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Referat

Referat fra Frikirkens Speiderkorps 22.korpsting
Gardermoen 11.februar 2017.

Sak 1: Åpning. Korpsleders tale.
Tenning av leirbålet og åpning v/Fritjof Harald Strøm
Kurs i møteteknikk ved Trond Midtbøe og Glenn Oskar Austegard
Tusen takk for deres innsats v/Fritjof Harald Strøm. Har reist rundt de siste to årene med mål
om å takke alle i FSK for timene som legges ned, og for det gode fellesskapet vi har. Har
rukket rundt til nesten alle. Vi skal være stolte av å være i FSK – en stor familie. Viktigheten
av å sitte rundt samme bål. Ville delt ut Nobels fredspris til lederne i FSK om han kunne.
Viktig å oppmuntre hverandre, løfte hverandre. Vi må gi ungdommen sjansen til å lykkes,
utfordre dem og våge å satse på de unge. Nye FSK-merker: Super-FSKer. ”En liten fyrstikk
kan utrette mye.” Ilden som er Guds ord lar seg ikke slukke. Utdeling av fyrstikker og
smørbukk til de som ikke har fått tidligere.
Sak 2: Konstituering
2.1 Valg av møteledere
Glenn Austergaard, 2. Kr.sand FSK
Trond Midtbø, Vågsbygd FSK
2.2 Valg av møtesekretærer
Marie Ugland, Lørenskog FSK Kurland
Linn Elise Gulliksen, Trondheim FSK
2.3 Godkjenning av representantene
Godkjent
2.4 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
2.5 Godkjenning av forretningsorden (Vedlegg D2)
Godkjent
2.6 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Haakon Tønnesen, 2. Kr.sand FSK
Ole Andreas Augeland, Kr.sand FSK
2.7 Oppnevning av tellekorps
Geir Follerås, Sogndalen FSK
Gro Vehus, Arendal FSK
36 stemmeberettigede og 3 observatører til stede.
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Sak 3: Korpsstyrets toårsmelding 2015-2017. (Vedlegg D3)
Toårsmeldingen ble gjennomgått punkt for punkt og det ble åpnet for kommentarer.
1. Ingen merknader
2. Ingen merknader
3. Glenn Austegaard: Imponerende arbeid som er gjort (løftet fram korpsleder
Fritjofs rundreise)
4. Ingen merknader
5. Bjørn Gabrielsen:Det ble arrangert vandrertreff i Fredrikstad, bør rettes opp i
programmet.
6. Glenn Austegaard: Stabile medlemstall
Børge Greaker: 31.12.2016 rundet vi 1000 medlemmer!
7. Ingen merknader
Vedtak: Toårsmeldingen for 2015-2017 godkjennes med endring i punkt 5.

Sak 4. Orienteringssaker
4.1 Rapport fra speidertinget 2016
Fritjof H. Strøm: Interessant speiderting. Komitéen har jobbet bra. SpeiderNorge holder stand. Gud blir fjernere i NSF. Vanskelig med speiderløftet, men
ønsker ikke at barn og unge skal måtte stå og lyve når de sier løftet.
Sebastian Husvik: Vi går nærmere inn på saken til speiderløftet. Glenn har vært
med i arbeidet med grunnreglene.
Glenn Austegaard: Vi behandlet mange store saker, blant annet:
1. Hvordan skal vi organisere speideren totalt sett? Det tar tid å sette seg inn i
organiseringen som den er nå
2. Grunnreglene, speiderløftet fikk alt fokus. Dumt at folk som gjerne vil være
speidere blir utelatt for at de ikke er komfortable med speiderløftet.
Speideren er en religiøs organisasjon (ikke bare kristen) på verdensbasis, det
åndelige må med. Grunnregelpatruljen var sammensatt av folk med mange
religiøse bakgrunner.
Vi skal være stolte av det vi holder på med, skal fortelle om varme og ild og
om en Gud som vi kan stole på. Dette tror vi på og dette vil vi fortsette med.
4.2 Rapport fra korpsleir 2016
Børge Greaker: Fantastisk – beste korpsleir ever! Passe størrelse, fine
aktiviteter. Styret skal være en ressurs, blandede følelser når vi skal dra i gang,
vil ikke presse gruppene til å gjøre noe, men det blir så bra om vi gjør det.
Samarbeid om korpsleiren opplevde vi som veldig greit. Vi måtte ikke stable
på beina hele leirkomitéen. Vi deler mye i korpsene, verdier, tro og tanker.
