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Tenkedagsfeiring på speidermuseet 

Lørdag 22. februar hadde Veteranene satt hverandre stevne på speidermuseet. Det var 22 
februar og alle speiderpikers festdag, tenkedag og minnedag. Dagen viste seg med et 
skikkelig «ruskevær» av regn og blest. Tross det møtte 20 veteraner opp til deres årlige 
tenkedags feiring. Dette årets tenkedag ble ikke helt den festdag som vanlig. Vi savnet Marta 
Eliassen som gikk bort få dager før møtet. 

Leder for Veteranene, Aud Stensland fra Bryne OG. bød velkommen til alle.  

Deretter åpnet vi møtet med flaggutrulling og sang. 

Anne Brit Egeland leste årets Tenkedagshilsen fra speidernes landssjefer. 

Vi mintes Marta Eliassen med 1 minutts stilhet. 

Dernest leste Gerd Salvesen et fint dikt om snøklokkene som bryter frem gjennom frossen 
jord som et sikkert tegn på en ny vår. Bordene var pyntet med snøklokker. 

 

Tenkedag er ensbetydende med speidernes løftefornyelse. I år har vi i Norges 
Speiderforbund fått nytt både speiderlov og -løfte. Aud hadde kopi av ny lov og løfte til alle, vi 
fornyet løfte og lov i kor og sang deretter sangen: Nå har jeg løftet gitt. 

Ingrid Lauåsvaag fortalte litt fra Lady Baden-Powell Society.   
  

  

 

 

 

Etter dette var det godt med kaffe og mat pause. Det beste med kaffe/mat pausen er 
snakken sammen med gode speidervenner.   



Aud informerte om årsmøte den 27. mai som Randaberg Veteranene står for. Hun fortalte 
også at årets basar blir 31. oktober i Madla bydelshus. 

Anne Brit og Esther fortalte litt nytt fra speidermuseet. 

Etter sangen: Speiderpike rekk meg hånden --- ,  speiderbønn og hilsen kunne vi alle ønske 
hverandre en god helg og på glad gjensyn den 27 mai. 
Esther 

 

Hvem	er	Bear	Grylls?	
  

 

Født 7. juni 1974 (45 år) 

Ektefelle Shara 

Far Michael Grylls 

Barn Jesse, Huckleberry og 
Marmaduke 

Utdannet ved Eton College 

 
Edward Michael «Bear» Grylls (født 7. juni 1974) er en britisk eventyrer, skribent, programleder 
og tidligere soldat. Han er mest kjent i Norge for fjernsynsprogrammet Mann mot natur (Man vs. 
Wild) og Running Wild with Bear Grylls. Grylls er også en av de yngste britene som har klatret 
Mount Everest, i en alder av 23 år.[2] Han nådde toppen på Mount Everest klokken 07.22, 26. mai 
i 1998 med vennen Neil.  
Grylls tjenestegjorde som reservist tre år i den britiske spesialavdelingen Artists' Rifles 21 SAS 
(SAS Reserve, støtteregiment til 22 SAS). I 2012 ga han ut selvbiografien Bear Grylls gjørme, 
svette og tårer. Som barn tok han muligheten til å starte med karate, det førte til at han fikk svart 
belte og plakat/medaljeskjold der det sto at han var beste karatestudent.  
Han er sjef for The Scout Association, speiderbevegelsen i Storbritannia.  
Grylls ble i 2019 utnevnt til offiser av Order of the British Empire (OBE) for sin innsats for 
ungdom, media og veldedighet. 

  



Heder til frimerkefolk 

Fra Aftenbladet har vi sakset følgende: 
Nylig rundet Stavanger Filatelist-klubb 94 år. Ordennskollegiet for Den Blaa Hawaii foretok i den 
forbindelse to høytidelige utnevnelser: Riddarkorset til Einar Sanstøl og Storkorset til Hallvard 
Slettebø, til applaus fra de 40 fremmøtte på feiringen. Begge legger ned et stort arbeid for klubben. 
Hallvard Slettebø er en av landets fremste filatelister med gull og heder i inn- og utland. 
Vi gratulerer! 

