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REDAKTØRENS HJØRNE
Endelig er dette nummeret av Kløverliljen i boks. Her finner dere masse
stoff om korpsleiren på Soltun. Gjett
om vi gleder oss!
Denne gangen får der nok avisa litt
senere enn det som i utgangspunktet
var tenkt fra min side. Det er bare å
beklage!
Årsakene til den sene utgivelsen lig-

ger ikke hos redaktøren, men hos de
som har lovt å levere stoff til avtalt
tid.
Den observante leser ser at vi denne
gangen mangler innlegg om «hyttene
våre». Her hadde jeg også blitt lovt
stoff?
Enhver som har forsøkt å lage avis på
fritiden, vet at det hele er avhengig
av at frister blir holdt for at det skal
bli et bra resultat. Så skjerp dere!
Så får jeg heller kose meg med godordene i siste nummer av «Speideren».
Og prøve igjen i august.
God sommer
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Sannhetens ånd
Andakt av Øystein Brinch,
redaktør av Brobyggeren

Ord og uttrykk forandrer seg stadig. For
en generasjon siden ville folk sett komplett uforstående på deg dersom du f.eks.
hadde sagt at «Dette har jeg en dårlig
magefølelse for…»
Man hadde antakelig lurt på om du hadde fordøyelsesbesvær.
Egentlig har vi lært uttrykket av de små,
de som gleder seg til ting så det «kribler i
magan». Eller når de gruer seg til noe,
gjør det vondt i magen. Hvorvidt man vil
forklare slike ting ut fra medisin eller
anatomi, spiller ingen rolle for meg.
Poenget er i grunnen dette at det finnes
ting i bevisstheten, i sjelslivet om du vil,
som vi ikke helt greier å sette ord på
uten å bruke bilder – som «gode eller
dårlige magefølelser». Det er i høyeste
grad virkelig, det vi forsøker å si noe om,
men å ha «dårlig magefølelse» er litt mer
diffust liksom, enn å brekke et bein. Men
det er like reelt, like virkelig.
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Da Jesus fortalte disiplene at det skulle
komme en og overta stafettpinnen etter
ham, så å si, sa han til dem noe om en
han kalte «Sannhetens Ånd»: Men når
han kommer, sannhetens Ånd, skal han
veilede dere til den fulle sannhet. Høres
det litt diffust ut? Men hvor virkelig
kjennes magefølelsen ut? Den som iblant
sitter som en knyttneve – og iblant som
en boblende, fysisk glede?
Be meg fremdeles ikke forklare dette
med magefølelsen, men reell er den! Den
Hellige Ånd er like virkelig, ja mer virkelig, enn 'magefølelser' – men kanskje like
vanskelig å forklare. La meg prøve: Den
Hellige Ånd er fra evighet av, akkurat
som Faderen og Sønnen. Den Hellige
Ånd – Guds Ånd – var til stede før skapelsen begynte. Og Guds Ånd har rørt
ved mennesker, ledet mennesker, talt til
det indre i oss mennesker fra generasjon
til generasjon. Og Ånden, som alltid har
vært, ble gitt til Kirken på en helt spesiell
måte på pinsefestens dag. Og det er den
samme Ånd, Den Hellige Ånd, som innbyr mennesker til tro.
Kanskje har du det slik at du vet – uten å
kunne forklare det – at Gud finnes. Du er
til og med overbevist om at Jesus er Guds
Sønn og verdens Frelser. Dypt nede i magefølelsen vet du dette, men du har ikke
helt våget å ta konsekvensene av din tro
og bekjent for deg selv og for din Gud.
Inni deg et sted kjenner du dette og det
gir en uro.
I tradisjonelle, kristne vendinger sier vi
at det er Jesus som kaller deg til omvendelse og tro. Dagens hverdagsspråk kaller det 'magefølelse'. Det spiller ingen
rolle hva slags ord og vendinger vi bruker. Uansett er det Den Hellige Ånd som
arbeider i deg og inviterer deg til et bevisst liv i Gud.
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De Olympiske Roverleker
Historiens første Olympiske Roverleker ble avviklet 8.-10. mars. 12
«deltakere» hadde satt hverandre stevne på en speiderhytte i Gudbrandsdalen. Her var det øvelser både for kropp og sjel, og dessuten massevis av sosialt opplegg!
Det var tolv forventningsfulle rovere
som fredag 8. mars satte kursen mot
Fåvang og historiens første (såvidt
undertegnede bekjent) olympiske roverleker. Deltakerlandsbyen bestod
av en speiderhytte lånt av roverlaget
i Gudbrandsdalen. Arrangementet
startet naturligvis med åpningsseremoni. Det ble en stemningsfull seanse med tenning av den olympiske
ild akkompagnert av vakkert (?)
blokkfløytespill. Resten av kvelden
gikk med til pølsespising og oppladning til neste dags øvelser.
Lørdag morgen ankom Cecilie som
siste deltaker, og lekene kunne for
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alvor starte. Med utøvere fra blant
annet Frankrike, Ungarn, Flekkefjord
og sågar Svalbard var det ikke noe å
si på den geografiske spredningen.
Første post på programmet var hopp.
Vi opplevde en flott konkurranse
med mange luftige svev, og nesten
tilsvarende mange fall. Ringreven
Bjørn hadde tydeligvis gjort dette
før, og var best både på stil og lengde.
Videre i det tettpakkede programmet
fulgte 2 ganger 150 meter stafett.
Publikum fikk alt de kunne ønske seg
av en stafett med masse dramatikk,
fall og løpere som smurte seg bort.
Kløver-Liljen

Kort oppsummert: Stafett var (nok en
gang) stafett og Kristoffer og Frode
stakk til slutt av med en ganske klar
seier.

