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«SPEIDING ER EGENTVIKLING»

Dette sa Svanhild Eilertsen fra Hinna speidergruppe da jeg intervjuet henne i 1996.
Svanhild var, sammen med Egil Bjelland, en av pådriverne for å etablere et speider-museum i
Rogaland. Det er i 2019 10 år siden museet ble offisielt åpnet, noe som vil bli markert med eget
merke, utstillinger og aktiviteter.
Her (noe omskrevet) fra intervjuet:
«jeg er egentlig en stille og blyg liten jente», sier hun, «men speidingen har utviklet meg til stadig å
ta nye sjanser og utfordringer og har utviklet meg som menneske. Jeg er fremdeles sjenert, men det
er på en annen måte. Vi har nok alle en liten gutt eller jente inni oss som er sjenert for å stå fram for
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andre, gjennom speiderarbeidet lærer vi å lede, vi «blir kastet ut på dypt vann» både titt og ofte,
men vi får en genuin utvikling som ingen andre organisasjoner kan måle seg med». Svanhild vil ikke
ta rosen for alt det arbeidet hun har nedlagt; prøver heller å skyve fram de andre, selv om vi vet
hvem som står bak.

Svanhild ble født i Romsdalen, men flyttet tidlig til Stavanger. Hun var gift med en sjøkaptein, Peter,
og sammen reiste de verden rundt i mange år. Sammen fikk de datteren Gunnhild. Hun bodde på
Hinna i et tett leder-miljø. Huset var stort og det måtte det være for det var både speidermøter og
lagringsplass der. Da hun døde, fikk museet kassevis med litteratur og tips.
Svanhild begynte som blåspeider i Hinna i 1931. Søsteren, Åslaug, var med å starte gruppen. Når de
skulle øve seg på surringer, brukte de rips- og solbærbusker etter beskjæringen. Rundt teltene
spadde de alltid grøftekant (det var nok regn da også!). Første leiren hennes var kretsleir til
Fjermestad i 1932. Hennes første landsleir var i Arendal i 1937. I 1940 begynte hun på Røde Kors
sykepleieskole. Det var forbudt med speiding under krigen, men i Bergen hadde de hemmelige
møter. Da Gunnhild ble stor nok til å begynne i speideren, meldte Svanhild seg inn i Hinna OG, men
hadde fremdeles mange og lange turer til sjøss.
I 1960 startet speidingen for fullt. Begynte på et brevkurs i meisearbeid hvor det endte med at hun
måtte gjøre kurset ferdig selv. Det ble til slutt en Håndbok i Meisearbeid som kom ut i 1965. Da
hadde hun jobbet som meiseombudsmann sentralt i NSPF fra 1961. Det var en travel, men morsom
tid, spesielt fordi barn strømmet til for å bli speidere og de måtte opprette mange, nye enheter. I
1963 ble f.eks. Hinna delt i 3 flokker, 3 tropper pluss Vaulen 1. Senere kom Vaulen 2 og Forus filial
av Hinna 1967 (ble egen gruppe i 1971). Svanhild hjalp til overalt; til og med i Tananger var hun med
å starte opp jente-speidingen. «Overalt» der det var ledermangel, trådde Svanhild til. Andre ledere
ble syke, de skulle ha barn, de fikk en uholdbar arbeidssituasjon. Svanhild gikk da inn og overtok
funksjonen, enten det var meisemor eller gruppeleder eller både og. Hun ville ikke at noen grupper
skulle legges ned.
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Som den første i Nord Rogaland krets gjennomførte hun Trekløvertreningen i mai -64 og i 1965 ble
hun opptatt i Trekløverlauget i Bergen. Travle år, for det kunne bli både 5 og 6 faste enhetsmøter i
uka uenom utallige komitèmøter, visekretsleder og ombudsmøter. Hun var visekretsleder i mange
perioder, nesten uavbrutt kretsstyremedlem fra 1971-74; varamedlem i hovedstyret med fast
møteplikt.
I 1968 gikk hun av som ombudsmann og meldte seg på kurslederkurs i Østmarka. Siden ble det
hundrevis av kurs i alle mulige kategorier og under mange, primitive forhold og omstendigheter.
I 1973 ble hun valg til kretssjef i Nord Rogaland. Samme år var det landsleir i Alvdal der hun hadde
ansvar for PR-avdelingen.
Hun var redaktør av «Blekkspruten», kretsens egen avis. Hun var også med i redaksjonen av
«Speiderpiken» og hun og mannen ble med i St. Georgsgildene i Sandnes i 1969-70.
I 1976 var hun reiseleder til Our Chalet.
I 1986 ble hun, sammen med Egil Bjelland, PR-komitè i Vesterlen. Hun var også med å starte
speiderarbeid på Finnøy. I 1992 ble hun æresmedlem i Hinna speidergruppe og fikk NSF’s
hederstegn. På alle kretsleirer var hun med i stab og på Åpta i 1977 var hun leirsjef.
1978 – hun ville så gjerne at den nye kretsen skulle hete Rogaland, men Vesterlen vant med en
stemmes overvekt. Hun begynte da i Utvalget for sosial tjeneste og arbeidet for at
funksjonshemmede skulle integreres i gruppene og at det skulle legges tilrette for dem på leirer.

