Nord-Trøndelag krets av
Norges speiderforbund

Kretstingets årsmøte
Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund avviklet kretstingets årsmøte
9. og 10. februar 2001 på Laberget, Skogn.
Kretstinget ble gjennomført over 2 dager, slik at fredagskvelden gav mulighet for
en uformell ledersamling.
Blant de vedtak som årsmøtet fattet og som vil ha stor betydning for kretsens utvikling, var
kretsens visjon:
I år 2004 skal Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund ha et attraktivt barne- og
ungdomsarbeid som er kjent for å:
Foretrekke friluftsliv som læringsarena for kommunikasjon og samarbeid
Ha en organisasjon som tar vare på og gjør bruk av de menneskelige ressurser
Ha et ledermiljø som benytter seg av ledernes kunnskaper og erfaringer
Et viktig vedtak som har til hensikt å samle kretsen gjennom flere engasjerende oppgaver på
veien til en ny leir, ble vedtatt slik:
Kretsleiren i 2003 arrangeres som en permanent kretsleir for Nord-Trøndelag krets.
Årsmeldingen ble godkjent med noen mindre endringer. Regnskapet ble godkjent og
overskuddet tillegges egenkapitalen.
Arbeidsmål for 2001 er ikke innført i referatet. Derimot Budsjett og terminliste ble godkjent
som foreslått av kretsstyret.
Årsmøtet fikk en valgnøtt å knekke. Det var ingen som var villig til å ta valg som
visekretsleder. Møtelederen, Agnar Brodahl, fant løsningen og det var duket for benkeforslag.
Det nye kretsstyret fikk følgende sammensetning:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer

Arnt J. Øvreness
Roy Jenssen
Odd Kåre Sagmo
Hans Einar Dahl
John Halvor Berg
Jan Olav Brønstad
Øystein Larsen

Tilleggsrepresentant
Speidertinget
Are Severin Ingulfsvann
Vararepresentant
Dagfinn Wie
Representanter til
NTBUR’s årsmøte
Vararepresentanter

Arnt J. Øvreness
Are Severin Ingulfsvann
Jorid Bakkan Johansen
Mads Bjørgvik

Skogn
Nesset
Namsos
Namsos
Røra
Egge
Sørlia
Egge
Egge
Skogn
Egge
Mære / Sparbu
Levanger
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Revisorer