Vi gratulerer: 

§ 8.jan 1941 –  Lord Baden-Powell dør 
§ 28.jan 1872 –  Hans Møller Gasmann  blir født. Stifter og Speidersjef i NSF 1920 – 1945 
§ 22.febr. –   Lord Baden Powell og Olave ble født denne datoen 
§ 22.03.1911  2. Stavanger stiftes 
§ 25.03.1911  Norsk Speiderguttforbund stiftes 
 

Vi gratulerer Strand Jørpeland speidergruppe som er 100 år i år. 

 

 

Denne gata ligger på Tasta. Har du sett den? 

 



 

Vi presenterer: Tor Inge Berge  

Høsten 1960 fikk jeg tilbud å være med en gutt som bodde nede hos oss til Frelsesarmeen for å 
begynne i speideren . 

Møte var i Bergelandsgata 49  og samlet var mange ulvunger. Jeg syntes det var kjekt, men det gjorde 
ikke kammeraten min; for han ble det bare den ene gangen. 

Jeg ble i ulvungene til høsten 1961. Da ble de eldste overført til tropp og jeg kom i aspirantpatruljen 
ledet av troppsleder Ingvar Omdal. 
Vi gikk i speideren 2 dager i uken. Mandagen var vi på Svithun skole og lærte å svømme og torsdager 
lærte vi alle oppgaver i 3.graden. 

I 1962 var det landsleir for FA speidere på Røros og jeg meldte meg på. Vi var 4 stk 

fra Stavanger som satt på med en ukjent major til Oslo i hans Skoda  og videre med tog til Røros  Vi 
fikk være med på en fantastisk uke, men siden vi var bare 4, var vi sammen med 11. Haugesund 

I 1963 7 mai var gruppa 40 år. Vi hadde stor offentlig fest og jeg ble patruljefører for Haukepatruljen 
og den sommeren dro jeg på min første kretsleir til Tekse 

Vi var 13 stk og selv var jeg leder sammen med 2 andre peffer. 

Fra den leiren husker jeg været. Det regnet og vi hadde kvitt spisstelt med en veldig solid bunn som 
holdt regnet inne når det rant gjennom duken. 

Troppsleder ble jeg når jeg fylte 17og dispensasjon til å være gruppeleder fikk jeg da jeg kom hjem 
fra militæret. 

1975 ble mitt siste år i 13. Stavanger FA  og siste sommerleir ble til Starum militærleir med 1 dag 
besøk på Nordjam. 

 



Høsten 1975 startet vi opp på Madla. Jeg hadde bodd der siden 1972. Speiderideen brant hos meg og 
siden der ikke var noen gruppe på Madla så startet jeg opp sammen med Per Morten Vareberg og 
Karsten Veggeberg. Vi inviterte til speidermøte på Revheim skole rundt i butikker og på skoler. Vi 
møtte opp veldig godt forberedt, men ingen speidere kom! 

I skolegården traff vi Ketil som skulle på bordtennis, men det var avlyst, så vi proppa han med 
speiderideen. Dagen etter var han hjemme hos meg med en ny gutt som ville bli speider og da var vi i 
gang.  Vår første tur var til Melshei, men da alle ville reise på landsleir til Åndalsnes i 76, då sa jeg nei!  
Vi hadde jo akkurat startet. 

La oss heller dra til England i 1977 sa jeg og speiderne slo seg til ro med det. 

Da det ble 1977, kom utfordringen: Hvor skulle vi dra?  Selv hadde jeg aldri vært i England og hvor 
det var leir viste vi ikke. Forbundet sendte oss en liste over leirer i England. 

 

Utfra lista valgte vi Kibbelstone i Stoke on Trent fordi Stoke virket kjent. Fotballaget var stadig på 
tippekupongen. 

Vi reiste med tog fra Stavanger til Kristiansand, derfra med Blendheim  til Harwich i England. 

Her ble vi hentet av en representant fra Eccleshall scout som tok oss med til Kibbelstone i buss.  Vi 
var faktisk første gruppe fra Norge som besøkte leiren og dermed ble vi gjort  

veldig stas på. 

