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Natten som aldri blir glemt
Aldri er en konge noensinne blitt født under så enkle og fattigslige forhold som
da Jesusbarnet kom til verden i Betlehemsstallen julenatt. Men samtidig er
heller aldri noen konges fødsel blitt kunngjort på en mer enestående måte, enn
da engleskaren brakte den gledelige nyheten ut til hyrdene på marken utenfor
Betlehem.
Og så spør vi oss undrende: Hvorfor måtte Jesus bli født på denne måten? – Vi
vet at Gud alltid har en særlig hensikt med det han gjør, og slik er det også med
julen.
For det som Gud ga oss julenatten, det er ikke en nyhet som vi skal ta imot bare
med våre ører og vår tanke, - nei det er et budskap som Gud vil gi oss aller
dypest inne i hjertet vårt!. For det er budskapet om hvor høyt Gud elsker oss.

Julenattens evangelium forteller at Gud ga oss det dyreste han overhode kunne
gi oss – sin sønn Jesus!
Så opplever vi da at Guds engler fant fram til noen fromme menn som både
hørte budskapet og tok imot det, så de straks sto opp og gikk av sted for å finne
Jesusbarnet. Og krybben i stallen som barnet lå i – se den var nettopp
kjennetegnet de fikk av englene, på at det virkelig var Jesusbarnet de skulle få
se – han som skulle bringe Guds frelse til menneskene.
Det er denne vandringen som hyrdene foretok den gang, som vi vil gjøre hver
julekveld i hjertet vårt. Også vi vil finne fram på ny til Jesus-barnet, ta imot det
som Guds største gave og tilbe det:
Å dra oss ganske til deg hen,
du store, milde sjelevenn,
så vi i troen favner deg
og følger på din himmelveg!
Da vet vi at vi får en glad og velsignet jul og det ønsker vi av hjertet for hver
især!
(Sakset fra Speideren julen 1961)

Også et juleønske
Nå er den store dagen her.
Om noen korte timer
vi tenner våre juletrær
mens kirkeklokker kimer.

For nå er julekvelden her
og glemt er hele strevet.
Snart stråler tusen juletrær Og det er godt å leve.

Nå har vi vasket hver en krok
og bakt den siste kaken
og kjøpt den aller siste bok
og pusset julestaken.

Og morske menn som brummer sint
når de fikk dunk i magen
i kampens hete, går omkring
Og smiler hele dagen.

Nå har vi sendt de siste kort
til kjente og til kjære,
og det som ikke nå er gjort,
det lar vi bare være.

For nå er julekvelden her.
Sant nok, det var på tide!
Og alle mennesker jeg ser,
Er smilende og blide! (Pus Brodahl)

Vesterlen Speidermuseum blir til

Ideen til speidermuseet hadde sin spede start i 1980
årene. Svanhild Eilertsen, fra Hinna speidergruppe og
jeg, Egil Bjelland, fra 2. Stavanger speidergruppe
hadde opp gjennom årene samlet mye gammelt
speidermateriell. Vi mente at speidersaken burde
komme mer ut til befolkningen og dagens speidere.
Derfor tok vi initiativet til en «speiderside» i
Rogalands avis, og denne siden hadde avisen en gang
i måneden i flere år.
Svanhild og jeg sto for mange speiderutstillinger ved arrangementer som Vesterlen krets og
Stavanger speiderne hadde.
Tanken om en fast utstilling av
speidersamlingen vokste fram. Vi
arbeidet videre med denne tanke og
etter hvert ble den presentert for
kretsstyret i Vesterlen krets. Styrets
innstilling til et speider museum var
meget positiv
Her fra en utstilling i Stavanger kulturhus
I 1993 kom der i stand en avtale mellom Vestlandske skolemuseum på Kvalaberg skole og
Vesterlen krets. Kretsen fikk midlertidig disponere et klasserom til utstilling av kretsens
speidersamling. Samlingen fikk navnet «VESTLANDSKE SPEIDERMUSEUM» Vårt håp om at de
to museer kunne inngå et framtidig samarbeide var stor. Speidersamlingen var åpent hver
søndag på samme tid som skolemuseet hadde sine åpningstider. Der var alltid flere
speiderledere til stede for omvisning. Samarbeidet fungerte meget godt i ca halv annen år.
Skolemuseet skulle utvide og da kunne kretsen ikke få disponere klasserommet lengre. Alt ble
pakket ned og det ble oppbevart dels hos Svanhild, hos Egil og på kretskontoret, der lå det
nedpakket i vel 12 år.
Kretsen var hele tiden på let etter egnede lokaler. Forslagene var mange gjennom de 12
årene. Her kan jeg nevne noen: Den gamle trafostasjonen i Hillevåg, her var der ikke lys,
varme eller vann. Stedet var sentralt og spennende. Det var bygget av tyskerne under krigen
og senere brukt som arkivplass for Hetland kommune. Vi fikk også tilbudt leie av et eldre
beboelseshus i Mississippi skogen på Stokka, oppussing ville bli dyrt. Hansson minne på
Tjensvoll var også en mulighet. Ingen av de forslagene var ideell til vårt bruk.
Nytt håp for et speidermuseum.
I 2006 fikk kretsstyret et tilbud av Sola kommune. Våganes idrettshus, Røyneberg. Andre
etasje var ledig. Første etasje disponerte Våganes fotballklubb. Idrettshuset

