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LAG IS UTE! DEILIG SEKK GJØR SOM PK!
Prøv noe nytt i snøen Emil (8 1/2) har gode tips Morsomme eksperimenter

TEMA: LEIR
Speiderleir er GØY! Hver sommer reiser tusenvis av norske speidere på leir. 
Mange gleder seg allerede nå til den fineste uka i sommerferien.
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GØY PÅ LEIR

Kanskje er du så heldig at du allerede 
har vært på speiderleir! Mange 
småspeidere får komme på besøk på 
en ekte leir. Noen ganger kan de til og 
med sove i telt der en natt. Finnes det 
noe morsommere og kulere i speideren 
enn å dra på leir? Jeg tror ikke det!

Veldig mange har det sånn at når de 
blir voksne, så er speiderleirene noe av 
det de husker aller best fra de var barn. 
Mange får også gode venner på leir.

Det kan være litt vanskelig virkelig å 
skjønne hva en speiderleir er, hvis du 
ikke har prøvd det før. Jeg skjønte det i 
hvert fall ikke. På min første leir var jeg 
åtte år og sov i et gult telt på et jorde 
sammen med tre andre jenter. Det var 
kjempegøy! Etter det har jeg vært på 
leir minst 20 ganger. Jeg blir aldri lei! 

På de neste sidene kan du lese om 
hvordan det kan være på en speiderleir. 
Du får også noen lure tips til hva du 
bør ha i sekken din når du skal på leir.

PS! Det er ganske vanlig å lengte litt hjem 
første gang du er på leir.  Heldigvis er det 
noen der som kan trøste deg, og det går jo 
over. Men hvis du vil, kan du jo ta med deg 
et kosedyr!
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KORTNYTT
TEKST: ALEXANDER VESTRUM OG KIRVIL KAASA

Her presenterer vi notiser om 
små og store speiderhendelser. 

Fortell oss hva du driver med! Har 
dere vært på en tur litt utenom det 
vanlige? Kanskje dere har gjort noe 

som er blitt lagt merke til i lokalsam-
funnet? Send bilde og en kort tekst 

til Speideren, så kanskje det havner i 
bladet: kirvil.kaasa@speiding.no

TIPS OSS



FREDSLYSET KOMMER!
I disse dager nærmer flammen som 
har brent i over tusen år seg deg! 
Fredslyset begynner sin ferd i Oslo 
mandag 21. november. Neste dag 
kommer det til Molde og bæres om 
bord på to hurtigruteskip. Onsdag 
23. er det i Bergen og søndag 27. i 
Vadsø. Flammen kan hentes i alle 
anløpshavnene – se detaljer på 
fredslyset.no.
Tirsdag 22. brenner flammen på 
speidergudstjeneste i Hamardomen. 
Den kjøres med bil til Stavanger og 
kan hentes underveis. Mange kirker 
holder gudstjenester med Fredslyset 
27. november. Flammen minner om 
at vi er én menneskehet med en felles 
drøm om fred på jorden.

– Jeg tror ikke det har vært flere 
deltakere på JOTA-JOTI i kretsen 
siden begynnelsen av 90-tallet, 
sier Per Hansen fra 1. Rykkinn 
speidergruppe og JOTA-komiteen 
om arrangementet i Asker og 
Bærum krets. 150 speidere 
deltok på kretsens mangfoldige 
program og koste seg inne og ute. 
Overnattingen foregikk selvsagt 

ute. – Vi skal videre på leir etterpå, 
vi får sette opp telt på jordet til en 
av lederne, forklarer Oda Jessen 
(13). – Men først skal vi ha noen 
flere aktiviteter her og spise lunsj. 
Det blir JOTI-chatting i kveld, og 
leirbål. Vi gleder oss!, supplerer peff 
Emily Richardsen (13), begge fra 1. 
Rykkinn speidergruppe.

LA1ABS KALLER … 

Mina Andersen, Emily Richardsen, Emilie Walhaug, Oda Jessen og Johanne 
Hermansen fra 1. Rykkinn snakker over amatørradio under kyndig veiledning av 
Thomas Jenssen fra NRRL.
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Komiker og skuespiller 
Odd-Magnus Williamson, kalt 
«Odda», snakker i et intervju med 
Dagbladet om speiderbakgrunnen 
sin. – I speideren var jeg ganske 
frekk, og jeg husker det var en av 
lederne som spurte «Hva skal det 
bli av deg? Det eneste du duger 
til er å slenge med leppa til folk». 
Tenk det, en del år seinere tjener 
jeg penger på det. Kjeften er et godt 
og deilig verktøy, sier «Odda». Han 
har denne høsten har vært aktuell 
både på teaterscenen og i TV-serien 
«Aber Bergen» og «Nobel –  fred for 
enhver pris».

«ODDA»: – I SPEIDEREN 
VAR JEG GANSKE FREKK
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Speidingens dag i Nedre Buskerud 
krets’ regi samlet 140 deltakere på 
Klokkerhaugen ved Hurum kirke 
en lørdag i september, skriver 
Røyken og Hurum avis. De fleste 
var speidere mellom seks og ti år 
som deltok i en rundløype. Den 
ble avsluttet med skattejakt – med 

Fritjof Harald Strøm i Rødøy FSK 
speidergruppe, Helgeland krets, er 
tildelt Rødøyprisen 2016. 
– Han får prisen for sitt mangeårige 
arbeid i speiderbevegelsen og for 
sitt arbeid med Camp Gjerøy. 
Vi gratulerer! skriver Rødøy 
kommune.
Overfor Avisa Nordland betegner 
kulturleder Anita Lykkja Fritjof 
som «en superpositiv kar».
– Han er en stor ressursperson som 
aldri gir seg, sier kulturlederen.
Prisen består av et diplom og 5 000 
kroner. Og dette er ikke den første 
prisen Fritjof Harald Strøm mottar. 
For et snaut år siden ble han kåret 
til «Årets friluftsentusiast» av 
Polarsirkelen friluftsråd.

SKATTEJAKT OG GELÉ MED VANILJESAUS

PRIS TIL SUPERPOSITIV 
SPEIDERLEDER I 
NORDLAND
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Speidere fra 1. Søgne 
sjøspeidergruppe og Songdalen 
FSK speidergruppe, med litt støtte 
fra Dykkerklubben, seilte kutteren 
Havbraatt i en veteranskipsregatta 
i Kristiansand tidligere i høst. 

Havbraatt kom på fjerde plass, etter 
diverse tillegg i tiden på grunn av 
Havbraatts gode seileegenskaper 
i forhold til de litt langsommere 
skøytene, melder N24.

FJERDEPLASS FOR HAVBRAATT I REGATTA
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skatter til alle. Speiderne som 
deltok kom fra Drammen, Skoger, 
Lier, Sætre, Slemmestad, Røyken 
og Hyggen. Mye god mat ble lagt 
på grillen. Spesielt stor stas var 
det da speiderne fikk servert gelé 
med vaniljesaus for å markere 
10-årsjubileet for arrangementet. 