Jan Håkon Larsen
Agnar Brodahl

Sørlia

Valgkomite

Jens Hollås
Nina Sæthre Larsen
Inge Granås

Sandvollan
Sørlia
Levanger

St. Georgsmarsjkomite

Jan Olav Brønstad
Jens Hollås
Bjørn Kåre Skogaker

Egge

JOTA-kontakt

Per Hårnes

Kretssekretær
Jan – feb

Laila Hollås

Nesset

Sandvollan
Sandvollan

Medlemsutviklingen
Fødseldato er nødvendig for at medlemsutviklingen er rett. Det betyr at de tall som kretsstyret
kommer fram til kan være noe avvikende fra de sentrale tall. I tillegg opererer
forbundskontoret også med antall betalende medlemmer.
Ved årsskiftet hadde kretsen 345 (311 forrige år) aktive medlemmer. Kretsstyret har
kommet fram til tallet 352. Av disse er 232 (234 forrige år) medlemmer under 26 år.
Kretsstyret har beregnet dette til å være 292. Til fradrag går de som kretsstyret ikke har fått
sluttmelding for.
Landsleiren kan ha bidratt til at kretsens har klart å beholde speiderne noe lengre.
Tallene viser at alderen på medlemsmassen er økende.
Det å ha en god venn er et viktig bidrag i vår livskvalitet. All planlegging som skjer i
et fellesskap i regionene og felles arrangement bidrar til bedre trivsel og økt vennskap. Aktivt
friluftsliv er med på å bygge opp den enkeltes selvfølelse blant annet gjennom mestring av
stadig nye utfordringer.
Det å få være sammen med andre er spennende. Kretsstyret har også merket seg at
ledere trives bedre i samvær med andre ledere. Det er de gode ideers forum hvor støtte for
kreative forslag sitter løst.
Foreldre som ledere er en stor ressurs for organisasjonen. De som ikke har vært aktive
speidere i sin ungdomstid mangler røtter som har med seg speidingens gener. Vi har en stor
oppgave sammen om å forvalte speiderideen sammen med våre speidere.
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Nye ledere
Are Ingulfsvann, Egge
Bjørn Strand, Røra
Dagfinn Bye, Skogn
Jorid Bakkan Johansen, Mære/Sparbu
Mads Bjørgvik, Levanger
Oddgeir Bue, Røra
Per Gevik, Mære/Sparbu
Thomas Ness, Røra
Alle, unntatt Oddgeir Bue, fikk sin godkjenning på Kretsstyrets møte 29. januar 2001.
Oddgeir Bue har godkjenning fra sin tid som leder i en gruppe å St. Hanshaugen i Oslo.
Kretsens felles engasjement
Trening 1
Kretsens har ikke arrangert Trening 1 etter det manus som foreligger i dag. Imidlertid utnyttet
kretsen muligheten til å ha ledere med på Trening 1 under 2001 Urban. Disse var:
Bjørn Strand,Røra
Brita Fløan Øie, Flatanger
Dagfinn Bye, Skogn
Planleggingsverksted
Planleggingsverksted skulle bli kretsstyrets nye tilbud til kretsens ledere. Meningen var å
planlegge og gjennomføre et speiderarrangement. Det ble imidlertid vanskeligheter med
gjennomføringen og det hele trakk i langdrag. Men en varm og fin høstdag i begynnelsen av
september ble alle deltakere avskåret fra land på grunn av tidevannet. Rammen var Flukten fra
dyreskogen. Det vil nok enda ta noen tid før denne kursformen finner en god løsning.
Småspeideraksjonen, mars
Resultatlista fra småspeideraksjonen, slik den ble presentert i Speideren nr 2 og nr 3 fra 2001,
viser at 1. Sandvollan gruppe var den i kretsen som samlet inn mest penger. De andre var
Skogn, 1. Levanger og Mære/Sparbu speidergrupper. Disse fire gruppene samlet inn vel 19
tusen kroner til barnehjemmet i Vyborg i Russland.
Gruppeledersamling, 23. mars
Noen få gruppeledere var samlet på Steinkjer for å oppatere seg på rutiner og felles
utfordringer. Transport i forbindelse med landsleir i Fredrikstad ble også drøftet. Et tilbud om
å delta på pinseleir med KFUM-kretsen ble også drøftet.
Kurs for patruljeførere, 30. mar – 1. apr
Det var en liten gjeng med 13 patruljeførere som boltret seg i snøen på Bjønnåsen i slutten
mars (31.). Det var en entusiastisk gjeng som reiste hjem på søndagen med minnet fullt av
