
 

 

 
1 

 

Nytt fra        

   

Vesterlen Speidermuseum    

 

6. årgang 2016  ORGAN FOR MUSEUMSVENNENE        NR. 3 

________________________________________________________ 

Det har vært store diskusjoner omkring nye speiderlover. På museet kom vi 

over KFUK sine første lover. Vi syntes de var så fornøyelige og kunne gjerne 

vært brukt i dag også; så vi må bare dele dem. 

1. En speider taler sandt. Hennes ord skal alle kunne stole på. 

2. En speider er ærlig og trofast. 

3. En speider er lydig og gjør hva hun blir bedt om villig og glad. 

4. En speider er venlig, høflig og hjelpsom mot alle. Hun vil daglig søke å 

gjøre en god gjerning uten betaling. 

5. En speider er ikke snobbet, hun er en god kamerat og hater sladder. 

6. En speider er dyrenes ven og verner om all Guds skapning. 

7. En speider overvinner vanskeligheter og motgang med godt humør. 

8. En speider må være selvhjulpen, hun er sparsommelig, men ikke smålig. 

9. En speider er ren i tanker, ord og gjerning. 

10. En speider søker å bevare sit legeme friskt og sterkt, hun røker ikke. 

Et tillegg fulgte så: 

En speider søker at bli en god kvinde, aktet og æret i hjem og fædreland. 

En annen variant fant vi fra 1975 – Tasta 1 

1. Speiding er eventyr der hvor man søker. 

2. Speiding er turliv og leir 

3. Speiding er livsglede – hvis man forsøker. 

4. Speiding er kamper å vinne med sei’r. 

5. Speiding er vennskap og styrke på ferden. 

6. Speiding er sysler for alle som vil. 
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7. Speiding er alltid beredt ut i verden. 

8. Hjelper å yte – og straks by seg til. 

 

Referat for 3. kvartal 2016. 

Tredje kvartal er alltid meget kort 7 torsdager har vi hatt dugnader.  Det var 

kjekt å møtes igjen etter sommerferien og utveksle gode ferieopplevelser og 

høre om der hadde vørt Museumsbesøk i ferien og dernest å legge planer for 

kommende høst. 

Ferievaktene hadde hatt besøk mens de fleste var på ferietur. Speidervenner av 

Anne Lise og Jan Olaussen fra Kendal, Cumbria i England. De hadde kjennskap til 

speidermuseet i England og var spente på å se Vesterlen speidermuseum. Etter 

omvisning ga de uttrykk for stor begeistring. Som gave hadde de med alle merker 

til engelske speidere fra Brownie til Rover/leder. Merkene hadde tilhørt barn og 

ledere i familien. Merkene var sirlig sydd på et stoff som kan settes opp i en 

utstilling. I et hefte som fulgte med, var der forklaring til alle merkene. En veldig 

fin gave vi er 

takknemlige for. 

Besøk fra Thorshavn, 

Færøyene. Et ektepar 

som Esther og Egil 

traff i Thorshavn. De 

var aktive innen barn og ungdomsarbeid i Thorshavn. De ville gjerne formidle 

kontakt mellom speidergrupper i Thorshavn og speidere her. Vi er spente på 

utfallet og avventer innspill fra dem. De var på reise til et slekts treff på Sveio. 

Det viste seg at fruens oldemor var blitt gift i Petrikirken og hadde bodd i 

Pedersgaten i forrige århundre, så det ble omvisning både på museet, byen og 

Petri kirke.  

Første dugnadsdag hadde vi et planleggings-møte med daglig leder Helen 

Nordland fra KFUK-KFUM speiderne om innslag fra dem til 

et utstillings-monter. Etter endt dag ringte Helen. Hun hadde 

besøk av to Brasilianske speidere som gjerne ville se 

museet, det er alltid kjekt å vise frem og få tilbake-meldinger 

fra interesserte personer. Som gave fikk vi deres Regions 

merke i metall. 
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GENERASJONS  AKTIVITETER  VED  MOSVANNET. 

 Søndag 25. september hadde Stavanger turistforening et generasjon løp rundt Mosvannet.  

Løpet bestod av 10 poster med ulike aktiviteter. Frivillige foreninger s.s. Husflidlaget, 

Nasjonalforeningen, Ornitologisk forening, Eldresaken, Turistforeningen, Speidergruppen 

ved Mosvannet 2. Stavanger med flere hadde ansvar for en post. Turistforeningen ønsket et 

tilbud til den eldre generasjon og derfor ble 

speidermuseet spurt om vi kunne ha en 

stand i samarbeid med 2. Stavanger 

speidergruppe. Vi har ikke tidligere hat 

utendørs stand og var skeptiske til 

værforhold. Vi ble lovet et hustelt av 

speidergruppen. Deretter var det å gå i 

gang med forarbeidet. Alt måtte 

fotograferes og lamineres, da vi ikke kunne 

stå utendørs med fotomonterte bilder. 

 Utstillingen omfattet fire temaer: 1. Speider historikk,   2. Vesterlen og Rogaland krets    3. 

Speiderhus/hytter. 4. Speiderliv.                             I tillegg til dette hadde vi en infotavle om 

speidermuseet og infoheftet vårt. Vi hadde en knutetavle, spisstelt, patruljebanner, speider 

utstyr,  bøker og blader.      

Speidergruppen hadde informasjon om speidergruppen, 

aktiviteter, turer og leirliv.        