eies av Sola kommune. Andre
etasje, et rom på 208 m2 stod
tomt og uferdig. Vegger og tak
bestod av ubehandlet
gipsplater, gulvet av dels tre og
betong også ubehandlet, under
skråtaket var der ikke lagt
gulvflater. Vesterlen krets fikk
avtale om gratis bruk i 10 år
mot å innrede lokalet.
Kretsen oppnevnte et
midlertidig styre med Trond
Austad som kretsens
representant, i tillegg Odd
Westersjø og Egil Bjelland.
Første prioritet var en trapp opp til andre etasje. Denne ble bygget utvendig på nord siden av
bygget. Kretsen stod for utgiftene og arbeidet.
Odd hadde fagkunnskapen og laget tegninger over innredning av selve 2. etasje. Da
tegningene var godkjent av krets og Sola kommune kunne vi starte opp med selve
oppbyggings arbeidet. Her var det igjen Odd som stod for snekkerarbeidet. Etter rominndelingen var klar skulle alle gipsplater sparkles og pusses 2 ganger før
maling. Flere speiderledere, speidere fra 2. Stavanger speidergruppe,
familie, venner og mange flere ble med og hjalp. Kretsen opprette
andelsbevis som private, speidere, speidergrupper, Gildegrupper og OGgrupper kunne kjøpe. Det ble en god støtte til økonomien ved oppstart av
museet og det fungerer stadig. Hvert år kommer der inn støtte i form av
kjøpte andelsbevis, som vi er meget takknemlige for. Under opparbeidingen
av lokalene hadde vi stort problem med strøm og vann!!! Vi måtte bære vannkanner opp for
å kunne bruke vann. Strøm var provisoriske arbeidslys, Toalett var et campingspann under
skråtaket. Vann inn/ut og delvis strøm kom på plass desember 2007, siste rest av strøm ble
godkjent i 2009 rett før åpning av museet.
Den 4.12.2008 avsluttedes oppbyggingen, selv om deler av strømmen gjenstod. Da ble der
visning og orienteringsmøte for kretsen og alle som hadde bidratt med dugnad. Etter godt 2
år var vi kommet så langt at selve arbeidet med speidermuseets utstilling kunne begynne.
Kretsen var ivrige etter å få fastsatt en offisiell åpningsdag. I slutningen av februar 2009 hadde
utstillingen tatt så pass form at vi kunne fastsette den offisielle åpningsdato som ble den 3.
juni 2009 klokken 18,00. Tallene 3 – 6 – 9 ble da i ettertid tall som ble brukt i mange
sammenheng.