1 487 500
Resultatet fra Speideraksjonen 2016 
er 1 487 500 kroner! Pengene går til 
Flyktninghjelpens arbeid for syriske 
barn og unge i Libanon. De har flyktet 
fra borgerkrigen i Syria. Noe av 
pengene går til speiderforbundets egne 
hjelpeprosjekter i Liberia. 
– Tusen takk! Sier Harriet Rudd, 
leder for samfunnsavdelingen i 
Flyktninghjelpen. – Vi er stolte 
og imponerte over innsatsen dere 
speidere gjør for mennesker på flukt. 
Borgerkrigen i Syria gjør at mange 
barn har mistet muligheten til å gå 
på skolen.  Takket være speiderne 
får syriske barn og unge igjen gå på 
skolen. Det er med på å gi håp for 
fremtiden og skape muligheter for 
ungdom som går en usikker fremtid i 
møte. 
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38 barn og voksne var i høst med på 
overnattingstur til friluftsområdet 
Puttara i Kongsvinger. Turen var et 
samarbeid mellom Puttaras venner, 
Byen vår, speideren og NaKuHel, 
ifølge lokalavisa Glåmdalen. 17 
barn var speidere fra Kongsvinger 2 
speidergruppe, resten av barna var 
ikke speidere. For noen ble det en 
kald opplevelse. 
– Jeg frøs nesten livet av meg, sier 

Med støtte fra både nasjonale og 
lokale aktører har det blitt bygd 
et klatretårn til 250 000 kroner 
på Kvernmoen leirsted i Aremark 
nordøst for Halden. Tårnet ble 
åpnet samme helg som JOTA-JOTI 
gikk av stabelen, ifølge Halden 
Arbeiderblad. Sparebankstiftelsen, 
Aremark idrettsforening og Marker 
sparebank har alle bidratt med 
penger. Kvernmoen eies og drives 
av St. Georgs Gildene i Norge.

ni år gamle Sunniva Solberg (9), 
mens tiårige Norah Marielle Kildal 
Stagnes legger til følgende:
– Jeg frøs nesten foten av meg.
–  Noen har vært litt kalde, men 
alt i alt har det gått kjempefint så 
langt. Jeg visste at speiderne som 
er med ville klare seg bra, men også 
alle de andre har greid seg fint, 
sa speiderleder Hege Mastad da 
lokalavisas journalist var på besøk.

FINT, MEN KALDT PÅ TUR I HEDMARK 

TI METER HØYT 
KLATRETÅRN ÅPNET I 
ØSTFOLD
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I høstferien arrangerte Lillesand 
speidergruppe i Sørlandet krets 
friluftsskole for 13 barn. De fikk 
blant annet prøve seg på spikking, 
matlaging på bål og kanopadling.
– Vi har gått lange turer, brent 

BARN PÅ FRILUFTSSKOLE I LILLESAND 
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37 speidere fra Åfjord og Rissa i 
Sør-Trøndelag krets hadde nylig en 
minileir på Selset friluftsområde. 
Der øvde de seg til landsleir neste 
år. Som på en større leir var det 
matlaging over bål, konstruksjon 
av byggverk med enkle materialer, 
leirbål og mye læring, lek og moro, 
skriver avisa Fosna-Folket.

SPEIDERE I TRØNDELAG 
ØVDE TIL NORD 
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bål og besøkt naturreservat. 
Det har vært veldig gøy, og det 
morsomste var å få lage ting med 
kniv, sier Marcus Nordanger til 
Lillesands-Posten.
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TEMA: LEIR
TEKST: KIRVIL KAASA • FOTO: CF SALICATH, ANDREAS HARJO KJELLMANN OG KJETIL JØSSANG

Har du noen gang vært på en landsleir? 
I 2013 var det speiderlandsleir i 
Stavanger. Neste sommer er det landsleir 
igjen. Den skal være i Bodø.

HVORDAN 
ER DET PÅ 
LANDS-
LEIR?

SE NOE AV DET 
MORSOMME VI 

GJORDE PÅ SIST 
LANDSLEIR
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Det er masse å se og oppleve på en 
landsleir med flere tusen speidere! 
Her ser du noe av alt det speiderne 
gjorde i Stavanger. Ser det gøy ut? 
Mange synes også det er fint bare 
å være sammen og å bli kjent med 
nye venner på leir. Hvis du er i Bodø, 
eller i nærheten, mellom 1. og 8. 

juli neste sommer, kan du besøke 
landsleiren! Les mer om det på side 
13. Vi har landsleir hvert fjerde år, 
og de fleste som deltar på leiren er 
mellom ti og 16 år. Småspeidere er 
ikke på landsleir, men i 2021 er det 
landsleir igjen! 
Hvor gammel er du da?

NORD 2017
TEKST: BIRGITTE HENEIDE

I dette nummeret av Speideren har 
du fått første del av leirmerket til 
landsleiren Nord 2017! Kanskje er 
du så heldig at du skal få være med 
på leiren til sommeren, selv om du er 
småspeider nå?
 
Kan du forresten se at merket du har 
fått er en slags puslespillbrikke, og 
at det skal bli til en sol? De som skal 
på landsleir i Bodø i juli neste år kan 
samle de andre delene av leirmerket 
mens de er på leiren.
 
Håper vi ses på landsleiren i Bodø 
til sommeren!
 
Fikk dere ikke nok merker i husstanden? 
Send en melding til info@nord2017.no, så 
sender vi til dem som mangler!

GOD JUL 
FRA NORD!
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BLI EKSPERT
TEKST OG FOTO: IVER GJENDEM

Emil Aasen (8½ år) er sekkekspert og 
småspeider i 2. Bestum sjøspeider-
gruppe. Han elsker å bære sekk på tur.
– Rød eller blå sekk er veldig synlig slik 
at jegerne ikke skyter meg, forteller 
Emil. Rød sekk er kult og blå er veldig 
gøy. Lillesøster Ada Aasen (6½ år) er 
også sekkekspert. Hun mener at blå 
sekk er best fordi den skiller seg veldig 
ut i naturen.
– Pappas sekk er olivengrønn og den 
er skikkelig vanskelig å finne, forteller 
Ada.

BÆRE SELV
Espen Aasen (37 år) er far til Ada 
og Emil. Han driver med jakt og er 
speiderleder. Han tror det er lurt å la 

barn bære sin egen sekk tidlig.
– Sekken må passe godt og ikke være 
for tung. Også er det viktig at barna 
lærer å bære sine egne ting slik at de 
tidlig føler at de bidrar.
Emil er enig.
– Det er smart å dele slik at flere bærer 
ting. Alle burde ha én sekk hver, smiler 
Emil. Emil har hatt egen sekk så lenge 
han kan huske.
– Jeg har hatt tre tursekker til 
sammen. Med alle sekkene jeg har hatt 
i hele mitt liv blir det fire. Han synes 
det er viktig å bære sin egen sovepose, 
liggeunderlag, vannflaske og klær.
– Men om turen er en hel uke, kan det 
kanskje bli litt mye.
Hans lengste tur så langt tror han er 

cirka to, tre eller fire kilometer.
– Jeg har mest lyst til å prøve å gå fra 
hus til hus.
Neste sommer skal familien gå i 
Aurlandsdalen. Det gleder han seg 
veldig til.
– Men det aller beste med å dra på tur 
er å få gå på do ute, gliser Emil.