Ikke alle klarte å stå
i utforbakken

Dagens siste utendørsgren var parallellutfor. Her var god glid alfa og
omega, noe tydeligvis Martin hadde
fått med seg. Han var helt utilnærmelig i de bratte hengene ned mot
hytten, og tok en velfortjent seier til
Oppland. Mye av æren for medaljen
må imidlertid deles med et dyktig
smøreteam.
Etter alle disse fysiske prøvelsene var
det på tide med litt tankevirksomhet.
Det var klart for et durabelig slag Trivial Pursuit. Nervene var i spenn, de
små grå jobbet overtid og sjelden har
klisjeen «Spenningen var til å ta og
føle på» passet bedre. Spillet bølget
lenge fram og tilbake før det til slutt
ble kåret en vinner.
Utøverne var nå utmattet både fysisk
og psykisk etter det harde programmet, og det var på tide med litt avkobling i form av en prøvegren. Entusiasmen var som på et ukontrollert
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(finnes det egentlig noen kontrollerte?) møte i småspeideren, da vi satte
kursen mot akebakken. Akefarkostene bestod for det meste av bossekker
(dvs. søplesekker for evt. språksnevre
østlendinger) med liggeunderlag. En
klassiker i speidersammenheng. Kristoffer og Bjørn Magne demonstrerte
dessuten en utradisjonell form for
toerbob med stor suksess.
Uten mat og drikke duger heller ikke
olympiske helter, og kveldens tacomåltid ble et etegilde uten like. Det
var tydeligvis flere enn undertegnede
som kjørte «det gjelder å benytte seg
av gratis mat når man er fattig student taktikken». Likevel klarte de
fleste å presse ned diverse smørbukk
og seigedamer i løpet av kveldsunderholdningen som bestod i «morder
og detektiv blunkeleken» eller hva
den nå heter. Dagen ble avsluttet
med koselig stjerneskinnstur (nei,
det var faktisk ingen måne).
Søndag startet som lørdag med strålende sol og en solid frokost. På programmet stod den prestisjetunge og
fryktede 5-mila. Nå skulle klinten virkelig skilles fra hveten. Feltet startet
friskt i jakten på noen skikkelige løyper. Oppover og oppover bar det stadig uten løyper i sikte. Det begynte
mer og mer å ligne på en tradisjonell
vestlandsskitur, noe som tæret på
motivasjonen for mange. Etter hvert
lokket soling og sjokolade ved hytten
mer enn melkesyre og endeløse motbakker, og bare tre utøvere kom fram
til løypene. Disse opplevde til gjengjeld en flott tur.
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Med alle vel tilbake i hytten var det
klart for rømmegrøt og medaljeseremoni. Helene og Elisabeth gledet oss
igjen med sine musikalske begavelser. I olympiske roverleker er alle vinnere, og utøverne var svært fornøyd
med de velsmakende medaljene, for
anledningen sponset av Kims.
Nå gjenstod bare rydding, vasking og
avreise. Utøverne konkluderte i samråd med IOC at dette, tradisjonen tro,
hadde vært de beste lekene noensinne. Vi treffes natuligvis igjen til som-

merleker på Soltun.
Takk for turen alle sammen.

Du er sikret stemningsfulle opplevelser på turene til roverutvalget.

Fjelltur i Rondane
Neste rovertreff 30. august – 1. september
Gled dere, rovere!
Det første rovertreffet etter korpsleiren på Soltun arrangeres i vakre Rondane – Norges eldste nasjonalpark. Høsten er kanskje den beste tiden å gå i
fjellet, og med den gode værmeldingen som pleier å gjelde for rovertreffene,
ser vi fram til en flott tur! Du er herved invitert til å bli med!
Vi overnatter i telt eller lavvo. Forøvrig er det ikke så mye som er bestemt
ennå, men turmulighetene er mange, både i flatt terreng og en topptur til
en av de mange toppene i området. Du tar med deg det vanlige turutstyret
ditt, noe godt å spise og ditt gode humør!
Det vil bli sendt ut mer informasjon om dette rovertreffet pr e-post, men vi
oppfordrer dere dessuten til å følge med på hjemmesiden vår. Her kan du
blant mye annet se bildene fra rovertreffet i mars. «Roversiden» finner du på
korpsets hjemmeside på internett!
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THE ARCTIC HIGHLIGHT

Roverleiren på Soltun, sommerens store høydepunkt for oss rovere, nærmer seg
med stadig raskere skritt! Påmeldingsfristen er gått ut, og selv om vi i skrivende stund ikke har nøyaktig oversikt over hvor mange som blir med, så har vi
grunn til å tro at vi blir over 20 rovere på roverleiren. Det kommer til å bli en
bra gjeng!
Vi i roverutvalget jobber nå for fullt for å få på plass alle godbitene i programmet for roverleiruka. Det blir grottetur, et villmarkskurs, en spennende haik, en
utfordrende 5-kamp og kanskje ei økt med kano eller kajakk, bare for å nevne
noe... Har du begynt å glede deg til roverleir?
Om kort tid vil du som skal delta på roverleiren motta et hefte med masse nyttig informasjon om roverleiren. Her får du vite hvem som skal delta, hvem du
kommer i kokelag sammen med, programmet for leiren og ikke minst hva du
må huske å ta med deg på leir.
Vi i roverutvalget gleder oss til vi møtes på roverleir!