Navn – logo – informasjon – registrering - reglement
Under selve det praktiske arbeidet med oppbygging av museet spant jo
tankene videre. Jeg snakket hver uke med Svanhild så hun, i tankene, kunne
følge med i arbeidet. Vi kunne ikke bruke det opprinnelige navn: Vestlandske
speidermuseum, nå hadde vi ikke noe med skolemuseet å gjøre. Vi ønsket at museet skulle
være for alle speidere her på Vestlandet. Da vi så fikk stedet i Sola nær Hafrsfjord som var det
Vestre len da Norge ble samlet til et rike, ja da ble navnet ikke så vanskelig. Vi foreslo at
museet skulle hete Vesterlen Speidermuseum. Navnet ble godkjent uten motstand fra
kretsstyret. Deretter kunne jeg få tegnet logoen ferdig. Penger til stempler m logo, til skilt på
huset og løse skilt, til oppslagskasse utvendig, til museums banner og flagg ble alt sammen
betalt i form av pengegaver fra museumsvenner. Vi måtte også ha en informasjonsfolder å
dele ut når vi fikk besøk. Den utarbeidet Svanhild og jeg i samarbeid. I dag finnes folderen på
norsk, engelsk og tysk.
Museumsgjenstander strømmer inn.
Jungeltelegrafen er som kjent ofte meget aktiv. Allerede under
arbeidet med sparkling og maling strømmet
museumsgjenstandene inn. Vi plasserte dem i kasser under
presenninger midt i museumsrommet. Esther ble etter hvert litt
stresset av all støv og de flotte speidertingene som bare stod
der. Hun klaget sin nød til Mossiken OG gruppe og de startet den
første registrerings gruppe i museet. Da måtte vi ha en
registreringsnøkkel for å katalogisere alt vi mottok. Det ble noen
timer med min datamaskin før jeg hadde noenlunde planene
klare for en måte å registrere på. Der var ingen database som passet for oss. Derfor måtte vi
ha kontakt med en datakyndig person som kunne si om skjemaet mitt kunne brukes i en
kommende database. Denne personen ble yngste sønn Helge. Han laget en database som i
ettertid er utvidet noen ganger etter som vi har anskaffet nye datamaskiner. Da vi i 2009
hadde den offisielle åpning var der allerede registrert vel 1000 gjenstander i basen.
Provisoriske omvisninger.
Speidere, ledere, OG speidere og andre interesserte hadde lyst å se museet ta form, så vi
hadde omvisninger og museumsinformasjoner hvor gjestene måtte trø over malespann og
pussemaskiner. De så at her trengtes hjelp. De tilbød sin hjelp og det ble første kimen til den
flotte dugnadsgruppe museet har i dag.
Den 3. juni 2009.
Den offisielle åpningsdagen. Det var nesten uvirkelig – endelig hadde Svanhils og min drøm
gått i oppfyllelse – vi kunne åpne et speidermuseum på Vestlandet. Det var sol og glede over
dagen.

Svanhild klippet snoren foran trappen opp
til museet og alle gjestene strømmet inn. Vi

