stavanger var det lagt opp flere haikeruter enn det noen gang hadde
vært før. Og det beste av alt– det er å dra på tur uten voksne.
Tekst: Ragnhild Langeland • Foto: Kjetil Jøssang, Ragnhild Langeland og Alexander Vestrum

Patrulje Ekorn fra 1. Lørenskog 3 speidergruppe
har nettopp kommet tilbake til leiren etter å ha
vært ute på haik et helt døgn.
– Vi gikk i én mil langs en strand, og gikk ni
kilometer allerede første dagen. Bortsett fra at en
av oss skrapa seg litt opp på piggtråd, har det gått
veldig bra, forteller Elisabeth, Stine, Mats og Thea.
Da de kom fram til dit de skulle overnatte, var
det tid for middagslaging og leker. Den største
utfordringen patruljen møtte var om natten.
– Det var deilig å sove ute. Men vi lå litt trangt i en
oppoverbakke, så det føltes som vi alle lå opp på
hverandre, forteller de fire speiderne,
som er helt tydelige på hva som
er det morsomste med å dra på
haik:
– Det er å dra på tur uten
en voksen leder! Og vi
klarte oss helt selv uten
av noen fortalte oss
hvordan vi skulle gjøre
det, avslutter de stolt og
går tilbake til leirområdet sitt.
Det
kan være
godt med en
pust i bakken
når man er på
haik.

Elisabeth Bjørnseth (13), Stine Bratlie (13), Mats
Kamnes (13) og Thea Meisingseth (13) fra 1. Lørenskog 3
speidergruppe syntes det var morsomt å gå på tur uten leder.
I patruljen var også Henrik Gulbrandsen, Fredrik Lindmo
Stillingen og Kayatri Julie Aloysious.

Patrulje Gaupe fra Tromsøya speidergruppe på haik.
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GRUPPEBIDRAG

En dag i løpet av leiruka besøkte speiderne andre grupper for å delta
i ulike aktiviteter. Her fikk deltakerne på leiren oppleve hvor mye
forskjellig og bra som speiderne kan.
Tekst: Ragnhild Langeland • Foto: Kjetil Jøssang og Ragnhild Langeland

Hos 1. Eiksmarka speidergruppe fikk Tove Karin Hansen (13)
(f.v.), Marike Ofstad (13), Sandra Pedersen (13), Ingvild
Nygaard (12) og Trine Sunde Dahl (12) i Riska speidergruppe
lage pannekaker.

Adrian Haugan (11) og Øystein Løseth Hagen (14) i 1.
Skougum speidergruppe laget «påtdokke» hos Sexdrega
scoutkår fra Sverige. – Det er litt vanskelig, men det går med
litt tålmodighet, sier Adrian og Øystein.

Daniel Mandal (13) i Riska speidergruppe laget sin egen
t-skjorte i batikk hos 1. Kolsås speidergruppe.

Håvard Løvlind (12) (t.v.) og Christer Gobitz Sørensen (11)
fra Østre Toten speidergruppe fikk lage leirbålsryggstøtte hos
1. Bjørnelangen speidergruppe. Leder Odd Arne Diseth viser
hvordan.

Hvordan komme seg fra hverandre uten å ta tauet av
håndleddet? Det fikk Oliver Olsen (12) og Theodor Eide
(12) i Hafslundsøy speidergruppe bryne seg på da de besøkte
Nadderud speidergruppe.

Presenningsløp var en av de mange morsomme
gruppeaktivitetene.
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SPEIDERE
GÅR BARE
PÅ TUR,
ELLER?

Ola Bjørnsund
(f.v.), Karen S.
Paulsen og Amalie Todal
gjorde en spørreundersøkelse der de blant annet
fant ut hva folk i Horten
tror speideren er.

Speiderne Karen, Amalie
og Ola lurte på hvor mye
lokalbefolkningen i Horten
bruker naturen, og hva de
tror speideren er. De lagde en
spørreundersøkelse, og fikk
mange interessante svar.
Tekst: Karen Skjæveland Paulsen • Foto: Elisabet S. Paulsen

Karen S. Paulsen, Amalie Todal og Ola Bjørnsrud
er speidere i Hortenspeiding. De bor i Horten, som
er en kommune med mye fin natur, og de hadde
lyst til å finne ut om lokalbefolkningen bruker den
til turer.
– Vi gjorde derfor ut en spørreundersøkelse der
vi spurte om hvor ofte de går på tur og hvilke
tursteder de benytter seg av. Totalt spurte vi 115
personer fra ungdomsskolen vår, og tilfeldige
forbipasserende på torget en lørdag ettermiddag,
forteller de tre speiderne.

Med stand og plakater, samt gratis kaffe
og sjokolade, var det flere som svarte på
undersøkelsen til speiderne.
– Politikerne hadde også en stand som vi
«konkurrerte» om oppmerksomheten med, men
så tenkte vi strategisk: Politikerne er viktige for
speiderne også, så vi tok med oss kaffe og gikk bort
for en prat. Vi fortalte hva vi var opptatt av når det
gjelder friluftsområder i Horten, sier de tre.
Karen, Amalie og Ola hadde også veldig lyst til

Her er resultatene fra undersøkelsen:
Vi går tur flere ganger i uka.

– Vi er faktisk ikke så late som mange tror! Da vi
spurte befolkningen i Horten hvor ofte de går tur,
fant vi ut at de fleste i byen går tur flere ganger i
uka. 49 % av dem som svarte går tur to ganger i
uka eller mer. Det var bare 8 % som svarte at de
aldri går tur, noe som vi synes er et veldig positivt
resultat.

Skogsområdene er de aller mest
populære stedene.

– Det er en stor forskjell mellom kjønnene når de
velger turområde. Kvinner foretrekker områder
som har tilrettelagte turstier, som kyststien
gjennom Borre Nasjonalpark. Menn foretrekker
mer de skogsområdene som ikke er spesielt
tilrettelagt.
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Hva folk fra Horten
tror speiderne gjør:

• Griller pølser
• Telter, lærer om skogen, lager bål og
fløyter, baker brød
• Knyter knuter og ser på fugler
• Griller og spiser
• Lager bål og skyter dyr
• Hjelper gamle damer over veien
• Får merker og selger ting
(Svar fra voksne som har vært speidere
en gang):
• Bruker det de har uten å måtte kjøpe
alle duppeditter, klarer seg med enkle
ting
• Hjelper hverandre og andre som
trenger en hjelpende hånd
• Lærer å gjøre praktiske og teoretiske
oppgaver som er nyttige for oss
mennesker
• Blir kjent med seg selv og andre
• Lærer om naturen og førstehjelp
• Samfunnsengasjerte mennesker som
bidrar positivt i samfunnet

å finne ut om hva folk i Horten egentlig vet om
speideren, og det viste seg at flere kan en del om
speiding.
– Men speideren er ikke bare tur i skogen med
bål og pølser, og vi vil gjerne lære hortenserne
om de andre aktivitetene vi gjør i vår lokale
speidergruppe. Siden vi tre nå blir rovere fra
høsten av, vil vi at ett av våre prosjekter blir å
synliggjøre mer om hva vi gjør i speideren i dag,
sier Karen, Amalie og Ola.

