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Nytt fra                        

Vesterlen Speidermuseum    

 

6. årgang 2016  ORGAN FOR MUSEUMSVENNENE        NR. 4 

 

Det går mot slutten av 2016.  1. desember var det invitert til Førjulstreff på museet 

der det var 32 frammøtte i et surt høstvær. Også Fredslyset kom til speidermuseet 

denne dagen. 

Hva er Fredslyset? 

Det er en flamme som spres til stearinlys, fjøslykter, lamper e.l. som et symbol på 

fred mellom enkeltmennesker, folkegrupper og nasjoner. 

Flammen hadde brent i fred i over 1000 år i grotten i Betlehem der man tror at Jesus 

ble født. Så en dag i 1985 kom noen TV-journalister fra Østerrike som hentet 

flammen for å spre den i forbindelse med nødhjelpsprosjektet. Speiderne fant at 

flammen kunne brukes som et symbol på fred, og hvert år siden har flammen blitt 

spredd rundt i Europa og etter hvert til andre verdensdeler. 

Flammen minner oss om at alle mennesker er bundet sammen og må lære å leve i 

fred på vår lille planet. Det er en flamme – en menneskehet! Hvert år hentes flammen 

ut fra kirken i Betlehem og spres rundt om i verden med fly, båt og bil. Men flammen 

oppbevares permanent noen steder, bl.a. i domkirken i Roskilde i Danmark. Herfra 

henter svenske «gillescouter» lyset for å spre det i Sverige. Norske gildemedlemmer 

(St.Georgsgildene) henter flammen i Gøteborg og bringer det til Oslo. 

Det vanligste er at speidergrupper samarbeider med en lokal menighet og bruker 

Fredslyset i en speidergudstjeneste 1. søndag i advent. Noen speidergrupper eller 

gilder tar lyset til sykehjem eller andre institusjoner. Noen kirker lar lyset brenne i 

hele advent, og noen mennesker har flammen brennende i en lykt utenfor hjemmet i 

advent, slik at naboer kan hente lyset hos dem. 

Fredslyset: Med bønn om fred fra Betlehem 
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En Fredslyssang 

Mel: Nå tennes tusen julelys 

En flamme tent i Betlehem, har brent i tusen år. 

Og her i dag vi tar den frem: en drøm for verden vår. 

Den samme flamme brenner nå – og spres fra sted til sted 

i håp at alle men’sker må bli satt i brann for fred. 

Må vi bli tent av fredens glør, tross vår forskjellighet: 

en vakker flamme, mild og skjør, et lys for evighet. 

Det ble en koselig ettermiddag med gode smørbrød, småkaker og store, gode kaker. 

Egil og Esther fortalte om museets framdrift og det er stort ønske om noen fra KM 

som kan være med å delta på dugnadene torsdager.  Det er ikke få dugnadstimer 

som blir utført hvert kvartal, men vi har det kjekt sammen og inspirerer hverandre 

til å gjøre vårt beste. 

Tone Middelthon (til høyre), visekretsleder fra 

KM, var også tilstede og fortalte om arbeidet 

deres i Rogaland krets. Også de har landets 

største krets og hun fortalte om interessante 

prosjekter som var suksessfaktorer hos dem 

som +14 og nå også +17. De har speidere fra 

Fogn til Flekkefjord (ca. 2500) og de gjør det 

veldig godt på KBK og også NM i speiding. 

Det var kommet inn mange, kjekke ting til 

tombola, hele 37 gevinster som ble godt fordelt i salen.  Det alle ventet på, var 

imidlertid hovedtrekningen der 1. gevinst var brodert juleduk (Anne Brit som også 

hadde laget mye av det andre). Her kunne vi lodde ut 29 gevinster og duken gikk til 

Signe Reidun Kloster (hun vant også juleduk for 2 år siden!). 

Ettermiddagen ble avsluttet med Deilig er jorden og speiderbønnen. 
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                                     Fredslyset vårt tennes fra fredslys flammen 
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       Bell (Sigrid) Bratteli 

En av ildsjelene på museet er Bell (hun heter egentlig Sigrid Bratteli, men hvem 

vet det?).  Nesten hver eneste torsdag stiller hun opp (så sant noen kan ta henne 

med seg i bilen).  Bell er 93 år og hun har vært speider hele sitt liv. Hun startet 

som blåmeis i Stavanger I i 1931. De holdt til i Strandgt. 13 der det sto «Hunden 

går løs om natten» på porten.  Hun var i Huldre-patruljen. Patruljemøtene kostet 

fem øre, troppsmøtene 10 øre. Troppsmøtene var høydepunktene med leirbål 

(lyspære med rødt teppe over kubber). Stavanger II sammen med Sossen 

Brommeland (som har diktet «Vi er blå». 

Bell er veldig opptatt av stil og sveis og husker når hun som avdelingsleder i 

Stavanger avdeling ledet flaggborgen med hvite hansker og svarte sko som gikk til 

Domkirken. I dag er hun veldig opptatt av at speiderne skal ha korrekt 

speiderdrakt, ikke bare et skjerf. 4. januar var det alltid årsfest (kretsen sin 

bursdag) på Victoria hotell.  Gjennom OG’ene har hun alltid vært opptatt av 

Fureneset, men Blåhei og Blåhaug står hennes hjerte nærmest og hun syns det er 

synd de ikke lenger er i kretsens eie. Bell tok 1. graden og fikk «vinger» - husker 

semafor, og hun fikk også gallasløyfe. 