ble nærmere 60 personer med smått og
stort.
Blant
alle gjestene
har jeg lyst å
nevne noen:
mitt forbilde av en speiderleder Per Øveland Nielsen,mine
museums lærere og leder Niels Høymyr, Jan Selvikvåg fra
skolemuseet og kultursjef i Rogaland fylke Roald Håland som var
min tidligere sjef, Wilhelm Retz junior kom og hadde med seg
gaver i form av speidergjenstander som hadde tilhørt onkelen,
Wilhelm Retz senior, Disse gjenstander kan vi nå vise alle som
besøker museet.
Vi hadde en enkel servering i form av champagne brus og
småkaker. Det hadde seg slik at dagen før åpnings-høytideligheten
kom eiendoms avdelingen i Sola kommune og gav ordre om å
stenge museet. Hus grunnen hadde seget og vann og
kloakksystemet i huset hadde skilt lag. Vi fikk nådigs lov å holde åpent mot ikke å bruke vann
inn og ut. Det hadde vi lang erfaring med fra oppstart så den lovnaden var enkel. Dermed ble
åpningen den 3. juni 2009.
Nå har vi i 2019 markert våre første 10 museums-år med forskjellige aktiviteter. På museet har
flere nye utstillinger kommet til. Mange speider-grupper har besøkt museet og ivrig jobbet med
jubileumsmerket. Vi har hatt jubileumstur til Rott. En takk til Tananger sjøspeidergruppe for
transporten til Rott med «Makrellen» - det var en kjekk opplevelse. Nå ganske nylig har vi hatt
en enkel markering på museet for museumsvennene. Jubileumsåret 2019 ble et travelt og kjekt
år.
Når jeg nå tenker tilbake, på disse årene fra vi startet, er det med TAKK til alle som hjalp med alle tunge
løft og alle som hjalp med et fantastisk humør og alle med økonomisk bidrag, med praktisk arbeid og
gode råd fra et støvfylt lokale som nå er blitt mange flotte museumslokaler. Fra første omvisning, hvor
vi måtte trø over malerspann til i dag hvor vi kan vise utstillinger med mange speiderhistoriske
gjenstander – bilder – illustrerte hendelser og mye, mye mer. Dette har kun vært mulig grunnet ivrige
medarbeidere som har møtt hver torsdag og jobbet for museet.
HJERTELIG TAKK ALLESAMMEN. Jeg håper at museet kan leve videre og stadig utvide og fortelle om
speidingens handlinger og historie som er langt over 100 år. Hermed ønsker jeg alle speider- og
museumsvenner en Gledelig Jul.
Egil Bjelland.

På jubileumsfesten 26. november, viste Hallvard Slettebø et frimerke fra da speidingen var
100 år. Helen Sola Norland kjente med en gang igjen jenta Eline Marie. Hun er nå styreleder i
WAGGGS i Europa. Valgperiode 3 år og hun er nå i sitt første år. Veldig kjekt!

Saman med naturen!
Haugaland KFUK-KFUM-speidere og Rogaland KFUK-KFUM-speidere skal sammen skape en fantastisk
kretsleir for speidere i alle aldre.
Tid: 1.-7. august 2020
Sted: Bjerkreim kommune.

Kretsstyrene i begge kretsene har oppnevnt Johan Andreas Håland Thorkaas som leirsjef for kretsleir
2020. Johan Andreas har nyttig erfaring fra ulike leirkomiteer. Med sin bakgrunn fra kretsstyret
i perioden 2019 –2021 er han godt kjent med organisasjonen og med kretsens vedtatte strategi.
Vi har spurt Johan Andreas om hva som er hans motivasjon for oppgaven:
"Jeg har lyst til at kretsleir 2020 skal være et arrangement der alle som er deltakere, og stab skal ha
det kjekt, før, under og etter leiren. Vi skal utfordre unge til å ta på seg oppgaver med ansvar de kan
vokse i. God stemning trumfer teknisk avanserte løsninger, intenst program, kompliserte middager,
og store sceneproduksjoner.
Det viktigste er at det er kjekt, for hvis ikke er det jo ikke så er det jo ikke speiding."
Litt om leirens satsningsområder:
Naturen
Naturen, klima, og miljøet. Vi må ta vare på vår klode og både i planlegning og gjennomføring av leir
og program. Vi må spille på lag med naturen. "Reduser, gjenbruk og resirkuler" er et sentralt mantra
gjennom planlegning og gjennomføring. Vi må være klare på at vi skal ta vare på Guds skaperverk.
Patruljesystemet
Patruljesystemet er ikke ÉN måte å drive speiderarbeidet på, det er den eneste. Patruljesystemet skal
være gjennomført fra bunnen av organisasjonen, og da selvfølgelig også i hovedkomitéen og resten
av leiren.
Samfunnsengasjement
Hvordan kan vi være med å påvirke i samfunnet? Hvordan er vi med å sette dagsorden? Hvordan bli
hørt? Hvordan gjøre en forskjell? Hvordan foregår politikken? Hva er en saklig debatt?
Medmenneske
Hvordan være et medmenneske? Hva kan jeg gjøre for å ta vare på andre? Vi lever i et samfunn som
går raskere og raskere, hvordan ser jeg min neste? Kan jeg være en barmhjertig samaritan?