opplevelser. Roy fra Kretsstyret, Are Ingulfsvann og Tormod Wie fra Egge hadde hånd om
arrangementet.
Årsmøte i NTBUR, 20. – 21. apr
Kretsen var representert på årsmøtet i Nord Trøndelag Barne- og Ungdomsråd i tiden 20. til
21. april på Inderøy. Kretsleder var tilstede også på kurstilbudet i forkant av årsmøtet.
Jorid Bakkan Johansen (Mære/Sparbu) møtte som vår andre representant, da Are
Ingulfsvann (Egge) møtte i NTBUR’s styre som 1. varamann.
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St. Georgsmarsjen, 22. apr
Denne ble arrangert i tradisjonell form fra Speiderhuset på Steinkjer 22. april. I alt 138
deltakere var med. Jens Hollås og Jan Olav Brønstad hadde en god hånd med
arrangementet.
Småspeiderdagen, 6. mai
Regionen inviterte hele kretsen til småspeiderdag i utkanten av Levanger sentrum 6. mai.
En merket løype med forskjellige poster var innom Levanger sentrum, slik at stedets
befolkning skulle se oss. Temaene på postene i løypa var hentet fra dyktighetsmerket ”Klar
deg selv”. Alle fikk med seg merket hjem.
I evaluering av småspeiderdagen heter det at dette med å ta utgangspunkt i et merke er
en smart aktivitet som nok bør gjentas. Det var småspeidere fra Mære/Sparbu som fikk med
seg vandre-elgen hjem.
St. Georgs dag, 23. apr
Etter initiativ fra 2. Steinkjer St. Georgs Gilde møttes flere av kretsens ledere sammen med
medlemmer fra Gildet til en markering av dagen på Speiderhuset i Steinkjer.
Kretsbannerkonkurranse, 9. – 10. jun
Rovere fra 1. Egge (Tormod Wie, Are Ingulfsvann og Christian Norbach) inviterte alle
troppene i kretsen kretsbannerkonkurranse på Byafjellet ved Steinkjer. Arrangementet fulgte
tradisjonelt opplegg, slik kretsens retningslinjer tilsier. Vanskelighetsgraden var ikke for stor
for de 4 deltakende patruljer og poenggiving på enkelte poster ble avpasset etter patruljens
kompetanse.
Arrangøren har et brev til kretsstyret etter konkurransen forklart sin frustrasjon og bekymring
over den lave interessen for å delta.
Det var Ulv fra Egge som fikk Kretsens banner. De neste var Tiur fra Egge, Ulv fra
Flatanger og Ørn fra Mære/Sparbu. Begge deltok senere i NM i Speiding i Holmenkollen med
hederlige plasseringer.
2001 Urban
Kretsen var representert med 99 påmeldte deltakere. Kretsleder var med i et team av
Kvartalsledere, og hadde ansvar for transport fram og tilbake for gods og deltakere sørover i
kretsen.
Strategisamling, 1. sep
Ganske snart etter kretstingets årsmøte begynte kretsleder å peke på hvor viktig god
planlegging er og at vi har et øye for hva kvalitet innebærer. Det utviklet seg til en rekke med
notater som ble behandlet i kretsstyret og vedlagt kretsstyrets referater. Etter hvert ble fokus
rettet mot kretsleiren og det ble invitert til en strategisamling 1. september. Det var igjen et
lite knippe med ledere som møtte opp og som ville høre hva dette var. I tillegg ble det invitert
til medledersamtale i brev til alle gruppeledere. Det var ingen som hadde tid denne høsten.
Forprosjekt til kretsleiren 2003
En gruppe bestående av tre aktive (Knut Myrvold, Knut Hjelmseth, Mari Marthe Hojem)
ledere og tre ”pensjonerte” ledere (Agnar Brodahl, Ole Similä, Øystein Michelsen) skulle
trekke opp rammene og mulige steder for leiren. De har hatt flere møter med varierende
deltakelse. Målet var at de skal legge fram en redegjørelse om stedsvalg og rammer for
aktivitet i forbindelse med leiren på kretstinget.
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Speidingens dag , medio sep
Denne gjennomføres av flere grupper ut fra lokale premisser. Aktiviteten har minst to
hensikter. Den ene er å presentere det lokale speiderarbeidet, det andre er å invitere
nysgjerrige unge til å bli medlemmer. Utover dette finnes flere andre vikarierende og
gode argumenter.