Hver stand skulle ha en aktivitet og et spørsmål med svar som 

en tippekupong. Her er vårt spørsmål: Svaret fantes i 

utstillingen.                                                                                

Aktiviteten var knytting av knuter/knop og livlinekast.  

Arrangementet 

varte fra kl 12 til 15. 

Alt måtte være klar 

til kl 11,30. Teltet 

lånte vi av 2. 

Stavanger 

speidergruppe og 

de satte det opp- og tok det ned for oss. 

Arrangementet var meget godt besøkt. Ekstra 

festlig ble det da en lurblåser kom og blåste 

speidernes matsignal. 

Kl. 15 ble alt pakket ned, bilene hentet inn til plassen og pakket. Kl 16 var alt ryddet. 

Takk til alle dere som har hjulpet med forberedelser og gjennomføring. Nå gjenstår en 

evaluering av hele opplegget. 

Esther. 
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Utenlandsk besøkende får i gave fra oss museumsmerke og infohefte med 

bilder. Heftet har vi på 3 språk: norsk, engelsk og tysk. Etter disse besøkene 

kommer der uvegerlig opp et spørsmål: Må vi ha de viktigste utstilte info 

oppslagene på flere språk enn norsk?    

Planer for kommende høst: 

Siste monter i utstillingen om forbundenes utvikling er ferdig. Dette er om 

KFUK-KFUM speiderne. 

Vi er i gang med sortering, katalogisering oppsett og registrering av alle 

speidermerkene som museet har mottatt gjennom årene. Det er et meget stort 

arbeid som vil pågå over tid. Samtidig vil vi sette opp noen oversikt over 

merkenes plassering på uniformene-/draktene frem til dagens uniform. 

 

75 år siden speidingen ble forbudt 

Høsten 1941 ble speidingen forbudt i Norge av den tyske okkupasjonsmakten. 

Allerede i aprildagene 1940 var det spenning omkring speidingen og hva som 

ville skje. Etter at de første urolige april-dagene var man usikre på hvordan 

speidingen skulle fortsette. Samtidig var det flere steder kamper. I Oslo ble 

f.eks. St.Georgsdagsfeiringen i 1940 avlyst. Det ble også NSF sin planlagte 

landsleir i Tromsø 1940. KFUK-speiderne hadde også planlagt å ha leir 

sommeren 1940, men også de valgte å avlyse denne. 

Mange lurte på om det skulle være mulig å drive speiding videre. For nazistene 

hadde forbudt speiding der de kom. Speiding ble forbudt i Tyskland i 1934/35. 

8.januar 1941 dør speidingens grunnlegger Baden-Powell i Kenya, 83 år 

gammel.  Det gikk enda et halvår før speidingen ble forbudt i Norge. Den 

direkte foranledningen til forbudet, var at det 10. sept. 1941 ble innført  

unntakstilstand i Norge.  11. sept. Samme år gikk det ut beskjed fra Terboven 

om at speidingen var forbudt og alt utstyret til gruppene skulle samles inn.  

Speidingen var nå forbudt fram til 8. mai 1945. Da blomstret speidingen opp 

igjen! 
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VELKOMMEN TIL FØRJULSTREFF 

Alle museumsvenner og speiderledere inviteres til formiddagstreff på Vesterlen 

Speidermuseum, Våganessvingen 5b, 4050 Sola 

 

Torsdag 1. desember -16 kl. 1100-1400 

 

PROGRAM 

Velkommen 

Fredslyset vårt tennes 

Visekretsleder Tone Middelthon fra KM blir med oss 

Servering: Smurte rundstykker, kake, kaffe/te 

Sosialt samvær. Sang. Loddsalg. 

Museumsnytt og referat fra året 2016. 

Ordet fritt 

 

Trekning av årets «Julelotteri» og dagens utlodning. 

 

Dugnadsgruppen ønsker hjertelig velkommen og håper mange har anledning å 

være med oss på denne før-jul-samlingen. 

 

VEL MØTT! 
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STØTTE TIL MUSEETS ARBEID: 

Andelsbrev kan 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 også kjøpes på musèet ved besøk der. 

Vi selger andelsbevis pålydende 

Kr. 50,- kr. 100,- kr. 500,- kr. 1000,- og fritt beløp 

 

 

MUSEUMSBESØK: 

Musèet er åpent torsdager fra kl. 1000 til kl. 1600. Velkommen! 

Inngangsbillett: Barn kr. 10,-  Voksne: kr. 20,- 

 

 

KONTAKTER TIL MUSEET: 

Egil Bjelland   tlf. 51 55 35 01  mobil: 920 64 909 

Esther Bjelland  mobil: 920 28 706  egiland11@hotmail.com 

Anne Brit Egeland  mobil: 930 91 776  anne.b.egeland@hotmail.no 

NSF kretskontor  mobil: 950 31 101  post@vesterlen.no  

K/M kretskontor  mobil: 940 09 491  post@rogalandspeider.no  

Kretsenes websider www.vesterlen.no  www.rogalandspeider.no  

 

 

Det har i 3. kvartal blitt utført 398 dugnadstimer for museet! 

mailto:egiland11@hotmail.com
mailto:anne.b.egeland@hotmail.no
mailto:post@vesterlen.no
mailto:post@rogalandspeider.no
http://www.vesterlen.no/
http://www.rogalandspeider.no/

