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Det var engang -------

---- og det ble et speidermuseum.
Vestlandske speidermuseum er det opprinnelige navnet til speidermuseet på Røyneberg.
Vestlandske speidermuseum ble startet i lokaler på Vestlandske skolemuseum i 1990 årene.
Etter knapp 2 år godt samarbeid med skolemuseet utvidet skolemuseet utstillingene sine.
Det medførte at speidermuseet mistet lokalene og tilholdsstedet på Kvalaberg skole. Alt ble
pakket ned og oppbevart på kretskontoret og hjemme hos ledere som hadde plass på loft og
kjeller. Der lå alt nedpakket flere år. I desember 2005 kom denne glad melding i kretsbladet
vårt.
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Vi minnes travle og kjekke dager fra våren 2006 til våren 2009.
Det var Trond Austdal fra 1. Sola speidergruppe og medlem i kretsstyret for Vesterlen krets
av Norges Speiderforbund. Han var ivrig speiderleder og godt kjent i Sola kommune.
Gjennom Kultursjef Fred Roland og Trond Austdal ble lokalene for et fremtidig
speidermuseum en realitet. En stor takk til Trond, Sola kommune, Vesterlen krets og alle
som brukte tid, penge og stor arbeidsinnsats for speidermuseet.
Det første som måtte på plass var en trapp.
Deretter kunne arbeidet med plantegning
starte. Odd var mester for denne jobben. Da
tegningene var godkjent av Sola kommune og
kretsstyret startet selve byggearbeidet.
VESTLANDSKE SPEIDERMUSEUM blir til
VESTERLEN SPEIDERMUSEUM.

Etter opphør av samarbeid
med Vestlandske
Skolemuseum skiftet vårt
museum navn. Valget ble
lett. Nå hadde vi
tilholdssted i det gamle
«Vestre len» i Norge.
Dermed ble det «Vesterlen
eidermuseum» Hvilket ble
enstemmig vedtatt av
kretsstyret.

Anne Brit er male-mesteren
og trappen får
«speiderfarge»
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Speidermuseum til sensommeren ---uttalte Odd Westersjø til Solabladet på nyåret 2007.

-hentet fra Sola Bladet

Det går ikke alltid slik man planlegger. Åpningen av museet
er utsatt minst et år frem. Egil er en dyktig sjakkspiller --men museumsbrikkene fungerte ikke alltid som planlagt.
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Hentet i «Nytt fra Vesterlen» desember 2007.
Årsrapporten for 2008

Årsrapport fra 2008
Speidere, ledere, venner, familie –
Alle hjalp til! Og til sist kunne vi si:
« NÅ KAN MUSEUMSARBEIDET BEGYNNE».
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Første klenodier: Beltespenne
tilhørt Chriatian Dons, første
landssjef i NSF.

To veteraner og speidervenner
Per Øverland Nilsen og
Vidar Nicolaysen mimrer.

Vi
erklærer
hermed
Speidermuseet åpnet
Snoren klippes av Svanhild Eilertsen,
Hinna Speidergruppe- og eldste grunder av speidermuseet. - -
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KFUK/M har hatt kretsting

John Sigve Risanger (Tasta) ble gjenvalgt som kretsleder for Rogaland KFUK-KFUM-speidere. Ny
visekretsleder ble Katrine Stensland (Bryne). Kristina Auestad (Gand), Camilla S. Kristiansen (Rennesøy)
fortsetter i styret. Nye styremedlemmer ble Johan Andreas H. Thorkaas (Gand), Emil S. Kristiansen
(Madlamark) og Eiliv Skomedal (Hana). Varamedlemmer: Mathilde Ø. Johannessen (Tasta) og Johannes
Rettedal (Jørpeland).

