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Andre kvartal 2015 

 

I andre kvartal har arbeidet vårt fortsatt med å sikre lager-materiell for uvedkommende firbeinte, 
musene er for tiden utryddet. Vi får fortsatt inn nye gjenstander og papirer til museet, dermed øker 
vi samlingen. Interessant er det også å lese og leite fram informasjoner så vi kan få gruppenes 
historikk nedskrevet.  

Vi har nå rundt 6000 gjenstander registrerte i vår database. Etter muse-invasjonen måtte mange 
gjenstander om-lokaliseres i databasen, da lager plasseringen var endret. Det er et tidkrevende 
arbeid og vil ikke bli ferdig før ut på høsten. Lager kapasiteten vår er ikke av de største og med vår 
endring får vi bedre plass. 

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte 
speiderarbeidet under 2. verdenskrig. 

Til Nordisk speidermuseumskongress 2015 som finner sted i Kolding, Danmark i tiden 11 – 13 
september har vi foreløpig meldt på 3 personer, endelig påmelding er 15. august. Antall kan endres 
frem til da.                      

I vår har vi hatt omvisninger av speidergrupper helt fram til juni, det er gledelig at så mange har 
lyst å besøke museet vårt. Spesiell har mange KFUK/KFUM speidergrupper besøkt speidermuseet 
til nå i år. 

Til sammen har vi fra 29. januar til 1 juni hatt besøk av 154 speidere på omvisning. I tillegg ca 20 
enkelt personer. 

Dugnadsgruppen har dette kvartal bestått av 16 museumsvenner og de har utført 610 
dugnadstimer, veldig bra!   
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Når vi gjennom årene har hatt omvisning av speidergrupper opplever vi iveren og gleden ved å 
«lage noe» eller «gjøre noe».                         

Fra høsten 2015 kan vi tilbyde speiderne 3 alternativer ved besøk til speidermuseet: 

1 Omvisning på museet hvor vi forteller om museet, viser gjenstander, evt få prøve noen 
av gjenstandene. En slik omvisning vil ta ca 1,5 time. Antallet på gruppen må ikke 
overstige 16-18 speidere og gruppene må stille 2 ledere til rådighet for å hjelpe. 
Omvisningen vil hovedsakelig bli med stasjoner i museet. Etter en felles informasjon vil 
vi dele speidergruppen inn i små grupper som får se/oppleve museet på stasjoner.                                                                   
Dette tilbudet koster kr 10 pr speider og kr 20 pr leder. 

2 Museumsmerket SPEIDERHATTEN kan fortsatt tas. Den består av en forhåndsoppgave 
og en oppgave på museet. Dette besøket tar 2 timer og antallet i speidergruppen kan ikke 
overstige 18 speidere. Gruppens ledere må være forberedt på å kunne hjelpe til. Kravene 
for merket kan fås ved henvendelse til oss på museet og vil også ligge på hjemmesiden til 
begge forbundene her.                                                                                                                            
Dette tilbudet koster kr 20 pr speider og kr 30 pr leder. 

3 Det siste alternativ er at gruppene kan komme og lage en sittepute som ble brukt av 
speidere i 50 årene. Sitteputen er en modell vi har fått inn på museet og denne har vi 
kopiert. Til denne aktiviteten kan vi ta imot 14 til 16 speidere. Gruppen blir delt i 2. Den 
ene gruppen på 6 – 8 vil få en omvisning, den andre gruppen lager sitteputen. Etter 45 
minutter bytter gruppen. Her må gruppene også kunne stille 2 ledere til disposisjon for å 
hjelpe.                                                                                                                                                            
OBS denne aktivitet gis kun til Sifinner grupper.                                                                                        
Dette tilbudet koster kr 20 pr person 
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                                       Dugnadsgruppens sommertur gikk i år til Hidra. 

 

 

 

 

Anne Brit har feriested på øya Hidra ved Flekkefjord, torsdag 4.6. kjørte vi i private biler til Hidra i 
strålende sommervær. Naturen stod i sitt fineste stas og bød oss velkommen, likeså gjorde Anne 
Brit og Gunnvor som hadde kjørt dertil i god tid og alt stod klar da alle vi andre kom.                                                                                                  
Meny: Fiskesuppe med fiske-kumle og alt godt. Kaffe og kaffemat- herlig. De to påstod at 
ingrediensene til suppe og boller var nyfisket tidligere på dagen.  Men tror vi på den !! 

