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Innkalling til det 32. ordinære korpstinget! 
 

Den 11.-13. mars 2022 arrangeres det 32. ordinære korpstinget i Misjonskirken Speiderkorps. 
Korpsstyret er i samarbeid med Mjøndalen MSK glade for å invitere deg til årsmøte og ledersamling! 
 
I løpet av helgen vil vi både ha forhandlinger, festmiddag og mulighet for å bli kjent og dele erfaringer 
på tvers av speidergruppene. Det planlegges noe eget opplegg for Roverne.  
MSK sin korpsavtale med NSF er en av sakene som skal behandles. Denne avtalen regulerer MSK sin 
tilslutning til NSF og er spesielt viktig for å sikre at vi kan fortsette å drive kristen speiding.  
 
På korpstinget i 2021 ble det vedtatt nye lover for hvor mange delegater gruppene kan sende. Hver 
gruppe kan nå sende gruppeleder og en valgt delegat for hver ti betalende medlemmer, ved forrige 
årsskifte, som har stemmerett på korpstinget. Delegatene må være over 15 år, i tillegg må minst 1/3 
av delegatene være under 26 år ved utgangen av 2022. Gruppene kan også sende så mange 
observatører de ønsker. Vi oppfordrer alle gruppene til å ta med seg unge og gamle ledere og reise 
sammen på tur til korpstinget. Dersom økonomien i gruppa er på plass håper vi at gruppen dekker 
alle kostnader. Prisen per person er: 750,-. Påmeldingsfrist er 20.februar 2022, men vi oppfordrer alle 
til å melde seg på fortløpende og ikke vente til siste frist.  
 
Alle saker som ønskes behandlet på korpstinget 2022, må være levert skriftlig til korpsstyret eller 
Helene Bjørsvik innen 12. januar 2022. Ønsker du å stille til valg til korpsstyret eller kjenner noen du 
mener kan passe til dette, er det fint om du tar kontakt med valgkomiteen representert av Per Kristian 
Næs på e-post: perkn_92@hotmail.com eller mobil: 993 61 634.  
 
Mer informasjon og fullstendige sakspapirer vil bli sendt ut per e-post en måned før korpstinget. Det 
vil bare bli sendt til de som er registrert med e-post adresse på min.speiding.no, så vennligst sjekk 
at e-postadresse er registrert i medlemssystemet for deg, og de andre lederne og roverne i gruppa. 
Alle papirer vil også være tilgjengelig her: https://www.mkung.no 
 
Spørsmål rettes til Anita D. Isaksen per e-post: anita@mknu.no 
Påmeldingen er åpen og skjer via checkin.no 
 
Håper vi sees på korpsting! 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Helene Bjørsvik       Anita D. Isaksen 
Korpsleder        Speiderkonsulent  
Misjonskirken Speiderkorps       Misjonskirken UNG 

Til alle gruppeledere i MSK Speiderkorps 

Til direkte medlemmer av MSK Speiderkorps  

Til medlemmer av Korpsstyret 

Til daglig leder i Misjonskirken UNG 

Til representanter fra Landsstyret i Misjonskirken UNG  
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Praktisk informasjon 
 

Korpstinget finner sted fredag 11. mars til søndag 13. mars 2022 i Misjonskirken 
Betel Mjøndalen 

 

Hvordan finne fram?  

Misjonskirken Betel har adressen Parkveien 1, 3050 Mjøndalen. Du kan reise dit med tog eller buss, 
og det er kort vei fra stasjonen til kirken (1 min. å gå fra stasjonen). Dersom du kjører bil er det greit 
å komme via E18 Drammen, og følge E134 til Mjøndalen. Det tar omtrent en halv time med bil fra 
Drammen (25 km). 

Nettside: http://misjonskirken-mjondalen.no/speideren  

 

Overnatting og allergi? 

Gi beskjed i god tid dersom du har noen allergier vi burde vite om. Det er mulighet for overnatting 
hos en av menighetens familier, eller i menighetslokalene. Du kan registrere behovet for 
overnatting i påmeldingen på Checkin.no  

 

Turklær til lørdag 

På lørdag skal vi en tur opp til gapahuken som gruppa har bygd i Mjøndalskauen, så vi anbefaler 
klær etter været og for å være ute en stund.  

 

Påmelding og pris 

Påmeldingen er åpen og skjer via checkin.no. For å sjekke priser og representasjon, les i 
innkallingen. Spørsmål kan rettes til speiderkonsulent Anita Dencker Isaksen per e-post: 
anita@mknu.no . 

Meld deg på her: https://www.checkin.no/event/38714/msk-korpsting-2022  

 

 

 

 

 

 

 

http://misjonskirken-mjondalen.no/speideren
mailto:anita@mknu.no
https://www.checkin.no/event/38714/msk-korpsting-2022
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Programmet 
 

Med forbehold om endringer 
 
Fredag 11. mars 
 18.00 Registrering og kveldsmat 
 19.00 Velkomsthilsen og info 
 20.00 Inspirasjonskveld 
 21.30 Quiz og gruble 

22.30 Kveldsavslutning med ord for natten 
22.45 Eget opplegg for rovere 

 
Lørdag 12. mars 
 08.00 Flaggheis 
 08.15 Frokost 
 09.10 Kræsjkurs om korpsting 
 09.15 Offisiell åpning av tinget 
 09.30 Forhandlinger 
 10.45 Pause 
 11.00 Forhandlinger fortsetter 
 12.00  Lunsj 
 12.30 Utflukt 
 15.00 Forhandlingene  
 16.00  Pause med frukt og kaffe 
 16.20 Forhandlingene fortsetter 
 17.45 Forhandlingene slutt 
 19.00 Festmiddag 
 21.00 Underholdning og offisiell avslutning av tinget 
 22.30  Kveldsavslutning med ord for natten 
 22.45 Eget opplegg for rovere 
 
Søndag 13. mars 
 08.00  Flaggheis 
 08.30 Frokost 
 11.00  Gudstjeneste i Mjøndalen Misjonskirke 
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Hilsener 
 

Hilsen fra lokal speidergruppe 

Vi i Mjøndalen MSK gleder oss til å være vertskap for det 32. ordinære korpstinget. Mjøndalen MSK 
ble startet opp i 1946, og har vært en aktiv del av fritidstilbudet i Mjøndalen i mange år. Vi er en 
gruppe i vekst med nå rundt 40 medlemmer, og vi har tilhørighet i Betel Misjonskirke i Mjøndalen, 
hvor også korpstinget vil finne sted (Parkveien 1, 3050 Mjøndalen). Menighetsbygget har nylig blitt 
renovert og bygd ut, så vi har god plass til både korpsting, bespisning, overnatting og andre 
aktiviteter i bl.a. vår nye gymsal. Hvis du ønsker overnatting i et privat hjem er det også muligheter 
for dette. Gi beskjed i god tid dersom du har noen allergier eller ønsker å overnatte hos en av 
menighetens familier. På lørdag kommer vi til å ta en tur opp på gapahuken som gruppa vår har 
bygd i Mjøndalskauen, så dere vil trenge klær etter vær for å være ute en stund da.   

  

Vi ser frem til en helg fylt med gode opplevelser!  