Hvem går vi tur med?

– Ut i fra undersøkelsen ser vi at de aller fleste går
sammen med familie og venner, men et stort antall
går alene. Det er også mange som har en turvenn
som de går med. Av alle som ofte går tur er det
21 % som går med familien. 20 % av dem vi spurte
går helst alene. 15 % går med hunden sin.

#speiding på Instagram
Mange har hashtagget bildene sine på
Instagram med #speiding, og her viser
vi noen av dem. Norges speiderforbund
har også en konto på Instagram – følg oss
gjerne på @speiding.
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NM I SPEIDING 2013

TIDENES
RÅESTE
NM
Tekst: Ragnhild Langeland Foto: Audun Berdal, Erlend Koppergård og Torstein Ihle

Andre helgen i juni var 1 000 speidere samlet på
Skogsborg i Røyken for å delta på NM i speiding. I
løpet av to dager skulle 124 patruljer konkurrere
om hvem som ble Norges beste speidere. Det
ble en spennende konkurranse, hvor patrulje
Kråke fra Nittedal speidergruppe til slutt
vant og kunne ta vandretrofeet med seg
hjem. I tillegg til utfordrende praktiske og
teoretiske oppgaver var det også tid til sosiale
aktiviteter. Et av høgdepunktene var konsert
med CIR.CUZ og Robin og Bugge, som lagde
super stemning for NM-deltakerne! Sætre
speidergruppe, som var arrangør av årets NM,
ville lage tidenes råeste NM i speiding, og det
var nok mange speidere som var enige i at det
var nettopp det.
Patruljen Piraja fra Tranby speidergruppe hadde et
gjenkjennbart patruljesærpreg med sine hatter.
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Det var god stemning under leirbålet på NM i speiding.
Vilde Eichinger Austnes og Ida Larsen Dehlie Thorstad i
patrulje Ravn fra Brøttum speidergruppe er i gang med
matoppgaven.

Vinneren av NM i speiding 2013 ble patrulje Kråke fra Nittedal
speidergruppe. Fra venstre: Miriam Eilen Nerheim, Henrik Giil
Liisberg, Ellen Ariansen og Ingeborg Kolstad.

Sigurd Turøy Aas og Ida Sofie Kaland i patruljen Jerv fra 1. Øvsttun
har laget en strikkbåt.

Robin og Bugge hadde konsert på NM sammen med
CIR.CUZ.

Leirbålet fikk en «flying start» med dramatisering av
Robert Baden-Powells liv.
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TEMA

DEN STORE
SPEIDERNERDTESTEN

Er du en skikkelig speidernerd? Her kan du endelig teste deg på
speider-skalaen. Kryss av for alle punktene du kjenner deg igjen i.
Tekst: Silje Høysæter

Du vet du er speider når …
du refererer til makrell i tomat som flykrasj.

raje, sisal og fettfelle er ord som gir mening.

du bruker gaffateip til å fjerne uønsket
hårvekst på kroppen.

du konsekvent pakker vanntett, uansett
destinasjon.

du, takket være gårsdagens leirbål, kan luktes
på hundre meters hold.

du er fullstendig klar over egen
myggstikkrekord, og stadig skryter av denne i
sosiale lag.

du til stadighet finner mose, kvister og
barnåler i håret.
kjøkkenskuffen din inneholder en
serverings-spork.
ledningene på headsettet ditt tar kvelden etter
litt for mange omganger med knuteknyting på
bussen.
du faktisk vurderer å hjelpe en gammel dame
over veien.
du aldri går deg vill – du er bare på tur et litt
annet sted enn planlagt.
du føler en intens trang til å pirke på enhver
form for stearin.
du vet hva som skjer når man tenner på en hel
fyrstikkeske av gangen.
du drar et rop fremfor å applaudere en hvilken
som helst opptreden.
du vet at gaffateip kan løse alt.

du alltid må stå til ansvar for orienteringen i
vennegjengen: ”Men du er jo speider?”
det er ganske normalt å spikke nugatti og sage
brød til frokost.
du befinner deg flere meter over bakken i
et tårn bestående av stokker og tau surret
sammen av unger – og føler deg helt trygg.
du gjentatte ganger har spikket av deler av
fingrene dine.
ikke kan fortelle noen hvorfor teltets barduner
tilsynelatende har smeltet helt uten grunn.
du lager oppstandelse på flyplassen. Man kan
jo ikke huske å pakke knivsamlingen i den
innsjekkede bagasjen hver gang heller …
det alltid ordner seg.
alle historiene dine starter med ”det minner
meg om den gangen vi var på speidertur …”
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ER DU EN SPEIDERNERD?
1-5 kryss

Sannsynligheten for at du har speiderblod i årene
er overhengende. Om du ikke allerede er speider –
meld deg inn!

6-10 kryss

Uten tvil speider. Du er alltid beredt, og ser en
kreativ løsning for en hver situasjon.

11-15 kryss

Sjansen er stor for at du er et av disse menneskene
som har byttet ut soveposen med dyne, og gravd
fettfelle i hagen.

Over 16 kryss

Her står vi ovenfor en vaskekte speidernerd! Du
kan knuteboken på rams, og hjelper daglig gamle
damer over veien. I stuen har du hengt opp et bilde
av Baden-Powell, og ordforrådet ditt er uforståelig
for enhver utenforstående ikke-speider.

de beste sommerminnene dine inneholder
regn, gjørme og en evakuert teltplass.
du synes den beste formen for eksamen er
postløp.
utslagsvasken hjemme går under navnet
fettefellen.
du kan navnet på flere knuter enn klesmerker.
du foretrekker å finne frem soveposen fremfor
å skru opp ovnen.
alle går ut i fra at du alltid har på deg
fyrstikker.

du driter i naturen.
du deler alt inn i to kategorier: Ting som
brenner og ting som ikke gjør det.
sekken står ferdigpakket. Alltid.
kallenavnet ditt enten spiller på Lars Monsen,
Chuck Norris eller Bear Grylls.
du slår opp det nye teltet ditt i stuen og
bardunerer i peis og spisebord.
du definerer intimsonen din ut fra hvor mange
det er hyggelig å dele telt med.

du spikker blyantene dine. Blyantspisser?

du sier i fjor når du snakker om landsleiren for
fire år siden.

du irriterer deg grønn hver gang noen gjør
HLR eller annen førstehjelp på film.

du tror sidemannen du har sovnet oppå er en
kjip rot du skal fjerne før neste natt.

gnagsårenes gnagsår har fått gnagsår.

du på en hvilken som helst fengende konsert
automatisk griper deg til halsen for å finne
skjerfet.

jord på maten omtales som ekstra krydder, og
innsekter som proteiner.
du tror du er blitt brun og fin på leir – helt til
du kommer ut av dusjen.
du må lukte deg til hva de ulike gjenstandene i
bunnen av sekken en gang var.
du vet hvor røykvenderen er.

du anser å slå sammen soveposene som det
mest romantiske i verden.
oppvasken i ny og ne kan bestå av å slikke rent
bestikket.
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Tips: Når
du har lært deg
knutene kan du utfordre
speidervennene dine i en
knutestafett. Les mer om
konkurransen her: http://
speiderbasen.no/
vis/?id=227.