Hun har vært leder i alle enheter og, som sagt, også avdelingsleder. Hun har vært 

på mange leirer og husker hvordan de samlet inn penger og jobbet dugna sammen 
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med Anna Lende, Anna Næss og Erna Risvold, samtlige med barnevogner opp til 

hermetikk-fabrikken der de fikk kr. 10,-. 

Bell har levd et rikt speiderliv og er aktiv i OG samt i museet og mye annet, bl.a. løser 

hun kryssord (og liker ikke kryssordet i A-magasinet).  Hun er sjef for pakkeleken når 

vi har en festlig samling og det er stadig nye regler.  

Et fantastisk menneske med utrolig mange historier. 

Nedenfor et bilde av Bell som speider (bakerst). 

 

 

 

 

REFERAT  4. KVARTAL  2016. 

 

Julen nærmer seg med raske skritt, og det er tid for et 

tilbakeblikk på siste kvartal i 2016. Ti år er gått siden museet 

bare var en ønskedrøm for flere i kretsstyret og for de 2 

gründerne, Svanhild Eilertsen og Egil Bjelland. Det tok ca 3 år 

å bygge opp et vel 200 kvadratmeter stor rom til de museums lokaler vi har i dag. Nå vel syv 

år etter er lokalene blitt et vel fungerende speidermuseum hvor speiderne og interesserte ---           

- kan gå på oppdagelses runde i speidingens historie, speiderne kan ta museums-merke, eller 

de kan lage en praktisk oppgave og få bevis for det.    

- Veterangrupper kan møtes der. 

- Ledergrupper kan ha møter der. 

- Speidergrupper kan ha foreldremøter i museet. 
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Hver torsdag mødes dugnadsgruppen til en dugnad for museet, der er mange, mange 

oppgaver å ta fatt på og det gjør de med liv og lyst. Vi jobber oftest 2 og 2 om samme oppgave, 

det er mer interessant, gir bredere horisont og 2 personer ser ofte mer enn 1 person. Vi får 

stadig inn kasser med mange museums gjenstander. Når vi gjennomgår innholdet finnes der 

som regel effekter vi ikke har fått inn tidligere. Det er kjekt å få et rikholdig museum etter 

hvert. 

Disse oppgaver vi har jobbet med i høst: 

 Speiderblader, lederblader og juleblader er ferdig oppsatt i årganger, og vi ser nå at 

det er få mangler. Likeså har vi oversikt over avholdte leirer. Neste oppgave blir å få 

dette registrert i databasen. 

 Speidermerker, fra 2 forbund, som vi har samlet gjennom 10 år, er 

satt opp i kategorier i store ring permer. Der ble 7 permer i A4 

format og på 8-10 cm bredde. Nå gjenstår også her 

dataregistrering. Hertil kommer en perm med oversikten over 

merkene og deres bruk/plassering på draktene gjennom ca 100 år. 

Dette arbeid er nesten ferdig. 

 Fotoalbum med bilder over arbeidet gjennom de 10 år museet har eksistert er nesten 

ferdig. 

 Nye utstillinger i museet har kommet og flere er under utarbeiding. 

 Etter mange timers gjennomgang av protokoller, innmeldingsskjemaer, leirhefter og 

gamle speiderblader har vi nå ferdig oversikten over tropper innen Norsk Speiderpike 

forbund i kretsen her.  

 Tropper innen Norsk Speiderguttforbund trenger en gjennomgang før de kan skrives 

ut og plasseres i biblioteket. 

 Arbeidet med innsamling og avfotografering av kretsledere, fra 2 forbund, og deres 

tilhørs forhold er under arbeid.   

Prosjekter for kommende år har vi mange av, det er bare å velge.                                                                            

Dessverre har vi hatt en del sykdom blant dugnadsgruppen, tross sykdom har alle bidratt 

etter beste evne. I siste kvartal har der blitt utført 585 timer. 

Nå skal det bli godt med en god juleferie og så møtes vi igjen til ny innsats i 2017.   

TAKK FOR ET FINT MUSEUMSÅR OG FLOTT INNSATS. 

 

Vinnere på den store jule-utlodningen 

Det ble Signe Reidun Kloster som dro av gårde med hovedgevinsten, en stor, flott juleduk. Det 

ble også gevinst(er) til Gro Krey, Richard Hagen, Helga Halvorsen, Inger Lise Lindanger, Turid 

Johannessen, Egil og Esther Bjelland, Gunvor Opdal, Lise Tidemann, Anne Brit Egeland, Åse 

Rolandsen, Reidun Egeland, Gunnar Skundberg, Eli Godeseth, Randi Hagen, Else Karin Bjelland 

og Erna Hval.  Vi gratulerer alle vinnerne (det var i alt 29 gevinster), så noen fikk mer enn en 

og alle var fornøyde                                                                                                                                                           
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Siste møte før jul var torsdag 8.12, da møttes hele 12 av dugnads-gjengen på museet 

for lunsj og der vi diskuterte fremdrift. Jan hadde ryddet flott opp etter Julesamlingen, 

så det ble en koselig dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle museumsvennene en 

GLEDELIG JUL OG ET FREDFYLT NYTTÅR 

Vi takker for året 2016 og ønsker velkommen til museet i 2017. 
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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 museet 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  
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