  
Hjertelig velkommen til Mjøndalen!  
Speiderhilsen Runi Elisabeth Flata Steen  
Gruppeleder, Mjøndalen MSK  

 

Hilsen fra daglig leder i UNG  

Kjære korpsting! 
I London var de i hvert fall tidligere plaget innimellom av 
«smog». En tåke av kullstøv og andre partikler som la seg som 
en grå tåke over byen. Covid har for mange vært en «smog» i 
livet. For mange har den blitt stadig mer krevende å forholde 
seg til. I jula har på nytt en setning fra Bibelen om Jesus blitt 
stort for meg: Johannes 1:5 «Lyset skinner i mørket, og mørket 
har ikke overvunnet det.». I speideren har vi en unik mulighet 
til å møte mennesker på en trygg, nøytral grunn, der unge 
mennesker kan få kjenne lyset som har kraft til å trenge 
igjennom enhver «smog». Vi har et mellommenneskelig lys som kan få skinne gjennom å bry seg 
om hverandre, tale vel til hverandre og lytte og se hverandre. Samtidig har vi som kjenner Jesus 
også et indre lys, som lyser om ikke vi aktivt setter lokk over det. Det glade budskapet om Guds rike 
og Jesu død på korset er mysterier som kan lyse opp selv det mørkeste og mest sønderknuste. Selv 
ble jeg kristen som voksen i militæret. Min erfaring var den samme som C. S. Lewis: «Jeg tror på 
kristendommen liksom jeg tror at solen har gått opp, ikke bare for at jeg ser den, men fordi at jeg 
ser alt annet i dens lys.». I de første tiårene kalte våre speidere seg fakler. Kanskje kan vi la oss 
inspirere av våre røtter til igjen å flamme opp, så mennesker kan se «Lyset skinner i mørket, og 
mørket har ikke overvunnet det.» 
 
Håper vi ses på korpstinget! 
Vennlig hilsen.  
Svein Aksel G. Nakkestad  
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Hilsen fra Korpsleder 

 
Kjære korpsting! 
Det er en glede å få lede Misjonskirken speiderkorps. Jeg er 
stolt over mye bra speiderarbeid som skjer rundt om i 
gruppene, og ikke minst over alle som er med på å bidra til at 
vi kan tilby kurs av høy kvalitet på Hovden hvert år. I år er det 
frivillighetens år og jeg vil rette en stor takk til alle som er 
speiderledere uten å få en krone tilbake, uten dere hadde vi 
ikke kunne gi barn og unge det fantastiske tilbudet vi gir dem. 
 
Nå har vi snart levd to år med en pandemi som preger 
hverdagen vår på ulike måter, det samme gjelder 
speideraktiviteten. Den store landsleiren som var planlagt 
sommeren 2021 ble erstattet av mange små leirer rundt om i 
landet. Gjennom de to siste årene har vi lært å omstille oss, være kreative og fleksibel, dette er noe 
vi kan ta med oss videre når vi forhåpentligvis er på vei ut av pandemien. Jeg håper at tiden hvor vi 
må tenke på at speidermøtene, turene og leirene våre skal være smittevernforsvarlige snart er forbi 
og at vi kan komme tilbake til helt normal drift.  
 
En av de viktigste sakene på dette korpstinget er at vi skal godkjenne en ny korpsavtale med NSF. 
Denne avtalen skal sikre at vi kan fortsette å drive speiderarbeid for Kristus og menigheten, selv om 
Gud i stor grad er tatt bort fra verdigrunnlaget og speiderløftet i NSF. Speideren er en stor 
misjonsmark og en arena for disippelgjøring og det skal vi fortsette å jobbe for at det kan være. 
 
Om noen måneder skal vi arrangere korpsleir på Vegårshei. Dette er en anledning til å samle hele 
MSK og jeg håper at så mange som mulig tar turen dit. Jeg gleder meg masse til å treffe både gamle 
kjente og nye. Så vil jeg ønske de to nyeste gruppene våre, Moflata MSK og Kvitseid MSK, ekstra 
velkommen på leir.  
 

Speiderhilsen fra Helene Bjørsvik  
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Presentasjon av Korpsstyret 
 

Korpsstyret har som oppgave å lede Misjonskirken Speiderkorps sitt arbeid, og ivareta interesser 
innad og utad. I tillegg ønsker vi å være en ressurs for lokale grupper og lokale ledere. 

 

Korpsstyret har i perioden fra september 2020 til mars 2022 bestått av Helene Bjørsvik 
(korpsleder), Bente Oterholt (visekorpsleder), Sunniva Indrøy Risanger, Are Christensen, Thea 
Jåvold, Daniel Skogaker og Mads Seim. Christoffer Flåten og Karoline Næs er varamedlemmer.  

 

 

 

Bak fra venstre: Christoffer Flåten, Daniel Skogaker, Mads Seim,  
Foran fra venstre: Sunniva Indrøy Risanger, Helene Bjørsvik, Thea Jåvold.  
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Presentasjon av kandidater til valg  

Helene Bjørsvik, 27 år, Arna/Oslo  
Jeg har vokst opp med speideren og har vært aktiv speider i 20 år. 
For tiden bor jeg i Oslo og tar en master i offentlig administrasjon og 
styring. Jeg har vært styremedlem i korpsstyret i to perioder og har 
vært korpsleder i en periode.  
 
Jeg stiller til valg som korpsleder og fast representant 
 
 
 
Daniel Skogaker, 20 år, Trondheim/Grimstad  
Jeg heter Daniel, er 20 år og går på andre året på sykepleierstudiet. 
Jeg har vært speider i snart 7 år og har vært styremedlem i 
korpsstyret i en periode. Jeg brenner sterkt for speiding, det er av 
denne grunn jeg har lyst til å stille til valg for en periode til. 
 
Jeg stiller til valg som fast representant 
 
 
 

 
Thea Jåvol, 20 år, Grimstad/Lindesnes 
Jeg heter Thea Jåvold. Jeg er 20 år, og er lærling på Lindesnes fyr 
innen salgsfaget. Jeg har gått i speideren i ca. 13. år. Jeg har vært 
leder på «Assistenten» tre ganger, og «PEFF 2» en gang. Jeg er rover 
i Grimstad og er aktiv så mye jeg kan på turer og møter når jeg er i 
Grimstad. Jeg har allerede vært en periode i KS og stiller gjerne til 
valg igjen. Dette fordi jeg synes det er lærerikt og interessant å være 
med.  
 
Jeg stiller til valg som fast representant 
 

 
Henrik Lauritzen, 21 år, Drammen 
Jeg har vokst opp som speider i Drammen MSK, og elsker å dra i gang 
koselige turer med hyggelige folk. Jeg har vært roverlagsleder i 3/4 år 
og vært aktiv i ombudet både i korpset og kretsen. I år går jeg på 
musikkfolkehøgskolen Viken, og skal studere økonomi til høsten. 
 
Jeg stiller som fast representant 
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Korpstingets ordliste 
 

Akklamasjon:   Å vise at man er enig ved å klappe i hendene. 

Delegat:   Representantene som har tale-, forslags- og stemmerett. 

Forretningsorden:  Spillereglene for hvordan møtet holdes. Beskriver hvem som kan møte og 

stemme, taletid, og hvordan debatter og voteringer skal foregå. 

Forslag  Må som hovedregel fremmes skriftlig til ordstyrerbordet. 

Forslagsrett  Delegater, speiderkonsulenten og daglig leder har rett til å fremme forslag 

under møtet. 

Innlegg  Under en debatt ber man om ordet ved å vise sitt nummerskilt. Man blir da 

lagt til på talelisten.  

Konstituering  Å bestemme hvordan møtet skal holdes, som for eksempel valg av ordstyrer, 

referenter og vedtak av dagsorden og forretningsorden. 

Kontra  Ved behov kan ordstyrerbordet be om kontra under en avstemning. Da må 

alle som er uenig med dem som nettopp stemte, aktivt vise stemmetegn. 

Kvalifisert flertall Når det er behov for 2/3-dels flertall for å få noe vedtatt. Blanke og 

avholdende stemmer telles ikke. 