BLI EKSPERT

PÅ KNUTER

En speidernerd kan sine knuter. Her får du en oppfrisking på de
vanligste knutene.
Tekst og illustrasjoner: Speiderboka

Det finnes mange hundre forskjellige knuter.
Til vanlig bruk, som fortøyning av båt, heising
av flagg, festing av bagasje i kano og bygging

1

2

av gapahuk, kommer du langt med å kunne
båtmannsknop, flaggstikk, dobbelt halvstikk og
pålestikk.

3

Båtmannsknop

Brukes til å skjøte sammen to tau av lik tykkelse og materiale. Enkel å løsne, selv etter belastning.

1

2

3

Flaggstikk

Brukes til å skjøte sammen to tau av ulik tykkelse og materiale. Den brukes også til å feste et tau i en løkke.
Navnet har den fått fordi det er denne knuten som brukes til å feste flagglina til løkka på flagget.

1

2

3

Pålestikk

Pålestikk er en fast løkke som ikke glir på tauet. Brukes mange steder, mest til å fortøye båter.

1
Dobbelt halvstikk

2

3

Brukes når du skal feste et tau rundt en stokk. Kan også brukes til å fortøye båten i en jernring. Da tar du
tauet gjennom ringen og slår et dobbelt halvstikk rundt langtauet.
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AKTIVITETSTIPS

MORSEKONKURRANSE
Mange speidere på landsleiren bygde seg morseblinker som en av
kveldsaktivitetene. Fikk du ikke gjort det? Test det ut til JOTA/
JOTI, og bli med på morsekonkurranse!
Tekst: Einar Andreas Øvreness

Finn byggebeskrivelse ved å
søke på ordet «morseblinker» i
Speiderbasen. Lysdiode, motstand
og batteri finner du gjerne på et
kjøpesenter i nærheten, husk at
motstanden er der for å beskytte
lysdioden og batteriet.
Ta med morseblinkeren på JOTA/
JOTI, og utfordre andre patruljer
til morsekonkurranse ut på
kvelden når det har blitt mørkt!
Dette er naturligvis mest morsomt
om dere har trent på å sende og
motta morse på forhånd, men det
trenger jo ikke de andre patruljene
å vite noe om.
Spør radioamatøren dere møter på
JOTA/JOTI om å få høre på noen
som kommuniserer med morse på
radio. Klarer dere å henge med i
svingene? Hører dere andre måter

Morsealfabetet
A: •B: -•••
C: -•-•
D: -••
E: •
F: ••-•
G: --•
H: ••••
I: ••
J: •--K: -•L:•-••
M: -N: -•
O: ---

P: •--•
Q: --•R: •-•
S: •••
T: U: ••V: •••W: •-X: -••Y: -•-Z: --••
Æ: •-•Ø: ---•
Å: •--•-

å skrive til hverandre via radio?

• JOTA/JOTI betyr
«Jamboree on the air»
og «Jamboree on the
Internet», og betyr at
speiderne har radio- og
Internettkontakt over alle
landegrenser.
• JOTA/JOTI arrangeres
helgen 19.-20. oktober. Se
www.jotajoti.no/2013/ for
mer informasjon.
• I Norges speiderforbund
har vi et Nettverk for
radiospeiding.
• Radiospeiding er
kommunikasjon og
elektronikk tilpasset
speideraktiviteter, og
Nettverk for radiospeiding
skal være til inspirasjon
for alle som har interesse
for radiospeiding.
• Radiospeiding kan du
holde på med gjennom
hele året, ikke bare
i forbindelse med
JOTA/JOTI. Moderne
kommunikasjon er langt
mer enn bare å prate i
radio.
• Leder for Nettverk for
radiospeiding er Einar
Andreas Øvreness.

På JOTA/JOTI kan det hende at du
blir bedt om å bokstavere navnet
ditt, enten du snakker med noen
på amatørradio eller på internett.
Da kan du bruke det fonetiske
alfabetet. Det er lurt å si navnet
sitt helt vanlig både før og etter
at du bokstaverer det med det
fonetiske alfabetet. Dette gjør det
lettere for de som hører på å forstå
hva du heter.
Tips: I Speiderbasen finner du
speidermerket
«PMR-radio»,
som gjerne kan
gjennomføres
før eller i
forbindelse
med JOTA/
JOTI.

Det fonetiske alfabetet
A – Alfa
B – Bravo
C – Charlie
D – Delta
E – Echo
F – Foxtrot
G – Golf
H – Hotel
I – India
J – Juliet
K – Kilo
L – Lima
M – Mike
N – November
O – Oscar
P – Papa

Q – Quebec
R – Romeo
S – Sierra
T – Tango
U – Uniform
V – Victor
W – Whiskey
X – X-ray
Y – Yankee
Z – Zulu
Æ – Ærlig (eller
Alfa-Echo)
Ø – Østen (eller
Oscar-Echo)
Å – Åse (eller
Alfa-Alfa)
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KJÆRE PEFF
ELLER ASS!
Velkommen til vår spalte for
patruljeførere og -assistenter!
Tekst: Ivar Asbjørn Bredesen • Foto: Alexander Vestrum

Speidermetoden
Hva skiller speideren fra andre fritidsaktiviteter
som f.eks. fotball og korps? Vi pleier å si at det er
speidingens metoder som er unike. Disse metodene
kalles til sammen speidermetoden. Speidermetoden
sier både noe om hva vi gjør, hvordan vi gjør det,
og om måten du som peff skal lede speiderarbeidet
på.
Speidermetoden består av åtte metoder som
henger sammen som biter i et puslespill. Alle åtte
er likeverdige, og rekkefølgen nedenfor er tilfeldig.
De åtte metodene som kjennetegner
speidingen:
• Bruk av patruljesystemet
• Medbestemmelse og ansvar
• Learning by doing
• Friluftsliv
• Samfunnsengasjement

Peffens
hjørne – forkortet
pH – gir deg svar på mye
av det du lurer på som peff.
Forkortelsen pH er hentet fra kjemi,
og brukes vanligvis i forbindelse med
målingen av surhetsgraden i vann og
lignende. I Peffens hjørne skal vi måle ikke
surhets-, men sunnhetsgraden i patruljen.
Her får du råd og tips som gjør livet i
patruljen enda bedre! Send gjerne
spørsmål og forslag til ting du vil
lese om i Peffens hjørne til:
ks@speiding.