Madlaspeiderne innledet et langt vennskap med Ecclehall scout group og vi har hatt mange leire i 
sammen både i Norge, England, Holland, Danmark og Tyskland. 

I 1983 var vi i Harlem for første gang; siden har det blitt 7 leire på samme sted. 

Her traff vi speidere fra mange land og i 1983 ble vi ivrige på ideen om Beverspeiding. 

Vi tok ideen fra Canada og England og startet opp på Madla lenge før NSF hadde tilbud til den 
årsklassen. 

Madlaspeiderne var i forkant på mange ting og jeg var heldig som fikk være med på det. 

Jeg var gruppeleder i over 40 år og underveis var jeg både flokk- og troppsleder. Faktisk var jeg innom 
roverlaget også da de første speiderne fylte 17 år. 

Med alle bekjentskaper, var det kjekt å ha leirer sammen.  Leirene var gjerne både 14 og 17 dager. 

England ble mitt store reisemål og de lederne jeg møtte i 1977 har jeg fortsatt kontakt 

med og nå drar vi på privat ferie i sammen. 

 

I 1994 ble jeg valgt inn i styret for Stavangerspeiderne og her var jeg frem til 2018, 

Speidingen her har gitt mange utfordringer sammen med speiderkamerater. 

Leder for 3 sommerleire har det blitt , Gillwell park i 1996, Phaswell wood i 2004 og Hundvåg i 2006. 

Vi satset veldig på de eldste speiderne og tok de med på utenlandstur i høstferien hvert år .Vi 
begynte med busstur til Esbjerg, de første 3 årene fylte vi opp en hel buss 52 stk. 



Deretter var vi tur til Aberdeen hvor vi har vært 4 ganger over år. 

Ellers så har turene gått til London, Browsea island,-Bornmonth. Multon Keen og Liverpool, Tyskland 
og Holland og flere ganger med minibuss til Danmark. 

Jeg har ikke telt hvor mange som har vært med, men over årene er det mange. 

 

Jeg ble kjent med utveksling av ungdom mellom Stavanger og Houston . Vi har hvert vertskap 4 
ganger og besøkt Houston 3 ganger. 

Fikk og et samarbeid med Nablesforeningen og var vert for 15 gutter 2 år og organiserte gutter og 
jenter fra Nablres til MS speidernes leir på Furuneset og at speidere fra MS fikk tur til Nables. 

Selv kom jeg aldri til Nables, det smalt en bombe i Jerusalem da jeg skulle reise så turen ble avlyst. 

Men jeg fikk være med Stavanger kommune til Madagaskar og traff mange speidere på turen, men 
dessverre ble det ikke noen oppfølging. 

 

En ting til som jeg må trekke frem i alt som har skjedd, er da vi lagte leir for ikke speidere. 24 timers 
leir.  Vi satset mye for å få nye medlemmer.150 var innom det tilbudet, men hvor mange som ble 
speidere vet jeg ikke. Men gøy hadde vi det på speidermarka. 

Red. kan også nevne at han var med som visekretsleder i Vesterlen krets. 

I 2018 var det slutt. Da begynte en ny epoke for meg som deltaker på Vesterlen speidermuseum hvor 
jeg er opptatt med å finne og formidle historien for fremtiden. 

For meg er det viktig at en ikke glemmer det som har skjedd og jeg håper å ha klar manuset til 
historien om Stavangerspeiderne i 2021 da er det 110 år siden starten. 



Første Kvartalsrapport 2020. 

Tiden løper fort, spesiell når man har meningsfylte oppgaver, sammen med venner. 
Og slik er det på Speidermuseet. Med et tilbakeblikk på første kvartals oppgaver ser             
vi hva nytt har kommet av utstillinger, mottatte gaver, besøk av speidergrupper og 
nye museums oppgaver. 

Vi har hatt 3 besøk av speidergrupper. Omvisning for de yngste betyr oftest en flokk 
vitebegjærlige speidere som har 1000 spørsmål og 
ofte om alt mulig de ser i museet. Et slik møte har 

alltid en lek eller 
på programmet. 
Iveren fra 
speiderne er like 
stor om det er 
lek, omvisning, 
fortelling eller 
oppgaver. 