KOSEBAMSE
Ada bærer sin egen sovepose, 
liggeunderlag, skifteklær, vannflaske og 
kosebamse på tur.
– Det holder med én kosebamse på 
telttur, forteller Ada.
– Det holder egentlig med én kosebamse 
på leir også. For det er ikke vits i å ta 
med så mye. Da blir det så tungt.

Det er fint med sekk fordi da slipper 
man å bære alt med hendene!

DEILIG SEKK
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 Liten kikkert

 Speiderkniv

 Stor pakke kjeks

 Vannblære

 Drikkeflasken til Ada på utsiden

 Tennstål, tampong, tennbrikett og 
stearinpose (glad i å fyre...)

 Førstehjelpsett

 Jakka til pappa

 Vannflaske

 Hårstrikker

 Kniv med slire

 Hodelykt i tilfelle man må på do og det 
er skikkelig mørkt. Da kan man bruke 
hodelykt slik at man kan holde klærne 
opp med begge hendene.

 Luer, hals og vanter og sånn.

 Ekstra sko

 Skiftetøy i tilfelle

 Sovepose

 Liggeunderlag

EMILS TIPS TIL EN GOD SEKK:

• Sekken må ha gode klips som er lette å 
åpne, men ikke alt for lett, for da hadde de 
falt opp av seg selv.

• Deilig å bære.

• Nakkestøtte.

• Vannblære-system med vannpose og 
drikkeslange.

• Mange plasser å henge ting på utsiden.

 › En god barnesekk kan vare i 
mange år om rygglengden 
på sekken er enkel å 
justere. I tillegg kan 
sekken brukes på 
tvers av aldre og 
blir lett å arve. 
Noen sekker blir 
aldri justert mer 
enn én gang fordi 
de er vanskelige å 
justere. Jeg anbefaler 
stor borrelås-justering 
som enkelt skyver 
bærereimene oppover.

 › Kjøp en sekk som har 
plass til alt inne i 

TIPS FRA SVEIN 
OTTO AURE, 
DAGLIG LEDER HOS 
SPEIDER-SPORT, 
SPEIDERLEDER OG 
FAR TIL TRE

PASS PÅ UTSTYRET
Ada synes det viktig å behandle sekken 
pent så den ikke bare går i stykker:
– Ikke mist den med vilje.
– Hvis du legger den i fra deg kan det 
være lurt å si til noen hvor den ligger, 
slik at den er lett å finne igjen, foreslår 
Emil.

SKOGENS RO
På tur liker Ada å gå først for å høre på 
naturen.
– Det er viktig å ikke skravle så mye 
når man går langt. Jeg øver på å være 
helt stille slik at vi kan bli med pappa 
på jakt. Er man stille, skremmer man 
ikke dyrene. Ada har ikke vært på 
speiderleir ennå, men tror det er lurt å 

ta med mye mat og mye vann.
– Ferskt vann finner du egentlig ute 
i naturen. Men ikke drikk saltvann, 
sølevann eller stillestående vann. 
Da kan man få skikkelig mageknip, 
forteller Ada.

UNDERBUKSER
– Men flere underbukser er viktig, én 
for hver dag. Skal du være to netter på 
tur, trenger du to underbukser, regner 
Ada.
– Hvis du skal tretti dager på leir, må 
du ha tretti underbukser. Og om du 
ikke har så mange underbukser, må du 
ta med litt såpe til å vaske. Men ikke ta 
med vaskemaskin.

sekken. Det eneste som bør være på 
utsiden av barnas sekk på sommeren er 
liggeunderlag og eventuelt fiskestang. 
Med mye på utsiden av sekken, blir 
den vond å bære, du setter deg lett fast 
mellom trær, og risikerer å miste noe.

 › Sekken bør ha et godt magebelte, 
brystreim og regulerbare 
skulderstropper. 

 › På tur er åpning i bunn kjekt, slik at det 
enkelt å få ut soveposen. 

 › På leir er bag-åpning på hele forsiden 
praktisk. Du får god tilgang til alt i 
sekken og slipper å rote rundt for å 
finne klærne. 

 › Invester i et stort regntrekk som har 
plass til sekken med liggeunderlag. Det 
koster ikke mye og kan redde turen.

 › Pass på tingene og bruk navnefeltet på 
sekk og utstyr til å merke det, slik at det 
ikke forsvinner!

EMILS 
PAKKELISTE FOR 
DAGSTUR

ADAS
PAKKELISTE FOR 
TELTTUR

DEILIG SEKK
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NORD 2017
TEKST: KIRVIL KAASA | FOTO: ROGER JOHANSEN, TOMMY ANDREASSEN, LEIF-ERLING JENSEN, KENT EVEN GRUNDSTAD

TYPISK NORDNORSK
Hvis du bor i Nord-Norge, eller har vært på ferie der, vet du nok 
litt av hvert om den delen av landet vårt. Kanskje har du sett både 
tørrfisk, midnattssol, havørn og Saltstraumen?
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Norge er ca. 1 700 kilometer langt 
hvis vi trekker en strek helt fra sør på 
norgeskartet til det aller nordligste 
punktet. Hvis en skal kjøre bil, er det 
mye lengre, 2 377 kilometer. Starter 
du lengst i sør og kjører nesten tusen 
kilometer nordover, kommer du til 
Bodø, hvor det er landsleir neste 
sommer. Bodø ligger i Nordland fylke, 
og her er noe av det som er typisk for 
Nordland:

NAM-NAM, TØRRFISK!
Tørrfisk er torsk som er fisket i Lofoten  
og Vesterålen på vinteren, og som blir 
hengt opp til tørk i sol og vind ute. 
Først blir hodet og innvollene fjernet, 
og fisken skylt. Den blir ikke saltet. Så 
henger den på hjell (stativ) fra februar til 
mai. Når fisken er helt tørr, holder den 
seg i mange år! 

Tørrfisk er kjempepopulært i både Italia 
og i Vest-Afrika! Norge er det eneste 
landet i hele verden som lager tørrfisk. 
Vi selger nesten all fisken til andre land.  
I Norge er det vanligst å lage lutefisk av 
tørrfisken, men i Italia lager de mange 

NATT ELLER DAG?
Klokka er ett på natta, og sola skinner 
ennå? Nord for polarsirkelen varer 
sommerdagen i uker og måneder. Bodø 
ligger akkurat langt nok nord til å ha 
midnattssol i en måned, fra 4. juni 
til 8. juli. Midnattssol betyr at sola 
er over horisonten hele natta. DHvis 
det er overskyet, synes ikke sola, men 
det er likevel helt lyst – som på dagen, 
så av og til kan det være umulig å 
se om klokka er to på natta eller på 
ettermiddagen!