• Forpliktelse gjennom lov og løfte
• Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
• Symbolikk, rammer og lek
Obs! Hvert møte eller hver tur trenger ikke å
inneholde alle de åtte metodene. Men det er
viktig å sørge for at alle metodene er med når du
planlegger det mer langsiktige programmet for
patruljen din.
I denne utgaven av pH skal du få noen tips om
hvordan du som peff, sammen med patruljen
din, kan bruke patruljesystemet som metode
sammen med medbestemmelse og ansvar.
Som Baden-Powell har sagt «Patruljesystemet er
ikke ett system å drive
speiding etter, det er
det eneste systemet!»
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og «Gjennom patruljesystemet lærer speiderne at
de har medbestemmelse i egen tropp.»
Nå som vi starter et nytt speiderår med fine
minner fra leir, kan det være greit å organisere
patruljen, slik at alle får et ansvarsområde. Det
hjelper deg som peff, slik at du slipper å gjøre alle
ting, og patruljemedlemmene kjenner at de er
satt pris på ved å få ansvar for en fast oppgave
i patruljen, som de kan gjøre bra og utføre på
sin egen måte. Baden Powell uttrykte det slik:
«Forvent mye av speiderne dine, og du vil vanligvis
få det».
Det er mange oppgaver i patruljen som kan
gjøres av andre enn deg. Overlat gjerne til de
andre i patruljen å ta ansvaret for patruljekassen
(regnskapet), patruljens utstyr, seremonier,
leker eller noe annet. Kanskje trenger dere en
som tar ansvaret for patruljebloggen? Din jobb
som peff blir først og fremst å støtte og veilede.
La speiderne være med på å bestemme hvilken
oppgave de skal ha. Husk at selv om én speider er
ansvarlig for en oppgave, må alle kunne komme
med forslag, og bli hørt. Den som er ansvarlig
må heller ikke alltid gjøre oppgaven selv, eller
alene, men skal passe på at oppgaven blir gjort.
Det er ikke turansvarlig alene som har ansvar for
patruljeturen, her må alle bidra og være med på
planleggingen, slik at turen blir så bra som mulig.
Her er en beskrivelse av vanlige oppgaver i en
patrulje:

• Regnskapsansvarlig: Har ansvaret for
pengene som går inn og ut av patruljekassen,
som betaling for turer. Regnskapsansvarlig skal
også utbetale til dem som har kjøpt inn noe til
patruljen, og sørge for å få kvitteringene for
dette. Den kan også ta ansvaret for forslag til
hvordan patruljen kan skaffe seg penger, hvis det
er noe dere sparer til.
• Utstyrsansvarlig: Har ansvaret for at
patruljens utstyr er i orden, vet hvor utstyret er,
og har ansvaret for å foreslå hvilket utstyr som
bør skaffes.
• Turansvarlig: Har ansvar for å foreslå hvor
patruljeturer skal gå, og hva de skal inneholde.
Personen lager også informasjon om turen
(«turlapp») til de andre.
• Seremoniansvarlig: Har ansvar for
åpnings- og avslutningsseremoniene på
patruljearrangementer, inkludert det praktiske.
• Nettansvarlig: Har ansvaret for å legge ut
bilder og «logg» fra patruljens turer, spennende
møter, Speideraksjonen og andre ting som
foreldre og andre vil lese om. Hva dere vil ha
av nettsider, Facebook, blogg eller liknende
bestemmer dere sammen. Husk nettvett og
aldersgrense (13 år) på Facebook.
• Lekeansvarlig: Har ansvaret for leker på
møter, turer og andre arrangementer.
Lykke til med speideråret og organiseringen av
patruljearbeidet!
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Dette er hva Speidermuseet er aller mest stolt
av å ha: Baden-Powells skissebok fra turen til
Norge med nevøen Donald i 1912.

I skisseboka skriver og tegner Baden-Powell fra oppholdet i
Norge i 1912. Blant annet bodde de på seteren Finstad ved
Atna i Østerdalen.

SPEIDERMUSEETS
LILLE, STORE SKATT
På bordet foran oss ligger noe som er 101 år gammelt – og helt
unikt: Lord Robert Baden-Powells skissebok fra fjellturen i Norge.
Tekst og foto: Alexander Vestrum

Vi har bedt vertskapet ved Speidermuseet finne
fram det flotteste, mest spesielle og dyrebare de
har i samlingen. Ved en safe på kontoret fikler
Trond Hoel med kodelåsen. Det er langt fra
hver dag denne «skatten» finner veien ut av sitt
gjemmested. På andre forsøk åpnes låsen, og Trond
kommer ut med den lille esken som rommer den
godt beskyttede boka.

Besøkte Østerdalen

Skisseboka bærer tittelen «Norway with Donald
1912» og er fra da speidergrunnlegger Robert
Baden-Powell besøkte blant annet Østerdalen dette
året sammen med nevøen Donald Baden-Powell.
Speidermuseet

• Speidermuseet ligger i Storgata
3 i Oslo sentrum.
• Det er åpent hver tirsdag kl.
10-15, men kan også åpnes
andre dager etter avtale.
• Speidermuseet dokumenterer og

Boka har museet fått i gave fra Norges
speiderforbund.
Hver tirsdag mellom 10 og 15 holder museet, som
ligger i Storgata i Oslo, åpent. Men også utenom
disse tidene er det mulig å få omvisning. Ta
kontakt to uker på forhånd, er rådet, selv om Trond
har holdt omvisninger på langt kortere varsel.
– Det var noen speidere fra det tidligere Jugoslavia
som ringte og ville se museet. Jeg var der nede på
ti-femten minutter og holdt en omvisning på to
timer. Det er noe av det fineste jeg har vært med
på, forteller Trond. Som etterpå kom hjem til en
middag som hadde rukket å bli kald.

formidler historien til den norske
speiderbevegelsen fra den
startet i 1911 og fram til i dag.
• Samlingen inneholder 33 000
gjenstander.
• Den faste utstillingen gir et
innblikk i speiderbevegelsen,

illustrert med leirutstyr, drakter,
foto og tegninger.
• Speidermuseet ble stiftet 28.
november 1987 av de, den gang,
tre speiderforbundene og St.
Georgs Gildene.
• På nett: www.speidermuseet.no
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Stemningen blir temmelig høytidelig når Trond Hoel åpner esken og finner fram Robert Baden-Powells skissebok fra norgesturen i
1912. Odd Fjeldstad og Doris Bjerke følger spent med.

25 år med museum

Museet fylte 25 år i fjor, og utstillingene er gjerne
tilpasset det som er tema for bladene det gir ut.
Akkurat nå handler det om sammenslåingen av
de to forbundene som ble Norges speiderforbund
i 1978 – og da aller mest om samarbeidet som var
før dette skjedde.
I tillegg jobber Speidermuseet med et
prosjekt kalt «Speiderminner», der speidere
helt opp i 90-årsalderen intervjues på
lydopptak – mange av dem med minner fra
speiding helt tilbake på 1920-tallet.
– Vi har 33 000 gjenstander, men vi
mangler menneskene, forteller Doris
Bjerke ved Speidermuseet.
Mens Speideren er på museet, ringer
telefonen. Det er fra 1. Lillesand, som skal
snart feire 100-årsjubileum, og vil låne
noen speiderhistoriske gjenstander til
feiringen.

På nett

Speidermuseet er ikke bare i lokalene i Oslo
sentrum. Også på nettsiden speidermuseet.no kan
du finne mange historier, bilder og videoer. I tillegg
kommer det hyppige oppdateringer på facebook.
com/speidermuseet.

Trenger gruppen eller troppen din penger?
– Skal dere på tur eller leir?
– Trenger dere nytt utstyr?
Produktene fra dugnaden.no kan dere selge
videre med fortjeneste på kr 100,- pr. salg.
Hos oss får dere høykvalitets toalettpapir og
tørkeruller samt esker med meget god kaffe.
Gå inn på www.dugnaden.no og les mer om
hvor lett vårt opplegg fungerer.
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TURTIPS

Toppen av Styggemann med
Styggemannshytta.