Observatør  En observatør har møte- og talerett på Korpstinget, men ikke forslags- eller 

stemmerett. 

Replikk  Et enkelt svar på spørsmål i et innlegg eller en oppklarende saksopplysning til 

debatten kan meldes ordstyrerbordet ved å holde to fingre opp foran 

nummerskiltet. Den som har en replikk, kommer da foran andre talere. 

Replikk skal ikke være et innlegg i debatten.  

Simpelt flertall Mer enn halvparten av de som stemmer, må stemme for. Blanke og 

avholdende stemmer telles ikke. 

Strek  Ordstyrer kan sette strek for debatten, slik at en kan bli ferdige med debatten 

i tide. Etter dette kan en ikke tegne seg til innlegg, men fremdeles ta 

replikker, saksopplysninger og liknende. 

Til dagsorden Forslag om pause i debatten eller andre forslag som har med måten saken 

behandles på kan meldes utenom talelisten. Ordstyrerbordet avgjør om 

forslaget tas opp til votering. 
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Forslag til forretningsorden  
 

1. Et lovlig innkalt korpsting er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som 

har møtt.  

2. Korpstinget velger ordstyrer og varaordstyrer. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.  

3. Møteprotokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av to valgte representanter.  

4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av 

forslagsstilleren. Representantene har tre minutter taletid under innlegg og replikker. Det er 

ikke tillatt med replikk på replikk. Representanter som forlanger ordet til 

forretningsordenen, har ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå endring av 

taletiden, foreslå strek med de inntegnede talere.  

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn. 

Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, og da kan heller ikke forslag trekkes 

tilbake. Forslag utenom de oppsatte saker på sakslisten kan ikke fremmes.  

6. Ved vedtak kreves normalt simpelt flertall unntatt der Misjonskirken Speiderkorps sine lover 

krever kvalifisert flertall. Med simpelt flertall menes mer enn halvparten av de avgitte 

stemmene. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. 

Med kvalifisert flertall menes to tredjedels flertall. Alle valg foregår skriftlig når det er mer 

enn en kandidat, eller når en av representantene forlanger det.  

7. I møteprotokollen føres alle forslag inn og de vedtak som er gjort. Ved skriftlig avstemming 

føres antall stemmer for og imot. Nummeret til representantene som har hatt ordet under 

de forskjellige sakene føres i møteprotokollen.  

8. Møteprotokollen vil bli lagt ut på organisasjonens hjemmeside. Innsigelser på protokollen 

må komme innen én måned etter at den er lagt ut.  

9. Korpstinget er åpent for observatører i den utstrekning det er plass til det. Observatører kan 

innvilges talerett, møtelederen har rett til å foreslå begrensninger/bortfall av denne 

rettigheten.  

10. Korpstingets forretningsorden godkjennes ved åpningen av hvert korpsting, og gjelder inntil 

forslag om ny forretningsorden er behandlet og godkjent på neste korpsting.  
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Forslag til dagsorden 
 

1 Konstituering  

1.1 Godkjenning av innkalling  

1.2 Godkjenning av stemmeberettigede  

1.3 Valg av ordstyrer og varaordstyrer  

1.4 Valg av to referenter  

1.5 Valg av to personer til å skrive 

under protokollen  

1.6 Valg av tellekorps  

1.7 Godkjenning av forretningsorden  

1.8 Godkjenning av dagsorden  

 

2 Rapporter  

2.1 Rapport fra korpsstyret  

2.2 Rapport fra ombudet  

2.3 Rapport fra ledertreningspatruljen  

2.4 Rapport fra speidergruppene  

 

3 Evaluering av arrangementer i 2021  

 

4 Satsingsområder  

4.1 Evaluering av satsingsområdene for 

2021-2022 

4.2 Forslag til satsingsområder for 

2022-2024 

 

 

5 Arrangementsplan for 2022-2024  

5.1 Arrangementer i regi av MSK  

5.2 Arrangementer i regi av NSF  

 

6 Økonomi  

6.1 Orientering om økonomi  

6.2 Regnskap for 2021  

6.3 Forslag til budsjett for 2022 og 

2023  

6.4 Rapport «Kroner til misjonen»  

 

7 Korpsavtale  

 

8 Valg  

8.1 Korpsleder  

8.2 Til korpsstyret: Tre kvinnelige 

representanter og ett varamedlem  

8.3 Til korpsstyret: Tre mannlige 

representanter og ett varamedlem  

8.4 Én leder av valgkomitéen  

8.5 To medlemmer av valgkomitéen  

8.6 En representant til speidertinget  

8.7 To representanter til NSFs 

speiderforum  

8.8 To representanter til NSFs 

roverforum  
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1  Konstituering 
 

1.1 Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes 

 

1.2 Godkjenning av stemmeberettigede 

Forslag til vedtak: De stemmeberettigede godkjennes. 

 

1.3 Valg av ordstyrer og varaordstyrer 

Forslag til vedtak:  

 

1.4 Valg av referent 

Forslag til vedtak: Karoline Samuelsen og  

 

1.5 Valg av to personer til å skrive under protokollen 

Forslag til vedtak:  

 

1.6 Valg av tellekorps 

Forslag til vedtak:  

 

1.7 Godkjenning av forretningsorden  

Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes. 

 

1.8 Godkjenning av dagsorden 

Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes. 
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2 Rapporter 
 

2.1 Rapport fra Korpsstyret  

I del 1 av det 31. Ordinære korpstinget som fant sted på Hovden 11. september 2020 ble styret for 
perioden 2020-2022 valgt. Helene Bjørsvik ble valgt til korpsleder og styremedlemmene som ble 
valgt var Bente Oterholt (visekorpsleder), Are Christensen, Daniel Skogaker, Mads Bjørkholt Seim, 
Sunniva Indrøy Risanger og Thea Jåvold. Samtidig ble Christoffer Flåten og Karoline Næs valgt som 
varamedlemmer. Siden del 2 av det 31. Ordinære korpstinget har korpsstyret hatt tre digitale 
korpsstyremøter og tre fysiske møter. Et av de fysiske møtene fant sted på Jeløya sammen med 
korpsstyrene fra de andre speiderkorpsene. 

I denne perioden har speiderkonsulentstillingen blitt fordelt annerledes enn tidligere, nemlig i tre. 
Anita Dencker Isaksen, Helene Bjørsvik og Helene Gundersen har stillingen fordelt seg imellom, og 
er ansatt i Misjonskirken UNG. Anita har redusert stilling til 50%, grunnet videreutdanning, og 
fortsetter arbeidet med arrangementer, korpsstyret og administrative oppgaver. Helene G. har en 
20%-stilling med fokus på kristen speiding, kontakt med menigheter og grupper, og fornyelse av 
korpsavtalen med NSF. Helene B. er ansatt i 20%-stilling, og har administrative oppgaver i tillegg til 
ledertrening og NSF. 

Arbeidet med å fornye korpsavtalen har fortsatt siden sist korpsting. I tillegg har korpsstyret brukt 
mye tid på å gjennomgå evalueringen fra kombikurs 2021. Det har også blitt startet et arbeid med å 
gå grundig gjennom kursmanualene til kombi for å revidere disse. 

 

2.2 Rapport fra ombudet   

Magnus Flatnes Nuntun har vært ombudsleder for året 2021, med Marthe Oterholt Thoresen og 
Henrik Lauritzen som medlemmer og Line Haugnes som veileder.  

 
På grunn av koronapandemien ble det arrangert digitalt stabslederkurs i 2021. Der ble det delt ut 
informasjon om kombi og Per Kristian Næs hadde et kurs om helse, miljø og sikkerhet på tur. Etter 
det ble stabene delt opp etter kurs og fikk tid til å planlegge. 

