
Nytt  fra 

No livner det i lundar, no lauvast det i li,                            
Den heile skapning stundar no fram til sumars tid. 
Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord, --- ----                                           
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I påsken gikk jeg tur i en stor 
Bøkeskog i Danmark og der 
fant jeg de aller første små 
Hvitveis, de kom frem i solen 
tross kulde og lett frost i 
bakken.                                        
Med all frivillig arbeid, det 
være speiding eller annet, så 
kan det ta en 
vinterpause men det kommer frem og opp med friske krefter igjen og igjen. Jeg 

ønsker at speidermuseet og speidere i kretsen skal kunne vise  dette i 
kommende vår.                                                                                                                            

Esther      ------------------ 

Følgende er hentet fra Madla bydelsavis: NORDVESTEN.  



Rapport 1. Kvartal 2016 
Der er jobbet 653 dugnadstimer dette kvartalet i tillegg til tiden vi bruker til 
avisen og alt klargjøringsarbeid før/etter dugnads-dagene. Vi har for tiden ikke 
internett tilgang på museet og benytter derfor egne hjemme-PC’er for å innhente 
ekstern informasjon.  
 

 
 

Alle kretsledere opp gjennom årene vil bli vist i bilder. Dette er                                                                               
et prosjekt vi har startet på. Vi har mye informasjon om NSF,                                                                        
men savner mer info fra K/M-gruppene. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
.  
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En oversikt over NSPF og NSF fra start til sammen-slåing 
som viser merker, skjorter og diverse særpreg er noe av det 
nye i museet. Vi venter mer info fra K/M speiderne som også 
vil få eget skap. 
 
 
 
 
                                                        Et skap med fremvisning av                                                  
                                                       diplomer og hederstegn er  
                                                       også av det nyeste, vi har 
ønske  
                                                       om mange flere. Vi vet at der  
                                                       er gitt ut flere spesielle  
                                                       hederstegn, Vi kan ta kopi av  
                                                       diplomer og bilder av tegnene.  
                                                        Vi tar med takk imot flere.                 

Stadig kommer der inn ting som er nytt for museet. Det siste er en album fra 1922 gitt 
av en K/M-gruppe som viser speidere bl.a. på tur til Melshei i den aller første hytten 
som stod ferdig i 1917. Fotografiet av Melshei hytten var i nevnte album. 

Melshei hytten i 1917 
knapp ferdig, se taket. 
 
Tegningen til venstre er 
tegnet av Sverre 
Salvesen, 2. Stavanger 
speidergruppe. 
Tegningen henger på 
museet hvor også dette 
bildet vil bli å finne. 

Sitat fra kretsstyre-møte 9.9.1916. 
Befaring januar 1917 til Follamyren, området rundt Bråstensvannet på gården Mykle-bust.  
Skogdirektøren gikk ikke med på det valg.   10.mars skriver Retz at han har kon-taktet  
gårdbrukere ved Bråstein for å få anbud tomt. 19. april s.å. meddeler han styret at der er 
skrevet kontrakt på en parsell av gården Melshei på 2,325 mål.  Deretter gikk det fort. 
Innvielse av hytten var 1.juli 1917, deretter var der leir for 3 av byens tropper. 
I 1938 – 39 ombygging av hytten med innvielse 11.2.1939.  Brannt høsten 1940.                                                            
Ny hytte våren 1966 som brant 7.5.1970 under Melsheibrannen .  Gjennreist igjen 1971. 
 Vi er godt i gang med gjennom gang av bilder der vi forsøker å finne navn, sted, tid 
arrangement. Vi tar med takk imot alle ting som speidere/ledere har liggende i skap og 
skuffer, ikke kast noe!  - sjekk først med oss om vi kan bruke det på museet. 
 
Vi har erfart at det er mange ledere i kretsen som ikke kjenner til at det finnes et 
speidermuseum. Dette må vi gjøre noe med og vi vil starte en kampanje senere på året. 
Besøk oss og ta speiderne med på museum! 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  eldre referat bøker finnes veldig mye historie. På museet registreres først alt  inn-
kommet materiell for hånd. Fot at slike referatbøker skal kunne finnes igjen med 
deres historikk, må  historien leses, skrives for hånd, for deretter samles og skrives 
inn i databasen med lokaliserings kode..  Samtidig som vi leser får vi mange 
opplysninger som sorters og skrives inn i deres spesielle forhold.  
 
