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St. Georgsdagen; Blir den fremdeles markert i gruppene vår?
I Sola kommune ble dagen markert 20. april. Det var ca 170 speidere som deltok
med løyper for alle aldersgrupper, løftefornying og kamp om Solabladets økser. 1.
Sola NSF ble vinner av begge øksene.
I Sandnes ble det ikke markert.
Stavangerspeiderne hadde løyper for små- og store speidere og kaller dagen
Speiderdagen. Den ble markert 23. april med kokkekamp som den store, nye
aktiviteten. KM-gruppene vant suverent!
ooooooooo

Vet du at 1. august er det 110 år siden verdens første speiderleir startet på
Brownsea Island med 21 speidere? Og at det er 160 år siden Baden Powell ble født?
ooooooo
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Juliette Low: Hun som fikk jentespeiding til USA

Juliette Low (til høyre) sammen med amerikanske jentespeidere.

Juliette Gordon Low stiftet jentespeidingen i USA i mars 1912. Hun markerte seg også
sterkt for å hjelpe WAGGGS i oppstarten.
Juliette Gordon Low kom fra Georgia i de amerikanske sørstatene, og stiftet den første
amerikanske jentetroppen 12. mars 1912. Hun hadde da vært i kontakt med Baden-Powells
og fått ideen til jentespeiding.
I dag virker det naturlig å starte speiding for jenter. Slik var det ikke i 1912, hverken i Norge
eller i USA. Som Anna Maria Chavez, generalsekretær i GS USA skrev i Huffington Post i
2012:
It’s an amazing thing. Girl Scouts is such an iconic organization that it’s easy to overlook how
daring an idea it was for founder Juliette Gordon Low to gather those first 18 girls in that troop
in Savannah, Georgia. It was 1912, after all, and women wouldn’t earn the right to vote
for another eight years.
(
Det er en utrolig ting. Jentespeiding er en slik ikonisk organisasjon at det er lett å overse hvor
vågalt det var for grunnlegger Juliette Gordon Low å samle de første 18 jentene i trop-pen
Saavannah, Georgia. Dette var tross alt i 1912, og kvinner fikk ikke stemmerett før 8 år
senere).
Så at det er viktig med lederutdanning
Juliette Low ble en av de sentrale lederne i amerikansk jentespeiding, og var blant annet
forkjemper for å at jentene skulle drive med mer tradisjonelle speideraktiviteter.
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Juliette Low var også svært engasjert i verdensspeidingen, og var en viktig person for
Wagggs ved oppstarten og de første årene. Juliette Low så blant annet speidingens verdi for
å gi jenter fra USA og hele verden lederopplæring.
Juliette Low døde av brystkreft i 1927. I dag er Wagggs’ internasjonale seminar for unge
ledere nettopp oppkalt etter henne. Juliette Low seminare har blitt arrangert siden 1932!

Juliette Low sammen med Baden-Powell.
(sakset fra Speidermuseet i Oslo)

0000000

3

Fra KBK = Krets Banner Konkurransen i Melshei

Lappene fikk bein å gå på – Anne Brit laget 17 liter lapperøre og køen for å kjøpe lapper,
var konstant og lang.
Museet var også invitert å lage middag til stab og ledere under KBK, noe alle parter satte
stor pris på.
Riska gratuleres med beste patrulje og fikk 2 patruljer med til NM; det fikk også Hinna. 5.
plassen gikk til 2. Sandnes Sjø. Vi gratulerer og ønsker dem til lykke i Elverum 9.-11. juni.
oooooooo
Du har fått en vakker gave, en ny dag som kun er din.
Det er opp til deg å velge, hva du bruker den til!
Dagen står der i din dørsprekk, venter på å komme inn,
full av blanke, rene sider, med all verdens farger til.
Hvordan kan du da utnytte den gave du har fått.
Du må velge varme farger, ikke farge arket grått.
Du må bruke dagens timer til å være positiv.
Med mennesker du møter, gi oppmuntring og et smil.
Uansett så må du huske, at når dagen er forbi,
tråkket opp en liten sti.
har den ting du så og gjorde,
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Den 10. landsleir i Norges speiderforbund avholdes 01.- 08.07.17 i Bodø.