 
Kombi ble arrangert med fokus på læring og gøy innenfor rammene som ble satt av staten. 
Korpsstyret lagde en google forms der både deltagere og ledere kunne sende tilbakemeldinger. Det 
var noe felles utstyr som ikke var helt ok, som bør sjekkes til neste kombi. Ellers var det litt 
problemer med å få utstyr til de ulike kursene, da det må lånes fra forskjellige grupper som 
ankommer Hovden på ulike tidspunkt Ettersom ombudsmedlemmene selv var ledere på kombikurs, 
fikk enkelte i korpsstyret rollen som kombistab.  

 
Magnus Flatnes Nuntun 
Ombudsleder  
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Etter å ha evaluert Kombi 2021 besluttet korpsstyret å ta over ansvaret for Kombikurs, som 
ombudet tidligere har hatt, og som en følge av dette ble det vedtatt å legge ned ombudet. KS 
ønsker å være tettere på planleggingen og oppfølgingen av Kombi for å sikre høy kvalitet på 
kursene. Dette henger også sammen med arbeidet med å revidere kursmanualene til Peffkursene. 
Korpsstyret vil etter kombikurset i 2022 vurdere om det skal opprettes et nytt ombud. 

 

2.3 Rapport fra ledertreningspatruljen (LTP) 

I 2020 har LTP bestått av Per Kristian Næs og Hans Olaf 
Hågenvik. Vi har hatt ansvaret for programkurset på kombi. 

LTP tar gjerne imot innspill til ledertrening i korpset. 

Per Kristian Næs 
Leder i LTP 
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2.4 Rapport fra gruppene 

Antall medlemmer i korpset: (betalende/totalt) 

2021: 597/655 

Antall direkte medlemmer i 2021: 6 

 

Arna MSK 

Gruppeleder: Liv Håøy    

2021: 79/93 

Speiderarbeidet i Arna går bra, men de sliter 
med få ledere i storspeideren. Gruppen har 
speiderarbeid på alle nivåer fra bever til 
rover, men i pandemien har gruppen mistet 
en del medlemmer. Forholdet til menigheten 
har blitt bedre de siste årene med en fast 
kontaktperson fra menigheten som blant 
annet er med på styremøter. Gruppen gir fast 
til Romania, men ser potensiale for å 
engasjere speiderne mer i innsamling av 
penger og rundt misjon generelt.  

 

Askøy MSK  

Gruppeleder: Josefine Tellevik   

2021: 31/37 

Situasjonen i gruppen er bra og 
ledersituasjonen beskrives som god. Det er 
nylig startet roverlag i gruppen med 5 ivrige 
rovere, disse hjelper også til som ledere i 
gruppen. De deltok med en god gjeng på 
Kombi i 2021 og hadde en god opplevelse der. 
Samarbeidet med menigheten er helt ok, og 
de prøver å ha andakt på alle møtene.  

 

1. Bråstad MSK 

Gruppeleder: Kjell Aaberg   

2021: 31/33 

Bråstad MSK har både tropp, småspeider og 
bever. De har hatt en markant 
medlemsøkning på ca. 30% det siste året, 
hovedsakelig i småspeideren og beveren. 
Ledersituasjonen i gruppen er god, og det har 

kommet flere nye til det siste året. Selv om 
pandemien har satt en stopper for de største 
arrangementene, har gruppen hatt tilnærmet 
normal aktivitet fra uke til uke. Det er svært 
lite aktivitet igjen i menigheten 
speidergruppen er tilknyttet, noe som fører til 
lite samarbeid mellom menighet og 
speidergruppe. Menigheten ber for 
speidergruppen.  

 

Drammen MSK 

Gruppeleder: Bent-Håkon Lauritzen  

2021: 34/35 

Drammen MSK har hatt en stabil drift det 
siste året, men med noen opp- og nedturer i 
takt med smittetrykket. Det er et stabilt antall 
medlemmer, god ledertetthet og mange 
rovere har kommet inn i lederroller. Gruppen 
har en klar kristen profil, og utfører arbeid i 
takt med dette. Frem til sommeren hadde 
gruppen en betalt ungdomsleder med på 
møtene, mens på høsten var pastoren innom 
av og til. Speiderne deltar også på flere 
fellesaktiviteter i kirken. Gruppen ønsker 
større tilbud for rovere nasjonalt i MSK.  

 

Froland MSK 

Gruppeleder: Geir Stornes   

2021: 25/25 

Oppsvinget i medlemmer som Froland MSK 
hadde fram til 2020 har gått ned igjen. 
Gruppen har både småspeider, og storspeider 
og noen rovere som er med som ledere. 
Ledersituasjonen i gruppen er god. Våren 
2021 var det få speidermøter, men på høsten 
var det mulig å gjennomføre møter ute, men 
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gruppene måtte deles opp og møtes på ulike 
dager. De eldste speiderne har vært på flere 
hytteturer i løpet av året. Etter å ha spart 
lenge til å reise på tur til utlandet, håper de å 
heller kunne reise på en ordentlig Norgestur i 
løpet av det kommende året. Mange av de 
faste møtepunktene som lysmesse og grøtfest 
med menigheten uteble dette året.   

 

Gjerpen MSK  

Gruppeleder: Ingar Nordang  

2021: 26/38 

Situasjonen i Gjerpen MSK er for tiden god, 
selv om gruppen har opplevd en 
medlemsnedgang den siste tiden. Gjerpen 
MSK har et lite, men veldig aktivt roverlag. De 
er på tur nesten hver helg og finner på mye 
gøy. Samarbeidet med menigheten oppleves 
som svært godt. Speidergruppen får mye 
støtte i arbeidet både ved at alle lederne har 
en fast forbeder og at pastoren besøker 
gruppen på leirer og møter. Gruppen ønsker å 
øke fokuset på misjon, men ser at de har 
behov for hjelp med ressurser som kan 
engasjere både ledere og speidere. 

 

1. Grimstad MSK  

Gruppeleder: Roy Slettene    

2021: 72/83 

Grimstad MSK har en stabil og god drift, med 
en god ledersituasjon. Medlemstallene i 
storspeideren har gått ned, men de som er 
der møter fast. Småspeideren har holdt seg 
stabil med ca. 20 speidere, og roverarbeidet 
har vokst den siste tiden. Mange av roverne 
er også ledere. Forholdet til menigheten er 
god, og andakter er en naturlig del av 
speidermøtene. Flere rovere i gruppen har 
vært i Romania og de har bidratt med 
engasjement rundt misjon.  

 

 

Haugesund MSK 

Gruppeleder: Henrik Andreas Dybdahl 

2021: 37/41 

Gruppen har slitt litt det siste året, på grunn 
av pandemien, og har vært nære å legge ned. 
Gruppen består av flest småspeidere, men det 
er også noen storspeidere og noen få rovere 
som brukes som ledere. Ledersituasjonen 
kunne vært bedre, men det går rundt. 
Gruppen har hatt ukentlige møter, der de har 
vært mest utendørs, i tillegg har de vært på 
dagsturer. Samarbeidet med menigheten er 
tett. Speidergruppen bidrar i gudstjenesten 
med å ha kirkekaffe, og medlemmer i 
menigheten bidrar med andakter på møtene. 
Misjonsengansjementet for Colombia er stort 
i menigheten, noe som også smitter over på 
speidergruppen.   