All informasjon om «The Arctic Highlight» og rovertreffene ligger på
hjemmesiden vår. Internettadressen er:
www.scout.no/korps/ms/
Klikk på «Utvalgene», deretter på «Rover». Her finner du dessuten andre
nyheter på roverfronten, samt e-post-adresser til oss i roverutvalget.
Kløver-Liljen
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Fremtidsrettet og optimistisk landsmøte i
ungdomsforbundet
MU’s landsmøte i Oslo 20.-21.april var det første landsmøtet på lang tid uten
debatt om lovendringer og vanskelig økonomi. Endelig kunne landsmøtet glede
seg over et år med ansatte kontorsekretærer. Selv om det tar tid å innarbeide
rutiner og å bli kjent med nye arbeidsoppgaver, jubler både MU’s landsstyre og
korpsstyret over at vi har tatt et langt skritt i positiv retning. Om vi skal få flinke og engasjerte medlemmer av styrer og utvalg, er vi nødt til å ha det
«støtteapparatet» kontoret representerer.
Unni Beate er ferdig med videreutdanning og jakter på ny, full jobb til høsten,
Hilde studerer videre og fortsetter på kontoret på deltid.
Helt utenom økonomi kom vi ikke. Øyvind Meistad fremmet forslag om at MU
skulle si nei-takk til Frifondmidler, siden pengene kommer fra spill som lotto og
tipping. Det ble en engasjert debatt, men forslaget fikk ingen stemmer. Det var
enighet om at vi skal være våkne og tenke igjennom hvordan vi skaffer penger
til virksomheten vår, men landsmøtet konkluderte med at det tross alt er posi8
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tivt at tippemidlene tilflyter arbeidet for barn og unge. Hvis vi mener det er
synd å tippe eller å kjøpe lottokuponger, må vi ta dette opp til debatt. Inntil
videre gleder vi oss over betydelige tilskudd til konkrete tiltak for barn og ungdom i menighetene våre.
Det ble også vedtatt at arbeidsutvalgene i landsstyret og i korpset skal jobbe
videre med en nøkkel for fordeling av statsstøtten til korps / resten av MU. De
skal også se på mulighetene for å gjøre korpsets og MU’s totale utgifter synlige
i regnskapet. Slik det nå er, er det i MU’s regnskap for eksempel bare bokført
overskudd eller underskudd for en leir. Korpsets utgifter synes ikke i det hele
tatt, når størrelsen på statstilskuddet vurderes.
Medlemstallet i MU har gått opp!
Nye initativ har gitt resultater. Fra Levanger fikk vi spennende rapport om Internettkafe med stor suksess. Landsmøtedeltakerne ble invitert til å delta i debatt om mål og planer. Det bidro til en fin konkretisering av satsningsområdene Åndelig vekst og sosialt engasjement. En aktuelle problemstilling som hvordan vi forebygger og håndtere seksuelle overgrep kom på dagsorden. Internasjonalt engasjement ble prioritert og MU vil på nett. Gøy å se at noen av korpsets satsningsområder nå blir «adoptert!» Ledertrening og bevisstgjøring på
hva Metodistkirken står for var i fokus.
Valg
Landsmøtet uttrykte stor glede over at det ble gjenvalg av leder. Ellers består
det nye landsstyret av Frøydis Grinna, Steinar Hjerpseth ,Beate Westad Thormodssæter, Gunnstein Pytte og Ingerid Marie Hoggen (aktiv speider i Trondheim!). Ole Matin Andreassen er fortsatt korpsets representant, med korpsleder
som vara.

Takk!
Metodistkirkens speiderkorps vil overrekke blomster og takk til Hilde og Unni
Beate for «pionerinnsatsen» det første arbeidsåret på MU-kontoret. Det har
vært godt å ha dere ! Spesielt vil vi ønske
Unni Beate lykke til med leting etter ny
jobb. Du skulle ha blitt lenger, da vet du!

Hilde

Kløver-Liljen

Unni Beate
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Leirkomiteen har full kontroll
Kløverliljen har i dette nummeret, som dere sikkert har oppdaget, en del stoff
om den kommende korpsleiren på Soltun. Leirsjefen presiserer at det har vært
mange som har jobbet med leiren i over ett år nå. Leirkomiteen var samlet til et
leirkomitemøte i Oslo 19. April, og da ble siste puss foretatt. Kløverliljen vil
gjerne presentere for leserne en del av de som gjennom ett år nå har jobbet for
at leiropplevelsene på Soltun skal bli så gode som mulig.
På bildet over ser dere leirsjef Knut Olav Seland foran til høyre. Ved siden av
han sitter Atle Svanberg (program). Bak fra venstre er Bjørn Neef (ansvarlig for
roverleir), Hanne Rissvold (transport), Trond Simensen (kiosk og program ),
Erik Pedersen (intendantur), Kenth Engø Monsen (info og administrasjon) og
Martine Monsen (program).
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Leirsjefen vår,
Knut Olav Seland

Første uka i august samles nærmere 350 Metodistspeidere til
korpsleir på metodistkirkens
folkehøyskole, Soltun ved Harstad.
Kløverliljen har laget et eksklusivt intervju med leirsjefen,
Knut Olav Seland. - Advokaten med speiderbakgrunn
i Fredrikstad MS.

Kan du fortelle litt om din egen
speiderbakgrunn?
- Jeg begynte som ulvunge i Fredrikstad
MS, senere patruljefører og aktiv i roverlaget. Det var en stor gruppe hvor jeg
fant mange gode venner. Jeg har også
sittet i korpsets roverutvalg en periode,
i NSF-utvalg, og nå i korpsstyret.
Hvorfor tok du på deg «jobben» som
leirsjef for korpsleiren på Soltun?
- Jeg har hatt ansvar for roverne på de
siste to korpsleirene, og det ga mersmak. Det gjorde at jeg traff andre aktive og inspirerte speidere som jeg visste
ville være med i arbeidet. Gode støttespillere rundt meg betyr mye.
Hvorfor i all verden skal det være
Kløver-Liljen