Fritjof H. Strøm: Beste korpsleir! Bidrar med mat og bål, kan vi be en pastor
med på neste korpsleir? Kanskje vi kan nå flere i menighetene.
Austegaard (ledet programetaten og var FSKs representant i leirkomiteen):
Gøy å jobbe med de andre korpsene. Flere ulikheter, men mest likheter mellom
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korpsene. En av en de større forskjellene gjaldt kristen trening. Hvor mye, hvor
ofte? Her var et ulikt syn på hva som var passe for en uke på leir. Det er
utfordring å få nok engasjement fra egne korpsgrupper når vi har felles leir;
Hvis vi ikke gjør alt selv er det fare for at vi blir litt bakpå og støtter oss på at
andre gjør jobben for oss. Skulle vi gjort alt selv måtte flere korpsgrupper
bidra, derfor må vi bidra også på felles. Like mye vårt som om det var vår helt
egen leir. Austegaard trakk fram kanoøkta og haiken som vellykkede, og gode,
bidrag fra FSK på leiren.
Linn Elise Gulliksen: Var med i arbeidsgruppa før komitéen ble oppnevnt.
Kristen tro både forener og splitter, troen er felles, men vi utøver den på ulike
måter. Bruke felles ressurser. Større fellesskap – det er bra. Fint at
korpsgruppene våre lå samlet, ga oss fellesskapet vi trenger på en korpsleir.
4.3 Rapport fra FriBUs arbeid v/Håvard Haugland
Takk for at jeg får komme, gøy å være her. Vokst opp med speiding –
suverent! Godt å lære nyttige ting en får bruk for. Glad og stolt over å få tilhøre
denne gjengen. Stor gruppe med mye stå på-vilje. FriBUs visjon – barn og
unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å være hans etterfølgere. Opplever at
speideren er gode på å se. Fokus i periode har vært på:
1. Trosopplæring. Forhold mellom kirke og hjem, gi troen videre. Dette vil vi
styrke fokuset på i kommende periode. Hjemmet er viktig i trosopplæring.
2. Unge voksne (20-30 år). Få på plass denne generasjonen i kirkesamfunnet
igjen. 15 nye lokallag ila siste halvannet år
3. Misjon - blikket rettet utover. Fysisk og praktisk hjelp, men ikke minst det
å fortelle om Jesus. Legge til rette for å samle inn penger og reise på
teamtur.
Mye spennende på gang i FriBU. FriBU er lokalt barne- og ungdomsarbeid, går
fram der det er mennesker som er aktive der de er. Vi ønsker at våre
økonomiske midler skal brukes til aktiviteter som retter seg utover, og som
inkluderer barn og unge. Vi vil også være noe mer enn penger. Når vi står
sammen i relasjoner og visjoner, så er det det som har bærekraft framover.
Ønsker å bevare og beskytte det gode samarbeidet for å virkeliggjøre FriBUs
visjon. Jeg drømmer om flere speidere og flere speidergrupper, skulle ønske at
frikirker rundt i Norge kunne få opp øynene for speideren. Hvordan kan vi
hjelpe dem gradvis inn i speideren? Tusen takk for innsatsen dere gjør!
Fritjof H. Strøm: Fantastisk å ha FriBU. Unge har rett til medbestemmelse, det
kan de få i lokalt og nasjonalt FriBU-arbeid.
4.4 Mellomting 2018
Børge Greaker: Ikke mange som kom, men de som kom ble mette. Gode
tilbakemeldinger fra deltakerne gjør at det blir et nytt mellomting i 2018.
Tanken var at det er hyggelig å møtes minst en gang i året. På Mellomtinget er
det mer rom for sosialt samvær og hygge. Bli inspirert.
Haakon Tønnesen: Det var veldig fint. Var stappmett under hele helga.
Kjempefine aktiviteter og fin konsert med Trygve Skaug på kvelden. Dele
erfaringer og historier. Anbefales!
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Bjørn Gabrielsen: Hyggelig, god mat og trivelig. Sarpsborg gjorde en fin jobb.
Litt betenkelig at bare fem grupper kommer. Skal du stemme for dette på et
korpsting hvis du tror at ikke gruppa di kommer? Vi må satse litt, ellers blir det
mye jobb for få folk.
Glenn Austegaard: Enig med Bjørn. Bedre å gjøre noen få ting som vi virkelig
satser på. Mener vi har litt å gå på når det gjelder å bygge FSK-identitet og
korpsånd.
Børge Greaker: Respons: Korpsstyret ønsker selvfølgelig at vi blir mange.