 

Haugesund Nordre MSK 

Gruppeleder: Olga Helene Eidsvåg 

2021: 38/41 

Speiderarbeidet i Haugesund Nordre går bra, 
til tross for et spesielt år. De har mistet flere 
speidere gjennom pandemien, men håper på 
å få opp medlemstallene når hverdagen blir 
enda mer normal igjen. Ledertettheten kunne 
vært noe høyere, men det går rundt. Gruppen 
har fast misjonsdag hvert semester, hvor de 
fokuserer på både Colombia og Romania.  

 

Kristiansand MSK 

Gruppeleder: Roy Helge Utsogn  

2021: 20/21 

Det går bra med speiderarbeidet i 
Kristiansand MSK, men de skulle gjerne hatt 
noen flere ledere. Gruppen har både 
storspeidere og småspeidere og de har hatt 
god rekruttering av nye speidere høsten 2021. 
Det er et ønske om å starte roverlag, men de 
sliter med å få til overgangen fra storspeider 
til rover/leder. Annenhver uke starter møtet 
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med en felles åpning i menigheten sammen 
med andre barneaktiviteter, hvor det holdes 
andakt. Gruppen har et ønske om å øke 
fokuset på misjon i speideren.  

 

Kvitseid MSK 

Gruppeleder: Knut Ove Lofstad  

2021: 21/21 

Dette er det siste tilskuddet av grupper i MSK. 
Det er 4 motiverte ledere som driver 
speidergruppen, som består av ca. 15-17 
storspeidere. De hadde stor glede av 
deltagelse på Kombikurs på Hovden. Ellers går 
speiderarbeidet svært bra. Gruppen har 
tilknytning til både Kvitseid misjonskyrkje og 
Den Norsk Kirke i Kvitseid, noe som fungerer 
bra. Høsten 2021 ble det arrangert 
speidergudstjeneste i Den Norske Kirken.  

 

Lista MSK 

Gruppeleder: Torbjørn Syvertsen   

2021: 10/12 

I gruppen på Lista går speiderarbeidet bra. De 
ønsker seg noen flere ledere, men det går 
rundt med de som er med. De bruker å ha 
møtene sine ute, noe som har gjort det mulig 
å holde speiderarbeidet aktivt gjennom det 
meste av pandemien, med unntak av noen 
perioder med høyere smittetrykk i 
kommunen. Samarbeidet med menigheten er 
god, og de får den støtten de har behov for.  

 

Mjøndalen MSK  

Gruppeleder: Runi Steen    

2021: 37/38 

Driften i Mjøndalen går ganske greit. Det har 
kommet til nye medlemmer det siste året. 
Ledersituasjonen er litt utfordrende, og flere 
møter har blitt avlyst grunnet syke ledere. 
Gruppen får god støtte fra menigheten og det 
samarbeides på tvers av barne- og 

ungdomsaktiviteter i menigheten, med blant 
annet reklamering for de andre aktivitetene. 
Pastoren er innom speidermøtene noen 
ganger i semesteret for å holde andakt. 

 

Moflata MSK 

Gruppeleder: Turid Louise Welde  

2021: 8/8 

Moflata MSK startet opp rett før pandemien 
slo ut og de mistet flere speidere i 2020, men 
har hatt en liten medlemsoppgang i 2021. 
Gruppen drives av tre ledere; to med lang 
ledererfaring fra tidligere og en ny leder. To 
av disse tar lederkurs i kretsen. I 2021 
arrangerte de det som var Norges minste 
landsleir med fem deltagere, noe som var en 
stor suksess. Tilknytningen til menigheten er 
god og det holdes andakt på alle møter, men 
om det glemmes etterspørres dette fra 
speiderne. 

 

Siljan MSK  

Gruppeleder: Trond Gurholt  

2021: 42/44 

Gruppen består av rundt 30 speidere i alderen 
5. til 10. klasse, de har passelig med ledere, 
men skulle gjerne hatt noen til for å kunne ta 
inn flere speidere. Siljan MSK samarbeider 
godt med MSK-gruppen i Gjerpen, som de 
hadde leir med i 2021, i tillegg til samlinger i 
løpet av året. 

 

Stavanger MSK 

Gruppeleder: Margrethe T. Søyland  

2021: 12/12 

Gruppen er i en overgangsfase, der de måtte 
tenke nytt om hvordan de skulle drive 
speiderarbeidet, ettersom det har vært 
utfordrende å finne noen til å overta 
speidergruppen. Nå er gruppen en 



MSK Korpstinget 2022 

Side 19 

 

familiespeidergruppe, som startet opp i 
november.  

 

Trondheim MSK  

Gruppeleder:     

2021: 9/9 

Trondheim MSK har gått over til å være en 
hvilende gruppe. Den har blitt det fordi det 
har vært vanskelig å få ledere til å overta etter 
at flere ledere måtte gi seg.  

 

1. Vegårshei MSK  

Gruppeleder: Knut Sunde   

2021: 45/45 

Det siste året har det vært varierende 
aktivitet i speidergruppen grunnet pandemien 
og flere av de eldste speiderne har sluttet. I 
mange år har gruppen primært hatt 
storspeidere, men de startet opp 
småspeiderarbeid for 1,5 år siden, noe som 
har vært positivt for gruppen. Gruppelederen 
er pastor i menigheten, noe som fører til et 

naturlig kontaktpunkt mellom menigheten og 
speidergruppen.  

 

Østby MSK  

Gruppeleder: Ruth Inger Teppen  

2021: 10/10 

Østby MSK er en liten speidergruppe som 
fungerer godt. De starter ofte speidermøtene 
felles med både småspeider og storspeider 
sammen, men deler dem etter hvert. Under 
pandemien har de vært kreative ved å lage 
videoer og hatt speidermøter på teams for å 
klare å opprettholde aktiviteten. Pastoren i 
menigheten deltar på de fleste møter og 
holder andakt. En fast aktivitet på 
speidermøtene er å kaste penger på en stikke 
for å samle inn penger til misjon.  
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3 Evaluering av arrangementer i 2021 
 

Korpstinget, 20. mars 2021 

Del 2 av det 31. ordinære korpstinget ble 
arrangert digitalt 20. mars 2021. Det var 29 
deltager på korpstinget. Gjennomføringen 
av korpstinget gikk greit med få digitale 
utfordringer. Ved å gjennomføre digitalt 
mistet vi den sosiale delen av korpstinget 
og det var færre som tok ordet i saker, noe 
som er negativt for demokratiet. Vi håper 
dette var det første og siste digitale  

korpstinget i MSK.  

 

Stabslederkurs, 17. april 2021 

Stabslederkurset i 2021 ble gjennomført  
digitalt med 19 deltakere, som skulle være i stab på kombikurs. I første del av kurset var alle samlet, 
og det ble holdt en økt om kristen trening og en økt om sikkerhet på tur. Dette ble godt mottatt av 
deltakerne, og kunnskapen ble brukt videre i planleggingen av kursene. Etter øktene var det satt av 
tid til planlegging, slik at de ulike stabene kunne forberede seg til kombikurs.  

 

Falkeleir, avlyst 
På grunn av få påmeldte deltakere ble Falkeleir avlyst i 2021. Mesteparten av staben var den 
samme som i 2020, da leiren ble avlyst på grunn av koronapandemien.  