korpsleir så langt mot nord?
- Det har lenge vært en diskusjon i
korpsstyret om å legge en leir lenger
nord enn det som har vært tradisjonelt.
Soltun folkehøgskole hører på mange
måter inn under Metodistkirken, og
gjennom å legge korpsleiren hit får vi
vist frem også denne siden av kirkens
arbeid. Det er i så måte en viktig aldersgruppe som skolen presenteres for. Men
først og fremst er det korpsleir vi skal
lage. På Soltun vil speiderne møte flott
natur og få opplevelser de vil huske
lenge.
Har det vært «en lang vei å gå» for å
komme dit dere er i dag?
- Vi har hatt mange diskusjoner underveis. Alle i leirkomiteen var innom
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landsleiren og gjorde erfaringer som vi
har tatt med oss i arbeidet. Det største
utfordringen ligger først og fremst i å
finne engasjerte speidere som vil gjøre
en innsats under leiren. Det tror jeg vi
har lykkes med, ikke minst er det
mange unge ledere som skal lage leir.
Det er positivt.
Kan du si litt mer om hva som vil
skje på Soltun i august?
- Vi legger på alle måter opp til en tradisjonell speiderleir, tilpasset natur og
miljø rundt leirstedet. Det vil være programøkter med kano, padling, villmarksliv, hest, og mer til. Etter hiken
blir det leirmarked, hvor speiderne kan
treffes på «torget» til spill og moro. Alle
troppene er også utfordret til å lage et
bidrag til film-festivalen. Det ser jeg
frem til med spenning. Roverne finner
sine utfordringer i blant annet grottetur
og 5-kamp. Og lederne skal få varierte
innslag i lederkroa.

Hvem er med i leirkomiteen, er det
bare Fredrikstad-folk, eller?
- Det er god spredning i leirkomiteen,
fra Flekkefjord i sør til Skånland i nord.
Det er gjerne hektisk i innspurten, har du kontroll på det som skal skje
før speiderne tar sommerferie?
- Ja, men det er klart at det alltid kribler
litt i magen. En del telefoner og epost er
det om dagen, men det kjenner sikkert
andre ledere seg igjen i. Jeg tar det som
et tegn på at arbeidet går sin gang.
Kommer det speidergrupper uten
tilknytning til vårt korps?
- Ja, men dessverre ikke så mange som
vi hadde håpet på. Tradisjonelle gjestegrupper som Danmark er ikke med. Vi
har likevel fått signaler om at det kommer speidere fra Sveits også denne
gangen. I tillegg er det en lokal gruppe i
Troms som deltar. Det er flott.

Ikke for seint å levere inn kortfilm som forhåndsoppgave
Leirsjefen etterlyser flere kortfilmer som svar på en forhåndsoppgavene. Det er tenkt å lage litt
show rundt visningen av disse filmene på onsdag i leiruka.
Derfor kan dere gjerne ta med
patruljens film på leiren, slik at
den kan bli vist sammen med de
andre filmene.
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Leirens ABC
Adresse
Post til speiderne kan sendes til følgende adresse:
Fornavn Etternavn
Speidergruppe MS
Korpsleir Naturligvis 2002
Soltun Folkehøgskole
9440 Evenskjer

Avis
Det vil være veggavis under leiren. Avisen administreres av infoetaten. Ta kontakt med
Leif Tore Markmann dersom du har lyst til å være med, epost leiftoma@online.no.

Besøk
Alle som ønsker å besøke leiren er velkommen. Dagsbesøk er gratis. Overnattingsgjester betaler kr 40,- pr døgn, eller kr 500,- pr familie pr uke. Teltplass tildeles etter anvisning fra leirkontoret. Overnatting innendørs (internat) bestilles direkte fra Soltun fhs,
tlf 77085329. Det vil være anledning til å kjøpe måltider fra stabskantina.

Brannvakt
Det vil være brannvakt i leiren. Alle tropper må ha med brannslukningsapparat, eventuelt ha minst to bøtter fulle med vann ved bålplass kontinuerlig.

Dagsprogram
Komplett dagsprogram kan lastes ned fra korpsets hjemmesider; www.scout.no/korps/
ms/leir.

Familieleir
Det arrangeres familieleir parallelt med korpsleiren. Påmelding til Knut Aasmundtveit,
tlf 33047333 eller epost knut.aasmundtveit@alcatel.no. Deltakere i familieleir betaler
kr 40,- pr døgn, eller kr 500,- pr familie pr uke. Teltplass tildeles etter anvisning. Overnatting inne bestilles direkte fra Soltun fhs, tlf 77085329. Det vil være anledning til å
kjøpe måltider fra stabskantina.

Forhåndsoppgave – Film
Patruljen Sebra i Finnsnes MS har sendt inn en kortfilm som forhåndsoppgave. Patruljen har hatt det veldig gøy med filmprosjektet, som har fått den spennende tittelen:
«Mordet på Heimly». Det er ikke for sent å sende inn bidrag fra din patrulje/gruppe!

Forsikring
Alle speidere er ulykkesforsikret gjennom medlemskapet i NSF. Det er en forutsetning
for deltakelse på leiren at kontingenten er betalt. Utstyr for speider og tropp må forsikres særskilt.

Kløver-Liljen
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Haik
Det blir tradisjonell hike fra tirsdag til onsdag i leiruka.

Hogst
Det vil ikke være anledning for egen hogst i områdene rundt
leirplassen.
Innsjekk på leiren
Alle troppene må sjekke inn på leirkontoret umiddelbart etter
ankomst til leiren. Ved innsjekk utdeles viktig informasjon om
leirplassen og leirlivet for øvrig.

Kiosk
Det vil være kiosk under leiren med variert tilbud av snacks og drikke. Her selges også
leirartikler.

Ledermøter
Det vil i hovedsak være direkte kontakt ved at en i leirstaben oppsøker troppen hver
dag. Felles ledermøter innkalles kun ved behov. Spør på leirkontoret ved tvil.

Lederkro
Hver kveld er det åpen lederkro med tilbud om både åndelig og sjelelig føde. Nærmere
informasjon gis under leiren.

Lege
Det vil være egen lege under leiren, i tillegg til enkel sykestue.