Unge deltagere på kretsting

Bevegelssanger er aldri feil

2. februar ble kretsting 2019 for Rogaland KFUK-KFUM speidere avholdt på Vikevåg bedehus. Det ble
diskusjoner omkring strategi, sentral innkreving av medlemskontingent og andre tradisjonelle saker som
budsjett, regnskap og årsmelding. Det var mange som var flittige på talerstolen. Kanskje fordi PF-delegaten la
igjen en pose med seigmenn til dem som var opp og snakket?
Helen
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Hvordan fant jeg speiderveien? Anne Brit Egeland
Jo, det starta en vårdag i 1977og prosessen foregikk de kommende årene.
En førsteklassing kommer entusiastisk hjem fra skolen og roper, MOR, MOR, eg vil bejynna i speideren. Alle i
klassen går der og mor til …. E leder.»
Det hører med til historien at i min barndom var det bare gutter som fikk gå i speideren der jeg bodde, noe
som ikke hadde gitt meg et positivt inntrykk av speideren.
Jenta startet i speideren og kom fort hjem med en blå todelt speiderdrakt og jeg betalte. Tiden gikk og mitt
inntrykk var at alle disse i klassen trivdes godt i speideren, noe jeg syns var kjekt for jenta mi og vennen
hennes.
Det neste framstøtet kom da de skulle på leir «MOR, MOR, speiderlederen spurte meg om eg hadde ei sånn
mor som kunne være me på alt mulig. Ka sa du då? Eg sa ja. Du kan vel være med som leder på leir i sommer.
En lånt speiderskjorte og ei uke på Leikvinjar lærte meg mye. At buksa til speiderskjorta skulle være blå og
ikke grønn. Merket med lilja og kløveren var jo blå og grønn. Sama det vel. Jeg opplevde denne uken som
veldig fin, men kunne ikke helt si hva som tiltalte meg mest. Men dette at, «Dette får vi til, men hvordan gjør
vi det?» Det var jo egentlig det jeg selv også tenkte og mente. AT vennskapet og fellesskapet var en selvfølge,
syns jeg var så fint og betryggende.
Neste vinter kom spørsmålet. Vil du bli med oss som leder i troppen? Tanken slapp ikke taket i meg, for tillit,
ansvar og ikke minst egenutviklingen fristet jo. Kretsleir i Suldal ble en bratt læringskurve. Da en medleder
jobba i gruva med sotete hender, for å få fyr, og det regnet, snudde hun seg og kikka opp mot meg som sto å
glante forventningsfullt på resultatet. «Dette e speiding» sa hun. Oy tenkte jeg der jeg stod i 13 gr. c og
regnet som gjorde meg kald og våt. Men da speiderjentene kom hjem fra haik, hoppende glade, stilte jeg
spørsmål jeg aldri siden har møtt speidere med da de kom fra haik. Har dere ikke frøse? Det var jo 11 gr i
natt. Svaret fra speiderne kom kjapt, Nei, me danste i snøen i nattkjolane. « kan se det for meg i
Suldalsheia….
I soveposen den kvelden spurte jeg meg selv. Hva er det med denne speidingen?
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Får regnværet til ikke være så bløtt … får min datter til å danse i snøen på fjellet i nattkjolen i 11 gr og regn og
i tillegg sprudle av glede? Få en voksen dame til å kose seg ved å rote i et sotet bål som ikke vil brenne?
Speiderløfte jeg ga denne høsten var blant annet at jeg skulle gjøre mitt beste. Det å gjøre mitt beste var en
lettelse og betryggende i forhold til egne forventninger. Selvfølgelig kunne jeg ikke mye speiding, men hadde
skjønt at det speidingen handla om var et godt liv. Lære oss å leve slik at vi har det godt. Og så var det bare
mitt beste som forventes av meg. Det manglet ikke på forberedelser til møtene. Kunne etter kort tid
gradsboka utenat. Jeg likte veldig godt den nye fine grønne gradsboka med treet, stammen og grenene, noe
jeg etter en tid trodde jeg var alene om. Men, etter en tid utpå høsten kom dommen fra ei lita speiderjente
på elleve år. «Du Anne Brit, du er den løgnaste speiderlederen me har hatt. Du kan jo nesten ingenting» Det
var nesten som forventa og jeg fikk da muligheten til å fortelle henne hvor godt det var å ha henne i troppen
som kunne hjelpe meg.
Vinteren gikk og speidingen stod i sentrum når det gjaldt min fritid. På en speidertur kom spørsmålet fra en
av de store speiderne «har dokker ledere det også kjekt?» Der og da forsto jeg at speider ville jeg være for
egen del og ikke for å hjelpe til i troppen.
Nå begynte min speidervei for alvor. Jeg måtte finne ut av mest mulig, deriblant komitearbeid, litt innom
kretsstyret og alle mulige ledermøter. Kan gjerne innrømme at ikke alt var helt klart for meg i starten, noe jeg
skjønner i dag. For speidingen er jo ikke direkte målbar. Men det jeg oppdaget som nesten skremte meg litt,
var at dette kommer jeg aldri utav. Speidingens mål er jo identiske med mine mål og holdninger. Nå
opplevde jeg speidingen som min og tenkte i mitt indre at jeg hadde forstått hva speiding var. Kvelder på leir
ved bålet sammen med speidervenner, store og små ble ubeskrivelig fine. Regnet var ikke så bløtt og sotet i
gruva var ikke så svart og fyr ble det.
Det fine med speideren er sannheten om at en gang speider, alltid speider. Alt til sin tid. Gi plass til nye yngre
og nye ledere er viktig. Oppgaver er der og nok til for alle, bare ikke på samme plassen. På speidermuseet er
det fint å være selv om jeg savner leirbålet. Men nå gleder jeg meg til Furunes dagene, for da skal jeg henge i
et tre og sove om natta. Regnet er jo ikke så bløtt på speidertur.
---------------------------------------------------------------------------Årsmøte i Vesterlen krets
5.mars var 88 speidere, rovere og ledere samlet på Internasjonal skole til årsmøte i kretsen. Fra oss stilte
undertegnede og Ole Sletten. Arbeidsplanen som ble vedtatt, viser stort engasjement for å styrke
speiderarbeidet lokalt i hele regionen.
Det nye styret består av:
Kretsleder: Tor Børge Salvesen fra 1. Sandnes, Visekretsleder Eve Nordvall fra Kverneland, Styremedlemmer
ble Silje Therese Beyer Olsen fra Strand Jørpeland, Emilie Bøgelund fra Bryne, Kjell Arvi Jøssang fra
Randaberg, Ole Martin Bjelland fra Riska og Sindre Lura fra Lura.
Det blir spennende å følge det nye styret og se om det blir endringer i måten å jobbe på.
Lovise.
GRATULASJONER TIL:
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-