Speidermuseet har rundet de første 10 år og ser fram til de neste
Selve stiftelsesdagen er 03.06.09 (som også står på merket, men som vel få av oss hadde lagt merke
til). I juni var vi på et flott, men kjølig besøk på Rott. 26. november inviterte vi til samling i «storstua»
på Røyneberg. Dugnadsgjengen hadde pyntet lokalet flott og de 34 gjestene var imponert over hvor
flott det var blitt – noen hadde faktisk ikke vært der på mange år og visekretsleder i KM hadde aldri
vært der. Noen påmeldte var blitt syke (sånn må man regne med når man eldes).
Som seg hør og bør, ble jubileet åpnet med flaggutfoldelse før Egil Bjelland fikk ordet og kunne
fortelle om den spennende tiden fra de startet og alt arbeid som ble lagt ned, hvordan alt har utviklet
seg gjennom årene, redsel for at vi kan bli kastet ut, hvor mye vi egentlig har som ikke vises, som
ligger på lager, om ting som må registreres. Han berømmet også speidergrupper som kommer på
besøk og dugnadsgjengen m/ koselige kaffepauser hver torsdag. Selv har Egil vært primus motor
gjennom alle disse årene og han og Esther gjør en formidabel innsats for museet. Hva skulle vi vel
gjort uten dem? Anne Brit Egeland hadde laget en prolog til festen, med mange små og store
hendelser opp gjennom årene.

Vesterlens kretsleder Tor Børge Salvesen gratulerte fra kretsen og kunne overrekke et kartskap som
har vært et stort ønske fra museet. Oppi der skal vi ha merker fra leirer, grupper, kretser, forbund.
Fantastisk og vi takker så mye. DL Ivar A Nøttestad fra Vesterlen og Helen Sola Norland fra Rogaland
krets var også tilstede.
Hallvard Slettebø, tidligere Egersund-speider, nå bosatt i Stavanger og en entusiastisk
frimerkesamler/filatelist og også premiert for beste samling speiderfrimerker, fikk så ordet og viste

frimerker og postkort fra opp gjennom årene og også fra landsleiren i Stavanger i 2013. Tror alle var
imponert og syntes dette var et flott innslag. Vi fikk en gave fra han. En skjærebrett fra KFUM’s
kretsleir i Suldal i 1971 noe vi takker for.

Esther kunne fortelle om så mangt fra museets historie, alle dugnadstimer, alle de hyggelige
speiderne og lederne som hadde vært på besøk, om slit og strev, men også om gleder og det å føle å
ha oppnådd store ting. Hun fortalte om utveksling med andre museer i Norden og spesielt Danmark;
om digitalisering av museum (ønsker vi det?) og ønsker å få flere til å delta på dugnader. Trenger ikke
være hver uke. Spesielt representanter fra KM – det er ofte vanskelig for oss fra NSF å gjenkjenne
merker og gjenstander. Esther har en glødende interesse for museet.
Tidligere kultursjef i Sola, Fred Roland, hadde også et innlegg. Det var han som i sin tid hjalp til med å
få museet til Sola. Kaffe og god kringle ble også servert. Sang og trekning av inngangsbillett der flere
vant flotte azaliaer og, som alltid på et speiderarrangement, avsluttet vi med å rulle inn flagget og
synge speiderbønnen.
Lovise