Her har speidere 
fra Hundvåg 1 
speidergruppe 
en lek med 

oppgave om de Nordiske landes flagg. Alle klarte oppgavene med glans. 

Helt på slutten av 2019 var vi så heldige å få kjøpt 
utstillingsdukker fra en forretning som skulle slutte 
av. Disse dukkene hadde alle hode og hår. Hos oss vil 
vi gjerne vise alle tilbehør til speiderdraktene, med 
«hele» dukker lar det seg gjøre. Vi kjøpte 4 voksne 
dukker. I begynnelsen av januar fikk vi i gave 2 
barnedukker også de var «hele». 

Her ses en voksen med NSPF s leirkjole og hatt fra 
1950 årene og en NSF leirbål kappe fra 1980 årene. 
Piken har fått på seg Frelsesarmeens småspeider 
drakt «Solstrålene» Det er den eneste FA pike drakt vi 
har. Vi skulle gjerne kunne vise speider- og lederdrakt 
også. Hvis noen av museumsavisens lesere kjenner til 
slike FA drakter er vi meget takknemlige mottakere av 
dem.                          

I februar bestemte vi at dette året skulle vi komme i 
gang med databasen. Vi velger to personer i første omgang som skal oppdatere data-
basen og senere utvider vi med flere. Der er oppgaver fra 2016 og frem til nå som 
venter på å bli ført inn.Til sommer blir det spennende å se hvor mange objekter som 
til den tid vil finnes i basen.                                                                                                         
I selve museumslokalet er der lite muligheter for nye store utstillingsobjekter. Det 
blir mer supplering av nåværende og enkelte tillegg.  



 I de 10 årene museet har eksistert har vi mottatt 
mange flotte patrulje flagg. Vi har aldri vært helt 
tilfreds med presentasjonen i museet. Nå de står 
samlet blir de lett skadet. Det var vanskelig å 
presentere dem så de kom til sin rett. Nå forsøker 
vi å vise noen ved å henge de fritt ned fra 
skråveggen. Ideen var god men ikke så helt enkel å 
få satt opp, her et forsøk som nok vil bli utvidet 
med tiden. Flaggene skal med tiden vises i forhold 
til draktene som også presenteres på skråveggen. 

To nye speidergrupper presenterer nå sine speidergrupper i montrene på museet. 
Disse to utstillingene vil stå frem til sommeren. 
Strand Jørpeland speidergruppe har dette året 
100 års dagen sin. Fra høsten vil deres logo, 
bilde og data bli flyttet over på utstilling om 
«Aktive gruppe i 100 år» 

I den andre 
monteren                
presenteres Gand 
KFUK-KFUM 
speidergruppe. Her 
ses bilde av deres 
utstilling, disse fine 
presentasjoner kommer fult ut 
til sin rett i museet men er 
vanskelig å presenteres godt 
nok med et bilde. De må ses på 
museet. 

En museumsvenn, som kom 
med gaver og speidergjen-

stander, hadde en oppfordring til oss: Vi skulle alltid ha med 
en ønskeliste over ting som vi savnet i museet. Ting som 
andre muligvis hadde liggende eller som kunne kjøpes inn 
med enkle midler. I Stand Jørpelands utstilling vises ikke         noen leir presentasjoner                                                                                          
bilde av hyllen med protokoller og arbeidsbøker som er «gull verd» Vi ønsker oss 
plexi glass plater, da kan vi utstille verdifulle gjenstander under platene og 
gjenstandene vil da vises tydelig og blir ikke skadet i utstillingen. I dag dekkes slik 
utstilling med plast.                                                                                                   

Dugnadsgruppen jobber hver torsdag og går aldri tom for ideer. Oppgaver er der nok 
av. I 2020 er vi 14 speidervenner samlet på museet hver uke og i år vil vi ønske Åse 
Wathne, fra KFUK-KFUM speiderne velkommen til oss, Åse har allerede vært med på 
omvisning. Hjertelig velkommen Åse!                                                                                    
Timene for dette kvartal er ikke talt opp, så de venter vi alle spent på til 2 kvartal. 
Takk for kjekke timer på museet, vi gleder oss alltid til dagene der.                                                                                                                                               
Egil og Esther. 



