
STØTTE   TIL  MUSEETS  ARBEID: 

Andelsbrev kan stadig kjøpes ved å betale inn ønsket beløp på konto 
3201.30.18625. Merk innbetalingen med navn og adresse, da får dere 

andelsbevis på beløpet i posten.                                                                
Andelsbevis kan alltid kjøpes på museet, ved et besøk der.                                                                                                                  

Vi selger andelsbevis på lydende:     Kr: 50,-   Kr: 100,-       Kr:  500,-    
                                   Kr: 1000,-                  og Fritt beløp.                         

------------------------------------------------------- 

MUSEUMSBESØK: 

Museet er åpent torsdager fra kl 10,00 til 16,00.  Velkommen.  

Inngangsbillett:    barn  kr 10,-     voksne:  kr 20 

------------------------------------------------------ 

KONTAKTER   FOR   MUSEET: 

Egil Bjelland           tlf:  51 55 35 01        mob:  920 64 909   

 Esther Bjelland           mob: 920 28 706     E-post  egiland11@hotmail.com  

Anne Brit Egeland      tlf: 930 91 776         E-post   anne.b.egeland@hotmail.no                                                                       

NSF Kretskontor        v. Ivar Anton Nøttestad tlf:  950 31 101        

K/M Kretskontor       v Helen Norland tlf:  940 09 491 

Kretsenes Webside:  www.vesterlen.no   og   rogalandspeider.no 

               ----------------------------------------------------------------- 

Side 8 

Nytt  fra  

VESTERLEN   SPEIDERMUSEUM                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Årgang 2016              ORGAN  FOR  MUSEUMSVENNENE                         NR 2     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I april vedtok Norges Speiderforbund og KFUK/KFUM speiderne 
i Norge 2 nye speiderlov. En lov for NSF og en for KFUK/KFUM. 
Det er blitt arbeidet i 2 år med disse lovene for å komme frem til 
den beste tekst i begge to. 

 

 

 

 

 

 

 



Side 1. 

I gamle papirer fra Svanhild Eilertsen har vi funnet 10 vers fra et 
lederkurs i 1950 årene. Vi tror versene har relasjon til 

speiderloven, da de lå i en mappe med tegnene fra speiderloven + 
en del leder instruks. Versene stiller store forventninger til oss 

som ledere. Versene er ikke signert av noen, så vi vet ikke noe om 
opprinnelsen. Ei heller hvem som har skrevet dem.  

1.   Det er slutt på ærligheten, når begjærligheten kommer med i 
spillet. 

2.   Du er medspiller på et lag der andre stoler på deg fordi de har tillit 
til deg. – Tillit er grunnlag for fellesskap.   

3.   Du kan gjøre gode gjerninger uten kjærlighet. –                                                              
Men det kan ikke være kjærlighet uten gode gjerninger. 

4.   Du får gode venner ved å være en god venn selv. 

5.   Ha et hjerte som aldri blir hardt, et sinn som aldri farer opp,                                      
og et vesen som aldri sårer. 

6.   Gi plass i ditt hjerte til respekt for alt som lever. 

7.   Lydighet er bedre enn offer. Lydigheten bærer offeret i seg selv. 

8.   Det er ikke spørsmål om hva du møter av fortredelighet i livet, men 
hvorledes du møter dem. Den rette gleden er ikke øyeblikks gleden, 
men livsgleden. 

9.   Selvkontroll er tre fjerdedeler av karakteren. 

10.  Renhet er den egenskap som når nærmest opp mot 
guddommelighet. 

Side 2 

Sommeren 2016  

Speidermuseet har sommerlukket fra og med uke 25 til og med 
uke 32.                                                                                                              
Det vil alltid være mulig for interesserte å besøke museet også i 
ferietiden. Hver uke er det noen som kan stille opp og være guide 
på museet. Tilbudet er for tilreisende og andre interesserte. 
Oversikt over hvem som kan åpne opp og vise rundt ses under.                                
Oversikten vil også stå oppslått i monteren ved museet og i 
vinduet i inngangsdøren.       

Uke 25 til og med uke 27,   fra 20.6 til 10.7                                                 
Esther Bjelland tlf: 920 28 706 

Uke 28 til og med uke 30,   fra 11.7 til 31.7                                           
Anne Brit Egeland  tlf 930 91 776 

Uke 31 fra 1.8.til 7.8. Lovise Mæland tlf. 415 10 707 

Uke 32 fra 8.8. til 14.8   Esther Bjelland  tlf 920 28 706 

------------------------- 

  Vi vil ønske alle våre venner og lesere en  

   riktig fin Sommer.  Vi sier velkommen  

   tilbake til Speidermuseet igjen i august med  

   gode ferieopplevelser og minner derfra.   



                                                              Side 7  

Vi ønsker å takke våre museumsvenner for hjelp mang en gang. 

I forrige museumsavis etterlyste vi melodien til åpnings sangen 
på før jul dagen i desember. Her kommer den: Tekst og melodi er 
skrevet av Ivar Skippervold. Takk for hjelpen.   

I siste avis, etterlyste vi NSGF’s jubileums sang: «Ført på friske 
vestavær». Vi fikk veldig fort hjelp her også. Mange takk. 