Helt til det siste, var Svanhild levende opptatt av museet og var flere ganger på besøk. Dette var
hennes og Egil sin store lidenskap.
Svanhild var opptatt av å hjelpe. Var det en gruppe, en leder, en nabo som trengte hjelp, da var
Svanhild der. Diktet nedenfor betydde mye for henne og er egentlig Svanhild i et nøtteskall.
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People need people and friends need friends. And we all need love for å full life depends
not on vast riches or great acclaim, not on success or on worldly fame. But just in knowing that
someone cares and holds us close in their thoughts and prayers. For only, the knowledge that we’re
understood makes everyday living feel wonderfully good.
Svanhild døde høsten 2011, over 90 år gammel.

HISTORIEN OM DE FIRE ADVENTS LYSENE..
Fire lys brant på adventskransen. Det var helt stille, så stille at man kunne høre lysene snakke til hverandre.
Det første lyset sa: «Mitt navn er fred. Jeg skinner klart, men menneskene vil ikke ha fred, de vil ikke ha
meg.» Lyset ble mindre og mindre, til slutt sluknet det helt.
Det andre lyset sa: «Mitt navn er tro. Men jeg er blitt overflødig. Menneskene vil ikke vite av gud lenger. Det
er meningsløst at jeg brenner.» Så sluknet det andre lyset.
Bedrøvet og med lav stemme sa det tredje lyset: «Mitt navn er kjærlighet. Jeg eier ikke lenger kraften til å
brenne. Menneskene overser meg. De ser bare seg selv og ikke de andre som de skulle elske.» Også det
tredje lyset sluknet.
Et barn kom inn i rommet, så på lysene og sa: «Dere skal da lyse og ikke slukne», med øyne fulle av tårer. Da
hørtes plutselig stemmen til det fjerde lyset: «Vær ikke redd! Så lenge jeg brenner, kan vi tenne de andre
lysene igjen. Mitt navn er håp.»
Og barnet tok en flamme fra håpets lys med en fyrstikk og tente alle de andre lysene igjen..
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Gratulasjoner går denne gang til 2. Sandnes Sjø som feiret 60 års
jubileum 11. november.

3. november 1920 ble Norges KFUK-speidere stiftet.

Speiderbønnen og dyktighetsmerkene presenteres første gang i
Speideren nr. 6 1911.
Nytt speiderløfte vedtatt

Speidertinget NSF har vedtatt et nytt speiderløfte. Det nye løftet lyder «Jeg lover etter
beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.»