4. Kvartals rapport 2019
Jubileumsåret går mot slutt mange tanker passerer, først og fremst glede over disse 10
årene med museumsarbeid. Drivkraften i arbeidet er så absolutt det sosiale og
samarbeidet i dugnadsgruppen. Likeså besøkende av speidergrupper, enkelt personer
som kommer inn om museet på dagtid, OG – grupper og andre interesserte som ønsker
en omvisning og informasjon. I 2019 har vi hatt et samlet besøkstall på godt 350
personer. Det ble et travelt og meget spennende år.
Det har blitt mange milepæl i museets historie, her kommer noen oppramsinger
* Svanhild Eilertsen ivret meget for et informasjons-blad for museet. Den første
museumsavis kom ut 4 kvartal 2009. Fra da og til 4 kvartal 2019 har vi gitt ut 39 intern
aviser. Vi har hatt artikler om museet i 6 lokal blad . Nordvesten, Morte pumpen, m fl.
*Databasen startet vi opp i 2008 med 2 givere: Svanhild og Egil. I dag har vi 152 giver
nummer og ca 7000 gjenstander registrert i databasen. Alt registreres for hånd og
legges derfra i databasen. Ved årsslutt har vi rundt 2.500 gjenstander klar for data.
Registreringsnøkkel og registreringsskjemaet vi bruker er selvkomponert og kom i
2007, utbedret 2 ganger sist i 2011.
* Logo, stempel, flagg, vimpler og Info skriv var på plass i god tid til åpningen i 2009.
I dag har vi Info-skriv på norsk, tysk og engelsk.
* På forespørsel kan vi tilby ambulerende utstillinger. Gjerne i forbindelse med
markeringer av speidergruppers jubileum, kretssamlinger, eller annen markering. I
disse 10 årene har vi deltatt på 12 slike. Vi har 35 forskjellige speider drakter fra alle
forbund til utlån. Draktene har vært i bruk mange ganger til filminnspilling, jubileums-markeringer, bydelsfest, 17. mai parader, mannekeng m.m.
* Museet er medlem i: Nordiske F.D.F. og Speidermuseers sammenslutning. Hvert
annet år er der nordisk konferanse. Disse avholdes på skift i de enkelte landene. Vi
deltok første gang i 2013.
Museumslokalet i dag har fått flere nye innslag. Andre innslag har fått ny ansikt.
Stavanger hadde speidere så tidlig som i 2011. Derfor har vi en del hundreårige grupper
i dag. Frem over ønsker vi å hedre disse grupper i utstillingen vår. Vi presenterer
gruppene med jubileumslogo, stiftelses dato og årstall,
kort historikk og gruppebilde. Neste år får vi også
Strand/Jørpeland med på oppsettet da de blir 100 år i
2020. De er også den ene av gruppene som vil presentere
seg i en av montrene på museet. Deres presentasjon vil bli
å se fra januar til juni. Den andre gruppe som vil
presentere seg i samme periode er Gand KFUK/KFUM
speiderne. Vi gleder oss til å vise deres presentasjoner.
I flere år har dette praktverket i makrame og
skinnarbeid «Speiderloven» stått på lageret hos oss. Det
ble laget av Gudrun Håland og har dekorert en vegg på
Blåhaug. I tidens løp hadde det gått i stykker og fått en
del skader. Nå har Gudruns sønn og Egil i samarbeid
reparert ramme og skinn og verket dekorerer nå en vegg
på museet.

Nytt ansikt har speideridealene fått, vi presenterer Lov, løfte, valgspråk og
Speiderbønn fra 1911 og omskrivninger frem til dagens lov og løfte. Speiderbønnen har
den samme tekst i dag som i 1911 da Møller Gasmann skrev den. Bønnen fikk ny melodi
i 1914 og den melodien brukes ennå i dag.
Tenkedag og St Georgs dag har fått sine utstillinger med bilder tekst og logo.
Sjøspeidergruppene i kretsene blir presentert i utstillingen om Sjøspeider arbeidet.
En dag i høst fikk jeg spørsmålet: Vet du hvor mange speidergrupper som fantes i
«Speidergadå» i Stavanger i 1920 årene?
Mitt svar-spørsmål ble: Hva er navnet på den gate? – BERGELANDSGATE -. Da
skjønte jeg bedre spørsmålet. På museet presenteres nå disse speidertropper – som
det het i de årene – Troppene i «speidergadå» var: * Misjonsselskapet – Totalen –
Metodistkirken - Baptist-speiderne – Adventist-speiderne – Frelsesarmeen og Blå
kors-speidere. I Museets utstilling finnes informasjon, bilder m.m. fra alle disse
grupper.
Dugnadsgruppen tar fra 12.12. juleferie. Vi er tilbake igjen torsdag 9. januar 2020.
---------------------------------------------------Verdens beste Pepperkaker.
500 gram smør
500 gram sukker
250 gram sirup
Dette varmes til kokepunktet og så i røres:
150 gram grovhakket sukat
125 gram grovhakkete mandler
25 gram kanel
7 gram nellik
15 gram pottaske utrørt i litt lunket kokt vann
Når deigen er vel avkjølt innblandes 1 kg hvetemel.
Deigen formes deretter til tykke pølser som ligger kaldt natten over.
Skjæres neste dag i tynne, tynne skiver som stekes lyse brune.
Denne Pepperkake oppskrift ble brukt i 1950 årene i Bell sin OG-gruppe.
Det er Anna Løge -Holm sin oppskrift og det var fast før jul tradisjon i gruppen å bake
disse pepperkakene. Vi antar at oppskriften er like velsmakende i dag som i 1950.
Med dette ønsker vi, i dugnadsgruppen, alle bladets lesere en Gledelig Jul. Vi takker
for året som med gode minner går i minneboken og sier velkommen til 2020.
Egil og Esther