Høsthaiken, sep/okt
Elgjakta og høsthaiken kommer gjerne på samme tid. Her gjelder lokale tilpasninger for
gjennomføring. Fra kretsstyrets side ble det gjort et forsøk på å foreslå krav til gjennomføring,
blant annet skrive en rapport fra haiken. Fra Høsthaiken i Sør-Regionen har det kommet
rapporter fra sammensatte patruljer. De vil bli honorert tilsvarende.
Nyingen, 5. – 7. okt
Nytt av året var Nyingen. Tidspunktet ble uheldigvis for noen sammenfallende med skolens
høstferie. Dette er et friluftskurs for alle rovere og ledere. Det er to krav som stilles for å være
med: Det er å møte opp og delta på sine egne premisser.
Kurset er deltakerstyrt, det vil si at kursets innhold varierer med deltakernes
involvering og erfaring. Kursstabens utfordring er dens evne til å foredle de gode ressurser de
oppdager hos deltakerne. Det var 6 deltakere, hvorav en fra Bergen(!). Kurset ble trygt loset i
havn av Knut Lodve Myrvold.
Fredslyset
Kom til Nord-Trøndelag en mørk kveld i desember. Entusiastiske Gilde-medlemmer sammen
med noen av våre ledere, var i Trondheim og hentet flammen.
NTBUR
Are Ingulfsvann (Egge) var kretsens representant i Nord Trøndelag Barne- og Ungdomsråd
som 1. varamann til styret. Jan Håkon Larsen (Sørlia) var medlem av organisasjonens
kontrollkomite. Begge var valgt fram til NTBUR’s årsmøte 2001.
Kretsleder har hatt en fin dialog med daglig leder gjennom året. Dette skaper bedre
kunnskap om hverandres organisasjon og bidrar til en god og harmonisk
kommunikasjonsform.
På spørsmål om hva som kan kalles kriterier for prosjektmidler, har vi klare
forutsetninger for å kunne definere enkelte tiltak som prosjekt. Det vil gi våre eldre speidere
innsikt i og erfaring med organisasjonsarbeid med helt andre utfordringer.
Sør-Regionen
En av kretsens veteraner gikk fra oss i fjor. Kaare Sunde i Skogn speidergruppe døde i en
alder av vel 75 år. Gruppens nekrolog er vedlagt.
St. Georgs dag
Denne ble feiret sammen med KFUK- og KFUM-speiderne på Skånestangen. Løftefornyelsen
foregikk i verdige former med kveldssola hengende over sjøen.
Markeringen av 8. mai
Skogn speidergruppe har lagt ned krans ved minnesmerket for de falne under siste
verdenskrig på Falstad i mange år. Nå inviteres hele regionen til å være med på dette.
I år skulle denne aktiviteten bringe speidernes engasjement inn i lokalavisen og på
folkemunne i bygda. Speiderne i regionen (Skogn, Nesset, 1. Levanger og 1. Vinne) trosset
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kommunens unnfallenhet og fortsatte sin tradisjon med bekransning sammen med
bygdefolket. Til tross for at alle offisielle personligheter uteble.
JOTA/JOTI
Dette årvisse arrangement ble gjennomført på Levanger, i lokalene til Levanger AOF.
Her var rikelig med utstyr og mange var innom for å prøve seg, i hovedsak på JOTI.
Dette var også i samarbeid med Ytterøy KFUK.
25-års jubileum, 9. des
I desember feiret 1. Vinne gruppe sitt 25-års jubileum hvor tidligere og nåværende speidere
møtte fram. Det ble mye mimring over kaffekoppene i pausen.
Helhetsinntrykk
Regionen er flink til å arrangere felles samlinger, for speidere både i flokken og troppen. De
er også i ferd med å eksperimentere med friluftsaktiviteter med varierende utfordringer.
De samarbeider med de lokale KFUK og KFUM gruppene om noen arrangement.
Kretsstyrets kontaktperson er Roy Jenssen.
Midt-Regionen
Småspeiderleir, 15. – 16. jun
Røra, Sandvollan og Mære/Sparbu grupper gikk sammen om dette årvisse arrangement. Der
deltok det 27småspeidere, og flere ledere arbeidet sammen om både planverket og
gjennomføringen.
Høsthaiken, 5. – 7. okt
Høsthaiken var et arrangement det stod respekt av. Et stort og omfattende arrangement som
omfattet både småspeidere og ”stor”speidere.