Dette er litt i Fritjof H. Strøms ånd, skiller seg ut fordi korpsstyret arrangerer
det (sammen med Sarpsborg). Ønsker å takke og løfte lederne våre – vil gjerne
at mange skal komme, og det skal ikke belaste noen grupper.
Fritjof H. Strøm: Vil gjerne løfte lederne våre, hvordan kan vi gjøre det best
mulig? Vi må takke hverandre, det betyr så mye. Her er det bare å være
kreative! Uten dere hadde det ikke vært noe korps! Bare det å treffes gir energi.
4.5 FSKs nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev
Børge Greaker: Nye nettsider, bruk den og vær gjerne flinke til å gi
tilbakemelding hvis noe mangler. Be alle lederne om å gå inn og abonnere på
nyhetsbrevet – der kommer den viktigste informasjonen. Erfaring tilsier at vi
bør sende mail til flere enn gruppelederen.
Sebastian Husvik: Vi har facebook og vi har instagram. Det går litt så som så.
Jeg kan gjerne kan poste ting hver dag, men det er kjedelig om det bare er ting
fra korpsstyret og fra Fredriksstad FSK. Julekalender 2015 fikk bra med likes,
og har litt konkurranser. Send gjerne inn!
Linn Elise Gulliksen: Husk aktivt samtykke, og fra foreldre om de er under 15
år.

4.6 Regnskap og budsjett
Greaker orienterte: 74 000 kr i overskudd. Fikk tilbake 130.000 kr etter felles
korpsleir på Evje i 2016. Etter at regnskapet for 2016 har korpset 275.000 kr til
disposisjon.
Harald Høiberg: Legges det ut eget regnskap og budsjett for FSK, eller er det
en del av FriBUs?
Børge Greaker: Mest mulig penger ut til arrangementer der alle i FSK kan være
med.
Bjørn Gabrielsen: Ønsker et vedlegg med budsjett til neste korpsting
Børge: Det er bevisst at det ikke er med: Vi må presse regnskap for tall pga
tidspunkt, og det er et nytt styre som skal ha noe å si inn i prosessen. Vi ønsker
ikke å bruke veldig mye tid på småting, ikke for å skjule noe.
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Marie Ugland: Etterlyser du skjema med budsjett?
Harald: Ønsker budsjett og planer framover, en enkel og grei oversikt. Synes
det er noe tynt å forholde seg til. Vil ha noe mer håndgripelig, trenger ikke
være fullt budsjett.
Fritjof: Budsjett er arbeidsredskap. Hva er det behov for økonomisk? Hvis
noen vil se regnskap kan de gjerne det. Kan gjerne også sette opp enkelt
budsjett.
Glenn: Jeg skjønner det som etterspørres. Korpstinget kan gjøre vedtak om at
det neste ting legges fram regnskap og enkelt budsjett. Kan be om at det sendes
ut med papirene neste gang. Handler om å føle seg orientert og ha en oversikt
over hva det brukes penger til.
Korpstinget ønsker at det ved neste ting legges fram et enkelt budsjett og regnskap så
langt det lar seg gjøre.

Sak 5: Påvirkningstorg.
Under påvirkningstorget vil sakene 5.1 og 5.2 bli diskutert på poster i lokalet. Sakene
vil først bli presentert kort i plenum. Diskusjonen på postene vil bli oppsummert kort i
plenum etter torget. Det fremmes ingen forslag til vedtak fra korpsstyret i sakene 5.1
og 5.2. Det åpnes imidlertid for at representanter kan fremme skriftlige forslag i
sakene i løpet av påvirkningstorget. Disse vil i så fall bli votert over i plenum etter at
torget er avsluttet.
Sebastian Husvik: Praktisk gjennomføring av påvirkningstorget
5.1: Nytt speiderløfte
Hvordan forholder vi oss som korps til det nye speiderløftet?
Sebastian Husvik: I 2014 på speidertinget ble paragraf 1 endret (en speider
søker sin tro og respekterer andres).
I 2016 ble speiderløftet tatt opp. Fire alternativer ble presentert og stemt over,
alternativet med færrest stemmer falt i hver runde. ”Jeg lover etter beste evne å
søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.” Dette stemmer ikke
med speiderloven nå. Må godkjennes med 2/3 flertall neste speiderting. Vedtatt
med 94 for 23 mot, 3 blanke, altså vil ikke korpsene alene ikke kunne stoppe
dette om vi ønsker det. Hvordan skal vi forholde oss til dette? Hva tenker
korpstinget om denne potensielle endringen av speiderløftet?