Har du lyst å støtte jentespeiderarbeidet i verden?
På jubileumsfesten, fikk jeg et skriv fra Ingrid Lauvåsvåg. Hun er med i OB-PS (Olave Paden-Powell
Society) som er en støttegruppe for WAGGGS.
I 2019 holdt OB-PS en samling i Toronto, Canada, med 300 deltagere fra 24 land. Fra Norge deltok 8
personer.

Til sammen har OB-PS nå 1500 medlemmer fra over 60 land. Vil du bli medlem? Et medlemskap
koster £ 6.000 som en engangsavgift for et livslangt medlemskap. For personer under 35 år koster
det £ 1000. Beløpet kan fordeles over 6 år. Dette er en viktig inntekt for WAGGGS.
Neste samling blir i Bergen i 2020. Hovedtema på samlingen vil være klimautfordringene og
spennende foredragsholdere som Liv Arnesen og Kristin Halvorsen vil være tilstede. Det blir også
flotte kulturelle innslag. Dette skjer samme helg som NM i speiding i Bergen.
Er det ikke aktuelt for deg å melde deg som medlem av OB-PS, så er det flere andre måter å støtte
WAGGGS-arbeidet på. I forbindelse med samlingen i 2020, planlegger de å selge strikkeartikler til
inntekt for WAGGGS. Er du glad i å strikke, eller kjenner du noen som gjerne strikker, ber vi deg gå
inn på forbundenes / gildenes hjemmesider. Der finner du oppskrift/mønster til votter og grytekluter
med speidermotiv.
Dette er en fin og enkel måte å gi noe tilbake til WAGGGS, som et uttrykk for takknemlighet for alt
speidingen har gitt deg og oss gjennom årene. Ønsker du flere opplysninger, kontakt Bente
Amundsen MacBeath tlf. 90117316 bentemacbeath@gmail.com eller Ingrid Lauvåsvåg 91861776
https://www.wagggs.org/en/support-us/ob-ps/

Merkedatoer
11.10.03
25.10
18.10.82

Norges KFUK_KFUM-speidere stiftes
Fellowshipdagen – St. Georgsgildenes internasjonale festdag
Margrethe Parm (bildet) blir født. En av stifterne og første speidersjef
i KFUK
1911
Speiderbønnen og dyktighetsmerker presenteres første gang i
Speideren nr. 6 1911
31.10.12
Robert Baden-Powell og Olave Soames gifter seg.

14.11.14
15.12.09

1.Sandnes stiftes. Gratulerer med 105 år.
Norges første speidertropp, 1. Kristiania (NGSK) stiftes av Kristiania
Idrettsforening med Jens Sundberg Høynes som troppsleder
16.12.16
B.P. innkaller 200 speiderledere, lærere og andre i London for å
presentere sitt nye ulveprogram. Etter dette regnes dette som dets
startdato.
6.12.61
Hans Møller Gasman dør, speidersjef NSF 1920-1945
21.12.2011 Aud Mork Knutsen dør, bl.a. landssjef i NSPF 1965-1978
28.12.99
Pus Brodal dør, speidersangforfatter

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