   

Jahn Teigen døde 24. febr.  Hvem husker ikke Jahn Teigen som hovedartist på Landsleiren på Åsnes 
1981. Med 18000 speidere, nydelig vær hele uken, Kongen på besøk og han spiste lunsj i vår 
underleir (ASK) (vi laget en skikkelig fin stol til han).  Men på avslutningskonserten skulle det komme 
en hemmelig artist og plutselig hørte vi Jahn Teigens stemme med «Mil etter mil» fra scenen. Alle 
stormet til leirbålsområdet og fikk til og med oppleve splitthopp. 

Leirbålsangen som vi nok aldri glemmer. 

Vi har en drøm og den angår oss alle 
om frihet og fred for hver søster og bror. 
Alt har sin pris – også vi må betale 
belønningen vår er en tryggere jord. 
Refreng: 
Rundt leirbålet sitter vi nære hverandre 
og alle kan føle at man har en venn 
selv om vi skiller lag – om alt blir forandret 
så husk denne stund – til vi møtes igjen. 
(2). 
Vi har et ønske – en bønn om å høres 
av deg som skal forme vår fremtid og liv. 
Du som bestemmer hvordan alt skal gjøres, 
vær varsom – det gjelder din ettertid. 
Refreng 
(3). 
Vi har en tro som gir håp om det beste 
speidere viser at samhold går an. 
Vårt ønske blir oppfylt og troen bekreftes 
den dag vi kan synge at drømmen ble sann. 

 



 

 

VELKOMMEN TIL NY SPEIDERGRUPPE 

Finnøy og Talgje KFUK-KFUM-speidarar er en nyetablert speidergruppe.  

Friluftsliv, vennskap, opplevelser og samarbeid er fundament for Finnøy og Talgje KFUK-
KFUM-speidarar både til lands og til vanns.  

På selveste tenkedagen 22. februar 2020 var det lederinnsettelse av nye ledere. De er nå 
klare og gleder seg til oppstarten i mars. 

Med speiderhilsen Helen Sola Norland 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Marta Eliassen 

 

Det er med sorg vi må meddele at Marta Eliassen døde mandag 17. februar. 

Marta hadde sin speiderpiketid i Tasta 1. speidertropp av Norsk Speiderpike Forbund 

Hun gikk alle gradene fra speiderpike, patruljefører, ranger til leder. 

Som ranger måtte hun den gang selv knytte sin grønne rangersnor. Denne har vi  

blant annet i dag på Speidermuseet. En gang speider  -  alltid speider var også Martas  

ordtak. Fra troppsarbeid gikk hun over i kretsarbeidet innen speideren. Hun var med  

i arbeids komiteen for Vesterlen krets sitt leirsted Furunes, Jørpeland,nå Camp 773,    

Hun var leder i Old Guide gruppe Stavanger 3. I mange år var hun  

samtidig sekretær i kretsens Old Guide gruppe. Marta hadde alltid alt klar til OG- 

 årsmøter, basarer m.m. Hennes smittende latter og kvikke kommentarer fulgte  

med alle skriv, sanger og oppgaver hun delte ut.  

Som pensjonist ble det speidermuseet som fikk glede av hennes arbeidslyst for  

speidersaken. Hun delte ut av sin kunnskap om speiding. Hun var ivrig på å føre opp 

 historikken om speidingens start i kretsen. Hun satte mange fine spor etter seg innen  

speiderarbeidet. Vi – i museums gruppen – minnes Marta med glede og savner sårt 

 hennes entusiasme, glede og viten. 

 

Vi lyser fred over hennes minne.  



22.2.2020:	Mangfold,	rettferdighet	og	
inkludering		

Glimt fra historien 
Tenkedagen ble innstiftet i 1926 - på den fjerde verdenskonferansen for jentespeidere. 
Konferansen bestemte at det skulle være en spesiell dag da jentespeidere verden over 
skulle tenke på hverandre og gi en oppmuntring til speidersøstre verden over. En parallell til 
St. Georgsdagen hos guttespeiderne. Delegatene på konferansen valgte 22. februar som 
datoen. Dette var fordi datoen var fødselsdagen til speiderbevegelsens grunnlegger Robert 
Baden-Powell, og til hans kone Olave Baden-Powell som da var World Chief Guide - 
verdensspeidersjef for jentene.  