JOTA/JOTI, 20. – 21. okt
Arrangementet ble gjennomført på Mære skole. Dette var planlagt med samme grad av
entusiasme som Høsthaiken. Vår JOTA-kontakt Per Hårnes (LA6UGA) var utrettelig i sin
rullestol til langt på natt. Per Gevik var en sentral koordinator for JOTI.
Villmarkstur, 17. – 18. nov
Dette tilbudet var beregnet på de eldste speiderne i regionen. Navnet på tilbudet tilsier at
deltakerne bør ha kompetanse for videregående speidere. I tillegg vil været på denne årstiden
være en alvorlig trussel for noen.
Haiken ble gjennomført med en patrulje i dårlig vær.
Helhetsinntrykk
Ledersituasjonen er ulik i de forskjellige gruppene. Likeså er erfaringer med foreldre som
ledere.
Midt-Regionen er flink til å bruke Internett til å formidle bilder fra sine arrangement.
Noen har også utviklet en stor nysgjerrighet for hva andre presenterer på nettet og forteller det
gjerne til andre. Det å la seg påvirke gjennom ideer fra andre gjennom Internett er fin
egenskap, både av operatør og det å bruke av Internett som formidlingsmedium.
Referatene fra møtene planleggingsmøtene i regionen er ryddige og forteller om
entusiastiske ledere som tørr å satse på innhold i regionens felles engasjement.
Kretsstyrets kontaktperson er Jon Halvor Berg.
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Nord-regionen
Det er en stor utfordring å skape et godt regionarbeid hvor det er bare to grupper, Namsos
og Flatanger. Avstandene begynner å bli følbare, det må bli en kaffepause under vegs.
Kretsstyret har imidlertid tro på at det vil komme – etter noen flere kaffekopper.
I den samme region har vi hatt to andre grupper, hvor Røyrvik fortsatt har et
medlem som ønsker å holde kontakten med kretsen. Røyrvik er et tettsted langt nord og
øst i kretsen, og hvor nerven i bygdesamfunnet ble avkappet for mange år siden. Men
folk har ikke gitt opp.
På Skage har vi også hatt en gruppe. Etter samtale med en som var aktiv i sin tid, har det nå
blitt sendt referater fra kretsstyrets møter og programmateriell oppover.
Et regionsamarbeid kan bidra til at det utvikles et godt ledermiljø i regionen. Et
ledermiljø som vil gjøre det enklere å komme i gang og enklere å vedlikeholde aktiviteten.
Kretsstyrets kontaktpersoner er Odd Kåre Sagmo og Hans Einar Dahl.
Helhetsinntrykk
To grupper i en region vil alltid ha andre utfordringer enn de øvrige. Det er imidlertid en
imponerende innsats å beholde et aktivt speiderarbeid i ei lita grend ute ved havet og hvor det
ikke er mangel på andre tilbud. Flatanger har alltid hevdet seg godt i kretskonkurransen og
Namsos har et attraktivt gruppemiljø.
Kretskontoret og kretsstyret
Etter at valget på ny kretsleder var en realitet, opphørte sekretærens virksomhet etter at
årsmøtepapirene var ferdigskrevet og sendt.
Det er ikke noe å legge skjul på at arbeidet i kretsstyret har blitt annerledes etter dette.
Det hadde ingen formell sekretær, ingen formell kasserer og svært lite av kretsstyrets
administrative rutiner var særlig kjent. Imidlertid var det skikkelig orden og ryddighet over
det arbeidet som det avgåtte kretsstyret la bak seg.
Med et gammelt ordtak i minnet: ”Den som stiller mange spørsmål øker manges
visdom”, har ført til at kretsstyret har funnet arbeidsformer som fungerer. Selv om det kan
være hårfine prioriteringer fra tid til annen.
Kretsstyret er en patrulje hvor alle skal føle seg nyttige og verdifulle. Det er et ønske
at det å ta på seg et engasjement i eller sammen med kretsstyret skal oppleves og presenteres
som verdifullt.
Det er to læresetninger som danner fundamentet i kretsstyrets virksomhet. Den ene handler
om ledelse, slik det er formet i heftet ”Ledelse i NSF”:
”Ledelse er å handle slik at en gruppe når sine mål samtidig som gode sosiale forhold blir
opprettholdt ”

