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Snart er det 23. april og St. Georgsdag. 

Skal du og dine speidere gjøre noe spesielt denne dagen? 

I år er det 45 år siden NSPF og NSF (jentene og guttene) ble slått sammen til ett forbund 23. april 

1978 og vi kastet de gule, grønne, blå og lilla skjerfene og fikk midlertidige rutete skjerf. 

En skremmende utvikling: 

Følgende grupper var da med i kretsen: 

Guttegrupper: 1.Hetland, 2. Stavanger, 6. Stavanger, 7. Stavanger, 11. Stavanger, 12. Stavanger MS, 

13. Stavanger FA, 15. Stavanger NMU, 1. Madla, 1. Sandnes, 2. Sandnes, 3. Sandnes MS, 5. Sandnes, 

6. Sandnes FA, 1. Lura, 1. Sola, 1. Tananger, 1. Bryne, 2. Bryne NMU, 1. Nærbø, 1. Egersund, 3. 

Egersund FA, 1. Jørpeland,  

Jentegrupper: Sandnes 1, Hå Nærbø, Egersund 1 MS, Sandnes 3 MS, Stavanger 9 MS, Forus 1, 

Hafrsfjord 1, Hinna 1, Hinna 2, Hinna 3, Hundvåg 1, Jørpeland, Ombo1, Randaberg, Sauda 1, 

Stavanger 1, Stavanger 2 NMU, Stavanger 4, Stavanger 7, Stavanger 8, Tasta 1, Tananger 1, Vaulen 1, 

Vaulen 2, Øyane 1, Figgjo 1, Kverneland, Riska 1 

I dag har vi følgende aktive grupper: 

Mastra sjø, Bryne, Egersund FA, 1. Egersund, 2. Flekkefjord MS, Godeset, Hinna, Hundvåg 1, 

Kverneland, 1. Lura, Madla, Randaberg, Riska, Rogaland Beredskapsstyrke, Sandnes MS, 1. Sandnes, 

 



2. Sandnes sjø, Stjernarøy, 1. Sola, Stavanger MSK, 2. Stavanger, Strand Jørpeland, 1. Tananger Sjø, 

Tasta, Lye BK, Hå Nærbø, Hjelmeland 

En skremmende utvikling!  Hvor er vi når det bygges nye byggefelt rundt omkring?  Settes det av 

midler og personer som kan være med å etablere grupper og hjelpe dem med oppstart? 

Selve sammenslåingen foregikk sentralt i Trondheim med tenning av ild samt bytte av skjerf da 

forbundene søndag 23.04 gikk over til å hete Norges speiderforbund og ny speidersjef ble Kjell 

Melhus, Rælingen.  På det tidspunkt var det 45-50000 speidere i disse forbundene; nå har tallet gått 

ned til ca 20000.  Flere steder i landet ble det det også lagt opp steinrøyser med steiner fra de 

forskjellige steder for at en senere skal ha et håndfast symbol på begivenheten.  KFUK/M ble ikke 

med på sammenslåingen. De hadde da ca 30000 speidere. 

I Stavanger ble det markert på Kongsgård skole ved nestleder Nora Vatnamot. 

 

 

Birkebeinertroppen ble startet i 1943 

Fra 1941 til 1945 var speiderarbeid forbudt av tyskerne. Dette var noe som ikke passet en så 

aktiv motstandsmann som Rasmus W. Andersen. Han kom tidlig med i speiderarbeidet i 

Haugesund. Som muntrasjonsråd var han ubeskrivelig. Og det var mange godord om han på 

de første kretsleirene i Vesterlen. Han hadde et godt grep på ungdommen gjennom sin 

fremferd og sine appeller. 