STYGGEMANN
PÅ SKRIM
Høsten er en veldig flott tid for å gå turer på fjellet. Her er et
turtips for speidere som vil dra på en fin helgetur.
Tekst og foto: Espen Willersrud

Området Skrim ligger både i Telemark, Buskerud
og Vestfold, noe som gjør området relativt greit
tilgjengelig for store deler av Øst-Norge. Skrimområdet har store mengder med skog, noen frodige
daler og noen små fjellområder. Området er både
variert og pent. På Styggemann, som er høyeste
fjellet på Skrim (871 meter over havet), har du også
veldig god utsikt i alle retninger på fine dager.
På Skrim vil du finne massevis av fine stier,
teltplasser, fiske- og badevann. Om vinteren
finner du også et stort løypenett med fine skispor.
Den Norske Turistforeningen har en rekke fine
selvbetjente hytter i området om du ønsker å finne
en lett tilgjengelig seng på turen i området.
Uansett om du kommer fra øst, vest, nord eller sør
er turen til Styggemann en fin og overkommelig
helgetur hvis du kan bli
transportert til Skrim med
bil. Vanligste ankomst
om du kommer
kjørende fra øst
Skrim er et frodig
område, og det gir
gode muligheter for å
plukke både sopp og
bær.

Sørmyrseter, en av flere fine DNT-hytter i Skrimområdet.

(retning Drammen/Oslo) er å kjøre til Omholt og
gå derfra.
Anbefalt turkart: Turkart: Skrim - Vindfjell,
1:50 000
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BLI EKSPERT

PÅ LETING
ETTER SOPP

Tips: Spis
bare sopp som
du er helt sikker
på! Flere steder er det
soppkontroller, slik at du
kan sjekke soppen du
har plukket før du
drar hjem.

Skal du ut på tur i skogen i høst, kan du og vennene dine
se etter sopp som dere kan spise. Her lærer du hvilke
sopper du kan plukke og hvilke du bør la stå igjen.
Kilde: Speiderboka, Aftenposten og Wikipedia • Foto: Wikipedia

Spiselige sopper

Kantarell

Kantarell er en viltvoksende
sopp, og er vanlig å finne i
skogsområder med mye mose.
Kantarell er helt gul, både på
hatt og stilk. Hatten er glatt på
oversiden, og randen er ujevn
bølget. På undersiden av hatten
er det ribbeformede tykke skiver
som fortsetter nedover stilken.
Hele soppen er spiselig.

Tilbereding

Bruk helst soppen så snart som
mulig etter at den er plukket. Rens
og vask den nøye. La den gjerne
ligge i saltvann før bruken, så jord
og eventuelt mark kommer ut.
Skjær soppen i biter og legg
dem i varm panne til vannet er
fordampet. La dem surre i lett

Traktkantarell

Traktkantarell er en liten,
traktformet sopp som finnes i to
varianter: Gul og grå. Undersiden
har gule til grå forgrenede skiver
som går nedover stilken. Stilken
er lang og tynn, grågul og hul
inni. Hele soppen er spiselig.

brunet smør til de er møre, tilsett
litt pepper, salt og fløte. Finn andre
måter i en kokebok.
Soppen kan du også tørke,
dypfryse eller hermetisere.

Blek piggsopp

Den bleke piggsoppen finner du
enkeltvis og voksende i grupper.
Piggsoppen er glatt med hvitgult
til rødgult skjær. På undersiden
av hatten og et stykke ned på
stilken er det hvitaktige pigger.
Hele soppen er spiselig.

Giftige sopper

Hvit fluesopp - har både hatt og
stilk som er hvit.
Grønn fluesopp - har en
olivengrønn hatt med fine,
stråleformede linjer.
Rød fluesopp - har en rød hatt med
hvite prikker, mens stilken er hvit.
Spiss giftslørsopp - er rødbrun
med gule belter på stilken.
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SPEIDERMAT

PIMP MY PINNEBRØD
Pinnebrød er en turklassikker, ofte servert svidd utenpå og rått
inni. Her er tips og triks for et bedre pinnebrød.
Tekst og foto: Espen Willersrud

Vi starter med en klassisk pinnebrøddeig som
utgangspunkt:

Oppskrift:

500 g mel, bruk gjerne inntil halvparten grovt mel
3 ts bakepulver
3 ss sukker
1 ts salt
1 dl matolje, olivenolje eller
smeltet smør
Ca. 2 dl vann
Bland alt det tørre, tilsett
vann og smør eller olje,
og bland godt til deigen
har en fin og litt klissete
konsistens. Da er det mulig
å forme den til emner som
du kan strekke og tvinne
rundt en pinne. Spikk av
barken på pinnen der du skal
surre brødet rundt. Slik forbereder
du et klassisk og enkelt pinnebrød.

Med skinke og ost

Skinke og ost beveger pinnebrødet i
retning mot pizza, og gjør det, ikke
minst, til litt mer mat. Skinke og ost
hakker du i små terninger eller biter.
Bland dette i det tørre, ha deretter i
vann og fett. Tilsett gjerne også litt
oregano og/eller basilikum i deigen.

Oliven og soltørket tomat

Oliven og soltørket tomat gir deg et pinnebrød
med god smak inspirert av sydligere breddegrader.
Del opp oliven og soltørket tomat i 1-2 cm store
biter og bland det i det tørre. Bruk olivenolje
fremfor matolje eller smør i denne
deigen. Når deigen er ferdig surret
på pinnen strør du litt havsalt
over pinnebrødet. Dropp evt.
saltet i selve deigen, siden
tomater, oliven og havsalt
gjør det salt nok!

«Pølse i slåbrok»

Grill først pølsa litt på
pinnen før du snurrer
pinnebrøddeigen rundt
denne. Vips har du ferskt og
varmt pølsebrød, ofte omtalt
som «Pølse i slåbrok»
STEKETIPS
Vær tålmodig og
vent til flammene
er borte, og bålet
har gode og
varme glør. Hold
pinnebrødet unna
flammene, og vri
brødet sakte rundt
mens det stekes.

Sukker og kanel

Hva med et dessertpinnebrød?
Bruk 2 dl smør fremfor matolje
eller olivenolje, og bruk da også noe
mindre vann. I deigen tilsetter du en
spiseskje kanel og perlesukker etter
smak. Rull gjerne pinnebrødet i en
blanding av perlesukker og kanel før
pinnebrødet stekes.
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GØY TUR MED
HAVBRAATT
I sommer dro syv speidere på tokt med speiderskuta Havbraatt, og
tilbakemeldingene fra speiderne er at de aldri har hatt en så gøy
speidertur noen gang!
Tekst: Ragnhild Langeland • Foto: Kai Gyberg

Etter landsleiren gikk tre jenter og fire gutter om
bord i speiderskuta Havbraatt. Speiderne hadde
ingen sjøerfaring, men skulle seile fra Stavanger til
Bergen.
– Det ble en bratt læringskurve, men alle taklet det
veldig fint. De fleste kunne knyte knuter, men på
denne turen lærte de også hva knutene kan brukes
til, forteller skipper Stein Justnæs.