 

Kombikurs, 24.-26. september 2021 

På Kombikurs i 2021 var det 125 deltakere. Det ble ikke gjennomført Roveren i år, på grunn av for få 
påmeldte deltakere, men utover dette gikk alle kursene som planlagt. På fredagskvelden ble 
kursene sendt av gårde tidligere enn før, og kom dermed raskere i gang med eget program. Det ble 
gjennomført evaluering for deltakere og stab, og de aller fleste som svarte hadde lyst til å bli med 
på kombikurs igjen. Det var ikke midnattsgudstjeneste eller leirprest dette året, noe vi håper på å få 
endret til neste kombi. 
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4 Satsingsområder 
 

4.1 Evaluering av satsingsområdene for 2021-2022 

På del to av det 31. ordinære korpstinget i 2021 ble det vedtatt satsingsområder for perioden 2021-
2024. Årsaken til dette var at ett år er kort tid til å utføre satsingsområdene. På et år som fremdeles 
var preget av Covid-19, har det vært begrenset hvor mye korpsstyret har klart å utrette, dette 
gjelder spesielt for noen av satsingsområdene. Det er startet arbeid på flere punkter som 
korpsstyret skal jobbe videre med de neste årene. Følgende satsingsområder ble vedtatt i 2021: 
lederutvikling, kristen trening, misjonsengasjement og samfunnsengasjement. Korpsstyrets 
evaluering står i kursiv. 

 

Lederutvikling 

Vi ønsker «himla gode ledere» i korpset vårt, slik at vi kan tilby et trygt speidermiljø som 
tilrettelegger for læring, utfoldelse og kristen tro. For å oppnå dette ønsker vi å trene ledere innen 
speiderferdigheter, lederholdninger, adferd og kristen tro. Vi skal jobbe for å alltid forbedre 
ledertreningstilbudet i korpset. 

Vi oppfordrer alle våre ledere og rovere til å delta på våre kurs og leirer. Videre oppfordrer vi alle til 
å benytte seg av NSF sitt kurstilbud, da de har god kompetanse og stort utvalg. Vi ønsker at våre 
ledere er godkjente etter NSF sine regler. Dette sikrer kvalitet på speiderarbeidet slik at vi kan si: 
«himla gode ledere».  

I perioden vil vi jobbe for å nå følgende mål:  

1. Legge til rette for at lederne i LTP er godkjente ledertrenere i NSF 
2. Øke kvaliteten på peff-kursene og programkurset  
3. God oversikt og godt system for å godkjenne nye speiderledere  
4. Alle stabene på Kombikurs har minst én leder med fullført programkurs eller tilsvarende 

kurs 
5. Alle ledere har en forbeder 

 

Det ble arrangert digitalt stabslederkurs for stabene på Kombi 2021. Det digitale alternativet til en 
hel helg, gav ikke like gode muligheter for å kurse stabene, men fungerte i størst grad som en arena 
for planlegging. Vi ser at det er viktig å strebe etter å gjennomføre stabslederkurset fysisk i 
fremtiden som et ledd i målet om å øke kvaliteten på peff-kursene. 

Vi nådde målet om at minst en person i hver stab for Peff-kursene på Kombi har programkurs.  

Vi har startet en prosess for å revidere og forbedre manualene til peff-kursene. Disse er ennå ikke 
ferdig, men vil bli tatt i bruk enten i 2022 eller 2023.  

 

Kristen trening 

Vi ønsker å være tydelige i vår fremtreden som et kristent speiderkorps, og vi ser på dette som 
spesielt viktig i en tid hvor speiderloven og speiderløftet har blitt endret. Kristen trening er det 
viktigste vi kan tilby våre speidere. Dette er for å sikre at «Speidere for Kristus og menigheten» skal 
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vise igjen i korpset vårt. Vi ønsker å tilby kurs innen kristen trening på flere arenaer enn det vi gjør i 
dag. Vi peker på Gud i det vi gjør, og vi har alltid Guds ord med oss på turer og leirer. Vi oppfordrer 
speidergruppene våre til å engasjere seg i menigheten utover speiderarbeidet. Vi oppfordrer 
speiderne våre til å søke Gud ved å lese i Bibelen og å be. Dette skaper en dypere relasjon til Gud.  

I perioden vil vi jobbe for å nå følgende mål:  

1. Andakter holdes i de lokale gruppene på alle møter og turer.   
2. På alle nasjonale arrangement har vi noen som er ansvarlig for kristent innhold. 
3. Opprettholde fokus på kristen trening på kursene våre  

 

Det siste året har det vært gjennomført få nasjonale arrangementer. På det digitale 
stabslederkurset ble det holdt andakt, men på grunn av lengden og formatet på samlingen var det 
ikke en ansvarlig for kristent innhold. På Kombi 2021 måtte personen med ansvar for kristent 
innhold melde avbud på grunn av sykdom. Det ble likevel holdt andakter og gudstjeneste på 
søndagen, men midnattsgudstjenesten ble avlyst.  

 

Mange grupper rapporterer at de holder andakter på hvert møte, mens andre grupper har dette noe 
sjeldnere. Vi har ikke jobbet målrettet mot at det holdes andakt på alle møter og turer i gruppene.  

 

Samfunnsengasjement 

Vi ønsker at speiderne i korpset skal være bevisste og deltakende samfunnsborgere. Vi ønsker 
speidere som er tydelige på egen tro og verdier, også i møte med andre speidergrupper. Som 
speiderkorps vil vi ta vare på miljøet og bidra positivt i lokalsamfunnet.   

I perioden vil vi jobbe for å nå følgende mål:  

1. Speidergruppene er synlige i lokalmiljøet, bl.a. ved å delta på friluftslivets dag, 17. mai, 
strandryddedag e.l., og speiderne oppfordres til å engasjere seg både i egen menighet og 
andre organisasjoner som f.eks Røde Kors, Hjelpekorpset osv.   

2. Vi tilstreber å ha kildesortering på alle våre arrangement, både lokalt og nasjonalt 
 

På grunn av pandemien har det vært færre muligheter for grupper å være synlige i lokalmiljøet, bl.a 
ved å delta på 17. mai arrangementer.  

 

Misjonsengasjement 

Misjonskirken Speiderkorps er en del av Misjonskirken UNG, og å bidra til misjon er en av 
oppgavene våre. Flere av paragrafene i speiderloven sier også noe om hvordan vi skal forholde oss 
til andre mennesker. Vi ønsker bidra til økt misjonsengasjement hos speiderne og speidergruppene. 
Vi fortsetter å jobbe med vår felles innsamlingsaksjon, "Kroner til misjonen", men ønsker også å 
løfte fram fadderordningen som finnes i Misjonskirken Norge. I tillegg vil vi jobbe for at 
speidergruppene samarbeider med de lokale menighetene om fokus på misjon.   

I perioden vil vi jobbe for å nå følgende mål:  
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1. Alle gruppene har et misjonsfokus som er synlig i alle troppene, og gruppene arrangerer 
minst et gruppemøte/arrangement i året der dette kommer tydelig frem. 

2. Alle gruppene bidrar økonomisk til «Kroner til misjonen». 
3. Minst fem grupper sender speidere på teamtur til Romania annet hvert år, og disse deler fra 

turen til gruppen, lokalmenigheten og nasjonalt i MSK i ettertid for å øke engasjementet.  

Det har ikke vært jobbet strategisk mot å øke misjonsengasjementet i speiderkorpset. Det har blitt 
informert om Romania og misjon i informasjon sendt ut fra speiderkonsulent. På grunn av Covid-19 
ble teamturen til Romania utsatt til 2022. 

 

4.2 Satsingsområder for 2022-2024 

Lederutvikling 

Vi ønsker «himla gode ledere» i korpset vårt, slik at vi kan tilby et trygt speidermiljø som 
tilrettelegger for læring, utfoldelse og kristen tro. For å oppnå dette ønsker vi å trene ledere innen 
speiderferdigheter, lederholdninger, adferd og kristen tro. Vi skal jobbe for å alltid forbedre 
ledertreningstilbudet i korpset. 