Leirbål
Åpningsleirbål er lørdag 3.8.02 kl 2002. Det er felles leirbål på onsdag og fredag kveld.

Leirkontingent
Speider og leder betaler kr 1200,-. Søsken nr 2,3,4,osv betaler kr 1000,-.

Leirmerke
Det er laget et eget tøymerke for salg under korpsleiren. Merket kan kjøpes i kiosken
for ca kr 20,-.

Leirsang
Leirsangen «Naturligvis» er lagt ut på speiderkorpsets hjemmesider, www.scout.no/
korps/ms/leir.

Mat
Første matutlevering er lørdag frokost. Siste matutlevering er søndag frokost.
Menyen er laget slik at hvert måltid kan tilberedes enkelt ved grilling på bål. Hver
gruppe må sørge for at de har med tilstrekkelig med aluminiumsfolie for tilberedningen.
Det vil i så stor grad som mulig tillates bål på troppsområdene for tilberedning av mid-
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dagen. I tillegg vil det være enkelte felles grillplasser for dette
formålet.

Medhjelpere til øktene
Under leiren trenger man medhjelpere til å få gjennomført øktene. Hver gruppe må derfor påregne å stille med mannskap til
øktene under leiren. Mer informasjon ved leirstart.

Motto
Mottoet for leiren er «Naturligvis».

Naturligvis blir det Peff- treff på Soltun!
Patruljeførere og assistenter bli med på leirens desidert beste
vandring:
GROTTEVANDRING I VEKJELA. Deltagerne må ta med:
Lommelykt (hodelykt er veldig greit, da har men hendene frie),
regntøy (det er vått i grotta), og hjelm (hvis du har). Påmelding vil skje på leiren.

Oversikt over endelig påmelding
Det er MANGE som skal på leir. Over 300 har meldt seg på til speiderleiren, og i tillegg
kommer nesten 50 voksne og barn i familieleiren!

Rajer
Bestilling av rSoltun-overraskelsen fra foreløpig påmelding
De som har forhåndspåmeldt seg skal få utdelt Naturligvis-t-skjorten. For enkelte grupper er det dessverre uoverensstemmelse mellom antallet personer registrert ved foreløpig påmelding og det beløp som er innbetalt ved forhåndspåmeldingen. Fra leirkomiteens side presiseres det at gruppene vil få utdelt antall
t-skjorter i henhold til innbetalt beløp.
ajer skjer samtidig med påmelding. Maks lengde på rajer er ca 3 meter. Betaling skjer
gruppevis til leirkontoret. Sisaltau må kjøpes inn av gruppene.

Roverleir
Det er egen roverleir som del av korpsleiren. Ansvarlig er roverutvalget i korpset. Påmelding skjer gjennom egen speidergruppe. Kontaktperson er Bjørn Neef, epost
b_neef@hotmail.com.

Soltun-overraskelsen fra foreløpig påmelding
De som har forhåndspåmeldt seg skal få utdelt Naturligvis-t-skjorten. For enkelte grupper er det dessverre uoverensstemmelse mellom antallet personer registrert ved foreløpig påmelding og det beløp som er innbetalt ved forhåndspåmeldingen. Fra leirkomiteens side presiseres det at gruppene vil få utdelt antall t-skjorter i henhold til innbetalt
beløp.

Stabsmesse
Det er behov for to stykker som kan ta noen vakter i stabsmessa. Er du interessert? Ta

Kløver-Liljen
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kontakt med Unni Hagen, Lillestrøm MS, på tlf. 63 81 36 45.

Sted og tid
Leiren finner sted på Soltun folkehøgskole i Skånland kommune,
Sør-Troms, i tiden 3.-10. august 2002.

T-skjorter
Det er trykt opp t-skjorter i god kvalitet for salg i kiosken.

Transport
Gruppene har selv ansvar for transport til og fra leiren. Det vil
bli satt opp busstransport fra Evenes flyplass til og fra leiren.
Transporten vil koste ca kr 25,- pr speider hver vei. Se egen artikkel om transport i Kløverliljen.

Utstyr
Troppene må selv sørge for nødvendig utstyr til leiren. Leirkomiteen vil være behjelpelig med å låne inn utstyr fra speidergrupper i nærområdet. Behov bes meldt til Hanne
Risvold, epost jhris@frisurf.no.

Ved

Vik

tig

!

Ved finnes på samlingsplasser rundt i leiren.

Har alle speiderne i din gruppe betalt
kontingent for 2002?

Korpset har mottatt lister fra NSF som viser antall betalende medlemmer og antall registrerte medlemmer
som ikke hadde betalt pr. 4/4 2002. Samtidig skal alle
grupper ha mottatt oppdaterte medlemslister fra NSF.
Hos noen grupper, er det stort avvik mellom antall registrerte medlemmer og antall betalende.
Det er viktig at dere sjekker og oppdaterer medlemslistene . NB! Alle som skal på leir, må ha betalt kontingent, ellers gjelder ikke forsikringen.
Vi minner og om at korpsets andel av medlemskontingenten er vår viktigste inntektskilde, sammen med
vår andel av statsstøtten. Noen medlemmer som ikke
har betalt i hver gruppe, gjør til sammen stort utslag!
Sørg for at speiderne i din gruppe er dekket av forsikringen, hvis uhellet er
ute, og for at dere bidrar til forbunds- og korpsfellesskapet!
16
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Endelig meny «Naturligvis»
Middag
Lørdag:
Søndag:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Hamburger med brød
Nakkekoteletter med bakt potet
Røkte pølser med bakt potet
Kylling (hike)
Fiskekaker i pitabrød
Snitsel med bakt potet
Bålstekt fisk med bakt potet

Dessert
Banan
Karamellpudding
Appelsin
Eple
Is
Sjokoladepudding
Frukt

I tillegg vil det på enkelte dager bli servert salat eller gulrot i tillegg ved hovedretten
Det vil også bli servert sennep, ketchup og dressing til noen av rettene om det er ønskelig.
Det er meningen at all middagsmat skal tilberedes over bål eller grill, se
leirens ABC.
Men det er også fullt mulig å tilberede maten over primus eller propan.
Det blir mange måter å tilberede
maten under korpsleiren. Bruk fantasien, se på menyen og planlegg.
Kanskje du slipper å dra på så mye
utstyr.