Lærte å samarbeide

Noen utfordringer ble det på turen. Blant annet
måtte speiderne lære seg å arbeide sammen på
båten.
– De måtte lære at det ikke bare er meg, men en
gjeng som er sammen. Det var også litt uvær, noe
som førte til at noen ble dårlige, sier Stein, og
legger fort til:
– Men det er akkurat sånn det skal være på en
seiltur.

Skipper Kai og Stein sammen med speiderne Jacob, Hanna
Maria, Synne Marie, Nils, Adrian, Storm og Christina som
deltok på tokt i sommer.

Omvisning på fiskebåt

På sjøveien fra Stavanger til Bergen, var speiderne
innom havnene Kvitsøy, Skudeneshavn, Utsira,
Haugesund, Røvær, Espevær, Mosterhamn,
Rubbestadneset, Bekkjarvik og Vik. Det ble mange
fine opplevelser.
– I havnen Bekkjarvik besøkte vi en fiskerireder og
fikk omvisning på en stor fisketråler som er verdt
330 millioner kroner. Det var en stor opplevelse
for speiderne, forteller skipperen.
Alt i alt hadde speiderne en flott seiltur med
Havbraatt.
– Tilbakemeldingene fra speiderne er at de
aldri har hatt en så gøy speidertur noen gang,
og de gjerne vil være med på en ny seiltur med
Havbraatt, avslutter Stein.
Det var friskt på dekk noen ganger under seilturen fra
Stavanger til Bergen.
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Tokyo er Japans største by med 12 millioner
innbyggere, cirka en tiendedel av alle
innbyggerne i hele Japan, men over dobbelt
så mange som alle innbyggerne i Norge.

MANGA OG
TEMPLENES LAND

Husker du verdensjamboreen i Sverige i 2011 da 660 norske
speidere var på leir sammen med nesten 40 000 speidere fra
hele verden? Sommeren 2015 får du muligheten igjen!
Tekst og foto: Monica Hägglund Langen

I 2015 er det verdensjamboree i Japan, et
spennende land langt mot øst som vil gi
opplevelser for livet. Japan ligger langt unna
Norge, og foreldrene dine synes kanskje at det
er en litt for spennende idé å dra helt dit på
leir. Men Japan er samtidig et veldig trygt og
velorganisert land som er mer likt Norge enn
andre land i Asia. Du kan stole på at tingene du
kjøper ikke er piratprodukter, at maten er trygg å
spise og at toget kommer frem i tide (kanskje til
forskjell fra Norge).

for flere hundre år siden. Samtidig er områder i
byene perfekte for shopping av elektronikk, klær
og dingser, og du finner utrolig mye spesielt som
ikke finnes i Norge. Andre ting som er verdt å se
eller få med seg er geishaer som tripper rundt,
lyntoget Shinkansen som kjører opptil 300 km/t,
og store temaparker som Disneyland, DisneySea
og Universal studios, eller Nikko Edomura, som
er en japansk temapark om samuraier.

Noe av det som fascinerer mest med Japan er
kombinasjonen mellom nytt og gammelt. Du
finner templer, slott, hager og statuer som er så
imponerende at du ikke kan forstå at de er bygd

I tillegg til alt det gøyale du kan se og kjøpe,
så lager japanerne veldig god mat. Sushi, altså
rå fisk, og nudler er kanskje det du har hørt
om, men vær åpen for å prøve annen mat også.
Blant annet er softis med smak av grønn te eller
sesamfrø skikkelig godt, og søtbønner, som
de bruker blant annet til å lage kaker og andre
godsaker, er en helt annen smaksopplevelse enn
bønner du har smakt i Norge. Den tradisjonelle
maten er ofte veldig sunn, men det blir stadig
flere og flere fast food-restauranter også i
Japan. Blir du lei av nudler og sushi og vil ha en
skikkelig burger, prøv en Teriyaki-burger fra fast
food-kjeden Mos burger, som er Japans svar på
McDonalds.

Det er ikke bare sushi japanerne spiser. Nudelsuppe er veldig
vanlig, og er et smakfullt, billig, måltid du like gjerne tar til
frokost som til lunsj eller middag.

En geisha er et vakkert og spesielt syn, her er en foran Den
Gyldne Paviljong i Kyoto. Paviljongen er dekket av ekte gull, og
ligger i en flott japansk hage.

Japanerne er også veldig hyggelige, og det er
viktig å huske når du er der. Selv om de har
forståelse for at du er utlending og turist, setter
de pris på at du er hyggelig og viser dem respekt.
Da er de gjerne ekstra hjelpsomme. Japanerne
snakker generelt lite og dårlig engelsk, men
du kan ofte gjøre deg forstått med litt peking,
fingerspråk og et smil.
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BLI MED
TIL JAPAN!
Mange speidere har allerede
meldt seg på World Scout
Jamboree i Japan. Her kan du
lese om noen som skal delta på
jamboreen sommeren 2015. Har
du lyst å bli med? Søk om å delta
innen 15. november i år.
World Scout Jamboree 2015
• Tidspunkt: 28. juli-8. august 2015. Valgfri
rundreise én uke i forkant.
• Hvem: Speidere født mellom 27.07.1997 og
28.07.2001
• Pris: kr 26 000. Dette inkluderer samlinger
før leiren, flyreisen til Japan, reise lokalt
i Japan, selve leiren, mimresamling og
særpreg. Rundreisen koster kr 6 000 i
tillegg.
• Tema: WA: a spirit of Unity.
• Leirplassen: Kirara-hama ligger i Yamaguchi
fylke i den vestlige delen av Japan.
• På nett: 23wsj.jp eller jamboree.no

Japan
• Land i Øst-Asia som består av flere store
øyer.
• Kalles Nippon eller Nihon på japansk, som
betyr ”Solens rike”
• Hovedstad: Tokyo
• Befolkning: 126 millioner
• Språk: Japansk (engelsk er ikke utbredt)

Japans hovedstad Tokyo er en svær by som gir masse inntrykk.
Her kan du se palasser og templer, men også shoppe på enorme
sentre, eller besøke Tokyo Disneyland.

1. Hvorfor vil du være
med på jamboree i Japan?
2. Hva gleder du deg mest til?
Susanna H. Rossow (13)

1. Jeg var på Camp in camp og på besøk på
jamboreen i Sverige i 2011, og det jeg
opplevde der gjorde at jeg fikk lyst til å
være med på en verdensjamboree. Og så
har jeg aldri vært i Japan, og jeg tror det
blir spennende å få oppleve leir i et land
som er så annerledes fra vårt!
2. Det jeg gleder meg mest til er å møte folk
fra andre land, og å reise til Japan!