Anne Brit hadde arrangert en omvisning på Hågåsen med guide som fortalte om det som forgikk 
på Hidra under 2. verdens krig. Heimefronten på Hidra hadde en travel tid og meldte all aktivitet 
langs kysten og på land til London via kanaler til Sverige og så England. Storebroren til vår guid – 
Reidar – hadde kontakt med heimefronten i Rogaland hvor også Solveig Bergslien var aktiv. Dette 
knytter historien til det forbudte speiderarbeidet under krigen som vi for tiden arbeider med på 
museet.  

Deretter hadde vi en rundtur på Hidra med flere stopp hvor Anne Brit fortalte om øya, dens kultur 
m.m.  

 Vi takker for en deilig dag i gode speidervenners lag. 
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Sandnes Speidergutt-avdeling ble stiftet 10.11.1914. Som motto på deres brevpapirer hadde de: 
«Alltid lenger opp og fram»  

Vi har i det siste mottatt 2 kasser med materiell fra den første tiden i Sandnes. Ingolf Torgersen var 
avdelingsleder de første årene, det er mye interessant lesestoff fra flere av troppene/gruppene der. 
Eks hver måned hadde avisen deres et fyndord. Fra sommernummeret juni 1939 siterer jeg:                                                                                                       
Den som gir opp, han har tapt slaget før han begynner, den som ikke gir opp, han vil før eller 
siden nå sitt mål.   

Videre skriver Torgersen definisjonen på en speider skrevet av Roland Phillips: 

En gutt fra Londons østkant, hvis mor var invalid, hadde begynt som speider. Moren fortalte at 
gutten hver eneste dag kom smilende hjem. Philips spurte gutten om han ville røpe 
hemmeligheten bak gleden. Speideren fortalte at han hadde skåret ut et skilt som hang over 
sengen, på skiltet stod der: En speider smiler og plystrer alltid. Men du må selv avgjøre om det er 
tid til å smile eller plystre. Når du kommer inn i et værelse hvor et barn sover skal du bare smile, 
går du en tur en vakker dag kan du plystre. Din 2.grads vinkel er åpen oppad, den skal minne deg 
om at dine tanker skal vende oppad og din munn skal være åpen så du kan smile, selv i vanskelige 
situasjoner. 

Med disse sitatene fra 76 år gamle speideraviser, og like aktuelle i dagens speiderarbeid vil vi ønske 
alle våre museumsvenner en riktig fin sommer og vel møtt på speidermuseet igjen for høsten 2015.                              
Esther    
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Sommeren 2015 

Sommeren står for døren og i skoleferien tar dugnadsgruppen også ferie. 

Siste dugnadsdag er torsdag 11. 6 og første dugnadsdag etter ferien blir torsdag 20.8. 

Der er gjennom hele sommeren vakt personer som kan stå for omvisning av interesserte. Liste over 
vaktene og tidspunktene er satt opp i oppslagskassen ved museet og i døren.                                              

Liste kan også fås ved henvendelse til: 

Vesterlen Krets kontor v. Ivar Anton Nøttestad  tlf:  950 31 101 

KFUK/KFUM kretskontor  v Helen Nordland  tlf:  940 09 491 

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

 

Hver sommer har vi hatt tilreisende som har ytret ønske om et besøk på speider museet, slike 
besøk er alltid meget kjekke da disse personene har spesiell interesse for speiderarbeid og/eller 

speidermuseumsarbeid enten her i Norge eller der de kommer fra. 

I dugnadsgruppen har disse sagt seg villig til å være tilgjengelige for omvisning i følgende perioder. 

Uke 25   fra 15.6 – 21.6 Gunnvor Opland  tlf 900 73 366 

                              og   Gro Krey   tlf: 51 55 74 18 

Uke 26      fra 22.6 – 28.6      Anne Brit Egeland  tlf 930 91 776 

Uke 27/29 fra  1,7 – 19.7   Esther Bjelland     tlf. 920 28 706 

Uke 30      fra 20.7 til 26.7   Anne Brit Egeland tlf 930 91 776 

Uke 31       fra 27.7  - 2.8    Esther Bjelland  tlf 920 28 706 

Uke 32/33 fra   3.8 – 16.8   Anne Lise Olaussen  tlf 913 36 667 
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