HAVØRN
Havørnen er Norges største rovfugl, 
og dessuten en av de største i hele 
verden. Den kan veie mer enn seks 
kilo, og måle over to og en halv meter 
fra vingespiss til vingespiss. Langs det 
meste av kysten vår kan du se havørn, 
hvis du er heldig, men havørna er mest 
utbredt i Nord-Norge, og Nordland 
er det området i verden som har flest 
havørn. 

Rundt Bodø er det mye havørn å se. 
Havørna er brun og har gulhvitt nebb 

bygger de på og reparerer hjemmet sitt 
med greiner og kvister, mose og gress, 
og etter hvert kan reiret bli digert, 
opptil fem meter høyt og veie mellom 
ett og to tonn!   

EN AV VERDENS STERKESTE
Saltstraumen er et sund og en 
tidevannsstrøm som ligger ved Bodø.  
Den er mellom to og tre kilometer lang 
og bare 150 meter bred på det smaleste. 

Saltstraumen er en forbindelse 
mellom Saltfjorden og 
Skjerstadfjorden. Strømmen oppstår 
når tidevannet strømmer inn og 
ut av Skjerstadfjorden. Det er ikke 
flo eller fjære samtidig innenfor og 
utenfor straumen. Høydeforskjellen 
på havflaten mellom innersiden 
og yttersiden av det trange 
Saltstraumsundet kan være så mye 
som én meter. 

For å jevne ut tidevannsforskjellen, 
presses fire ganger i døgnet masse 
havvann med stor fart gjennom 
sundet. Det er månen som påvirker flo 

ulike retter av den. Først må fisken 
ligge i kaldt vann i en hel uke. Det blir 
skikkelig god middagsmat! Hunder 
spiser også tørrfisk, og du får også kjøpt 
tørrfisk som snacks. Prøv, da vel! 

Norge har handlet med tørrfisk helt 
siden vikingtiden. Den har i mange 
hundre år vært den aller viktigste 
handelsvaren vår. 

(voksen fugl). Den spiser mest fisk, 
men også sjøfugl. Begge deler finner 
den mye av ved Bodø. Den spiser også 
rester etter andre, for eksempel avfall 
fra menneskenes fisketurer. 

Havørna holder sammen med maken 
sin hele livet. De bygger reir i trær eller 
på fjellhyller, og bruker ofte det samme 
reiret igjen og igjen. Hvert eneste år 

og fjære, og Saltstraumen er sterkest 
like etter nymåne og fullmåne. 
Det er veldig populært å fiske i 
Saltstraumen, der finnes det store 
mengder torsk, sei, kveite, breiflabb og 
steinbit. 
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For informasjon om priser og 
reservasjon av rom på Hotelt, se 
nord2017.no.

NORD 2017: KOM PÅ BESØK
TEKST: KIRVIL KAASA | FOTO: ANDREAS HARJO KJELLMANN

– Det er populært å bo på Hotelt, 
forteller Trond Olsen fra 1. Sandefjord 
speidergruppe. Han er «hoteltsjef» på 
Nord 2017, slik har var på landsleiren 
i Stavanger i 2013. Trond er medlem 
i St. Georgs Gildene Norge, som på 
de siste fem landsleirene våre har 
drevet dette «bed & breakfast»-
tilbudet, som inkluderer halv- eller 
helpensjon i samarbeid med leirens 
serveringssteder.

FINE FASILITETER FOR ÉN 
ELLER FLERE 
– Vi rigger til et masteseil med benker 
og bord under, og slår opp lavvoer i 
en ring rundt. I utgangspunktet tilbyr 
vi «dobbeltrom» – altså to gjester i 
hver lavvo, men det er også mulig 
å reservere «enkeltrom», og vil en 
ta med seg flere, er det plass til to 
ekstra senger i hver lavvo, forteller 
hoteltsjefen. 
– Rommene er innredet med utstyr 
fra Speider-sport, det vil si feltsenger. 
Hvert rom har eget bad også – et 
vaskevannsfat på en skammel, og 

HOTELL? NEI, HOTELT!
Du som vil ha landsleiropplevelser, men som ikke skal være med som 
deltaker, leder eller stab, kan ta inn på Hotelt i Bodø neste sommer.  
Et supert tilbud for enslige gjester, for par og for barnefamilier.

innlagt lys, altså midnattssola, haha! 
Trond er en blid kar, og er opptatt av 

å skape en god stemning for gjestene 
sine. 

– Alle vi som skal være med som 
vertskap på Hotelt gleder oss veldig til 
dette, og vi vil gjøre det så hyggelig vi 
kan, forteller han entusiastisk. 

– Det er stort å oppleve en landsleir, 
og vi vil bidra til at flest mulig kan få ta 
del i den opplevelsen, selv om de ikke 
er påmeldt.

TIL SALGS ETTER LEIREN
– Foreldre, søsken, ledere som ikke skal 
på leir, tidligere speidersjefer, presse 

– aller er hjertelig velkomne til oss. 
Det er mulig å sjekke inn fra og med 
lørdag 1. juli. Innen kl. 11 lørdag 8. 
juli må alle gjester ha sjekket ut, for da 
selger vi både «hoteltrom» og inventar 
til speidergrupper og andre som er 
interessert i utstyret, slik vi gjorde 
på forrige landsleir, forteller Trond, 
tydeligvis fornøyd med ordningen.

FAMILIEFERIE MED 
LEIROPPLEVELSE
Landsleiren i Bodø er en ypperlig 
mulighet til å legge familieferien 
til Nord-Norge, og de mange flotte 
opplevelsene som landsdelen byr på er 
perfekt å kombinere med et leirbesøk – 
gjerne med overnatting! 

Hotelt ligger på selve leirområdet, 
men det finnes også andre alternativer 
for overnatting. I leirens egen gjesteleir 
er det plass til både telt, bobiler og 
campingvogner. Til døgnpris vil man 
få tilgang til både toalett, vann og 
strøm. For deg som er hoteltgjest er 
det fullt mulig å parkere kjøretøy på 
parkeringsplass mens du bor i leiren.
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NORD 2017: FOR FORELDRE
TEKST: KIRVIL KAASA | FOTO: CF SALICATH

HVA?
Hvert fjerde år arrangerer Norges 
speiderforbund landsleir for egne 
medlemmer, for andre norske 
speidere og for speidere fra andre 
land. Neste år er det landsleir i 
Bodø. Dit kommer flere tusen 
speidere og speiderledere. Motto 
for landsleiren er HELT VILT. En 
landsleir er en uke tettpakket av nye 
og morsomme opplevelser og gode 
venner fra fjern og nær. Deltakerne 
bor i telt, lager maten sin ute, og er 
hver dag med på ulike aktiviteter 
fra morgen til kveld. Rett og slett 
sommerens beste eventyr!

SOMMERENS BESTE EVENTYR 
Til sommeren er det landsleir i Bodø for speidere fra 10 år – det blir HELT VILT!