Det er et interessant arbeid som er meget tidkrevende. Følgende fant vi i en stor 
kasse med innkomne referat  bøker fra Sandnes Speiderguttavdeling. 
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22 mars for 105 år siden ble de første speidergrupper og Vesterlen krets stiftet .I 
anledning kretsens 50 års jubileum ble der holdt en stor jubileumsfeiring i kretsen. I 
den anledning ble der skrevet en jubileumssang som gjengis her. 
 
Jubileumssangen: 
Først på friske vestavær falt et frø i jorden her, 
Og femti år fra denne start, har vi tro bevart, B.-P.s lysende ide’ 
Refr: Hei stem nå opp hver en speidertropp, alltid lenger opp – lenger fram     er 
vårt svar. Speidere, framtidens vei ligger lys og klar, når vi liljen som merke har. 
 
Gnisten i fra Engeland, satte guttesinn i brann.  
Og som et glad og freidig gny stegg fra bygd og by, sangen høyt mot himmelrand 
Refr-------------- 
Sind og frisk i sol og blest, ta seg fram i øst og vest.                                                                                         
Å leve fri manns glade liv, ikke tidsfordriv, passer speidergutten best. 
Refr ------------- 
Løftets alvor har vi sett: Kjempe for alt sant og rett. 
I plikt mot Gud og Fedreland, trofast holde stand, alltid hjelpsom og beredt. 
Refr ------------ 
Speidere i tusentall fulgte Georgs høye kall.                                                                               
Og siden hen i manndoms tarv, gav de oss en arv som vi unge bære skal. 
Refr  ------------- 
 
Var det Rolf Løkken som skrev sangen???  Hvem skrev melodien?? 

---------------------------------------- 
 
 
I jubileumsåret feiret Sandnes Speiderguttavdeling kretsens 50 års jubileum med stor 
fest for speider avdelingens medlemmer og pårørende. Hele året 1966 hadde 
avdelingen håndlagde diplomer til alle arrangement. Museet har fått inn mange av de 
flotte diplomene, her presenteres noen få. 



STØTTE  TIL  MUSEETS  ARBEID: 
 
Andelsbevis 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. Andelsbevisene kan alltid kjøpes på museet. 
 
Andelsbevisenes pålydende er:    Kr 50,-     Kr 100,-        Kr 500,-      Kr 1000,- 
 
eller et fritt valgt beløp.  

MUSEUMSBESØK: 
 
Museet er åpent hver torsdag fra kl 10 til kl 16.  
Ut over disse tidene kan der bestilles tid for omvisning / besøk                  
Inngangsbillett:    Barn/ speider  kr 10,-     Voksen/leder  kr 20 
                            

KONTAKTER FOR MUSEET:	
Egil Bjelland                   tlf  920 64 909  egiland11@hotmail.com 		
Esther Bjelland               tlf  920 28 706  egiland11@hotmail.com 
Anne Brit Egeland         tlf   930 91 776  anne.b.egeland@hotmail.no 

Kretskontoret v Ivar A. Nøttestad 	tlf:950 31 101    post@vesterlen.no 
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1. KVARTAL 
 
Madla Speidergruppe med 38 speidere og 9 ledere.                                                                              
De ble delt i 2 grupper som alle tok merket «Speiderhatten». 
 
Hana KFUK/KFUM speidergruppe med 18 speidere og 5 ledere.                                          
Også de tok merket. 
 
Sola NSF speidergruppe med 26 speidere og 2 ledere.  Denne gruppe ønsket et 
spesialopplegg om speiderhistorikk. Gruppen har 4 patruljer. To og to patruljer 
var på museet om gangen; de to andre patruljene hadde et eget opplegg 
utendørs. Etter avtalt tid byttet patruljene. 
15. Januar ble Egil 85 år. Han var bortreist på dagen, men etter hjemkomsten 
ble han feiret stort av dugnadsgruppen, TUSEND TAKK  sir han. 
I februar ble Aase Rolandsen 80 år, vi gratulerer med vel overstått. 
2. KVARTAL: 
Der er ingen speidergrupper påmeldt omvisning i 2. kvartal. 
Frilufts dagen som museet tidligere arrangerte i mai, ar avlyst i år.  
Onsdag 20.4 OG tur til Fureneset. 
I år har museet åpent hver torsdag unntatt 10.5 =Kristi Himmelfartsdag                   
og 2.6 som er berammet til sommertur for dugnadsgruppen. 
Museet tar sommerferie fra og med 23.6. 
Der blir satt opp kontaktpersoner for eventuell omvisning av interesserte. 
 
 
 
 
 
 
 
 