4. januar 2019 kl. 1230 blir det en enkel seremoni på Eiganes kirkegård inngang visa-vis skipper Worse på Ledaal i anledning Solveig Bergslien som ville ha fylt 100 år.
Speiderne har reist en støtte til minne om hennes innsats i krigen. Familien til
Solveig Bergslien er invitert. Det blir en enkel lunsj rett etterpå på Skipper Worse
som kretsen spanderer.
Håper du kommer.
Påmelding til Else Karin Bjelland 95110278
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Nytt speiderstyre på plass

Speidertinget valgte 3. nov. 2018 et nytt speiderstyre. Det blir ledet av
speidersjef Håvard Djupvik.
I det nye styret har speidersjefen med seg visespeidersjef Birgitte Schiøll Heneide (39)
og styremedlemmene Ane Nørstebø Laache (25) fra Nedre Buskerud krets, Eirik Ulltang
Birkeland (26) fra Sogn og Fjordane krets, Ole Christian Wigestrand (30) fra Vesterlen
krets, Peer-Johan Ødegaard (43) fra Salten krets og Silje Kroken (22) fra Oslospeiderne.

Landsleir 2021 blir i Indre Østfold
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På Speidertinget på Hell ble det offentliggjort at neste landsleir skal
arrangeres i Indre Østfold. 10 000 speidere vil sommeren 2021 bygge sitt
eget samfunn i på jordene ved Korsgård i Askim.
Både Bamble, Farsund og Fredrikstad var med i vurderingen som gode kandidater, men
etter en samlet vurdering av en rekke kriterier, og befaring på de aktuelle leirstedene,
ble jordene i Indre Østfold valgt.

Referat fra 4. kvartal 2018.
Alltid når denne siste rapport skal skrives går tankene til alle aktivitetene og oppgavene vi
har jobbet med på museet og det føles som tiden går fortere år for år. Det er jo heldigvis et
positivt tegn. Lysten driver arbeidet og tilleggs gevinsten er det sosiale samspillet i
dugnadsgruppen.
Nye elementer i utstillingen er kommet på
Historiske diplomer fra speidingens tidligste
andre sjeldne diplomer er kommet i rammer
faste plass på veggen.

plass.
år, og
og fått

Oversikt over landsleirer i regi av NSF fra 1911
2018 er kommet på plass. Likeså kretsleirer for
Rogaland krets av NSPF og NSGF i Vesterlen

til
krets
og Landsleirer i regi av
Norges KFUK – KFUM
speidere er ført opp. Det har
vært en kjekk og veldig
tidkrevende oppgave. Men
nå kan speiderne finne alle
leirene de har deltatt på og
likeså få en oversikt over
hvor
mange
leirer
som
har

vært avholdt gjennom tidene.
Det er alltid spennende for speiderne å finne egen logo og
aktiviteter de har deltatt på når de besøker museet. Alle
grupper i Aftenbladets øks har fått sin plass i utstillingen.
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vinner

Fra nyttåret vil vi i samarbeid med gruppen, presentere 2 speidergrupper hvert år på
museet. Første gruppe blir 1. Sola speidergruppe som har feiret 70 års jubileum i år. Denne
gruppen har allerede fått mye på plass, men mere kommer etter hvert.

Neste gruppe blir en NSP
gruppe. Utstillingen for denne
vil vi starte på i januar.
Monteren med speiding under okkupasjonstiden i Norge har også fått tillegg.
I år, som alle år tidligere, kom Fredslyset til Stavanger og Speidermuseet rett før
1. søndag i advent. Mange grupper har hentet flammen for å kunne bruke den i
egne grupper og deres advents arrangement.
På Speidermuseets julemøte gleder vi oss til å høre hva Hallvard Slettebø kan
fortelle oss om frimerker og speiding. I anledning dette tema har vi satt opp en
enkel utstilling over det museet har av speider frimerker. Det blir interessant å få
en tilbakemelding fra en ekspert.
Alle har produsert og bidradd med gevinster til juletombolaen, så nå er det bare
to dager som står i «juletegnet» igjen for dugnadsgruppen før vi kan ønske hverandre en
GLEDELIG JUL.
Samtidig ser vi fremover og ønsker velkommen til 4. januar 2019 kl. 1230 til en enkel
seremoni på Eiganes kirkegård (se annonse annet sted i bladet) . Dette møte til minne om
Solveig Bergslien som da kunne blitt 100 år. Speider veteraner i Vesterlen krets
speidervenner ønsker alle interesserte velkommen til museet til en kopp kaffe m vafler og
hyggelig samvær.
I 2018 har dugnadsgruppen gitt vel 2000 dugnadstimer til museet. Alle timene og arbeidet
viser igjen i nye utstillinger og den personlige gevinster er et fantastisk samhold i gruppen.
Gledelig Jul til dere alle og PÅ GLAD GJENSYN I 2019.
Esther.