Oppsummering
Nicolai Puntervold: Hvordan kan vi påvirke speidertinget neste gang? Kan vi
påvirke inn i kretsene? Kan vi mobilisere kretsene? Hvordan stiller de andre
korpsene seg? Kan vi samarbeide med andre korps?
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5.2: FSK i fremtiden
Hvordan ser vi for oss at FSK er i fremtiden?
Fritjof H. Strøm: Vi ønsker å bevare troen i speideren. Jeg har troa på at FSK
vokser og har en lys fremtid. Hva har vi lyst til å drive med?
Linn Elise Gulliksen: Det handler om to ting: Hvordan forholder vi oss til at
NSF fjerner seg fra Gud? Og hva ønsker vi i FSK å drive med framover? Det er
litt vanskelig å få folk til diverse oppdrag, så hva er det vi har lyst til å drive
med sammen?
Glenn Austegaard: Hvis utviklinga fortsetter må vi ligge i forkant, skal vi
vurdere å trekke oss ut av NSF? Er KM et alternativ? Lurt å begynne å
reflektere rundt det.
Oppsummering
Linn Elise Gulliksen: Hvordan skal vi gjøre vårt verdisyn kjent og synlig? Vi
kan for eksempel påvirke gjennom de andre korpsene og inn i kretsene. Det er
en mulighet å pålegge våre delegater på kretsting å stemme for vårt syn. En
ting er hva vi bestemmer i denne oppgang, da kan vi kanskje klare å
mobilisere, men vi vet ikke hva som skjer i framtida. Et forslag var å innføre to
versjoner av løftet, en der en bruker ”livssyn” og en der en bruker ”tro”. Slik
kan en inkludere alle. Vi synes NSF gjør en god jobb mtp organisering, og har
ikke noe ønske om å gå glipp av det. Vår mulighet til å drive misjon inn i
speideren ble løftet fram, her er det viktig med korps som står for og er tydelige
på sitt syn. Vi bør også være ambisiøse og satse på å få folk både inn i
kretsstyrer og speiderstyret, det bør være folk som er tydelige i sitt syn.
Når det gjelder FSKs framtid mener vi det er viktig å løfte fram fellesskapet. Et
konkret forslag er å ha navnelapper på arrangementer, slik blir vi kjent med
både ansikt og navn i større grad. Vi synes også det er viktig å være tydelige i
vår representasjon inn i FriBU. Forslag om en egen skjerfknute der vi kan ha
navnet på.
Haakon Tønnesen: Er det representanter med fra oss på FriBU sitt landsmøte?
Børge Greaker: Før var det valgte representanter. Nå har FriBU gjort om på
reglene, så alle lokallag kan stille med representanter. Det vil si at alle
speidergrupper kan stille.
Haakon: Men har vi vært representert?
Glenn: Korpsleder har talerett, ikke stemmerett, i styret.
Fritjof: Jeg har vært med på flere landsstyremøter
Håvard: Hjertelig velkommen på landsmøte i november. Send gjerne folk!
Fritjof: Vi er medlemmer i verdens største barne- og ungdomsorganisasjon! Vi
som vil ha med Gud er i overtall på verdensbasis.
Glenn: Oppfordrer unge til å være med og si noe.
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Sak 6: Bruk av økonomiske midler. Forslagsstiller er Fredrikstad FSK og korpsstyret.
Presentasjon av Fredrikstads FSKs forslag v/Bjørn Gabrielsen
Forslaget går ut på å sette av en pott (40.000,-) til speidere som har dårlig råd.
Gruppeleder sender en enkel søknad til Børge, som har fullmakt av sitt styre. Løftet fra
leiren som en opplevelse som de kan leve på. Bjørn oppfatter alternativene som tillegg
til Fredrikstads forslag.
Glenn Austegaard:
1. Vil vi bruke ekstra penger?
2. Hvis vi skal bruke ekstra penger, hva skal vi bruke disse til?
Presentasjon av korpsstyrets forslag v/ Børge Greaker
Korpsstyrets forslag er alternativer, ikke tillegg til Fredrikstads forslag. Styret liker at
Fredrikstad er offensive ift pengebruk. Skal vi bruke mye penger, vil vi at det skal
gagne mange og være god bruk av penger. Mener at vedtaket om støtte kommer litt
sent ift Nord 2017, derfor er to av forslagene rettet framover mot arrangement lenger
fram i tid enn Nord 2017.
Gro Vehus: Spørsmål til alternativ 4: Da jeg var i korpsstyret var det en pott satt av til
lignende formål. Er det ikke det nå?
Børge Greaker: Nå er det på 5000,- kr
Glenn Austegaard: Foreslår en avstemning der vi stemmer over om vi vil bruke ca.