1.september 1943 kalte han sammen 33 gutter som alle hadde vært speidere. Birkebeiner 

troppen ble stiftet i vaktmesterboligen ved Eivindsvatnet med tyskere rundt seg på alle 

kanter. Troppen ble drevet fram til 25. juli 1945.  Guttene var trenet og var aktive 



motstandsfolk. De ble trenet i bruk av våpen; det var litt uvant for speidere. Da fredsdagene 

kom i 1945, gjorde speidere i troppen tjeneste sammen med andre motstandsfolk i 

Haugesund. På avslutningsdagen ble Rasmus overrakt en pokal av sine speidere. Ole Kjell 

Johansen som overrakte gaven, sa bl.a. «De ord som ligger en på spissen når en skal si hvilke 

følelser som beskjeder oss overfor deg, er takknemlighet, respekt og beundring. I taler og 

handling ildnet du oss, du fikk oss til å forstå, du var som en levende appell om at dumt ikke 

Såve og vi sov ikke takket for deg.» Til slutt sa han: «Vi vil alltid bevare i våre hjerteminner 

om en edel personlighet, et stort og godt menneske, han Rasmus». 

 

Til: Stavanger speiderguttavdeling’s troppsførere 

Sivilt luftvern 

Fra Stvgr. Politikammer er der kommet cirkulære som lyder: 

 I våre evakueringsplaner m.v. har vi gjort regning med å knytte speiderpiker (gutter) 

over 15 år til bagasjehjelpere, telefonpassere, ordonnanser, etc. 

Jeg vil derfor be om å få tilsendt en navneopgave over de speiderpiker (gutter) ved Deres 

avdeling i Stavanger og omegn som er 15 år og derover, eller som i løpet av 1939 fyller 15 år 

(føtt 1924 eller tidligere). 

Opgaven bør inneholde: fullt navn, fødselsår, adresse, eventuel stilling eller hvilken skole, 

telefonnr. 

Gutter eldre enn 19 år, føtt før 1920, skal ikke medtas i opgaven. 

Ola Kvalsund (sign)   Haakon Gellein (sign) 

Opgaven innsendes til avdelingschefen snarest mulig. 

Stavanger, 22/4-39 

 

Viktor Carlsen kretsleder i Vesterlen krets 1936-1948 

Viktor begynte tidlig i speideren og gikk gradene helt til topps. Viktor var en aktiv motstandsmann 

under krigen og vervet mange av sine speidervenner til aktiv tjeneste. Noen var uheldige og ble tatt 

av tyskerne og sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. Selv klarte Viktor å komme seg til England. 

 

Her startet han speiderarbeid blant norske gutter og voksne. Han ble utnevnt til speidersjef for Norge 

i England under krigen.  Kom hjem igjen og ledet kretsen til den ble delt i 1948. 

 

  



Kari Aas. Landssjefen som ble klippet ut av historien 

I forordet til jubileumsboka gjør Maren Sofie Røstvig rede for hvilke kilder hun hat hatt til disposisjon. 

Hun forteller om grupper og tropper fra hele landet som driver aktiv speiding, om organisasjonen 

(NSPF)), om leirer og møter i inn- og utland.  I denne sammenheng er det påfallende at Kari Aas, som 

var landssjef fra 1927-1935, bare er nevnt en gang, i dette korte avsnittet: «I mai 1928 reiste 

landssjefen til den internasjonale kongress i Ungarn. På landsmøtet i 1925 var fru Ulleberg blitt valgt 

til landssjef mens frk. Kari Aas ble valgt i 1927 og sto inntil 1935 som sjef for forbundet. 

Kari Aas hadde altså vært øverste leder for Norsk Speiderpikeforbund i 8 år. Etter denne perioden ble 

hun utnevnt til æresmedlem. På landsmøtet i Mandal juli 1937, ble hun bedt om å påta seg arbeidet 

med rangersekretær.  Så sent om i februar 1940 kan Speiderpiken presentere diktet «Til 

speiderpikene, kløverbanneret og tiden» over en hel side. Diktet var signert Kari Aas. 