Thina Amalie Biørn Rosø (17)

1. Jeg var på jamboreen i Sverige, og jeg kan
med hånden på hjertet si at det er en av de
aller beste hendelsene i mitt liv! Det var
ingen tvil om at jeg ville på noe slikt igjen.
Det blir litt slik at når du først har fått
smaken på jamboree, så vil du dit igjen.
Det er selvsagt også et kjempepluss at det
er i Japan. Jeg har aldri vært der før, så det
blir virkelig spennende.
2. Jeg gleder meg til å se leiren for første gang med
egne øyne. Jeg husker da vi satt i bussen til Sverige, og
med en gang vi så leiren gikk det et gisp gjennom hele
bussen! Og så blir det alle menneskene jeg kommer
til å møte! Fra hele verden og alle med den samme
interessen – speiding! Jeg gleder meg til å kunne
snakke med en person jeg aldri har sett før i for
eksempel dokøen eller i kiosken.

Arild Engevik Nilsen (13)

1. Det er min eneste sjanse til å dra på
jamboree som deltaker, og sannsynligvis
den eneste gangen jeg noen gang
kommer meg til Japan.
2. Det jeg gleder meg mest til er å komme til
Japan, og selvfølgelig til jamboreen.

Hannah Sofie Burkeland (12)

1. Jeg vil delta på jamboreen fordi jeg liker
speiding veldig godt, og det er spesielt
artig å være på leirer med deltakere
fra andre land. Da lærer jeg om andre
kulturer, og får nye venner. Jeg lærer meg
å samarbeide med speidere som tenker
annerledes enn meg. Japan er langt unna
Norge, og jeg har aldri vært der før. Det
blir sikkert masse deltakere fra land som jeg
kanskje ikke har hørt om engang.
2. Jeg gleder meg mest til å se hvordan de driver speiding
i Japan, og bli med på rundreise i Japan. Hvis jeg blir
med i den norske delegasjonen, tror jeg vi kommer til å
oppleve mye artig og spennende. Jeg er litt mer spent
på maten.

ALT EN
SPEIDER
TRENGER!
facebook.com/Speidersport
NETTBUTIKK: www.speider-sport.no
NYHETER OG HJELP:

450,–

Speiderskjorte
Økologisk og Fairtrademerket bomull

30,–
85,–

339,–

299,–

299,–

Norges speiderforbund

Alltid beredt / Helle

Opptil 125 cm • sort og brun farge

80,–

199,–

229,–

1 299,–

Norges speiderforbund

Alltid beredt / Camelbak • 6 dl

Alltid beredt / LightMyFire

Trangia

Speiderboka

Loggbok

Speiderkniv

Drikkeflaske

Lærbelte

Matboks

12,–

Skjerfknute
Lær

Speiderskjerf
Økologisk og Fairtrademerket bomull

15,–

Forbundsmerke Gutt-/jentemerke

1 798,–

Stormkjøkken med gassbrenner

179,–

599,–

799,–

449,–

BLÅ er NSFs profilplagg • Innsvingetog rettmodell • Økologisk- og Fairtrademerket bomull

BLÅ er NSFs profilplagg • Innsvingetog rettmodell • Laget av resirkulerte
tomflasker

BLÅ er NSFs profilplagg •
Laget i polyester/bomull

Alltid beredt • 35 liter

T-skjorte

Fleecejakke

Turbukse

Speidersekk

Design: Iver Gjendem / Formtor AS

199,– 249,–
Lue

Speiding kler meg / Seger • Ull

399,– 449,–

849,– 999,– 199,–
Ulljakke

Ullhals

399,–

Speiding kler meg / Woolpower
Også tilgjengelig med lange armer

Speiding kler meg / Woolpower

Speiding kler meg / Frost

Aftertur • Designet av speidere i alderen
13–18 år i Designpatruljen • Økologiskog Fairtrade-merket bomull

Tynn ullt-skjorte

Hettegenser

Når vi handler i Speider-sport handler vi i vår
egen sportsbutikk. Nettbutikken er heleid
av Norges speiderforbund og alt overskudd
går tilbake til speiderarbeidet i Norge.

149,– 199,– 179,–
Kartmappe

Turkart

Alltid beredt • vanntett

Statens kartverk

Vi selger sovepose og liggeunderlag samt
annet tur- og leirutstyr, Aftertur-kolleksjonen,
landsleir-produkter, merker og mange andre
speiderartikler. Velkommen!
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PREMIEQUIZ

Finn riktige svar på spørsmålene i quizen ved å
lese bladet, og vær med i trekningen av en overraskelsespakke fra Speider-sport med landsleirog After tur-effekter. Svarfrist er 1. november.

Mange
svarte riktig på
premiequizen i forrige
utgave. En heldig vinner
får en speiderkniv, og
dette er:
Mirjam Lid,
Norheimsund

1. Hva har speiderne i Horten gjort?
Vært på oppdagelsestur
Besøkt Speidermuseet

Lagd en spørreundersøkelse

2. Når er det JOTA/JOTI?
12.-13. oktober

26.-27. oktober

19.-20. oktober

3. Hvor seilte speiderne som deltok på tokt med speiderskuta Havbraatt?
Bergen til Stavanger
Stavanger til Bergen
Stavanger til Kristiansand
4. Hvor mange gjenstander er det i Speidermuseet sin samling?
31 000
33 000
35 000
5. Hvor høy er Preikestolen?
604 meter

704 meter

804 meter

6. Hva het patruljen som vant NM i speiding 2013?
Bever
Ravn

Kråke

7. Hvilken farge har soppen kantarell?
Gul
Rød

Brun

8. Hvor mange innbyggere er det i Japan?
106 millioner
116 millioner

126 millioner

9. Hva heter knuten du må bruke for å skjøte sammen to tau av lik tykkelse og materiale?
Båtmannsknop
Pålestikk
Helse
10. Hvor mange rajer ble det brukt på landsleiren?
20 000
25 000

30 000

Navn:............................................................................................................................................................................................................

KLIPP UT SIDEN
OG SEND TIL:
Norges speiderforbund,
Postboks 6910 St. Olavs plass,
0130 Oslo.
Merk konvolutten med
«Speideren»

Adresse:.............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Postnr./sted:.................................................................................................................................................................................
Telefonnummer: ..........................................................................................................................................................................
E-post: ...............................................................................................................................................................................................
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Når ble du speider, og hvorfor
ble du med i speideren?

SPEIDARGRUPPA MI
Navn: Malene Olsen
Speidergruppe: 1. Heistad speidergruppe
Alder: 14 år
Tekst og foto: Christina Larsen

1. HEISTAD SPEIDERGRUPPE

– Jeg var med på leirer med moren min
fra jeg var 7-8 år, men startet ikke offisielt
i speideren før jeg var 10-11 år. Jeg vet
egentlig ikke helt hvorfor jeg startet, men
siden moren min og broren min var der,
hadde jeg sikkert lyst til å prøve det ut
selv.

Fortell litt om speidergruppa di.

– Speidergruppa vår ble stiftet under
andre verdenskrig, der speiderne holdt
til under en gran i Steinbrekka. Nå har
vi en speiderhytte eller et speiderhus i
Lundedalen på Heistad i Porsgrunn.

Hva har du lært i speideren?

det du trives med
- der du trives

Praktiske turartikler for alle speidere !
www.eagleproducts.no

Popkornkjele.
Sammenleggbart håndtak for
kvist over bål aktivitet.
Vekt 297 g inkl. rist. Volum 1,5 L.
Art.LW296

– Jeg har lært mye, alt fra førstehjelp til
hvordan bygge tårn. Jeg har lært mange
knuter, samt pionere, førstehjelp og
brannsikkerhet. Jeg har også lært hvordan
man skal være en god leder, og hvordan
man får det beste samspillet i patruljen.

