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Stor uenighet om kris
Norges speiderforbund står nå
overfor en mulig lovendring
som kan fjerne det kristne innholdet i speideren. I 2015 skal
det bestemmes om speidere
er forpliktet til å bekjenne seg
som troende.
Nora Lovise Bregård
nora.bregaard@dagen.no

– Dette kan ryste hele organisasjonen. Kristendom er en så stor del
av speideren, og hvis den fjernes
blir det vanskelig å tilhøre speideren, sier John Øyvind Livden,
korpssjef i Misjonsforbundets
speiderkorps.
I første omgang er det speiderloven som skal revideres. Ifølge
Knut Slettebak, speidersjef i Norges speiderforbund, vil en revisjon
av speiderloven
innebære større
åpenhet og mer
inkludering.
– Vi ønsker at
speideren
skal
være åpen for alle.
Dersom flertallet
ønsker en lovendring som fjerner
kristendommen fra speideren, vil
denne gjennomføres, sier Slettebak.

Lovendring
For speidersjefen er demokratiet
innad i organisasjonen viktigere
enn å beholde de kristne verdiene.
Selv ønsker Slettebakk lovendringen, men håper og tror at den
kristne formålsparagrafen vil bli
stående slik den er.
– Speideren er en kristen organisasjon, men jeg tror den er tjent
med å endre hvordan det kommer
til uttrykk. Nå er formuleringen
av speiderloven slik at speiderne
skal være åpne for Gud. Med en
eventuell endring oppfordres speiderne til å være aktivt søkende,
noe jeg mener er gunstig, også i et
kristent perspektiv, sier han.
Knut Slettebak tror mange ikke
vet at eller tenker på speideren
som en kristen organisasjon. Dette er årsaken til at speiderforbundets kristne rammer nå diskuteres,
tror speidersjefen.
Når en speider avlegger sitt

FAKTA

Stavanger 2013
◗◗ Norges speiderforbunds landsleir
arrangeres 6.-13. juli 2013 på
Madla i Stavanger.
◗◗ Landsleiren samler 9.700 speidere fra 29 ulike nasjoner.
◗◗ I 2015 skal speiderlovsrevisjonen
vedtas der det avgjøres om det
kristne innholdet i speiderloven
og -løftet skal fjernes.

speiderløfte, er troen en sentral
del av løftet som gis. Også speiderloven – slik den står i dag,
gjenspeiler troen på Gud og hans
ord. Diskusjonen om speiderens
kristne rammer er et sårt og omstridt tema innad i den norske
speideren, og på neste års landsmøte skal organisasjonens framtid
bestemmes. Livden tror flesteparten i speideren ikke vet hvilke avgjørelser speideren står overfor.
– Grasrota er ubevisst denne
utviklingen, og vi risikerer at det
plutselig vedtas noe som få mennesker er enige i, sier Livden.
Derfor synes korpslederen det
er bedre å få alle kortene på bordet
før en avgjørelse blir tatt. Det gjøres uansett ikke før i 2015, etter at
Norges speiderforbund og KFUK/
KFUM har hatt sine landsmøter.
Livden har selv vært speider i
over 30 år og denne uken er han
med den hordalandske leiren på
landsleir i Stavanger der nesten
10.000 speidere er samlet.

– Sekulariserte speidere
– Speideren beveger seg i en sekularisert retning, på lik linje
med samfunnet. Når krefter
innad i organisasjonen ønsker å
tone ned en tydelig kristen verdiforankring, mister speideren
sin egenart. Forslaget om åpenhet
høres flott og sosialdemokratisk
ut, men jeg frykter det handler
om å være politisk korrekt mer
enn ønsket om åpenhet, sier han.
John Øyvind Livden synes
bredden i speideren er noe som
bør bevares, men holder fast på at
speiding ikke er speiding dersom
gudstroen fjernes som kjerneverdi.
– Vi lever i et samfunn som utsettes for en stadig sekularisering,
og speideren er intet unntak. Tra-

PREST: Prestevikar Roar Moen
sitter ved klokketårnet som
markerer at kirkens område
i leiren. – De som kommer
for å prate er som regel slitne
ledere som trenger en pust i
bakken, sier Moen.

MER SEKULÆRT: Speidersjef i
Norges Speiderforbund Knut
Slettebak, mener det er viktigere å ivareta speiderne enn å
beholde det kristne innholdet
i speideren.

disjonelt er speideren i Norge et
sted for trosopplæring. Som kristent barne- og ungdomsarbeid er
det en stor utfordring vi nå står
overfor, sier Livden.
I England har jentespeideren nå
nylig vedtatt en endring av speiderløftet som innebærer at troselementet er valgfritt og opp til den
enkelte speider. Speidersjef Slettebak tror Norges speiderforbund
på sikt vil gjøre det samme. Dagen

LANDSLEIR: På Speiderforbundets landsleir er det 9.700 deltakere. Av disse
organisasjonen eller kristne speiderkorps fra Misjonsforbundets, Metodist

Mobiliserer for tiggervinter i Bergen
Fra oktober vil Kirkens Bymisjon i
Bergen åpne akutt overnatting for
romfolk og andre fattige utlendinger. I tillegg vil de få mat, klær og
arbeidsrådgivning fra andre tilbud.
Silje Rognsvåg
silje.rognsvaag@dagen.no

Mandag skrev Dagen at en rekke
diakonale organisasjoner har fått
tilskudd fra staten for å gi tilbud
til romfolk og andre fattige EØSborgere som kommer til Norge.
Til høsten vil fire av tiltakene gi

et bredt tilbud til disse gruppene
i Bergen.
Kirkens Bymisjon har fått 1,3
millioner kroner for å stille med
akutte sengeplasser i kulda, tilby
overnatting og dusj.
– I Bergen har vi tenkt at det skal
være i de kalde månedene i 2013,
fra oktober, november og desember, sier Leif Jarle Theis, daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen.

Bredt tilbud
I tillegg har Robin Hood-huset
fått 160.000 kroner til rådgivningstilbud.
Frelsesarmeens slumstasjon har

fått 100.000 kroner, blant annet til
mat og klær. Caritas, Den katolske
kirkes bistandsorganisasjon, har
fått 120.000 kroner til rådgivning
og arbeidsveiledning.
– Summen av alle fire tiltakene
i Bergen tror jeg er bra for målgruppen. Det vil bli spennende å se
hvordan dette vil slå ut, sier Theis.

– Desperat situasjon
Theis anslår at det i Bergen vil
være behov for mellom 15 og 25
sengeplasser.
Han tror ikke tilbudene vil gjøre
det mer attraktivt for romfolk og
andre fattige å komme til Bergen.

OMSORG: Forrige vinter delte Kirkens Bymisjon i Bergen ut mat

til romfolk og andre fattige tilreisende i Korskirken. Daglig
leder Leif Jarle Theis er klar for å gi dem overnatting også neste
vinter. FOTO: DAGEN-ARKIV

– De kommer på grunn av
knapphet og desperasjon rundt
sin egen situasjon i hjemlandet.

En del søreuropeere som kommer
etter hvert får jobberfaringer og
lærer seg språket, sier Theis. DAGEN