Kari Aas var ingen ubetydelig landssjef, hun satte varige spor i sitt eget speiderforbund og i den 

internasjonale speiderbevegelsen. I sitatet fra jubileumsboka står det at hun reiste til «den 

internasjonale kongress i Ungarn» i 1928. Det dreier seg om møtet der deltagerne gjorde 

grunnarbeidet for å opprette en internasjonal organisasjon for speiderjenter, WAGGGS. Fra Norge 

deltok foruten Kari Aas fra Norsk Speiderpikeforbund, Josefine Barman og Anne Katrine Bredvei fra 

Norges KFUK-speidere.  Margrethe Parm var ansatt i den internasjonale KFUK-organisasjonen på 

denne tiden og kom direkte fra Praha. Kari Aas var aktivt med på dette viktige møtet. Hun har 

etterlatt seg et fyldig referat og det sies at hun samarbeidet med selveste Robert Baden-Powell. To år 

senere ble lover og ordninger for verdensorganisasjonen endelig vedtatt på et møte i England. Der 

kunne Kari Aas legge fram sitt forslag til flagg for organisasjonen: Gult kløver på blå bunn. Forslaget 

ble vedtatt og logoen og flagget er i bruk den dag i dag i litt modernisert design.  I 1930 kom også 

første utgave av Speiderpikeboken, Håndbok for Norsk Speiderpikeforbund (Blåboka) ut. Boka var 

skrevet og redigert av Kari Aas. 

Kari Aas var Ragnar Skanckes svigerinne. Han var gift med hennes søster, Ingrid Skancke. Både 

familien Skancke og Kari Aas bodde i Trondheim i årene før krigen. I oktober 1940 meldte hun seg inn 

i NS. Hun ble tidlig beordret som konsulent for departementets nye skolekontor. Dette var i 

virksomhet hele våren 1941. I denne stillingen fikk Kari Aas ansvar for nazifiseringsarbeidet rettet 

mot folkeskolen. 

Aas var opptatt av at lærebøkene skulle gi barna opplæring i tråd med NS’ visjoner. Helst skulle det, 

slik hun så det, være gare en godkjentlærebok i hvert fag og hun ønsket at myndighetene skulle 

kontrollere innholdet. I juni 1941 ble hun også medlem av Lærerskolerådet som skulle godkjenne 

lærebøker. 

Det var ikke bare lærebøker hun engasjerte seg i; også kultur og hun ivret for å fremme 

skolekontorets og okkupasjonsmaktens ideologi. Norsk skriftspråk engasjerte henne også og hun var 

med i utarbeidelsen av en ny læreboknormal. 

Etter et godt halvt år, ble hun ansatt i det nazistyrte NRK der hun i første omgang fikk ansvar for 

skolekringkastingen. Og senere også innholdet i husmor-timen.  I desember 1943 kunne folk rundt i 

Norge finne likelydende innlegg i aviser med overskriften: «Hvorfor jeg er medlem av NS»- 

Det kan også nevnes at Margrethe Parm bevisst unngår å nevne Kari Aas i erindringsbøkene sine. Hun 

forteller om det viktige møtet i Ungarn i1928, men nevner ikke navnet Kari Aas. 



Kari Aas’ store engasjement for å fremme nazistiske ideer må ha blitt en svært vanskelig sak for de 

som hadde samarbeidet med henne som speidere. Det er sannsynlig at det fantes flere tidligere 

speiderledere som hadde nazistiske sympatier under krigen, men at en profilert toppleder i et 

speiderforbund ble så synlig og aktiv som nazist, må mange ha opplevd som svært problematisk. 

I NSPF var det selvsagt mange ledere som hadde samarbeidet tett med Kari Aas gjennom flere år. I 

1933 kom ekteparet Baden-Powell til Oslo sammen med en stor gruppe speidere. De hadde lagt ut på 

et såkalt fredscruise til ulike havner i Nord-Europa. En kveld ble det arrangert leirbål for deltakerne 

på cruiset og for norske speidere ved Frognerseteren. Det var en stor begivenhet og de øverste 

lederne stilte opp og ble fotografert sammen.   

 

Ved landssvikdom fra juni 1947 ble Kari Aas dømt til seks måneders fengsel. Margrethe Parm var 

direktør på Bredtveit kvinnefengsel fra 1946 til 1949, men det er usikkert om de møttes. 