Kløver-Liljen
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Transport til Soltun
De fleste speidergruppene har valgt å reise med fly til korpsleiren. Gruppekontaktene har fått brev om registrering av hvordan utstyret skal sendes. Viktig at det svares på den henvendelsen. Utstyr kan nemlig lånes.
Vi har oppnådd en god avtale med
max pris kr. 2450.- + flyskatt kr.
172.- for voksne og kr. 1225.- +
flyskatt kr. 172.- for barn.
Barnebillett regnes for speidere til og
med 15 år. I tillegg er det mulig å ta
ut ungdomsbilletter, men det er biletter som må betales straks etter
bestilling og de kan ikke endres.
Nå er faktum slik at det kun er et begrenset antall billige billetter pr. avgang. Vi har likevel lykkes i å få billige billetter til alle.
Nå har flyselskapene lagt ut sommerbilletter, men det er ikke slik at det
er mange sommerbilletter på de avgangene der flyselskapene allerede
har solgt mange billigbilletter. Vi
18

prøver å få ut sommerbilletter der
det er mulig, men vi kan ikke regne
med mange. Om det blir mulig å få
noen sommerbilletter vil det innsparte kunne bli fordelt på alle i gruppa
selv om pålydende pris på billettene
er forskjellige.
Det er sendt ut brev til alle gruppekontakter nå i mai om transport til
leiren for Leirkomiteen ønsker informasjon om reisemåte og ankomsttid
til leiren for alle grupper også de som
ikke benytter fly.
De gruppene som skal benytte fly er
bedt om å bekrefte eller sende inn
endelige lister over deltagere som
skal ha flybilletter og om det fortsatt
skal reserveres billetter.
Kløver-Liljen

Flybillettene for gruppa sendes til
gruppekontakt sammen med felles
regning. På den måten har gruppa
kontroll over innbetaling og billettene. ( det er ikke sikkert at alle vil
dele ut billettene på forhånd)
Alle gruppene vil få oppgitt reisetidspunkt for fly før billettene bekreftes.
Alle blir bedt om å kontrollere at det
stemmer med antall og tid.
Leirkomiteen ordner med transport
fra Evenes til leiren. Det må regnes
en kostnad kr. 25.- pr. speider.
Speidere som benytter andre framkomstmidler enn fly registreres, og
leirkomiteen vil prøve å gi den hjelp
som måtte være nødvendig.

Transport av utstyr.
Oppfordring: Ta med minst mulig! Tenk enkelt!

Leirkoppen

Kløver-Liljen

Vi tenker oss en leir der all middag
skal kunne forberedes på grill. Leirkomiteen ordner med noen felles griller.
Det er sendt ut brev til gruppekontaktene for å registrere hvordan
gruppene har tenkt transport av utstyr. Vi prøver å registrere om noen
har ledig plass eller om noe kan samordnes. Det er mulig å låne noe utstyr av grupper i området for de
gruppene som
har størst
problem med
transport av
utstyr. Kontakt
kan opprettes
direkte mellom
de som ønsker
å låne / leie av
andre.

Som seg hør og bør har det
blitt laget noen «spin-off»produkter, som det så fint
heter, også til denne korpsleiren. En egen kopp med
skål vil det bli mulighet for
å få kjøpt. Koppen er blå
med hvitt trykk.
Dessuten blir det solgt et
leirmerke, det samme merket som har gått igjen på all
informasjon fra komiteenEn egen t-skjorte finnes
også. Den blir delt ut til de
som er forhåndspåmeldt.
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Her trener speiderne
på forskjellige knuter

Speiding er vennskap over
landegrensene
Hva skjer på speider’n i Zimbabwe?
Inspirert av speidere på besøk fra Norge, startet Ragnhild Sand, misjonær og
tidligere speider fra Flekkefjord med MS-speiding på Mutambara i Zimbabwe.
Misjonssekretær Tove Odland har vært på besøk. Hun ble invitert til å være
med på speidermøte og rapporterer slik :
Speidergruppa hadde møte søndag ettermiddag i hytta i hagen til Ragnhild. De
var 10 tilstede i dag. Oppgaven fra forrige gang var å finne forskjellige måter å
overleve på i jungelen /skogen; Bål uten fyrstikker, jakt uten våpen, finne mat
som ikke var giftig, finne drikkevann, vite hvilke spor en ikke skulle følge, hvordan forholde seg når en møter farlige dyr og å sette opp gapahuk. Det var stor
20
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diskusjon og gode forslag på alle områdene.
Speiderne snakket om målsetting og hva de ville oppnå innen utgangen av året.
De viste til speiderloven og hadde forslag om samarbeid og vennskap. De ville
arrangere flere turer. De sang både selvlagede og andre sanger – til ære for
gjesten. Det ble tatt video og bilder med tanke på at to av gutta skal til Norge
på speiderleir. En av speiderne fremsa speiderloven, og møtet ble avsluttet med
bønn.

Med kurs for Soltun.
Hvis du synes det er langt å reise til Soltun på leir, er det garantert noen som
reiser mye lenger enn deg!
Korpset inviterer! Tatenda Mafarachisi
(17) og Munyaradzi Hativangoni
”Combo”(21) er plukket ut av speidergruppa si til å reise til Soltun.
De to skal bo i roverleiren, delta i aktivitetene der og lære om speiding i Norge .
Sammen med rovere fra Sveits, utgjør de
det internasjonale innslaget i årets
korpsleir. Dette blir spennende!

