
Samling for komiteer og LGL 5.-6. Mars 2022 – en oppsummering 

Bolk 1 lørdag 

Åpning og velkomst. v/ Jan Petter (i Grys fravær) 

Vi begynte med Ukrainasituasjonen ved Bjørg Walstad. Hun 

oppfordret oss til å følge med slik at når vi gir hjelp er vi sikre på at det kommer fram. Både 

WAGGGS, WOSM og Norges speiderforbund (Flyktningehjelpen) gir god informasjon om 

hvordan bistand de får inn brukes. Bjørg m.fl. har fremdeles kontakt med speiderledere de ble 

kjent med da de var med å starte opp speiderarbeidet i Ukraina og Kyiv.  

Ole Harald Flåten innledet om kommunikasjon og markedsføring. 

Hva skal vi markedsføre? (hvem vi er og hva vi gjør – kan bare vise fram det vi 

allerede driver med)  Stor ulikhet i dagens gilder: sammensatt gjeng over mange år - 

vanskelig å komme inn som ny, gilder med medlemmer fra større områder. 

- Hvem skal vi markedsføre for?  (skal vi verve nye medlemmer eller skal vi gjøre 

organisasjonen kjent?)  Ulike målgrupper er: Dagens aktive speiderleder, tidligere 

speidere/ledere, speiderforeldre som selv har vært speidere, friluftsinteresserte uten 

speiderbakgrunn 

- Hvorfor skal vi markedsføre? 

Skal vi favne stort og bredt (fiske med trål) eller peile oss inn på enkelte vi ønsker å få med. 

Skal gildene være en organisasjon (forvalter av gildeverdiene og historien) eller en bevegelse? 

(samme verdigrunnlag men utvikling) 

Dagens speidere og speiderledere kjenner igjen ett speiderskjerf, men har ikke samme forhold 

til en blå genser.  

Profilering og markedsføring,  

Inger Merli viste bakgrunnen for profilarbeidet for ti år siden og hvordan resultatene hadde 

nådd fram og blitt brukt. Det vi har er fra 2011, hva har virket og hva vil vi endre? 

Idéer til endringer ble luftet og drøftet.  

Det nye medlemssystemet 

Hilde Haldorhamn viste det nye medlemssystemet og flere fikk hjelp til å logge seg inn. Det 

er ikke ferdig, send mail til Hilde med ønsker om innhold og hvis noe ikke fungerer.  

Mail sendes til alle gildemestere om kort tid. 

 

Walk and talk:  

Fredslyset, kan det inngå i programkonseptet vårt? Symbolikken i fredslyset er god, bør 

kanskje ikke begrenses til november og desember. Svært aktuelt i disse dager. LGL har tanker 

om å f.eks. lage en lykt som kan symbolisere fredslyset, selv om det ikke er «den rette» 

flammen.  



Gruppene skulle diskutere: Hvor kan vi se for oss at fredslyset kan brukes utenom 

lysmesser i kirken i adventstiden.  

Idéer ble produsert i gruppene og overlevert Fredslyskomitéen som arbeidet videre med det på 

eget komitemøte.  

«Leirbål» med div qvisser       ved Trond Walstad og Kristin  

 

Bolk 2 Søndag:  

Åpning v/Jan Petter  

Nye tanker om program. 

- Berit holdt et innlegg for alle i forkant av utvalgsmøte – og vi hadde 

«programstjernen» med oss inn i møtet.  Berit beskrev at hun og gildet hennes savnet 

når de var nye inn i gildebevegelsen og de hadde savnet et program. 

- Vi snakket litt om det Ole Kristian Apeland sa på sist inspirasjonshelg at «vi kan ikke 

selge noe som ikke er der» og det vi selger må være til stede.  

- Når så mange nye medlemmer som starter nye gilder savner et program – så er dette 

kanskje noe vi skal ta på alvor å jobbe mer med. 

 

Presentasjon av komiteenes eget arbeid på søndag. 

Kvernmokomiteen; 

• Byggesaken går sin gang. 

• Det ser ut til å bli brukbart utleie i 2022. 

• Regnskapet ser bra ut. 

• Fra 2022 er budsjettet delt i to – ett for drift og ett for investeringer. 

• For at Kvernmoen skal få mva-refusjon, må søknaden komme fra LGL og gjelde alt 

som ligger i LGL sitt ansvar. Kvernmoen kan ikke søke separat. 

• Forsikringen må oppdateres slik at den gjelder det som faktisk er på Kvernmoen. 

• Stømavtalen må gås gjennom. 

 

Internasjonal komite: 

• Pigeon Park brukes mye. Rike skoler betaler full leie, middelklassen halv leie og 

speidere fra slummen leier gratis. De har nå strøm fra solcellepanel finansiert fra 

Norge. 

• Bjørg Walstad er med i styret for Ambassadørane. 

• Frimerkebanken jobber trutt. 

• 26 repr. skal på Nordisk/Baltisk samling i Island. Inger Merli er med i Nordisk/Baltisk 

sub komité. 

• I 2023 er det Europakonferanse i Danmark. 

• Vedrørende situasjonen i Ukraina er det foreløpig best å sende penger. (Se under «Vi 

begynte med Ukraina …») Flere har kontakter til Ukraina fra den gangen 



Speiderpikenes Fellesråd var «faddere» for speiderforbund i Ukraina. Hva vi kan gjøre 

på sikt på vil vi komme tilbake til. 

• Støtte til Speideraksjonen. 

 

Fredslyskomite: 

• Linda Amundsen er kontaktperson til komiteen. 

• Komiteen ønsker å bli utvidet med ett medlem fra hvert av speiderforbundene. 

• På Inspirasjonshelgen ønsker komiteen å dele ut fredslys og ha noe aktivitet. 

• Noe vi kan gjøre akkurat NÅ! Er å tenne lys for Ukraina. 

• Det må jobbes mot speiderkretsene – ikke spørre OM vi kan komme på besøk, men 

NÅR vi kan komme på besøk. 

• Ideen om permanent Fredslys på Kvernmoen må utvikles. 

• Hjemmesiden til fredslyset må oppdateres. 

• Fredslyset må få sin naturlige plass på leirer. 

• Det må arbeides for å få flere faste plasseringer for Fredslyset. 

• Jobbe videre med ideene på de gule lappene fra Walk and talk. 

 

Program og profilering:  

• Jobber mot inspirasjonshelgen. Fortsetter litt der de «slapp» forrige gang. 

• Inspirasjon til å benytte rammen for program (Berit sin stjerne. Se «Nye tankter om 

program») 

 

Idemyldring for inspirasjonshelgen i oktober. (30 min – f.eks. gule 

lapper på en tavle)  

Flere av komiteene hadde gode innspill og ønsker for inspirasjonshelgen. 

- Fredslyskomiteen ønsker et aktivitetsopplegg på samlingen.  

- Internasjonal komite vil orientere om det som har skjedd den siste tiden. I tillegg vil 

fortløpende de følge med på hendelsene i Ukraina og vurdere hvordan vi skal forholde 

oss til dette på inspirasjonshelgen  

- Kværnmoenkomiteen vil informere om «nye» Kvernmoen og mulige aktiviteter på og 

rundt leirområdet.  

- Programkomiteen skal jobbe videre med sitt forslag til hvordan vi kan jobbe 

pedagogisk med å utvikle et program for gildearbeidet i Norge på inspirasjonshelgen. 

Nytt møte tirsdag 29. Januar. (må ha med noe om dette i invitasjonen)  