(Egil Hjertaker)

Det andre setningen sier noe om våre holdninger:
”Utfordringen er å være ydmyk nok til å innrømme at noen er bedre enn deg selv, og samtidig
være vis nok til selv å lære å bli like god eller bedre”.
Dette innebærer en ydmyk, men bestemt lederstil. Det handler om å være nysgjerrig på en
måte som skaper lyst til å gjøre noe. Dette er ingen enkel øvelse, men det er tillatt å prøve.
Kretsstyrets forhold til:
a. Forbundskontoret / Forbundets sentrale ledelse
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Kommunikasjonen med enkelte ytelser på Forbundskontoret oppleves som god. I
de sakene det er behov for oppfølging, er det en kjapp og fin dialog, hovedsakelig
elektronisk.
Speiderstyret hører vi mindre fra. Her sitter nok kretsstyret i et glasshus. Det kan
ikke forvente seg mer av et overordnet organ enn hva gruppelederne kanskje gjør
fra eget kretsstyre.
b. Kretsens grupper
Samarbeidet med kretsens grupper har i stor grad skjedd på gruppeledernes premisser.
Der det har vært behov for samtale om noe, har dette noe ofte blitt til noe mer. I
forbindelse med 2001 Urban var det til dels en tett og god dialog med flere av kretsens
grupper.
Kretsens økonomi
Etter at sekretæren sluttet, opphørte også utbetalingen av lønn. Selv om kretsstyret har gjort et
vedtak på at visekretsleder skal få betalt for sine ytelser, har dette ikke skjedd. Ikke på grunn
av uenighet, men mer fordi at både kretsleder og visekretsleder har røtter i en kultur hvor det å
ta imot penger for frivillig innsats ikke er god latin.
Regionene har et ambivalent forhold til det å søke om midler til sine felles aktiviteter. Etter
hvert som regionarbeidet finner en god arbeidsform, vil nok også tilstøtende rutiner komme
bedre i orden.
Budsjettet har i stor grad vært styrende for kretsstyrets engasjement. Imidlertid har det ikke
alltid vært tilgjengelige menneskelige ressurser for å gjennomføre tiltak som er forventet, sett
med budsjettøyne.
Kretsleder.
Kretsleder har vært tilstede slik:
På kretsleder- og korpssjefssamling i Moss slutten av april. Tema var i hovedsak
oppgavene på Landsleiren.
Representerte kretsen på Landsgildetinget i Trondheim 9. juni
På 2001 Urban som assisterende kvartalsmester
På NORLED, en samling for ledertrenere, på Ingelsrud 14. – 16. september
På kretsleder- og korpssjefsamling på Ingelsrud 21. –23. september. Her ble en det gitt en
presentasjon om kretsstyrets engasjement og tankene omkring strategisamlingen.
På styremøte i NTBUR for å samtale om den fylkeskommunale støtten og kretsstyrets
arbeid.
I en arbeidsgruppe som skal planlegge et engasjement i forbindelse NTBUR’s årsmøte i
2002. En konsekvens av dette er et spennende samarbeid med 4H.
På en ledertrenersamling på Solstølen, sammen med ledertrenere fra Vestfold krets og
Hordaland krins, hvor hensikten var å se på forbedringspotensialer i vår lederopplæring
På 25-årsjubileum for Vinne gruppe
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Andre som representerer kretsen
Mari Marthe Hojem (Namsos) er medlem av NSF’s Forbundstropp fordi hun er
kursleder for Ledertrenerkurset.
Mari Marthe er også med i stab for den norske kontingenten til Jamboreen i Thailand,
årskiftet 2002/2003.
Karen Birgitte Øvreness (Mære/Sparbu) er med stab for NSF’s Roverlandsleir, juni 2002.
Hun er også med som Troppsassistent i den norske kontingenten til Jamboreen i
Thailand, årskiftet 2002/2003.
Sluttord.
Kretsstyrets arbeid har i stor grad hatt fokus på speideren. Det handler om å legge til rette,
gjennom forskjellige aktiviteter, slik at medlemmene trives.
Det handler om å vise meninger og på den måten få høre meninger. Det handler om å
være synlig, å være et forbilde, slik at andre har noe å se etter. Dette forplikter og det har
kretsstyret brukt tid på utover høsten. Resultatet er en rekke forslag som har til hensikt å
skape engasjement som er tuftet på de setninger kretsstyret forsøker å legge til grunn for sin
virksomhet.
Kretsstyret har gitt uttrykk for hvordan veien til kretsleiren bør være, hva som kan
oppleves på denne veien og hvordan. Forslagene fra kretsstyret kan oppfattes på forskjellig
vis. De er formulert ut fra et helhetssyn hvor målet er å skape engasjement med mening for
våre etterkommere. Det innebærer at målsettingen for ledersamlingen på fredag kveld vil være
å skape forståelse for kretsstyrets forslag og vurdere mindre endringer som forbedrer
forståelse og gjennomførbarhet. Endringer kan gjøre at helheten og speidingens ide slik den
gjennomsyrer forslagene blir ødelagt. Dette kan ha alvorlige konsekvenser i forhold til
kretsstyret og budsjettet.
Skogn, 27. januar 2002
Arnt J. Øvreness
Hans Einar Dahl