NÅR?
Speiderlandsleieren i Bodø vil være 
1.–8. juli 2017. I denne perioden er 
det midnattssol i Bodø.
Åpningsleirbål er lørdag kveld (1. juli) 
og avslutningsleirbål fredag kveld  
(7. juli). Speidergruppene reiser 
sammen til og fra leir, og har 
mulighet til å komme til Bodø et 
par dager før leiren begynner, eller 
bli igjen noen dager etter leiren. 
De vil bo i telt på leirområdet og 
ha tilgang til toaletter, rent vann, 
matleveranser og ved til leirbål (mot 
en tilleggskostnad per person). Det 
er opp til gruppene om de ønsker å 
forlenge leiren med et par dager. 

LANDSLEIR FOR ALLE!
Landsleiren i Bodø byr på flere 
muligheter for familier og andre 
som ønsker å få en smak av 
leireventyret under midnattssola. 
Hva med å legge familieferien 
til Nordland og bo et par dager 
i gjesteleiren eller på Hotelt? 
Nordland har fantastisk natur og 
et mangfold av gode opplevelser for 
både barn og voksne! Leiren har 
også et aktivitetstilbud til barn fra 
fire år. Les mer om mulighetene for 
å bo på leirområdet på side 12.

FOR HVEM?
Landsleiren er for norske og 
utenlandske speidere i tropp 
(mellom 10 og 16 år), rovere 
(speidere fra 16 år) og ledere. 
Speiderne bor med gruppa si og 
gruppene bor samlet kretsvis. 
Rovere kan være ledere sammen 
med gruppa si, bo sammen med 
andre rovere i landsleirens egen 
roverleir (egne roveraktiviteter), 
eller de kan være med i staben og bo 
i stabsleiren.

HVORDAN?
Speidere mellom 10 og 16 år reiser 
og deltar på landsleiren sammen 
med andre speidere og ledere fra 
sin egen lokale speidergruppe. 
Aktivitetene på leiren foregår 
patruljevis, altså i små grupper av 
speidere som kjenner hverandre 
fra før og som er vant til å gjøre 
aktiviteter sammen.

PRIS
Speidere, ledere og rovere betaler 
2 600 kroner. Dette inkluderer 
alle leirens aktivitetstilbud og alle 
måltider fra og med lunsj 1. juli og 
til og med frokost 8. juli. Reisen 
kommer i tillegg.

Den som vil være med i 
fulltidsstaben, betaler 1 600 kroner.

Deltakelse på arbeidsleir gir rabatt 
på 25 % for hver uke før leir og 50 % 
rabatt for uka etter leir. Alle over 16 
år kan delta på arbeidsleiren.

Det vil også bli rabatt for familier 
der minst tre personer fra samme 
husstand skal være med.

REISE
Reisen til og fra Bodø vil for de 
fleste foregå med fly, buss eller tog. 
Noen speidergrupper skal seile 
armada til leiren, de har plass til 
andre leirdeltakere som ønsker seg 
sjøsprøyt i luggen på vei mot Nord. 
Leiren arbeider med gode, trygge 
løsninger for transport, som blir del 
av påmeldingen.

PÅMELDING
Påmeldingen til landsleiren i Bodø 
skjer i januar 2017 for speidere, 
ledere og stab, og påmeldingen 
foregår gruppevis. Dermed er de 
fleste speidergruppene i gang med 
planleggingen og dialogen med 
speidere og foreldre allerede før jul.

MER INFORMASJON
For mer informasjon,  
se nord2017.no.
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NORD 2017: PAKKELISTE
TEKST: KIRVIL KAASA | FOTO: KJETIL JØSSANG

Hvis du bruker en liste når du skal 
pakke, er det lettere å huske alt du 
trenger, og det går ofte fortere å 
pakke. Kryss av på lista etter hvert 
som du finner fram de forskjellige 
tingene. 

Når du har vært på leir noen ganger, 
finner du ut hva du trenger å ha med 
deg og hva du kan legge igjen hjemme, 

PAKKELISTE 
TIL LEIR
Hvis du ikke har vært på speiderleir 
før, er det ikke lett å vite akkurat hva 
du skal ha med deg. Her er et forslag 
til pakkeliste, og dessuten noen lure 
tips til pakkingen.

 Undertøy, sokker

 Ullsokker 

 Langermet ulltrøye og ullstillongs 
(kan være godt å ha hele året, kan 
brukes som pysj)

 T-skjorter

 Genser(e)

 Ullgenser 

 Skalljakke/vindjakke

 Bukse/turbukse

 Shorts

 Votter/vanter, lue, skjerf eller hals 
(kan være nødvendig om sommeren!)

 Badetøy 

 Regnjakke og regnbukse

 Nattøy

 Solhatt/caps

 Gummistøvler eller fjellstøvler

 Joggesko/tursko

 Sovepose 

 Liggeunderlag

 Lommelykt (sjekk batteriene) 

 Toalettsaker: Tannbørste, tannkrem, 
hårbørste, såpe, våtservietter

 Myggmiddel og solkrem, solbriller

 Håndkle

 Flat og dyp plasttallerken, bestikk 
(skje, kniv, gaffel), kopp – gjerne i en 
tøypose som kan henges opp

 Sysaker, plaster, gnagsårplaster, evt. 
medisiner du tar

 Fyrstikker, kniv

 Skrivesaker, sangbok

 Poser til søppel og skittentøy

 Lite sitteunderlag til leirbålene

 Reserveproviant (Sjokolade, rosiner, 
nøtter, frukt og lignende)

 Drikke (i tett drikkeflaske som kan 
etterfylles)

 Lommepenger

HVIS DU HAR, OG HAR PLASS I SEKKEN

 Liten pute 

 Kompass

 Kamera

 Leirbålskappe

 Musikkinstrument

LA DETTE LIGGE IGJEN HJEMME
Den hvite, nye buksa og de hvite 
joggeskoene. Lommelykt trenger du heller 
ikke på landsleiren i Bodø!

men en pakkeliste er alltid lurt å ha.
Det smarteste er å pakke i en sekk, 

den er mye lettere å bære enn en bag! 
Pakk sekken din selv, så vet du 

hva du har med, og hvor i sekken de 
forskjellige tingene ligger.

Tenk gjennom hva slags vær det 
kan bli på leiren, og om du må bære 
sekken langt. 

F-12
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Eivind Andreas Nilsen Finseth fra Charlottenlund speidergruppe vant speider-
Lego, og Malene Sagstad Engelsen fra 1. Storåsen speidergruppe vant en 

bevermaskot fra Speider-sport i premiekonkurransen i Speideren nr. 3/2016. 
Neste gang kan det være du som er heldig, og som får en flott bok! Vi trekker to 

vinnere som får hver sin «Ny vitenskap – JUNIOR». 

Svarfrist: 20. desember.

Hvor mye kan reiret til havørnen veie?

 Mellom 10 og 15 kilo.

 Cirka hundre kilo.

 Mellom ett og to tonn

Hvem fikk gelé med vaniljesaus på 
Speidingens dag?