Tjuvstart for leirens innsamlingsaksjon.
Det er satt i gang en innsamling for å
skaffe midler til reisa for Tatenda og
Combo.
Vi trenger ca 25.000 kr. og utfordrer
speidergrupper, Speidernes venner og
enkeltpersoner til å bidra med små eller store beløp. Det går godt an å utfordre
misjonsgruppa eller menigheten til å være med også!
Bidragene merkes «Zimbabwe – Soltun» og settes inn på kontoen til Metodistkirkens speiderkorps v/ Bjørg Burkeland, Jupitervn 6 7036 Trondheim. Kto.nr.
1286 25.02033. Vi håper at dere er flinke til å støtte disse speiderne , slik at de
kan oppleve en flott speiderleir på Soltun.
Hvis vi får inn mer enn det som trengs til reisa, går pengene til leirens innsamlingsaksjon for speiderarbeidet på Mutambara. Vi vil gi en vennskapsgave så
speiderne kan skaffe seg nødvendig turutstyr og annet materiell.

Kløver-Liljen
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UKEPLAN FOR NATURLIGVIS 2002

25 ting du kan gjøre for å komme i
leirstemning
1.

Nekt å stå opp før reveljen har gått.

2.

Løp ut og heis flagget hver morgen. Glem ikke flaggsangen og speiderhilsen. Husk å ta ned igjen flagget hver kveld innen solnedgang, men senest
klokken 21.00.

3.

Ha på leirantrekket hver eneste dag: speiderskjorte, fjellbukse og militærstøvler – eventuelt heldekkende oljehyre. Vaskes ikke mer enn en gang i
uken.

4.

Bygg et bord av raier på kjøkkenet. Prøv å forklare mor at det er kjempepraktisk med bordplate av sisal fordi man slipper å tørke av den. Smulene
faller jo ned på golvet.

5.

Insister på at det er en del av sjarmen at bestikket følger etter smulene
ned på gulvet.

6.

Når du skal på skolen om morgenen: Rapeller ut av vinduet.

7.

Ha med sittepute på skolen hver dag. Insister på å sitte på gulvet.

8.

Dra gamle speiderslagere i friminuttene. «Ging-Gang-Goolly» er en sikker
vinner – prøv med kanon og evt. bevegelser når folk blir varme i trøya.

9.

Når noen i vennegjengen kommer med en festlig vits, vis din takknemlighet med et rungende ”Det var fint, det var flott, det var knakende godt…”

10. Spis dessert. Hver dag.
11. På restaurant: Insister alltid på å få biffen medium stekt: Rå inni og svart
utenpå.
12. Del inn familien i patruljer og lag lister over kjøkkentjeneste. Ikke glem
ved-og-vann-oppgaven.
13. Når det begynner å bli kjølig: Gå i leirbålkappe.
14. Ikke trekk i snora på do. Vent til det er nesten fullt, og tøm så innholdet
over i en bøtte. Grav det ned i hagen. Lag en fin skinnlapp med påskriften
«leirens dotømmer» som du kan henge på speiderskjorten.
15. Dekk oppkjørselen med hunved når det regner. Forklar mor og far at det
er for å forebygge gjørme.
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16. Vær på vakt mot å dusje for ofte. En gang i uken er mer enn nok. Blir det
for ille, ta et bad i sjøen.
17. Ha alle tingene dine i en ryggsekk.
18. Rydd i sekken hver dag.
19. Benytt konsekvent fjøslykt, stearinlys og lommelykt som eneste lyskilde
etter mørkets frembrudd.
20. Kast ut TV-en. Arranger familieleirbål hver kveld.
21. Tenn myggspiral i stua hver kveld.
22. Sov i sovepose hver eneste natt. Hodepute er for feiginger – og husk å ha
vinduet på vidt gap for å få inn den friske natteluften.
23. Når du våkner midt på natten og må på do: Ta på sko og småspring et par
runder rundt huset. Tiss bak en busk. Vask hendene i hageslangen.
24. Protester mot å legge deg før det har vært både rosignal og lang tone.
25. Ha alltid sjokoladepålegg lett tilgjengelig.

Elg og Hvitveis fra Kjølberg MS var godt representert på 2001 Urban. På korpsleiren på Soltun blir de flere. Hele 9 stk fra de to patruljene kommer til Soltun.
Flott gjort!
24

Kløver-Liljen

Mimretreff etter korpsleir
Ingen planer for helga 27.-29.september?
Fortvil ikke! For du er naturligvis invitert
til mimretreff etter korpsleiren!
Sett allerede nå av helga, og møt resten av korpsets peffer og ledere til mimretreff i Oslo!
På programmet står naturligvis mimring etter korpsleiren i det høye nord, i tillegg til mange andre spennende
aktiviteter.
Invitasjon kommer i posten til alle gruppene, men er du
allerede nå svært nysgjerrig, eller har spørsmål, så send
en e-post til roverutvalget ved elisabt@stud.ntnu.no eller
ring på 73509390 (og spør etter Elisabeth eller Helene).
Vi sees på mimretreff!!