22.03 1911 ble både 1. Stavanger og 2. Stavanger stiftet

-

16.03 1917 ble Aud Mork Knutsen født

-

25.03.1886 ble Christian Dons født

Første Kvartalsrapport 2019.
Vi startet opp 17. januar med et planleggingsmøte for jubileumsåret 2019. I år er det 10 år siden
museet offisiell ble åpnet. Dette har vi lyst å markere gjennom hele året i museumsavisen vår, med
nytt i utstillingen og med et tilbud til speidergrupper som besøker museet dette året.
Hele dugnadsgruppen møtte og vi hadde en god start på det nye årets oppgaver.
Første oppgave var kravene til jubileumsmerket for stifinner, vandre og rover. Vi hadde kjøpt inn
500 jubileumsmerker. Ved utgangen av 1. kvartal er nesten 200 merker gått ut. Mange
speidergrupper har besøkt museet i år og speiderne kan nå bruke merket på skjorten dette året og
senere på leirbålkappen.

Ivrige Stifinnere fra Gand KFUK-KFUM speidergruppe er på besøk.

1. Sandnes speidergruppe i sving med oppgavene.

Morse er alltid veldig
spennende.

Symboler i Speiderhilsen diskuteres.

Alle spørsmålene er besvart.

Alle speiderne arbeidet med oppgavene til merket med stor interesse og fant også
de rette svarene i utstillingene på museet.
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Jamboree? = et fredelig møte

Finner vi de rette svarene?
Her er det vandrere fra Madlamark KFUK-KFUM som var gruppen
som fant alle svarene – og de var rette!

Det ble mange speidergruppe og mange kjekke
speiderkvelder på museet dette kvartalet. Flere
grupper er påmeldt og andre står på venteliste.
Vi ønsker velkommen til speidergrupper som har lyst å besøke
museet - vær tidlig ute med bestilling av dag, tidspunkt og antall
speidere og deres alder. Dermed forenkler dere planlegging for dere
selv og oss.
En stor takk til medlemmene i dugnadsgruppen som har stilt opp på
kveldstid, til tider på kort varsel, for alle speidergruppene.
Ut over arbeidet med jubileumsmarkeringer går det daglige dugnads arbeid med registrering og
katalogisering, dette arbeid blir aldri ferdig «heldigvis». Dertil kommer oppdateringer av
utstillingene i museet.
Presentasjon av 2 speidergrupper i år er 1. Sola speidergruppe og Hundvåg 1. speidergruppe. Begge
gruppenes presentasjon er så godt som ferdigstilt på museet og kan sees i de respektive montrene.
I løpet av sommeren vil vi velge to nye grupper som kan få presentere sin gruppe hos oss. Det er
god PR for den enkelte gruppen og kjekk for oss som dermed får en mer rikholdig samling av de
enkelte grupper.
Nå nærmer påske ferien seg og vi stiller klokken om til sommertid. Vi i museet
vil ønske alle museumsvennene en God Påske, vi håper været blir så fint at vi
kan få hilse sommerfuglen velkommen tilbake.
Takk for et travelt og kjekt kvartal.
Esther.
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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. 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

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

Minnesammenkomst for Solveig Bergslien den 4. januar 2019.
Solveig Bergslien - den modige speiderpiken og krigs-motstanderen
kunne blitt 100 år. Klokken 13 møttes vel 20 speider - Veteraner,
representant fra Vesterlen krets og Solveigs nærmeste familie på
Eiganes kirkegård. Marta hadde det Norske flagget med, etter
flaggutrulling og sang leste Else Karin minneord for Solveig. Ordene var
skrevet av tidligere kretsleder Mossa Lund. Jane la ned en krans fra
kretsen og vi sang motstandsledelsens sang: Alltid freidig når du går -----. Deretter inviterte Vesterlen krets alle fremmøtte til en minnestund
på Skipper Worse senteret.
Esther.
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OBS DETTE HAR JEG TATT BORT.

NÅ BLIR DET 12 SIDER I AVISEN.

Viktige datoer:
22.feb – Robert Stephenson Smyth Baden-Powell blir født i 1857 – død 08.01.41
22. feb - Olave St. Clair Soames lir født i 1889 – død 25.06.77 (oppkalt etter Olav den Hellige)
Denne dagen er også Tenkedagen. Denne markeres over hele verden.
De møttes i 1912 og giftet seg 31.10.1912.
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