 Speidersjefen

 Speiderne fra Nedre Buskerud krets.

 Odd-Magnus Williamson

Hva liker Emil best med å dra på tur?

 Å få gå på do ute.

 Å fiske.

 Å bære sekken sin selv.

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

Adresse:  ..............................................................................................................................................................................

Postnr./sted:  ......................................................................................................................................................................

Telefonnummer:  ...............................................................................................................................................................

E-post:  .................................................................................................................................................................................

KLIPP UT, ELLER 
KOPIER SIDEN, OG 

SEND DEN TIL 

Norges speiderforbund, 
Postboks 6910 St. 

Olavs plass, 0130 Oslo. 
Merk konvolutten med 

«Speideren»

Hvor mange kosebamser synes Ada at det 
er lurt å ha med på tur?

 En

 To

 Ingen

Hvordan syntes Sunniva og Norah Marielle 
det var å være på overnattingstur med 
speiderne?

 Litt skummelt.

 Gøy, men kaldt!

 De ble sultne av å sove ute.

Vinn bok!

TEKST: KIRVIL KAASA

PREMIEQUIZ

MÅL: 
K-3

Til hvilket eksperiment i bladet trenger du 
en pølseklype?

 Til å lage en elektrisk motor.

 Til brusboks-eksperimentet.

 Til å lage is ute.



«Speiderposen» Mammut 
Ajungilak Kompakt MTI 
3-season er en sovepose  
laget for mye bruk.  
Myk og deilig kvalitetspose 
med god utforming. 
Komforttemperatur 
ned til –4 grader.  
Perfekt for speidere!

«Speidersekken» Asivik 
Hiker II 50 L er en super 
juniorsekk til ferske og 
erfarne speidere. Enkel 
tilgang og god oversikt 
med svært gode løsninger 
og mange detaljer. 
Justerbar rygglengde 
som passer 8–12 år.

Mammut Bamse Extreme 
er et tykt skumunderlag 
som tåler tøff bruk hele 
året. Meget solid, trekker 
ikke vann og har lang 
levetid. God friksjon 
mot sovepose hindrer 
at du sklir av underlaget 
i løpet av natten...

2400‚–Veil. 3149,–

«Speiderpakka» er et sett med Speiderposen i grønn 180 cm,  
Speidersekken i blå 50 liter og Bamse skumunderlag til  
en svært god pris. Perfekt startpakke for nye speidere!

Nettbutikken Speider-sport AS eies av Norges speiderforbund og alt overskudd går til  
mer speiding i Norge. I 2015 genererte vi 1,3 millioner kroner til Norges speiderforbund! 
Vi har gratis frakt over kr 1000 og er kjent for god service og svært rask levering.

www.speider-sport.no

GRATIS
FRAKT

Foto: Iver G
jendem

 / Speider‑sport • M
odell: Aleksandra M

arina H
ansen Cruz
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GODE GJERNINGER TIL JUL
TEKST: KSENIA SAZONOVA OG NINA THERESE BLIX • FOTO: DAG BLIX

Det finnes mange steder hvor du kan gi 
bort leker slik at de kan brukes av, og gi 
glede til, andre. Du kan gi en verdifull 
og miljøvennlig julegave til:

 › Asylmottak – barna som bor på 
asylmottak har ofte ingen egne 
leker, så de blir glade for å få noen 
og spesielt kosedyr. Finnes det et 
asylmottak der du bor? Se en oversikt 
på sidene til Utlendingsdirektoratet: 
www.udi.no. 

 › Barnehjem – tar også imot leker 
med takk. Det er lett å finne 
barnehjem i nærheten av deg 
hvis du leter på Internett eller i 
telefonkatalogen. 

 › Frelsesarmeen – tar imot julegaver 
som brukte klær og leker. Dette kan 
du gi gjennom en Fretex-butikk eller 
til Frelsesarmeen der du bor. Det står 
mer om dette på denne siden:  
www.frelsesarmeen.no 

 › Venterom på legekontor – har ofte 
leker og bøker for barn som venter på 
å få komme inn til legen. Du kan ta 
med deg noen leker til legekontoret 
der du bor. 

 › Barneavdelinger på sykehus – blir 
også glad for å få leker, men de vil 

helst ha leker som er lett å vaske. 
Det er lurt å ringe først og spørre om 
hvilke leker de kan ta imot. 

Du kan få noen hjemme eller på 
speideren til å hjelpe deg å finne et sted 
å levere lekene dine der du bor. Det er 
hyggelig både for deg og for dem du 

skal gi bort lekene til hvis du leverer 
lekene selv – selvfølgelig sammen med 
foreldrene dine eller med flokken. 

Husk! Lekene må være i orden og må 
vaskes eller renses først, slik at de som 
får dem kan ha mest mulig glede av 
dem.

GI BORT LEKER TIL DEM 
SOM TRENGER DET
Kaster du eller legger bort leker du ikke bruker lenger? Det finnes 
noe skikkelig lurt du heller kan gjøre med dem. Du kan nemlig 
rydde opp på rommet ditt, samle sammen de lekene du ikke 
bruker og gi dem til noen som trenger dem. 

S-5, V-7, 
L-5



19

Mamma, pappa, mormor, storebror, 
de fleste har mer enn nok ting. Gi bort 
noe fint til jul som vil gi masse glede og 
bli husket lenge! Veldig mange er enda 
mer glad i å gjøre ting sammen enn å få 
ting. Hvorfor ikke gi bort opplevelser 
eller gode gjerninger til jul? Det trenger 
ikke være noe stort for å være morsomt 
og koselig. 

Her er noen forslag:
 › Mormor blir nok kjempeglad for et 
besøk av deg, 
en bytur 
eller en gåtur 
sammen 
med deg. 

 › Kanskje 
pappa kan få 
et gavekort 

GI BORT LEKER TIL DEM 
SOM TRENGER DET

GI BORT EN GOD GJERNING 
ELLER NOE Å GJØRE!

på støvsuging? Så kan han slappe av 
med noe annet mens du ordner opp 
for ham!

 › Storebror kan kanskje få en 
filmkveld, tur på fotballkamp eller 
skogstur sammen med deg? 

Du finner helt sikkert på noe familien 
og vennene dine liker som du kan gi 
bort. Lag et lite gavekort hvor det står 
hva de får i gave fra deg!

Hei! Jeg er laget 
av gamle leker!
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AKTIVITETSTIPS
TEKST OG FOTO: ELISABETH HEGGLAND URØ / HAGEBLOGGEREN.NO

LAG JULEPYNT 
AV MOSE
Å lage julepynt av mose er veldig enkelt, moro og billig. Lag figurer og fine kuler 
som du kan pynte opp med hjemme i adventstiden. 

Dette trenger du: 
 › Mose. Denne finner du selv på tur. 
Mosen må være fuktig når du skal 
forme den, så planlegg gjerne å lage 
figurene samme dag som du plukker 
mose. 

 › Avispapir. 
 › Hyssing, snor eller tynn ståltråd. 
 › Pepperkakeformer. 