Kari Aas ble praktisk talt radert ut av historien.  Speiderforbundene var først og fremst barne- og 

ungdomsorganisasjoner som skulle gjenoppbygges og tilpasses en ny tidsepoke. Man valgte å se 

framover og la lokk på det som hadde vært vondt og vanskelig.  I tiårene etter krigen var damen som 

designet verdensflagget og laget «Blåboka» helt ukjent blant speidere flest. 

Sakset fra Speiderhistorisk museum 

 



 

Scouting for boys er Lord Baden-Powells kjente speiderhåndbok. Den kom første gang ut som 

seks hefter fra15. januar 1908 og videre annen hver uke. 

For 115 år siden ble det første av seks hefter presentert, hvert på ca 70 sider. Disse seks heftene ble en 

suksess og ble ugitt samlet i bokform 1. mai 1908. Lord Baden-Powell sine ideer kunne dermed lett spres 

rundt i verden. Scouting for boys var også viktig ved oppstarten av speiderarbeidet i Norge før det kom ut 

egne bøker på norsk. 

 
 

 
Hei, 
Hei, litt mer om ulvungediplomet fra 1960 som jeg leverte på museet 24.11.:  
 
Rolf Helgeland som fikk diplomet på vegne av kullet sitt opplyser at flokken var i Ynglingen (KFUM, 
Madlaveien).  
 
Diplomet var bare signert "Akela" og "Baloo". 
Akela var en dame som het Johnsen og som bodde øverst i Stiftelsesbakken (Stiftelsesgata).  
Han husker ikke hvem som var Baloo. 
 
Med venstre hånd 
Hallvard Slettebø 
 
 

https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Scouting_for_boys
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Lord_Baden-Powell
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/15._januar
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/1908
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/1._mai
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/1908
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Lord_Baden-Powell
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Scouting_for_boys
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Fil:Scouting-for-boys-cover-design-2.jpg


            
 
Besøk av speidere (3. klasse) fra Varden speidergruppe. 
 

 
Torsdag 16.mars hadde museet besøk av 9 småspeidere og 3 ledere fra 25.Stavanger K/M. 
De fikk øvd seg på morse og svarte på mange speiderspørsmål. Veldig koselig besøk. 
Åse 
 

Årsmøter i kretsene 

 
14. mars var det duket for Vesterlen sitt kretsting på Øytun, Hundvåg sitt speiderhus og det 
var møtt fram godt 80 delegater, mange unge. Det var hilsen fra KFUK/M og ordfører i 
Stavanger Kari Nessa Northun som begge hadde flotte innlegg.  Kretsen hadde pr. 31.12.22 
2711 medlemmer.  Regnskap ble godkjent med et underskudd som tas av driften. Det var 
forslag fra 1.Tananger sjø om å senke kontingent til kretsleir. Dette fikk ikke flertall. 
Både Riska gruppeleder Arve Skjørestad og avtroppende kretsleder Tor Børge Salvesen fikk 
overrakt Æreskniven, vel fortjent. 



Nytt kretsstyre er: 
Kretsleder Cato Bjerkeli  
Visekretsleder: Vibeke Bø Langeland 
Frode Austbø 
Heidi Bratland 
Emilie Bøgelund 
Johan Nordbø Visnes 
Ellers var det et rolig kretsting, der alt kretsen la fram, ble vedtatt. 
Hundvåg stilte med god middag, kaker og kaffe/brus. 
Lovise 

 
 