I 1999 ble det internasjonale aspektet ved Tenkedagen forsterket, da det offisielle navnet ble 
endret fra «Thinking Day» til «World Thinking Day». 

Tenkedagsfondet    
I 1932 ble den syvende verdenskonferansen for jentespeiderne holdt i Polen. Da var det en 
belgisk delegat som foreslo at man skulle gi en presang på tenkedagen - fordi det jo var 
fødselsdagen til Baden-Powells. Presangen skulle være frivillig, og den skulle være liten - 
slik at alle som ville hadde råd. Dermed kom tradisjonen med å donere en "penny" til det som 
skulle bli Tenkedagsfondet.  

Olave Baden-Powell omtalte gaven i et brev til jentespeidere verden over for å spørre om de 
ikke ville være med å gi en liten gave. I brevet - som var det første hun skrev til alle 
speiderpiker verden over - skriver hun blant annet:  

«Ville det ikke i år være fint å kunne gi en ting - i tillegg til våre tanker - som kan være 
med å utvikle vår bevegelse som vokser sakte år for år, og som vi ønsker at skal 
vokse seg større.»* 

Historie  I starten het verdensenheten International Council. I 1928 ble WAGGGS, 
speiderpikenes verdensorganisasjon etablert og Lady Olave Baden-Powell ble valgt til 
pikenes verdenssjef, The World Chief Guide. Dette skjedde på den femte verdenskongress 
for jentespeidere i Ungarn i 1928.  

Norsk medlemskap  
Norge var med som stiftelsesland av International Council, senere WAGGGS. 
Medlemskapet i WAGGGS lå under Fellesrådet for speiderpiker i Norge frem til 2003, 
etter det har det ligget hos Speidernes fellesorganisasjon. WAGGGS er en 
verdensorganisasjon med hovedkontor i London. Organisasjonen har om lag ti millioner 
medlemmer. I Norge er kvinnelige medlemmer i Norges speiderforbund og Norges KFUK-
speidere medlem av WAGGGS. WAGGGS forholder seg til en organisasjon i hvert land. Fra 
oktober 2003 ivaretas vårt medlemskap i WAGGGS gjennom Speidernes fellesorganisasjon. 
Før dette skjedde det gjennom Fellesrådet for speiderpiker i Norge. 
Hentet fra Speiderhistorisk leksikon. 

 

 

 



Hvert år gir WAGGGS ut et tenkedags merke med et nytt tema.   

 

       Årets tenkedagstema er «levende tråder», og 
handler om mangfold, rettferdighet og inkludering. 

Det runde merket er laget som en pins. Det trekantede 
merket er et stoffmerke. Begge merkene kan kjøpes på 

speidersport. 

 

Tenkedagshilsen	fra	speidersjefene:	

Kjære	speidere	

22.	februar	feires	tenkedagen	over	hele	verden.	Det	er	WAGGGS	(World	Association	of	Girl	Guides	

and	Girl	Scouts),	den	internasjonale	jentespeiderorganisasjonen,	som	velger	tenkedagstemaet.	Men	

dagen	er	viktig	for	alle	speidere,	både	jenter	og	gutter.	I	Norge	finnes	det	cirka	30	000	speidere,	

men	om	vi	regner	med	alle	landene	i	hele	verden,	så	er	vi	mer	enn	50	millioner	speidere	til	sammen.	

Alle	speidere	er	ulike.	Vi	bor	i	forskjellige	land	og	vi	ser	forskjellige	ut.	Men	vi	har	også	ulike	

personligheter	og	egenskaper,	som	er	forskjeller	man	ikke	så	godt	kan	se.	Årets	tenkedag	feirer	

dette	mangfoldet,	for	uansett	hvem	du	er	og	hvordan	du	er,	så	er	du	verdifull	akkurat	som	du	er.	

Hver	og	én	av	oss	representerer	derfor	én	unik	tråd.	