Slik gjør du: 
For å lage kuler kan du lage en liten 
ball av avispapir. Legg så mosen rundt 
ballen og form den slik du vil at kulen 
skal bli. Fest med hyssing eller ståltråd 
slik at mosen holder seg på plass. 
Fuktig mose er lett å forme, men den 
må være under press til den tørker. 
Pepperkakeformene er derfor perfekte 

å bruke. Fyll pepperkakeformene 
med mose. Finklipp overflødig mose 
rundt kanten av formen. Stuss også 
overflaten på figuren. 

Så tørker du mosen i stekeovnen på 50 
grader i ca. 30 minutter. Når mosen er 
tørket fester du hyssingen gjennom før 
du tar figurene ut av formen. Her kan 
det være lurt å bruke nål og tråd til å 
feste med. 

Går figuren i stykker, er det bare å 
fukte litt der hvor den er revnet og 
sette den i press igjen. Når den blir tørr 
er den like fast og fin som før.  

Figurene og kulene kan du henge opp 
i vinduet eller på en grein du finner i 
skogen. 

K-6, 8
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AKTIVITETSTIPS
TEKST:  KFUK-KFUM-SPEIDERNE • FOTO: HÅKON BRODER LUND

SNØ & IS
– værs’go spis!

Ikke akkurat vanlig turmat vinterstid, 
men gøy er det å lage sin egen is i 
snøen, og godt smaker det.

Slik lager du fløteis:
 › 2 eggeplommer
 › 2 dl fløte
 › 75 g sukker
 › 0,5 ts vaniljesukker

Pisk fløte, sukker og vaniljesukker til en 
løs krem. Eggeplommene piskes luftige. 
Bland det hele forsiktig i en liten zip-lock-
pose eller lignende som er helt tett (sørg 
for at det er litt ekstra plass igjen i posen) 
og ta med ut på vintertur!

Ute på tur fyller du en større pose (ca. 
3 liter) med snø, og har oppi salt (tre 
deler snø og en del salt). Bland godt! 
Putt posen med kremblandingen oppi 
snøposen. Sørg for at ingrediensposen er 
tett, så den ikke får salt i seg, eller isen 
lekker ut. Legg til side i ca. 15 minutter. 
Pass på at iskremposen ligger flatt, da går 
nedkjølingen raskere. Kna litt av og til. Ta 
ut isen og spis med stor skje! Nam-nam!

Det trenger ikke være mange kuldegrader 
ute for å lage is på denne måten. Saltet 
gjør at temperaturen i snøen synker!

TIPS! Hvis noen er allergiske, eller dere har lyst 
på en annen smak, kan dere for eksempel bytte 
ut fløten med laktosefri fløte, eller rett og slett 
lage isen av et beger yoghurt. Det er også mulig 
å lage slush ved å røre i en bøtte med saft som 
står oppi en større bøtte med snø/salt.

F-4, K-6
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AKTIVITETSTIPS
TEKST OG FOTO: FRA «BARN INGEN ADGANG!»

Du trenger:
 › 1 brusboks
 › 1 kokeplate eller gassbrenner
 › 1 pølseklype
 › 1 passe stor bolle med iskaldt vann

Slik gjør du:
1. Åpne opp brusboksen og drikk den 

opp.
2. Fyll brusboksen med litt vann i 

bunnen.
3. Hold brusboksen med pølseklypa 

og sett boksen på kokeplaten eller 
varm den opp på en gassbrenner.

4. Vent til vannet begynner å koke, og 
se at det kommer vanndamp opp fra 
boksen.

5. Snu boksen opp ned og putt den i 
bollen med det iskalde vannet. Det 
kommer et lite knekk, og boksen er 
smadret!

Hva skjer?
Når du koker vannet i boksen, blir den 
fylt opp med vanndamp som dytter 
bort lufta som er i boksen. Når du 
putter boksen i det iskalde vannet, 
blir det så kaldt at vanndampen inni 
boksen krymper og blir til vann igjen. 
Da blir det plutselig masse plass inni 
boksen som ikke er fylt opp med noe, 
og da kan lufttrykket utenfor boksen 
presse veggene inn og smadre den. 
Dette er det motsatte av en eksplosjon, 
nemlig en implosjon. Luft er sterke 
saker!

HVA SKJER?

BRUSBOKSEKSPERIMENT

Har du sett «Barn ingen adgang!» på NRK Super? Da 
har du sikkert sett PK, som også jobber på Vitensenteret 
INSPIRIA. Her deler han to eksperimenter med oss.

For å se de egentlige kreftene lufttrykket rundt oss har, 
kan du for eksempel knuse en brusboks.

68 69

Brusboks-
eksperiment

Du trenger:
✔︎	 brusboks 
✔︎	kokeplate eller 
 gassbrenner
✔︎	pølseklype 
✔︎	passe stor bolle med 
 iskaldt vann

1. Åpne opp brusboksen og drikk 
den opp.
2. Fyll brusboksen med litt vann i 
bunnen. 
3. Hold brusboksen med pølseklypa 
og sett boksen på kokeplaten eller 
varm den opp på en gassbrenner.
4. Vent til vannet begynner å koke, 
og se at det kommer vanndamp opp 
fra boksen. 
5. Snu boksen opp ned og putt den i 
bollen med det iskalde vannet. 
Det kommer et lite knekk, og boksen 
er smadret! 

Slik gjør du: 

Hva skjer? 
Når du koker vannet i boksen, blir den fylt opp 
med vanndamp som dytter bort lufta som er i 
boksen. Når du putter boksen i det iskalde van-
net, blir det så kaldt at vanndampen inni boksen 
krymper og blir til vann igjen. Da blir det plutselig 
masse plass inni boksen som ikke er fylt opp med 
noe, og da kan lufttrykket utenfor boksen presse 
veggene inn og smadre den. Dette er det mot- 
satte av en eksplosjon, nemlig en implosjon. 
Luft er sterke saker! 

For å se de egentlige kreftene lufttrykket rundt oss har, kan du 
for eksempel knuse en brusboks. 

Du trenger kanskje også en voksen! Og for all del – ikke ta på boksen mens du var-mer den!

ADVARSEL!

GODKJENT

G

O D KJ E N T

DETTE KAN DU GJØRE HJEMME!
1

2

1

2
B A R N  I N G E N  A D G A N G

Eksperimentene er fra denne fine boka.

K-11
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LAG DIN EGEN MOTOR
Lær å lage verdens enkleste motor og verdens kuleste 
skruekarusell. Her skal det snurres!

20 21

11

Du trenger:

Slik gjør du:

✔︎	 tynn kobberledning 
✔︎  AA batteri
✔︎  neodynium-magnet
✔︎  skrue

 1. Sett sammen delene 
 slik som bildet viser.

2. Hold fast ledningen til mi-
nusdelen på batteriet og ta borti 
magneten med den andre enden av 
ledningen. Klarer du å få skruen til å 
spinne? 
Du har nå laget en elektrisk motor! 
Hvor fett er ikke det? Du kan modi-
fisere denne til å se helt annerledes 
ut, test deg fram, og sjekk om du 
finner andre måter å få den til å 
snurre rundt på!