Vi oppfordrer alle våre ledere og rovere til å delta på våre kurs og leirer. Videre oppfordrer vi alle til 
å benytte seg av NSF sitt kurstilbud, da de har god kompetanse og stort utvalg. Vi ønsker at våre 
ledere er godkjente etter NSF sine regler. Dette sikrer kvalitet på speiderarbeidet slik at vi kan si: 
«himla gode ledere».  

I perioden vil vi jobbe for å nå følgende mål:  

1. Legge til rette for at lederne i LTP er godkjente ledertrenere i NSF 
2. Øke kvaliteten på peff-kursene og programkurset  
3. God oversikt og godt system for å godkjenne nye speiderledere  
4. Alle i staber på Kombikurs har minst én leder med fullført programkurs eller tilsvarende kurs 
5. Alle ledere har en forbeder 

  

Kristen trening 

Vi ønsker å være tydelige i vår fremtreden som et kristent speiderkorps, og vi ser på dette som 
spesielt viktig i en tid hvor speiderloven og speiderløftet har blitt endret. Kristen trening er det 
viktigste vi kan tilby våre speidere. Dette er for å sikre at «Speidere for Kristus og menigheten» skal 
vise igjen i korpset vårt. Vi ønsker å tilby kurs innen kristen trening på flere arenaer enn det vi gjør i 
dag. Vi peker på Gud i det vi gjør, og vi har alltid Guds ord med oss på turer og leirer. Vi oppfordrer 
speidergruppene våre til å engasjere seg i menigheten utover speiderarbeidet. Vi oppfordrer 
speiderne våre til å søke Gud ved å lese i Bibelen og å be. Dette skaper en dypere relasjon til Gud.  

I perioden vil vi jobbe for å nå følgende mål:  

1. Andakter holdes i de lokale gruppene på alle møter og turer.   
2. På alle nasjonale arrangement har vi noen som er ansvarlig for kristent innhold. 
3. Opprettholde fokus på kristen trening på kursene våre  
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Samfunnsengasjement 

Vi ønsker at speiderne i korpset skal være bevisste og deltakende samfunnsborgere. Vi ønsker 
speidere som er tydelige på egen tro og verdier, også i møte med andre speidergrupper. Som 
speiderkorps vil vi ta vare på miljøet og bidra positivt i lokalsamfunnet.   

I perioden vil vi jobbe for å nå følgende mål:  

1. Speidergruppene er synlige i lokalmiljøet, bl.a. ved å delta på friluftslivets dag, 17. mai, 
strandryddedag e.l., og speiderne oppfordres til å engasjere seg både i egen menighet og 
andre organisasjoner som f.eks Røde Kors, Hjelpekorpset osv.   

2. Vi tilstreber å ha kildesortering på alle våre arrangement, både lokalt og nasjonalt 
3. Vi ønsker å være et miljøvennlig speiderkorps, bl.a ved å redusere plastbruken og bruk av 

engangsservise, reparere ødelagt utstyr før man evt. kjøper nytt, og ved å oppfordre 
speidere til gjenbruk 

 

Misjonsengasjement 

Misjonskirken Speiderkorps er en del av Misjonskirken UNG, og å bidra til misjon er en av 
oppgavene våre. Flere av paragrafene i speiderloven sier også noe om hvordan vi skal forholde oss 
til andre mennesker. Vi ønsker bidra til økt misjonsengasjement hos speiderne og speidergruppene. 
Vi fortsetter å jobbe med vår felles innsamlingsaksjon, "Kroner til misjonen", men ønsker også å 
løfte fram fadderordningen som finnes i Misjonskirken Norge. I tillegg vil vi jobbe for at 
speidergruppene samarbeider med de lokale menighetene om fokus på misjon.   

I perioden vil vi jobbe for å nå følgende mål:  

1. Alle gruppene har et misjonsfokus som er synlig i alle troppene, og gruppene arrangerer 
minst et gruppemøte/arrangement i året der dette kommer tydelig frem. 

2. Alle gruppene bidrar økonomisk til «Kroner til misjonen». 
3. Minst fem grupper sender speidere på teamtur til Romania annet hvert år, og disse deler fra 

turen til gruppen, lokalmenigheten og nasjonalt i MSK i ettertid for å øke engasjementet.  
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5 Arrangementsplan 
 

5.1 MSKs arrangementsplan for 2022 -2024 
 

2022 Hva Hvor 

11.-13. mars  Korpsting Mjøndalen 

1.-3. april Stabslederkurs Larvik 
25. juni – 1. juli Korpsleir Vegårshei 

13.-17. juli Liv og vekst Stavern 
31. juli – 6. august Falkeleir Vegårshei 

23.-25. september Kombikurs Hovden 

Oktober Romaniatur Onestí  
 
 

2023 Hva Hvor 

April Stabslederkurs  

12.-16. juli Liv og vekst Stavern 
22.-24. september Kombikurs Hovden 

 
 

2024 Hva Hvor 
15.-17. mars  Korpsting  

April Stabslederkurs  

Juni/juli Felles korpsleir  
10.-14. juli Liv og vekst Stavern 

28. juli – 3. august Falkeleir Vegårshei 
20.-22. september Kombikurs Hovden 

Oktober Romaniatur Onestí  

 

 

5.2 NSFs arrangementsplan for 2022-2024 

 

2022 Hva Hvor 

April Speideraksjonen Hele landet 

14.-18. april Hjemmeleir i påsken Hele landet 

23. april St. Georgsdag Hele landet 
23. april Frivillighetens år: 

Speidernes dag 
Hele landet 

26.-29. mai Turlederkurs kano  

10.-12. juni NM i speiding Levanger 

24.-26. juni Nasjonal Peffsamling  

27. juni - 4. juli Nordic Adventure Race  Færøyene 

11.-18. juli Nasjonal roverleir Hvaler 
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30. juli - 6. august Trekløver-Gilwell Kristiansand 
26.-28- august Frivillighetens år: Lederfest   

26.-28- august Padlesamling  

3.-11. september Friluftslivets uke Hele lande 

16.-18. september Felles roverfemkamp  

14.-16. oktober Jota-Joti  
21.-23. oktober Speider- og roverforum Romsdal og Nordmøre 

krets 
11.-13. november Speidertinget Skjetten 

 

2023 Hva Hvor 
April Speideraksjonen Hele landet 

23. april St. Georgsdag Hele landet 

Juni NM i speiding Hele landet 

1.-12. august World Scout Jamboree Sør-Korea 

September Friluftslivets uke Hele landet 

 Felles roverfemkamp  

 Jota-Joti  

 

2024 Hva Hvor 
April Speideraksjonen Hele landet 

23. april St. Georgsdag Hele landet 

Juni NM i speiding Hele landet 
22. juli- 1. august Roverway – North of the 

Ordinary 
Stavanger 

September Friluftslivets uke Hele landet 

 Felles roverfemkamp  

 Jota-Joti  

Oktober Speider- og roverforum  

November Speidertinget  
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6 Økonomi 
 

6.1 Orientering om økonomi 

Økonomien til korpset er en del av UNGs totale økonomi. Dersom vi driver vår del av UNG med et 
betydelig overskudd et år, vil vi kunne bruke deler av dette overskuddet til spesielle satsninger 
senere år. En vesentlig del av økonomien til UNG kommer fra statsstøtte. Statsstøtten 
speiderkorpsets aktivitet generer dekker speiderkonsulentens lønnsutgifter i en 50% stilling. 
Lønnsutgifter utover det må dermed dekkes på andre måter, for eksempel ved å øke statsstøtten 
ved å ha flere kurs og flere deltakere på kurs og leirer, få flere medlemmer og øke antall givere. Selv 
om statsstøtten ikke kommer med i vårt regnskap vil vi likevel ta med lønnsutgiftene i regnskapet. 
Regnskapet vil dermed alltid vise et underskudd.  