Kretsting I Rogaland krets 
18. februar gikk kretstinget for Rogaland krets av stabelen på Vaulali i Strand. Det var 50 delegater 
som hadde valgt å bruke lørdagen på tinget. 
Dagen startet med flott informasjon om hva Strand kan by på av fine turplasser for oss speidere ved 
Hans Erik Haver og ord for dagen av Mikael prest fra Jørpeland. 
Kretsen består av 29 aktive grupper og 1990 medlemmer. 
Årsrapport, regnskap og budsjett ble godtatt. For første gang sto Vesterlen speidermuseum på 
budsjettet på grunn av et begynnende samarbeid om museumsdriften. 
Vi fikk en interessant informasjon om et prosjekt som har vært i kretsen. Prosjektet er utført av 
Prosberastiftelsen og hadde 3 problemstillinger: 
1 Kvinner faller fra organisasjonen og kvinner ønsker ikke å være ledere i organisasjonen. 
2 legge en handlingsplan/strategi til hvordan man kan få med flere kvinnelige ledere. 
3 legge en konkret marketsføringsstrategi for hvordan organisasjonen kan nå ut til flere jenter og 
kvinner. 
 
Ellers var det hilsener bl.a fra landsstyret og Vesterlen krets. 
Vi fikk god middag, og til kaffen var det en diger 20-års jubileumsmarsipankake til ære for 
sammenslåingen av forbundene. 
Det nye kretsstyret består av: Katrine Stensland, Erik Andersen, Geir Tysseland, Mari Rostrup Skogøy, 
Hans Loke R. Sørensen, Anne Cecilie S. Nilsen, Johannes Rettedal, Guro Bergsåker, 
Vara er: Simon Krogedal og Anne Haukland. 
Åse 

 
  



Brev fra speidersjefen 20. august 1945 
 
Til kretser og tropper. 
I anledning av at KFUM har startet et eget speiderforbund vil følgende historikk kunne tjene 
til orientering. 
I 1909 ble det i Norge startet et speiderarbeide på ikke-kristelig grunn. Chr. Dons som hadde 
deltatt i speiderarbeidet i England, kunne ikke slutte seg til dette forbund. Han holdt derfor i 
1910 på NKUF landsmøte i Stavanger et foredrag om saken for å få ungdomsforbundet til å 
ta opp arbeidet, men han fant ikke gehør der. 
I stedet for stiftet han i 1911, sammen med pastor Gasmann og sekretær Edv. Eckhoff NSF – 
på klar kristelig grunn.  Dette førte til at det annet forbund alt i 1912 oppga sitt arbeide – og 
siden har vi i Norge vært så lykkelige bare å ha et forbund. Hvori alt fra første år flere tropper 
stiftet innenfor KFUM foreningen har deltatt og funnet seg vel i. 
I 1921 ble det fra NKUF forhandlet om fastere retningslinjer for disse tropper og NSF ga da 
KNUF rett til å oppnevne troppsførerne for de tropper som var stiftet innen en av dette 
forbunds foreninger, men valget måtte godkjennes av NSF. I 936 ble der ført ytterligere 
forhandlinger både muntlig og skriftlig (dessverre er hele vårt arkiv ødelagt, så vi kun kan 
holde oss til hva vi husker) og da fikk de omtrent samme rettigheter som metodistkirkens 
tropper, men ikke rett til å danne eget korps innen NSF eller bære et KFUM merke på 
brystet. 
For over 10 år siden startet KNUF sitt «triangelguttarbeide» som er et rent speiderarbeide 
under annet navn, hvilket gjorde at de kunne fortsette da tyskerne nedla forbud mot alt 
speiderarbeide i Norge. Dette har visstnok gått ganske bra, men guttene vil kalles speidere 
og nu har NKUF startet sitt eget forbund. KFUM speiderne innbød 4. juni 1945 NSF til 
«forhandliner» om dette forbunds forhold til NSF og verdensorganisasjonen, til tross for at 
NKUF vet at ved det Internasjonale Bureau vil kun et forbund i hvert land bli anerkjent. 
NKUFD påberoper seg forholdene i Danmark og Sverige som skal være så ideelle. Dette er 
langt fra tilfelle. Begge land beklager splittelsen og missunder Norge at det kun har et 
forbund. 
I et privatbrev fra Sverige til Speidersjefen heter det: 
«Jag har hørt att vissa KFUM-kretsar har planer på att separera ochgrunda ett eget førbund, 
ochmed den 31-åriga erfarenhet jag har av sådana førhållanden i Sverige,skulle jag vilja høja 
en mycket intensiv varning mot sådana separationer. Norge har ju varit i den avrundsvärda 
ställningen att ha endast ett scoutförbund, och allt synes mig höra göras för att bebehålla 
denne oskattbare förmån». I et senere brev skriver han: 
«Jag hppas uppriktigt att du och dina kamerater i Hovedstyskola lyckas  övertyga KFUM om 
att det aldrig kan bli någon fulllødig scoutverksamhet om inte det internationella arbetet 
finnes representerat på programmet, och att de nogicke kunnatänka sig få anslutning till 
Intern Byrån direkt». 
Når de 2 land ikke bare har en organisasjon så er forklaringen følgende: 
I Sverige begynte KFUM med eget speiderarbeide med den følge at de som ikke var med i 
KFUM arbeidet måtte stifte eget forbund. 
I Danmark var det opprinnelig bare ett forbund innenfor hvilket KFUM speiderne dannet en 
egen avdeling.  Men «Det Danske Speiderkorps» som forbundet het, fikk en antikristelig 
speidersjef, hvilket gjorde at KFUM speiderne i 1916 måtte bryte ut og danne eget forbund. 
I tidens løp har misligheten ved å ha flere forbund ført til et foreløpig samarbeide med en 
felles øverste ledelse, men visstnok med det må for øye til sist å få ett forbund. 