Roy W. Jenssen

Odd Kåre Sagmo
Jon Halvor Berg
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Minneord ved Kaare Sundes båre
Kaare begynte sin karriere som speiderleder på samme vis som mange andre. Han,
sammen med Solveig, var foreldre til barn i aktuell alder og hvor begge viste interesse for
en virksomhet som interesserte ungene. Hans engasjement og entusiasme førte til at han
etter noen få år satt i kretsstyret for speiderarbeidet i Nord-Trøndelag. Han tok over som
kretsleder i 1970 og fungerte slik til 1976. Etter den tid var han aktivt med i Skogn
speidergruppes ledelse til for noen få år siden. Han fikk NSF’s æreskniv for sin innsats
for speidersaken i 1997.
I hans tid som kretsleder var det stor virksomhet i kretsen. Det var tydelig, slik vi kan lese, at
Kaare hadde fått et glimt av de hemmeligheter som stifteren av speiderbevegelsen, Lord
Baden Powell of Gilwell, la til grunn for arbeidet.
Det handler om å oppdage hva barn og unge er opptatt av og omskape dette til speiding. Det
innebærer at alle er sammen om å gjøre noe som fører til økte kunnskaper og erfaringer. Det
har vært den røde tråden i de utallige historier om tidligere opplevelser som Kaare har delt
med oss.
Speiding er også læring gjennom leik. Det knytter seg alltid spenning til det å følge sportegn
eller spor som benytter seg av syn, hørsel, smak eller lukt. Det er sansetrening på sitt ypperste.
Sporene er symboler på at vi er på rett vei.
Et av tegnene forteller i all stillhet at det er slutt på sporløypa. Tegnet var satt inn i
dødsannonsen i lokalavisa.
Fra Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund og fra Skogn speidergruppe finner vi
nettopp dette sportegnet, formet med blomster, ved Kaares kiste:
Jeg har gått hjem.
Svein Ellingsen har skrevet en salme som gir trøst i stunder som dette:
Din fred skal aldri vike,
din miskunn varer ved!
Når stormvær slår imot oss,
lar du oss finne le.
I ensomhetens timer,
i savnets tyngste stund,
forblir du hos oss, Herre,
hvert smertefylt sekund.
Vær fortsatt ved vår side
når stormen stilner av.
Vær nær oss når vi søker
til vår kjæres grav.
Gi at vi aldri mister
velsignelsen fra dem,
men alltid bærer med oss
det gode de bar frem.

Snart går vi ut av tiden,
og våre navn blir glemt,
men, Gud, du i din erindring
er vi for evig gjemt.
Det liv som blir til intet,
er i din skaperhånd.
I trygghet overgir vi
til deg, o Gud, vår ånd.
(NoS 864)

Kan speiderne komme fram for å hilse
farvel til Kaare, og vise vår takknemlighet
ved at vi alle legger en rose på kista.
Vi lyser fred over Kaares minne
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NT-2001
Nesset
Mære-Sparbu
Sandvollan
Flatanger
Vinne
Skogn
Egge
Røra
Røyrvik
Sørlia
Namsos
Levanger
Malm
NT-dir
Sum NT
male
female
< 26 år

Sum Tot
4
male
female
40
male
female
21
male
female
14
male
female
30
male
female
36
male
female
45
male
female
40
male
female
1
male
female
16
male
female
48
male
female
53
male
female
2
male
female
2
male
female
352
249
103
292

NSF

27

21

31
11
37
8

Sum
2
2
24
16
11
10
6
8
28
2
22
14
41
4
24
16
0
1
11
5
35
13
43
10
0
2
2
0
352
249
103

<26

7 år

21
14
9
9
5
7
27
1
18
10
37
3
17
15

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

9
3
30
11
37
9

0
0
0
0
2
2

210
82
292

5
3
2

8-9år 10-12år13-14år15-17år18-25år =>26 år
2
2
8
12
0
1
0
3
4
9
0
0
1
2
0
9
0
0
0
2
0
9
0
0
0
1
0
0
3
2
0
1
0
2
3
2
0
1
11
9
0
4
2
1
0
1
0
0
0
1
7
7
4
0
0
4
5
4
0
1
0
4
20
6
7
1
3
4
0
0
3
0
0
1
4
7
4
2
0
7
2
10
3
0
0
1
0
1
0
1
6
2
0
2
0
0
3
0
0
2
10
10
4
4
2
5
2
4
1
2
2
2
13
10
6
5
1
6
1
4
2
0
0
1
0
2
2
0
87
114
49
26
11
56
73
71
34
21
8
39
14
43
15
5
3
21
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