Landsleiren i Bodø i 2017 har fått navnet Nord og blir en døgnåpen leir første uka i
juli. Det blir en intens leir med lys døgnet rundt, korte avstander, leirbålskos og
heftige opplevelser! Ca 10000 speidere er påmeldt!
Speiderne/patruljene velger om de vil ha aktiviteter som er Litt Vilt – Vilt eller Helt
vilt. Haiken blir også spennende. Patruljene kan velge mellom Helt Selv (der de selv
legger opp ei løype) – Helt snilt – Ikke så vilt – Litt villere – Vilt – Helt vilt.
Patruljene jobber sammen og lager mat sammen – selvfølgelig bygger de også bord
og benker til patruljen. Det er avsatt godt med tid for matlaging.
Leiren koster kr. 2600,-. I tillegg kommer fly kr. 2000,-/vei.
Patruljene har allerede bestilt om de vil ha middag som lages fort, om det skal være
godt eller flott.
Smak av norsk sommer!
Det er bare å fyre opp bålet og la glørne få gjøre susen. Ikke en sommer uten
sommerkoteletter. Her er alternativene for en av dagene:
Spis fort
Bålgrillede sommerkoteletter med salat, potetsalat og grillet sandwichloff. Her er det bare å
legge litt ekstra god ved på bålet. Vent til flammene har gitt seg, så er kullgrillen klar. Før du
vet ordet av det er kotelettene akkurat passe svidd og det er bare å hugge innpå.
Spis godt
Sommerkotelettene er like kjappe og lette å grille, men du må beregne en god halvtime
ekstra hvis du vil ha det lille ekstra. Vi erstatter potetsalat og loff med bakepoteter, mais,
godt smør og rømme. God appetitt!
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Spis flott
Lag kokkens ingefær- og hvitløksmarinade og la kotelettene få kose seg i den et par gode
timer før grilling. Kotelettene serveres sammen med nudler og en wok av friske, norske
grønnsaker.
Forhåndsoppgaven var å lage sovemaske og vi vil nok få se mange og fantasifulle
kreasjoner, men det viktigste er jo at de holdet lyset ute.
Det skal være markedsdag der gruppene står for aktivitetene.

Økologisk leirområde
Til vanlig drives det økologisk landbruk på jordene som leiren
låner. Alt utslipp på området skal derfor minimeres, og i praksis betyr dette at alle
midler for oppvask, håndvask, tannpuss og hårvask må møte visse krav.
Kontantfri leir
Leiren vil bruke en ny betalingsløsning – et armbånd som inneholder en brikke. Hvert
armbånd har et unikt nummer som man fyller inn på nettet, og deretter kan man sette
inn penger på det. Disse pengene kan man betale med i alle kafeer og butikker på
leirområdet. Båndet er samtidig deltakerbåndet for leiren. ID-nummerne for disse
båndene vil bli sendt ut til gruppene på forhånd, slik at det er mulig å sette inn penger
før leiren.
Vi ønsker alle de ca 600 deltagerne fra Vesterlen en kjempeflott leir med mange,
gode opplevelser.

Ooooooo
Speidermuseets dugnadsgruppe tar sommerferie fra og med 15. juni til og med 17.
august. Gjennom sommeren er der alltid vakter som kan tilkalles om der kommer gjester
som ønsker å besøke museet.

ØNSKER DERE Å BESØKE MUSEET I SOMMER? TA KONTAKT MED:
15.6 TIL 2.7

Jan Olaussen

tlf: 924 50 228

3.7 til 16.7

Esther Bjelland

tlf: 920 28 706

17.7 til 30.7

Lovise Mæland

tlf: 415 10 707

31.7 til 6.8

Anne Brit Egeland

tlf: 930 91 776

7.8 til 21.8

Gunvor Opland

tlf: 900 73 366
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Andre kvartalsrapport fra speidermuseet.
En stor takk til Lisbeth Hegreberg som har ajourført databasen vår frem til 31.12 2016.
Vi håper du har tid og lyst å bli med oss noen torsdager ut over høsten også. Der skal
mye til å følge din fart med registrering men vi forsøker så godt vi kan.
Bibliotekarene våre Aase og Inger Lise er i gang med en gjennomgang av alle bøker i
biblioteket. Opp gjennom årene har vi fått mange, flotte, sjeldne og museale
speiderbøker i hyllene. Nå trenges der en gjennomgang og ettersyn av lokaliseringen
Vi har fått forespørsel om utlån av eldre speiderbøker som vi har overskudd av. Dette
spørsmål er vi positive til og vil kommer tilbake til det ut over høsten.
I andre kvartal er der utført 478 dugnadstimer av 13 museumsvenner
Registrering av alle speidergrupper i kretsene våre fortsetter. Nå er Marta og Bell i gang
med ajourføring av alle OG gruppene. NSGF, KFUK og KFUM speidergrupper samler
vi fortsatt informasjon om. Vi tar med takk imot svarskjemaene om gruppenes historikk
som ligger på begge kretsenes hjemmesider.
Egil har over tid skannet alle bildene av kretsledere
i Vesterlen – Nord og Sør Rogaland krets fra 1911
og frem til dags dato. Disse bildene ble tidligere
presentert på Vesterlen kretskontor. Nå er alle å se
på speidermuseet i mindre målestokk. Vi ønsker
også å kunne presentere KFUK-KFUM speidernes
krets-ledere opp gjennom tidene, et arbeid som er
under utredning.
Torsdag 11 mai hadde vi utendørs dugnad.
Parkeringsplass, blomsterbed og utearealet vårt ble
ryddet, og rengjort før 17. mai dagen. En
blomsterkasse pryder nå tre-stubben i bedet. På
selve dagen var det i år Anne Brit om sto for
flaggheising.
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Med denne museumsavisen sender vi de beste ønsker
om en fin sommer for alle museumsvenner-

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. 10.00 til kl. 16.00. Velkommen!
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

egiland11@hotmail.com

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
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