Samtidig som NKUF innfører splittelse i speiderguttarbeidet, gjøres det av speiderpikenes 
2forbund her i landet anstrengelser for å få en sammenslutning til ett forbund, hvilket også 
tyder på de finner splittelsen uheldig. 
Vi kan i denne forbindelse gjøre oppmerksom på at i flere land hvor der er 2 eller flere 
forbund arbeides det for tiden iherdig for å få en sammenslutning til ett forbund. Dette har 
ført til at i Frankrike, de 3 tidligere forbund er sammensluttet til ett forbund under navnet 
Scouisme Francaise. 
Når NSF ikke kan yde bistand til opprettelse av et eget KFUM forbund så er det hovedsakelig 
av 2 grunner: 

1. Vi finner det overflødig, da det står enhver troppsfører helt fritt, enten han står i 
KFUM eller ikke – å legge troppsarbeidet an så kristelig han måtte ønske – og 

2. Opprettelsen av et særskilt KFUM forbund vil meget lett føre til at organisasjoner 
med særformål – som f.eks. avholdsorganisasjoner – vil kreve egne forbund og 
dermed blir speiderarbeidet i flere konkurrerende forbund. 

Med speiderhilsen 

H. Møller Gasmann – speidersjef        
 
 

Hvilke tilbud har museet til speiderne? 

Vi har flere alternativ når gruppen har bestemt å komme på besøk: 

1. Jubileumsmerket (10 år) der speiderne får omvisning og historie pluss spørsmål som 

skal besvares. Vi har flere merker igjen (pga pandemien). 

2. Wilhelm Retz-merket. Speiderne får speiderhistorie pluss mye om Retz etterfulgt av 

spørsmål som må besvares. 

3. Speiderhatten. Her skal speiderne gjennomføre en forhåndsoppgave som går på 

gruppe, de får omvisning, historie og spørsmål. 

4. Omvisning med historie 

5. Flette avis-pute (gammel tradisjon). Får diplom.  Også en omvisning. 

Vi håper mange vil besøke oss. Speidere kan komme flere ganger og ta flere merker. 

Vi er alltid glad for å se dere og formidle litt av vår kunnskap. 

Merkedager: 

▪ 16. mars – Aud Mork Knutsen (1917-2010) blir født,landssjef i NSPF 

▪ 25. mars– Christian Dons (1886-1953) blir født, en av stifterne og første speidersjef i NSF. 

▪ 25. mars - Maria Graf (1906 - 1972) blir født, landssjef i KFUK 1957 - 66. 

 

25. mars 1911 ble NSF stiftet. 