Når ledningen kommer i kontakt med magneten helt nederst, 
begynner den og skruen å snurre. Og vips får strømmen i 
batteriet noe til å bevege seg.

Nå skal du lære å lage verdens enkleste motor og verdens kuleste 
skruekarusell. Her skal det snurres!

Lag din egen motor

GODKJENT

G

O D KJ E N T

DETTE KAN DU GJØRE HJEMME!

FAKTA

ORDFORKLARING

BLI NERD

FAKTA

ORDFORKLARING

BLI NERD

Energi er overalt, og vi trenger energi til å gjøre alt. Når 
vi er ute og går, bruker vi energi. Det er energi når sola 
skinner og varmer oss opp, og lyset fra lyspæren er også 
energi. Med andre ord kommer energi i mange forskjellige 
former. Energi gjør at ting skjer! 

B A R N  I N G E N  A D G A N G

Du trenger:
 › 1 tynn kobberledning
 › 1 AA-batteri
 › 1 neodynium-magnet (en sterk 
magnet som du får kjøpt rimelig hos 
f.eks. butikken Clas Ohlson)

 › 1 skrue

Slik gjør du:
1. Sett sammen delene slik som bildet 

viser.
2. Hold fast ledningen til minusdelen 

på batteriet og ta borti magneten 
med den andre enden av ledningen. 
Klarer du å få skruen til å spinne?

Du har nå laget en elektrisk motor! 
Hvor fett er ikke det? 

Vær smart: Få litt hjelp
Både eksperimentet med brusboksen 
og motoreksperimentet er litt 
vanskelig. Be en voksen eller et eldre 
søsken om å være assistenten din!

HVA ER ET VITENSENTER?
Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- 
og læringssenter innen naturvitenskap, matematikk 
og teknologi. Her lærer du ved å gjøre morsomme 
og spennende ting selv! I et vitensenter kan barn og 
voksne utforske fenomener knyttet til helse, natur, miljø 
og teknologi. Mer informasjon om vitensentrene og 
Vitensenterforeningen finnes på vitensenter.no

Norges speiderforbund har nylig startet et samarbeid 
med Vitensenterforeningen. Se mer på speiding.no. 

K-11

Når ledningen kommer i kontakt med magneten helt nederst, begynner den og 

skruen å snurre. Og vips får strømmen i batteriet noe til å bevege seg.
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KLARER DU Å FINNE LØSNINGSORDET? 

Mange speidere drar på kanotur. Det er gøy og spennende. Kanskje finner de en øde øy 
som de kan utforske? De to bildene er nesten like. Klarer du å finne fem ting som er litt 

annerledes på bildet til høyre?

FINN FEM FEIL

Det er noe mange speidere gleder seg til!

Her kan du teste deg selv på kryssord, Finn fem feil og Prikk til prikk. Når 
oppgavene er løst, kan du sjekke om du har gjort det riktig på side 26.

HODEBRY & VITSER

Noen nisser er røde, andre nisser er … 

Putter mange i grøten til jul 

Kan vi bygge av snø

Tiden før jul

Er ofte av papp. Fin å ha ting i

Den går og går, men kommer ikke til døra

Drar nissens slede

Røyken kommer opp av en …

Er snøen når det er varmegrader ute

FOTO: TROND ANDERS NORDBY
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TEGNESERIE

PRIKK TIL PRIKK
Tegn en strek fra prikk til 1 til 22   så får  

du noe det finnes mange av på leir. 

En fluemamma går over toppen 
på et skallet hode med fluesønnen 
sin: – Du verden som tiden går. 
Da jeg var på din alder var det 
bare en smal sti her ... 

To snegler kryper over veien. 
Plutselig roper den ene: – Skynd 
deg, kompis, løp alt du kan! Det 
kommer en buss om fire timer!

Det var en gang to damer som 
satt og ventet på bussen. – Huff, 
sa den ene. – Nå har beina mine 
sovnet, og det har baken min 
også.
– Ja, sa den andre. – Jeg hørte 
nettopp at den snorket.

HUSK AT KUNDEN 
KREVER VARM PIZZA 

VED LEVERING, 
SJÅFØR DUCK!

NIKS PROBLEM, 
HERR PEPÉ RONNY!

HVA TROR HAN OM 
MEG? JEG ER LYNET 

SELV. 
GRRR! DEN 
ER KALD! 

(PUST! PES!) 
BEKLAGER!

PEPÉ RONNY 
PIZZA

PEPÉ RONNY 
PIZZA

NÅR ER OLABILEN 
KLAR TIL OLABILLØPET, 

ONKEL DONALD?
NÅ! 

JEG SKAL BARE 
TESTE DEN FØRST. 

JEPP, DEN FUNKER SÅ 
BAAAAAARGH…

… ONKEL 
DONALD?

… TIL OLABIL 
LØPET…

NÅR ER OLA-
BILEN KLAR … 

HUSK AT KUNDEN 
KREVER VARM PIZZA 

VED LEVERING, 
SJÅFØR DUCK!

NIKS PROBLEM, 
HERR PEPÉ RONNY!

HVA TROR HAN OM 
MEG? JEG ER LYNET 

SELV. 
GRRR! DEN 
ER KALD! 

(PUST! PES!) 
BEKLAGER!

PEPÉ RONNY 
PIZZA

PEPÉ RONNY 
PIZZA

NÅR ER OLABILEN 
KLAR TIL OLABILLØPET, 

ONKEL DONALD?
NÅ! 

JEG SKAL BARE 
TESTE DEN FØRST. 

JEPP, DEN FUNKER SÅ 
BAAAAAARGH…

… ONKEL 
DONALD?

… TIL OLABIL 
LØPET…

NÅR ER OLA-
BILEN KLAR … 

MÅL: 
K-4
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Lille Theo var hos legen og skulle 
vaksineres. 
– Hvilken arm vil du jeg skal 
stikke i? spurte legen. 
– Jeg vet ikke, men ikke i noen av 
mine, i hvert fall! 
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B L Å

M A N D E L

S N Ø M A N N

A D V E N T

E S K E

K L O K K E

R E I N S D Y R

P I P E

K R A M

LØSNING PÅ FINN FEM FEILLØSNING PÅ KRYSSORD

NYE 
SPEIDEREVENTYR?

Sjekk ut mulighetene på 
booking.speiding.no
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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. 

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

• Personskadeforsikring som gjelder på reise til og fra 
og under alle aktiviteter i regi av gruppe, krets, korps 
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, og med 
riktig KID-nummer.

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.

MEDLEMSINFORMASJON

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! 

FORELDREINFORMASJON

Postadresse: 
Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30 • E-post: nsf@speiding.no 
www.speiding.no

Besøksadresse: 
St. Olavs gate 25, 0166 Oslo

NORGES SPEIDERFORBUND

www.speiding.no

www.speider-sport.no




