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Norges speiderforbund 40 år
Kunngjøring i forbindelse med at Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund 23. april
1978 går sammen til et felles forbund for gutter og jenter.
23. april er en spesiell dag for speiderarbeidet i Norge. To av våre speiderforbund, Norsk
Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund, har funnet ut at tiden er inne til å slå seg
sammen til ett forbund.
Det nye forbundet får både jenter og gutter som medlemmer.
Vi tror at det fellesskapet som vi får i det nye forbundet, er både ønskelig og nødvendig i våre dager.
Det er naturlig med fellesarbeid innenfor speidingen som på andre områder i samfunnet. Fellesskap
er i overensstemmelse med vår målsetting om å hjelpe våre medlemmer til å møte det samfunn vil
lever i på en bedre måte.
Mange steder i landet er det ikke grunnlag for to speidergrupper på grunn av dårlig
rekrutteringsgrunnlag og få ledere. Hensynet til speidernes foreldre som har problemer med at
barna er medlem av forskjellige grupper og forbund teller også ved opprettelsen av det nye
forbundet.
Formålsparagrafen til det nye forbundet inneholder ikke noen kursendring for noen av forbundene i
ideologiske spørsmål. Målsettingen er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste
mennesker ved:
- å tilby dem et treningsprogram med vekt på friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonal
forståelse og opplevelse av speideridealene - å gi dem medbestemmelse og ansvar - å hjelpe dem
til en kristen tro
Det nye speiderforbundet vil være tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene for
henholdsvis jenter og gutter. Det nye forbundet vil sammen med Norges KFUK-speidere være de to
eneste internasjonalt godkjente speiderforbund i Norge.
Speiderarbeidet i det nye forbundet vil være basert på det programtilbud som hvert av forbundene
har i dag. Speiderdrakten vil ihvertfall i en overgangsperiode på et par-tre år være den samme som i
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dag. Den eneste forandringen som er foretatt er at speiderne — fra de aller yngste opp til lederne —
vil bære et nytt speidertørkle.
Det nye felles forbundet ble offisielt stiftet av representanter for alle landets speiderkretser søndag
23. april i Erkebispegården i Trondheim. Vi vil med denne hilsen til stedlige myndigheter og
menigheter uttrykke ønske om at det lokale speiderarbeidet gis god støtte i tiden fremover — til beste
for landets ungdom.

Kjell Melhus, speidersjef

Aud Mork Knutsen landssjef

To skjerf kan knyttes sammen til en, sier Hans Petter Angell-Olsen og Nora Vatnamot og gleder seg
til at de to forbundene nå kan slås sammen.
(sakset fra Stavanger Aftenblad 27.04.78)
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Da speidingen startet i Norge var det naturlig at jenter og gutter ble organisert i sine respektive
speiderforbund basert på kjønn. Det lå i tiden og likestilllingen hadde nok bare så vidt fått sin spede
start.
Etter hvert som årene gikk, utviklet samfunnet seg i retning av mer og mer likestilling mellom gutter
og jenter. Utover på 1970-tallet økte antall kvinnelige medlemmer i Norsk Speidergutt Frbund og
flere ønsket å samle speiderne i Norge i ett forbund.
Det var naturlig at ikke alle støttet en slik sammenslåing. Det var de som hevdet at guttene drev
med mer gutteting og da bedre speiderarbeid når de vare rene guttetropper og det samme gjaldt
for jentene. Man var på hver sin side, antagelig engstelig for å miste sin egenart. Det fulgte derfor
mang en diskusjon i grupper, kretser og forbund rundt temaet.
Jeg husker godt alle diskusjonene vi hadde i kretsen vår og også i gruppen. KFUK valgte å forbli et
rent jenteforbund og hadde sin tilknytning til WAGGGS via Fellesrådet for speiderpiker. KFUM
hadde vært et korps i NSF og da WOSM kun ønsker en organisasjon å forholde seg til i hvert land,
ble de stående utenfor. KFUK/M er som kjent slått sammen til ett forbund nå.
Historien viser, generelt sett, at langt de fleste bekymringer blir det ikke noe av. Korpsene ble også
med i NSF, med unntak av KFUK Totalt antall medlemmer i NSF ved stiftelsen var ca. 48000 og det
var 17000 medlemmer i KFUK i 1978.
I dag er det helt utenkelig å ha rene gutte- og jentegrupper. Husker starten i egen gruppe som var
ren guttegruppe. De ville ikke stå ved siden av jentene, ikke holde dem i hendene og det var
jentelus. I dag er det ingen som gjør noe vesen av det, tvert imot så krydrer det speiderdagen når
begge kjønn er representert.

Referat fra 2. kvartal 2018.
9 torsdager og dugnadsdager har vi hatt i 2. kvartal. Dette året har mange ekstra helligdager falt på
torsdager. I disse ukene har vi hatt 1 samarbeids og planleggings dag. 1 sommeravslutningstur og 7
dugnadsdager.
Planlagte prosjekter som registrering av alle blader fra KFUK-KFUM er ferdige og oppsatt i biblioteket.
Nå gjenstår dataregistreringen av bladene. Innkommet Gilde-materiell er vi godt i gang med, likeså er
oppsett av NSF og Speiderpikenes kretsleirer fra 1911 til 2018 snart ferdige. Deretter kommer
oversikten over alle landsleirer. Arbeidsledige blir vi heldigvis ikke.
Vi har fått forespørsel og svart ja til en ekstern utstilling til Varden menighets åpen dag i Varden
kirke til høsten. I september blir det dermed 2 eksterne utstillinger i løpet av en helg. 1. Varden
kirke. 2. Turistforeningens generasjonsløp rundt Mosvannet.
Vi har hatt en samarbeidsdag og hjelp fra Helen Nordland, K/M kretskontor, om merkesamlingen fra
KFUK-KFUM. Museet har mottatt mange av organisasjonens merker gjennom tidene og vi trengte
hjelp til å katalogisere dem.
Neste år er det 10 år siden speidermuseet ble offisiell åpnet. I den anledning vil vi markere året med
et jubileumsmerke som speiderne kan ta ved besøk på museet. Der blir i tillegg andre
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jubileumsinnslag gjennom året Vi håper også å kunne markere jubileet i de 4 numre av
museumsavisen i 2019.
Siste torsdag i mai fikk vi et nytt medlem i dugnadsgruppen vår. Velkommen til Tor Inge Berge fra
Madla speidergruppe. Kjekt du har lyst å bli med i arbeidet for speidermuseet.
Sommerturen vår til Gudrun på Fjøløy ble en herlig sosial dag. Vi nøt dagen fult ut med god mat, høyt
humør og som alltid, Bells oppfinnsomhet med lek og konkurranser. Takk til Gudrun som hadde stelt
alt til for oss og til dere alle for en uforglemmelig dag.

Torsdag 14 juni er siste dugnadsdag på
museet før alle tar en vel fortjent
innsats torsdag 16. august.
I dette andre kvartal er der gitt 581 arbeidstimer til museet.
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sommerferie, og så mødes vi igjen til ny

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. 1400. Velkommen!
Inngangsbillett:
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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

6