Sangen er skrevet avdaværende speidersjef Bernhard Muller.   
Den ble sunget mye  på Brunlanes landsleir i 1961. Da 
jubileumsåret gikk ut, nærmere bestemt 18. mars 1962, ble 
sangen sunget fra 700 fjelltopper i Norge. Jubileumsåret ble 
avsluttet med vardetenning av alle speiderguttgrupper i Norge. 
Dette kan vi lese i en meget interessant bok som ble utgitt til 
NSGF’s 50 års jubileum. Boken heter «50 år med Norske gutter» 
og er skrevet av kjente personer innen speidersaken. 

 

Side 6 

Dugnadsgruppens sommertur gikk i år til 
Gudruns sommerresidens på Fjøløy i Rennesøy  
kommune.                                                           

Turen foregikk med privatbiler gjennom 1.del av Rennfast, over 
Mosterøy hvor vi passerte stedet for siste 

kretsleir. Rett før 
Utstein Kloster 
svingte vi til venstre, 
kjørte over Brua og 
var på Fjøløy.     

Værvarsling for dagen var fin temperatur og sol 
utpå dagen med mulighet for tordenbyger.  

Menyen var reker og krabbe m/ tilbehør som vi nøt ute på 
Gudruns terrasse. Vi hadde knapt fått ryddet vekk etter et herlig 
måltid, før det dannet seg mørke skyer i sørøst– noen måtte ta 
siste rest av kaffekoppen med seg innendørs, for da åpnet 
himmelens sluser seg med torden og regn. Men i gode venners lag 
er det like kjekt innendørs. 

 

Takk Gudrun for en 
alle tiders dag, som du 
arrangerte. 

 

 



Side 3 

2.  Kvartalsrapport 2016.  

Besøk:  Vi har hatt besøk av 2 speidergrupper i dette kvartalet. Første 
gruppe ønsket større kjennskap til speider historie og vi la opp en kveld 
med dette temaet. Den andre gruppen ønsket en omvisning på museet. 
I tillegg har vi hatt besøk av 2 engelske ledere som gjestet Stavanger. 
Besøk av flere eldre speidere som hadde speidereffekter til oss har vi 
også hatt. Vi inviterte Marianne Evensen fra Sola kulturkontor til lunch 
en torsdag og takket for hjelp og støtte gjennom alle år, Marianne blir 
pensjonist fra høsten 2016. 

For speidergrupper i skoleåret 2016 – 2017 blir der 3 ulike besøks 
former.  
1.  Speider historikk , spesielt myntet på kretsbannerkonkurranse. 
Det gis ingen bevis/merke på dette tilbudet. 
2. Museumsmerket Speiderhatten. Speiderne kan kjøpe merket 
«Speiderhatten». Forhåndsoppgave. 
3. Aktivitetskveld hvor speiderne kan lage en gjenstand som har blitt 
brukt av speidere i 50-årene.  
Tilbudene blir lagt ut på kretsenes hjemmesider. Alle kan få en oversikt 
ved å kontakte speidermuseet på: VESP369@hotmail.com obs mailen 
leses av hver torsdag i skoleåret. eller tlf: 920 28 706.  Må regne med 
min. 2 ukers behandlingstid. 

Arbeidet i museet går med iver og lyst. Vi har prioritert fornying av 
utstillingen. I internasjonal avdeling er 
der satt opp 2 tavler som viser 
speiderbevegelsens oppbygging fra 
yngste speider til verdens-
organisasjonene WAGGGS og WOSM 
for Norges speiderforbund og Norges 
KFUK-KFUM speiderforbund.                    

Vi har gjennom lengre tid arbeidet med oppsett av historikken til alle 
1978 «Blå speiderne» i Nord- og Sør Rogaland krets. Dette begynner nå 
å ta form. Vi hadde tenkt å presentere det i dette nummer av 
museumsavisen, men det er så mye at der ville ikke bli plass til annet. 
Vi ønsker om mulig en oversikt som forteller om stifteelser og stiftelses 
dato/år, tilholdssted, tilhørighet, antall ledere/ speidere og deltakelse 
på leire m.m. 
For «guttene» i Vesterlen krets er vi kommet et stykke på vei men der 
er langt igjen.    
For KFUK og KFUM gruppene ønsker vi også en oversikt med tiden. 
Planer har vi nok av, tiden til å nå alt er det vanskeligere å finne – vi blir 
bare litt senere med det. 

Bilder. Vi  har fått inn utrolig mange bilder, både i album og løse. Vi 
setter de nå inn i album og etter hvert vil det sikkert være mulig å 
tidfeste en del av bildene og navngi dem. 

Fornyelse.  2 nye vinduer i stuen er satt opp, og der kommer elektriker 
fra Sola kommune og setter opp flere strøm uttak for data maskiner 
m.m. 

Prosjekter frem over.  Flaggstangen vår må males, likeså utvendig 
trappe oppgang.  

1.januar 2016 var det 10 år siden vi startet opp med all male- og 
snekkerarbeid i museet. Vi var spent på hva fremtiden ville bli for 
speidermuseet. Vi har nå fått vite at museet ikke skal flyttes foreløpig; vi 
håper jo å kunne fortsette der vi er. 

Vi har fått forespørsel om en stand i Mosvannsparken i september  

Dette kvartal er der utført 554 timer. En takk til dugnadsgruppen på 13 
personer. Ha nå en fin sommerferie, så starter vi frisk opp igjen torsdag 
18. august. 

Gruppeledere: Vi ønsker dere velkomne til GT eller styremøter. 