 

6.2 Regnskap 2021 
Som tidligere nevnt vil alltid regnskapet til MSK vise et underskudd, da statsstøtten ligger i UNGs 
totale regnskap, men ikke i avdelingen til MSK. Underskuddet var budsjettert til å være omtrent lik 
lønnskostnadene, men i 2021 ble underskuddet en del lavere enn dette.  

Både driftsresultat, inntekster og kostnader for 2021 ligger lavere enn budsjettet. Årsaken til det er 
hovedsakelig at det ble gjennomført færre arrangementer enn planlagt, noe som førte til lavere 
inntekt og kostnader knyttet til arrangementene. Falkeleiren ble avlyst, og stabslederkurset ble 
gjennomført digitalt. I tillegg har korpsstyret hatt færre fysiske møtepunkter, som har gitt lavere 
reisekostnader. Kombikurset i 2021 gikk med et lite underskudd.  

Inntekter 2021 

Arrangementsinntekter 53 450 
Medlemskontingent 78 449 

Tilskudd 0 

Gaveinntekter 43 650 

Sum inntekter 175 549 

 

Kostnader 2021 

Lønnskostnader 216 154 

Lokalkostnader 22 500 

Kontorkostnader 7 200 

Markedsføringskostnader 1 108 

Reisekostnader 20 409 

Arrangementskostnader 54 733 
Støtte /kontingent 6 168 

Andre driftskostnader 1 658 

Sum kostnader 329 930 

 

Driftsresultat                      - 154 381 .       
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6.3 Forslag til budsjett 2021 og 2022 

Det er landsstyret som vedtar budsjettet til UNG, og da økonomien til MSK er en del av UNGs totale 
økonomi, er det også de som vedtar budsjettet for MSK.  

KS og korpstinget har påvirkning på budsjett, på den måten at man kan komme med innspill og 
påvirke hvilke områder det skal satses på. I 2022 og 2023 ønsker KS å satse på ledertrening og 
lederutvikling, arrangementer og misjon. I 2022 blir det Falkeleir, og vi håper å få til teamtur til 
Romania høsten 2022. Kombikurs skal arrangeres begge årene.  

Landsstyret i UNG har vedtatt å satse ekstra på speideren i en periode og det er derfor budsjettert 
med speiderkonsulentstilling i 90% i første halvdel av 2022. Landsstyret har ikke tatt stilling til om 
denne satsningen vil fortsette også i andre halvdel av året. Det er derfor budsjettet med 
speiderkonsulentstilling i 70% for resten av året.  

 

6.4 «Kroner til misjonen»  

Oversikt over gaver fra speidergrupper til misjon. Disse gavene fordeles til de ulike 
misjonsprosjektene som Misjonskirken Norge har.  

 

Navn 2021 

1.Grimstad MSK 18 000 
Arna MSK 24 000 

Totalt 42 000 
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7 Korpsavtale 
 

Bakgrunn: Misjonskirken Speiderkorps er tilsluttet Norges speiderforbund gjennom en egen avtale. 
Vi har både en overenskomst fra 1979 og en avtale fra 1999. NSF har tatt initiativ til å lage en ny 
avtale som skal erstatte både overenskomsten og avtalen, som begge er utdaterte.  
 
Avtalen består av to deler: en avtale om korpstilslutning til NSF og en tilleggsavtale. Avtalen om 
korpstilslutning er en avtale mellom NSF, MSK og Misjonskirken Ung, og denne skal godkjennes av 
speidertinget i november 2022. Før korpstinget finner sted skal den godkjennes av landsstyret i Ung 
og speiderstyret i NSF. 
 
Tilleggsavtalen er mellom korpsstyret i MSK og speiderstyret i NSF. Denne avtalen vil signeres etter 
at avtalen om korpstilslutning er vedtatt på speidertinget. Hensikten med tilleggsavtalen er å ha en 
avtale som lettere kan endres og som ikke trenger å bli vedtatt på speidertinget. I denne avtalen vil 
for eksempel unntak fra NSF sine regler reguleres. Avtalene ligger vedlagt slik de er utformet på 
nåværende tidspunkt. Avtalen om korpstilslutning gir speiderstyret og korpsstyret mandat til å 
inngå tilleggsavtalen på vegne av hver sin organisasjon. Derfor skal korpstinget ikke godkjenne 
tilleggsavtalen, men har mulighet til å komme med innspill til korpsstyret om utformingen av 
tilleggsavtalen.  
 
Avtalen om korpstilslutning er viktig for MSK. Nytt i denne avtalen er at det er avtalefestet at MSK 
driver speiderarbeid med en kristen verdiforankring. Dette har vært viktig for korpsstyret å få med i 
avtalen, i og med at NSF har tatt bort Gud fra speiderløftet, og speiderbønnen ikke lenger er en del 
av verdigrunnlaget.  
 
Etter at korpsenes forslag om å ha to sidestilte speiderløfter i NSF ble nedstemt på speidertinget i 
2020, er det forsøkt å få inn et punkt i avtalen som gir MSK mulighet til å bruke et eldre 
speiderløfte. Det viste seg vanskelig å få dette inn i avtalen. Speiderløftet er en del av grunnreglene 
i NSF og dersom vi ønsker unntak fra noen av disse må speidertinget godkjenne det.  
 
Endelig utkast av avtalen skal være ferdig 11. august 2022. Korpsstyret forventer ikke at avtalen 
kommer til å bli annerledes enn slik den presenteres på korpstinget, men det kan være at det er 
behov for å gjøre mindre endringer, eksempelvis språkendringer før den sendes til speidertinget. 
Korpsstyret ber derfor om et vedtak hvor korpsstyret får mandat til å godkjenne den endelige 
avtalen. Dette er for å unngå å måtte kalle inn til ekstraordinært korpsting for å vedta endringene. 
 
Forslag: Korpsstyret gis mandat til godkjenne avtalen om korpstilslutning til NSF og tilleggsavtalen 
tas til orientering.  
 
Forslagsstiller: Korpsstyret 
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8 Valg  
 

Se presentasjon av kandidatene til korpsleder og korpsstyre på side 8. Resten av kandidatene blir 
lagt frem på korpstinget. Alle medlemmer av korpsstyret og valgkomité velges for to år. Det er 
fremdeles mulighet til å komme med forslag til kandidater.  
 
 
8.1 Korpsleder  
Kandidatene er: Helene Bjørsvik 
Forslag til vedtak: Helene Bjørsvik 
 
 
8.2 Korpsstyret: Tre kvinnelige representanter og ett varamedlem  
Kandidatene er: Thea Jåvold 
Forslag til vedtak:  
 
 
8.3 Korpsstyret: Tre mannlige representanter og ett varamedlem  
Kandidatene er: Daniel Skogaker, Henrik Lauritzen 
Forslag til vedtak:  
 
 
8.4 Én leder av valgkomitéen  
Kandidatene er:  
Forslag til vedtak:  
 
 
8.5 To medlemmer til valgkomitéen  
Kandidatene er:  
Forslag til vedtak:   
 
 
8.6 En representanter til speidertinget  
Kandidatene er: Daniel Skogaker 
Forslag til vedtak: Daniel Skogaker 
 
 
8.7 To representanter til NSFs speiderforum  
Kandidatene er: 
Forslag til vedtak:  
 
 
8.8 To representanter til NSFs roverforum  
Kandidatene er: 
Forslag til vedtak:  
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