Hva er det morsomste med
speideren?

– Jeg tror det morsomste er å bygge store
ting, som å pionere store bord eller små
snurrende husker. Men det er også gøy
å ha muligheten til å treffe folk fra alle
kanter av verden.

Hvor pleier dere å dra på tur?

– Jeg synes vi drar nesten over alt, men
hvis det er noen plasser vi drar flere
ganger, så er det Speiderglimt og Oksum
jeg husker.

Art.ST350
Speiderkoppen, originalen.
Vekt 74 g.
Sprekkgaranti.
Art.LF40

Trefjøl m/integrert kniv.
Leveres i to str.
24 x 12 cm og 34 x 18 cm.
Vekt 185 g og 565 g.
Art.TW62320

Hva gjorde dere på forrige
speidermøte?

– Helt ærlig husker jeg ikke helt, siden det
var før sommerferien, men jeg tror det var
da lederne tok med seg peffene og noen
av assene for å klatre i kirketårnet hos en
annen speidergruppe i Porsgrunn.

Var du på leir i sommer/og
hvor?
Army-kniv, vekt 150 g.
Består av:
kniv, skje, gaffel, hermetikkåpner
samt etui for belte.

– Jeg var på landsleiren i Stavanger 2013.
Jeg bodde på punkt Lag, og syntes det var
en kjempegøy opplevelse!
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INFORMASJON
TIL FORELDRE
Ny i speideren?
Er barnet ditt ny i speideren, og du er usikker på
hva som trengs av utstyr? Snakk med lederen i den
lokale speidergruppa di. Han/hun vil vite hva som
kreves av utstyr der dere bor.

Speiderens egen butikk
Speider-sport er Norges speiderforbunds egen
butikk. Den finner du på Internett, på
www.speider-sport.no. Her finner du alt av
speiderklær og utstyr, blant annet speiderdrakten.

Speiderne er på nett
Norges speiderforbunds nettside er www.speiding.
no. Her finner du blant annet kontaktinformasjon
til forbundskontoret og informasjon om
medlemskap og forsikringer. Følg oss gjerne også
på Facebook: www.facebook.com/speiderforbund
Mange grupper har også egne nettsider, spør
lederen i speidergruppa di!

Medlemsinformasjon
Som medlem i Norges speiderforbund har du
bestemte rettigheter, muligheter og plikter. På denne
siden har vi samlet en del praktisk informasjon
knyttet til ditt medlemskap.
MEDLEMSFORDELER
• Mange nye venner
• Unik praktisk kunnskap
• Tilbud om å delta på en av landets beste
ledertreninger
• Mange flotte opplevelser på møter og turer
• Medlemsbladet Speideren for din aldersgruppe fire
ganger i året
• Rabatt på leie av flotte speidereiendommer og
speiderbåter
• Gratis medlemsskap i Norske Vandrehjem, se
www.kampanje.hihostels.no/speiderforbundet
• Ulykkesforsikring som gjelder på reise til og fra og
under alle aktiviteter i regi av gruppe, krets eller
forbund
MEDLEMSKONTINGENT
Å drive godt speiderarbeid er ressurskrevende
og hadde ikke vært mulig uten den enorme
innsatsen fra alle våre frivillige ledere. Men vi er
også avhengig av betydelig økonomisk støtte fra
stat og kommune. Størrelsen på denne støtten er
avhengig av hvor mange registrerte medlemmer
Norges speiderforbund har, det vil si medlemmer
som har betalt medlemskontingenten. Betal
kontingenten innen betalingsfristen. Da unngår
du betalingspåminnelsen. Alle speidere får
medlemskort. For at medlemskortet skal bli gyldig
må du huske å krysse av for «Kvittering tilbake» eller
«Oblat for medlemskort» ved betaling over Brevgiro
eller via Nettbank. Du får da tilsendt en oblat fra
banken som skal festes på medlemskortet. Sjekk at
du betaler til riktig kontonummer.
MEDLEMSNUMMERET DITT
Alle medlemmer har et seks-sifret medlemsnummer.
Nummeret står på kontingentgiroen, medlemskortet
og sammen med adressen på baksiden av Speideren.
Nummeret skal blant annet oppgis ved henvendelser
om endring av medlemsinformasjon. Ønsker du
å melde deg ut av speideren må du si i fra til din
lokale leder og/eller sende en e-post med navn og
medlemsnummer til nsf@speiding.no.
NORGES SPEIDERFORBUND
BESØKSADRESSE:
St. Olavs gate 25, 0166 Oslo
Postadresse:
Postboks 6910 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30
E-post: nsf@speiding.no
www.speiding.no

FLERE FÅR BLI
SPEIDERE
Visste du at speiderne i Norge samarbeider med jentespeiderne i
Liberia i Afrika? Med støtten fra Norges speiderforbund får flere
jenter mulighet til å bli speidere.
Tekst: Ragnhild Langeland Foto: Nina Rones

Norges speiderforbund har i 20 år
samarbeidet med speiderforbund
i ulike utviklingsland for å styrke
speiderarbeidet i disse. I fjor ble en
avtale mellom speiderforbundet i
Norge og jentespeiderforbundet i
Liberia signert.
I Liberia har det vært
speiderbevegelse siden 1926, men på
grunn av en grusom borgerkrig var
det i mange år ikke speiderarbeid i
landet. Inndelingen av speiderne i
Liberia er nesten den samme som hos
oss. De har Cubs fra 7-10 år, Junior
Scouts fra 11-15 år, Venture Scouts
fra 16-19 år, Rovere fra 20-25 år og
Adults Scouts fra 26 og oppover.
Speiderne i Liberia er som speidere
over hele verden. De har leirbål som
varer natten lang, får merker for det
de gjør, synger kjente sanger og leker
lærerike og morsomme leker. Men
speiderne i Liberia lærer også ting
som ikke er så vanlig i Norge.
Livet i Liberia er helt annerledes
enn i Norge. I mange år var det krig
i landet, og Liberia er et veldig fattig
land. Ikke alle barn får gå på skolen.
Et viktig mål med speidingen i
Liberia er å lære jentene ferdigheter

Liberia

• Et lite land på vestkysten
av Afrika
• Folketall: 3,4 millioner
• Hovedstad: Monrovia
• Offisielt språk: Engelsk
• Jentespeiderorganisasjonen heter Liberia Girl
Guides Association.
• Det er ca. 6 000 speidere i
Liberia.

Jentespeiderne i
Liberia lærer
blant annet å
dyrke mat
og sy
puter.

som de kan bruke til å hjelpe seg selv,
og skaffe seg et yrke. De lærer både å
dyrke mat, og hvordan de kan selge
maten de har til overs på markedet.
Jentespeiderne lærer også å sy puter,
forklær, grytekluter, håndklær og
mye mer som de selger på markedet.
Støtten fra speiderne i Norge hjelper
jentespeiderforbundet i Liberia å
utdanne flere ledere slik at enda flere
jenter kan bli speidere – og dermed
får flere muligheter og en bedre
framtid.