EN FREDSLYSSANG
En flamme tent i Betlehem har brent i tusen år.
Og her i dag vi tar den frem: en drøm for verden vår.
Den samme flamme brenner nå og spres fra sted til sted
i håp at alle men’sker må bli satt i brann for fred.
Må vi bli tent av fredens glør, tross vår forskjellighet:
en vakker flamme, mild og skjør, et lys for evighet.
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Julesamling på museet
Torsdag 6. desember var store og små invitert til en førjulsamling på museet. Dette
er noe vi har arrangert årlig og det er gledelig å se de som kommer igjen, år etter år.
Reidun Egeland hadde lovlig grunn til ikke å komme, da hun ble 80 år samme dag; vi
gratulerer! Hallvard Slettebø var spesielt invitert denne ettermiddagen. Han har trådd
sine barnesko i 1. Egersund, men har lengre fartstid i Stavanger. Hallvard er en
lidenskapelig frimerkesamler og ikke hvilke som helst frimerker, men
speiderfrimerker og kort og hilsener fra all verdens land, leirer og jamboreer. Ved
hjelp av bilder, dro han oss gjennom en «reise» fra Baden Powell sine unge år som
militæret i Afrika til han, i 1907, gjennomførte verdens første speiderleir på Brownsea
Island. Det var et veldig interessant foredrag.
Samlingen ble ledet av Anne Brit Egeland. Fredslyset er i år på museet der grupper
og privatpersoner kan hente «en bit» av dette. Esther og Egil fortalte fra arbeidet på
museet gjennom år 2018. I 9 år har arbeidet blitt drevet med katalogisering og
samling. For tiden presenterer vi 1. Sola som hadde 70 års jubileum i år og vi vil ta
for oss 2 grupper hvert år. I den anledning var Harald Storlid, tidligere speider i Sola
tilstede og fortalte fra leir i 1954 i Tengesdal med masse regn (noe Hallvard kunne
konstatere) og solformørkelse. Sagevik var tropps-/gruppeleder og Harald hadde
hatt mange, kjekke år i speideren i Sola. Dessverre fikk han «bare» jenter og 1. Sola
hadde på det tidspunkt, ikke tilgang på jenter. Men han overrakte museet noen
klenodier og har lovet å skrive til oss (kanskje i nr. 1 2019?.
Det blew også informert om et arrangement som vil finne sted 4. januar 2019 i
anledning Solveig Bergslien som da ville vært 100 år. Se eget avsnitt. Også andre
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hilsener og praten gikk med liv og lyst godt akkompagnert av gode smørbrød, herlige
småkaker (fra Esther) og nydelig kake (fra Gro).
Vi har brukt å ha en storslagen basar pluss lynutlodning. I år ble det bare
lynutlodning og mange fine ting, både til store og små, ble loddet ut og de fleste vant.
Takk til dere som kom og tilbragte ettermiddagen med oss i dugnadskomitèen – vi
satte stor pris på det.

Torsdag 6.12.
Vel hjemme etter en hyggelig før-jul dag på speidermuseet. Takk til dere alle som kom og
var med å gjøre dagen så fin. Takk til Hallvard for ditt innlegg om speiding og
speiderfrimerker. Det var en «aha «opplevelse for meg. Heretter kommer jeg til å se på
frimerker med et annet blikk. Jeg har aldri tenkt over at et frimerke kan være en budbringer
med et bestemt budskap. Takk for «klenodier gaven», Den hadde vi ikke fått tidligere, nå vil
den pynte i vår pokal samling. Takk Harald for din interesse og besøk, som tidligere speider
i 1. Sola speidergruppe satte vi pris på din hjelp med merke til utstillingen. Takk for gaver til
museet, det er alltid kjekt å få gaver og spesiell slike vi ikke har mottatt tidligere. Det øker
museets rike samling.
Nå vil vi ønske alle museumsavisens lesere en:
GLEDELIG JUL OG ET LYKKEBRINGENDE NYTTÅR.
Egil og 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:
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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

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