Når	tråder	blir	flettet	inn	i	hverandre,	så	blir	de	større	og	sterkere.	Bare	tenk	på	et	tau.	Om	du	ser	

nøye	nok	etter,	kan	du	se	at	tauet	er	satt	sammen	av	mange	små	tråder.	Og	bare	tenk	på	de	

fantastiske	byggverkene	vi	kan	lage	med	tau!	Fordi	vi	er	så	mange	speidere,	kan	vi	sammen	få	til	

store	endringer	og	gjøre	verden	til	et	bedre	sted.	

Men	fordi	vi	alle	er	forskjellige,	er	det	ikke	alltid	rettferdig	at	alt	skal	være	likt.	Noen	ganger	kan	

det	rett	og	slett	være	mest	rettferdig	at	ting	er	ulikt.	Tenk	deg	en	speiderpatrulje	på	tur.	

Patruljeføreren	og	patruljeførerassistenten	får	en	stor	sekk	hver	med	plass	til	masse	utstyr.	De	

bærer	primus,	haikeduk	og	mat	i	sine	sekker.	Jenny	bærer	en	litt	mindre	lettere	sekk,	men	har	plass	

til	patruljens	førstehjelpsutstyr.	Jakobs	sekk	er	enda	litt	lettere,	han	bærer	sin	egen	sovepose	og	

liggeunderlag,	mens	Jens	kanskje	trenger	hjelp	til	å	bære	soveposen	sin.	Hvis	alle	i	patruljen	skulle	

båret	akkurat	like	mye,	kunne	det	blitt	en	veldig	kort	patruljetur.	Fordi	vi	er	forskjellige	og	har	

ulike	egenskaper,	er	det	rettferdig	at	noen	bærer	mer	i	sin	sekk,	og	noen	bærer	mindre.		



Inkludering	betyr	at	alle	skal	få	være	med.	Alle	skal	få	lov	til	å	være	med	på	patruljetur.	Og	alle	skal	

få	lov	til	å	være	med	i	speideren.	Samtidig	skal	man	få	være	den	unike	personen	man	er.	Det	betyr	

at	vi	må	være	snille	mot	hverandre,	uansett	hvor	forskjellige	vi	er.	Og	av	og	til	må	det	være	ulikt	for	

at	det	skal	bli	likt.	

God	tenkedag!	

Speiderhilsen	

Gunvor	Meling		 	 	 	 Håvard	Djupvik	

Landssjef	 	 	 	 	 Speidersjef	

KFUK-KFUM-speiderne	 	 	 Norges	speiderforbund	

 

Tenkedagen 
Idèen om en Tenkedag kom i 1926. 

Lord og Lady Baden Powell var begge født 22. februar, det var derfor naturlig at denne dato ble valgt til 
Tenkedag. 

Vi feirer derfor begge to den 22. februar, han som speiderbevegelsens grunnlegger, henne som 
pikespeidernes første verdenssjef, noe hun var inntil sin død. 

Tenkedagen gir oss muligheten til å føle fellesskap med speiderpiker over hele verden. Dagen blir også 
benyttet til å sende tenkedagshilsner over landegrensene. 

I 1932 hadde pikespeiderne Verdenskonferanse, der var det en belgisk delegat (speiderrepresentant) som 
foreslo at alle speiderpiker skulle gi «en penny sammen med tankene sine» på Tenkedagen. Slik ble 
Tenkedagsfondet startet. 

Over hele verden feires Tenkedagen med speidersamlinger. Feiringen har gjerne et internasjonalt preg, vi 
samler også inn penger til Tenkedagsfondet. Dette fondet brukes som hjelp og støtte til speiderarbeidet i 
land som trenger det, f.eks. for å styrke speiderarbeidet eller starte speiderarbeid. Hjelpen kan også bestå i 
økonomisk støtte til ledertrening, trykking av speiderbøker, utvikling av programaktivteter o.l. 

 

  



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. 14,30. Velkommen!  

Ønskes besøk til annen tid kan det avtales pr telefon. 

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

 

 KONTAKTER TIL MUSEET:  

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

Esther Bjelland    mobil: 920 28 706   esther.bjelland@lyse.net 

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   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