15. januar var 1.Tananger Sjø 50 år.  Det blir stor, utendørs feiring på Melingsholmen 27. august. 

https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/16._mars
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Aud_Mork_Knutsen
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/1917
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/2010
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Landssjefer_i_Norsk_Speiderpikeforbund
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Norsk_Speiderpikeforbund
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/25._mars
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Christian_Dons
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/1886
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/1953
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Speidersjefer_i_Norsk_Speidergutt-Forbund
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Norsk_Speidergutt-Forbund
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/25._mars
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Maria_Graf
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/1906
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/1972
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Landssjefer_i_Norges_KFUK-speidere
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Norges_KFUK-speidere
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/1957
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/1966


Første kvartalsrapport 2023 

Vi startet 12. januar med å lage en plan for 1. halvår. Ettersom Esther er sykemeldt denne perioden, 

var det mye som måtte gjennomgås og læres for å finne en struktur vi kunne ha uten hennes stødige 

hånd.  

Heldigvis hadde Ester tilrettelagt en god del med bl.a. å komme med forslag til komite som skulle 

holde i trådene. Hennes forslag var at vi byttet henne ut med Inger Lise Lindanger. Dermed består 

komiteen av Inger Lise, Tor Inge og Åse. De to siste sto over fra i høst. 

På planen for 1. halvår sto bl.a. møte med roverlagene angående opplegg for dem hos oss. Det møtet 

går av stabelen rett før påske. Etter påske skal vi ha møte for å prøve å utvide vennegruppen. Vi 

sender ut innbydelser i disse dager. Vi trenger en vennegruppe som kan være med som omviser bl.a. 

Videre på halvårsplanen står kjøp av ny PC, den er innkjøpt og vi er i gang med omlegging av museets 

database. 

Videre er vi i gang med å planlegge museets program på Vesterlen sin kretsleir i juni. 

Vi har vært representert på kretsting både i Vesterlen og Rogaland. Der har vi fått informert om 

museet. 

Det er også i gang et gryende samarbeid mellom kretsene om museet. For at dette skal komme helt i 

boks, må vi endre logo og navn. Vi er i god gang med forslag til dette. Begge deler vil foreligge tidlig 

neste kvartal. 

Nå ser vi at pandemien er bak oss, vi har hatt flere forespørsler om besøk dette kvartalet enn på 

lenge. Så langt i år har vi hatt 7 omvisningskvelder og vi har flere forespørsler fremover. Vi håper å 

finne kvelder til dem også. 

Innbydelse til Nordisk Speidermuseums Konferanse i Sverige er mottatt og vi har meldt på 3 stk. 

Til sammen er det lagt ned ca. 315 dugnadstimer dette kvartalet.  

Det merkes at vi har noen som er sykemeldt. Likevel er i snitt 8 stykker som møtes til dugnad på 

torsdager og sørger for en grei fremdrift av arbeidet.  

Mars 2023 Åse Wathne 

 

Hei alle sammen! 

Vesterlen speidermuseum ønsker deg velkommen til informasjonsmøte med omvisning mandag den. 

24. april kl 19.00. 

Da vil dere få oppleve museet, få informasjon om samarbeidet mellom Rogaland og Vesterlen kretser 

og museet, om vårt samarbeid med de Nordiske Speidermuseene, samt muligheten til å hjelpe oss 

litt som venner av museet.  

Vi vil stille med både kaffe og te, muligens noe å bite i også. 

Altså: 24. april, kl 19.00 på Vesterlen speidermuseum, Våganessvingen 5b på Røyneberg. 

Vi snakkes og gleder oss til å se deg! 

Hilsen Vesterlen speidermuseum v/ Åse  



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. 1430. Velkommen!  

Ønskes besøk til annen tid kan det avtales pr telefon. 

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

 

 KONTAKTER TIL MUSEET:  

Fellesmail til museet (for bestilling av besøk)   museet@vesterlen.no  

Åse Wathne   mobil: 958 63 482  

John Ottar Lie Motland mobil: 915 99 747   

Lovise Mæland  mobil: 415 10 707 

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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