Kløver-Liljen
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Ny generalsekretær i NSF
Kløverliljen gratulerer

Speiderstyret har tilsatt Tore Torstad
som ny generalsekretær etter Jens Døvik.
Tore tiltrer stillingen som generalsekretær i Norges speiderforbund 1. august
2002. Stillingen er en åremålsstilling for
5 år.
Tore har en bred og allsidig speidererfaring. I mange år var han aktiv på gruppe
og kretsplan i Hålogaland krets. Han var
leirsjef på landsdelsleiren i Harstad sommeren 1991. På landsleiren på Notodden
i 1985 var han vise underleirsjef i Gøyst
og fikk prøvd ut sine lederegenskaper da
flommen tok hele området til underleiren.
Tore var medlem av Speiderstyret i perioden 1988 - 1991 og har siden august i
1998 vært ansatt som prosjektkoordinator på Forbundskontoret.
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Jamboree i Thailand
2002/2003

Nå er det under ett år igjen til åpningen
av verdens jamboreen i Thailand.
28. desember 2002 går startskuddet for
verdens største speiderbegivenhet.
30.000 speidere fra hele verden samles
for å oppleve internasjonal speiding,
vennskap og for å ha det kult sammen.
12 uforglemmelige dager ved Thailands
solfylte strender. La ikke denne unike
speideropplevelsen gå fra deg!
Leiren er hovedsakelig for speidere mellom 14 og 18 år.
For å kunne delta som speider må en
være født mellom 29. desember 1984 og
28. desember 1988. Dersom du er eldre
kan du søke om å delta som leder i de
norske troppene eller i den norske hovedkvarters staben.
Dersom du er mellom 18 og 28 år under
leiren, kan du søke om å delta som internasjonal stab.
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Metodistkirkens Ungdomsforbund (MU)
søker

Barne- og Ungdomssekretær
i 40-50% stilling fra ca. 15. august.
En av to deltidsansatte ved kontoret som fordeler oppgavene seg
Imellom,
informasjon, kontor- og administrativt arbeid,
samarbeid med MU’s landsstyre og Korpsstyret
For spørsmål kontakt MU’s leder Hilde Marie Øgreid, 21919196,
maoeg@online.no
Søknad sendes Hilde Marie Øgreid, Badebakken 6, 0467 Oslo
innen 15. juni.

Korpsstyrets adresse:
Sekretær
Elisabeth Thorbjørnsen
Nedre Allé 1a
7030 Trondheim
( 73 50 93 90
™ elisabt@stud.ntnu.no
Korpsleder
Karin R. Thompson
Kruttmøllevn. 14
1414 Trollåsen
( 66 80 17 92
™ pethomps@online.no
Visekorpsleder
Knut Olav Seland
Dr. Møllers v 12
1617 Fredrikstad
( 69 39 71 65
™ olavsela@online.no

Kasserer
Bjørg Burkeland
Jupiterveien 6
7036 Trondheim
( 73 96 76 90
™ ckeas@online.no
Styremedlem
Wenche I. Aasland
Solberggt. 12
3040 Drammen
( 32 81 72 37
™ w_aasland@c2i.net

Korpsets hjemmeside: www.scout.no/korps/ms
Kløver-Liljen

1. Varamann
Kristine Marie Monsen
Stovnerveien 49b
0982 Oslo
( 22 21 05 57
™ kikkimonsen@hotmail.com
2. Varamann
Ole Martin Andreassen
Fjelltunvn 51 C
6007 Ålesund
( 70 12 35 35
™ rom-8-1@frisurf.no
Barne - og ungdomssekr.
Mu-kontoret
Postboks 2744,
St.Hanshaugen
0131 Oslo
( 23 33 27 18
™ mu@metodistkirken.no

™ ms@scout.no
27

B-blad

Kjære speidervenner!
Ja, det har jeg skrevet mange ganger til
innledning på
korpsleders corner. Og
jeg har ment aktive speidere, «gamle speidere», lederkollegaer og
støttespillere . Noen speidervenner er blant
mine beste, personlige, venner som jeg har
delt mange utfordringer og opplevelser
med. . Noen har jeg «speidet» sammen med i
uke etter uke, år etter år. Andre har jeg delt
én arbeidsoppgave eller én opplevelse med.
Noen var voksne da jeg var ung speiderjente,
og noen er yngre enn barna mine. De fleste
av de jeg kaller speidervenner har jeg ikke
møtt enda.
Det er mulig at noen synes det er rart å si
venn om en ukjent. Men jeg synes akkurat
dette at vi er del av en vennskapskjede, med
kjente og ukjente, med skolekamerater og
med mennesker på den andre siden av kloden, er noe av det fineste med å være speider. Speiderloven og speiderløftet binder oss
sammen og forplikter. Når du møter en annen speider, kan du føle deg trygg på at møter en venn, en som gjør sitt beste i motgang
og vansker, en som arbeider for fred og forståelse. Mange av oss som har vært speidere
lenge, har erfart dette og har en skatt av
gode , mellommenneskelige opplevelser. Og

Returadresse:
Metodistkirkens
speiderkorps,
Postboks 2744
St. Hanshaugen
0131 Oslo

muligens har vi og lært oss å stole på at andre kan gjøre sitt beste, selv om resultatet ikke
blir vellykket. Da er det kanskje ikke kritikk,
men en hjelpende hånd som trengs.
For meg er kjernen i speidingen, å formidle
og oppleve at en speider er en god venn.
Gjennom praktiske øvelser, møter, turliv og
leire trener vi på å være «dugandes» medmennesker i nærmiljø og samfunn. Opplevelsen av speidervennskap gir oss verdier vi
kan ta med oss til andre.
Om litt over to måneder samles mange av
oss på Soltun. Jeg skulle ønske at vi , når utfordringene kommer praktiserer § 4,
«naturligvis» Hvis stabsmedlemmer, rovere ,
speidere, og alle som kommer innom berøres
av speidervennskapet, da får vi en god leir!
Har du forresten virkelig tenkt på hvor fint
det er å vite at den du møter, ser på deg som
en venn? Noen av de fineste eksemplene på
hva det betyr å bli møtt slik, finner du i fortellingene om Jesus som møter mennesker i
ulike situasjoner. Joh,15,15… «Jeg kaller dere
venner,..»
Husk å repetere §4 i patruljen før leiren!
Vel møtt , speidervenner, på Soltun
«naturligvis».
Jeg gleder meg!!
Sommerhilsen fra