100.000,Forslaget fikk overveldende flertall – saken fortsetter.
Daniel Eriksen: Vi har mer penger enn det vi trodde. Tolket det likt som Bjørn. Vil at
speidere med lite midler skal få dra på leir og at vi skal få bygge korpsånd med en
ekstraordinær felles korpsleir i 2018.
Ole Andreas Augland: Du trenger ikke å ha dårlig råd for å synes det er dyrt å dra til
Bodø. Finnes det noe reiseutjevning?
Håvard Haugland: Frifond – der kan du søker om 15.000,- i prosjektstøtte. Alle kan
søke, men kan ikke love at alle får innvilget. Alle får fra felles pott, oppfordrer til å
søke.
Glenn Austegaard: Bra at vi har penger å bruke. Vi har samlet penger, og det er lurt å
bruke penger. Synes det er uheldig å bruke så mye på ett tiltak. Brenner for alternativ
4, bygger opp under de langsiktige målene.
Trond Midtbøe: Overskudd på korpsleiren i 2016. Gir mening at det blir brukt til en
korpsleir som kommer. Også for veksten, vi må tenke på framtida. Vil gjerne at det
settes mål for veksten.
Gro Vehus: Er stemmingen å bruke 100.000,-?
Glenn Austegaard: Ikke konkludert med beløpsstørrelse
Bjørn Gabrielsen: Monner lite med 60.000,- hvis du skal til Kandersteg.
Fritjof H. Strøm: Pratet med pastor, og det er dyrt å starte speidergruppe. Vil gjerne ha
alternativ 4.
Geir Follerås: Betenkelig å bruke så mye på enkeltspeidere, fordelt på så mange
monner det så lite.
Vigdis Prøis: En del familier har allerede tatt en avgjørelse om at de ikke kan dra.
Harald Høiberg: Låser vi oss til et kronebeløp?
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Glenn Austegaard: Kommer an på hva vi bestemmer.
Harald Høiberg: De fleste har bestemt om de skal. Foreslår at de søker FriBU med en
gang de kommer hjem, utrolig hvis FriBU ikke støtter. Alternativ 1 virker rart med en
korpsleir som gikk med overskudd. Alternativ 2 er uaktuelt. Vi har tre grupper som er
hvilende, kan de få noe støtte? Kan vi signalisere noe med det. Sette av prosjektstøtte
også. Pengene skal ikke stå på bok, de må tilbake i speidermiljøet.
Daniel Eriksen: Vi har sagt at vi ønsker en felles identitet, vi bruke noen penger hvis
vi skal kunne bygge denne
Harald Høiberg: De får ikke bedre råd, vil ikke blåse av 100.000 på et
enkeltarrangement.
Linn Elise Gulliksen, på vegne av styret: Vi ønsker vekst, og står bak alternativ 4.
Mener personlig at vi ikke bør støtte enkeltarrangement som ikke er i korpsregi med
reisestøtte.
Glenn Austegaard: Foreslår at vi voterer til noe får minst halvparten av stemmene.
Dere må stemme på kun ett alternativ.
Fredrikstad FSK sitt forslag: 6 stemmer
Alternativ 1: 0 stemmer
Alternativ 2: 2 stemmer
Alternativ 3: 1 stemme
Alternativ 4: 27 stemmer
Vedtak: Alternativ 4 fra korpsstyret ble vedtatt.

Sak 7: Valg
Glenn Austegaard (leder av valgkomitéen): Vi har fått fire flotte kandidater. Vi må
tenke over om vi styrer oss selv på en hensiktsmessig måte, vi strever med å få tak i
folk. Enten må vi gå i oss selv og stille opp, eller så må vi revurdere grunnreglene og
styreform. Dere må også være aktive i å finne kandidater.
Gro Vehus: Det er veldig gøy å sitte i korpsstyret, det er ikke bare pes. En lærer mye
og det er fint å få være med på å bestemme
.
Kandidatene presenterte seg selv.
Nicolai Puntervold: Vekst og besøk til gruppene
Sebastian Husvik: Komme ut og treffe gruppene. Også prosessen med speiderløftet.
Haakon Tønnesen: Har veldig lyst til å bidra til FSK, har vært med der i mange år og
gleder seg over muligheten
Simen Husby: Har sittet i kretsstyret siste året, og ønsker nå å prøve seg i korpsstyret.
Glenn Austegaard: Vi har en ledig styreplass. Er det noen som kan tenke seg denne?
Fritjof H. Strøm: Det er ledig plass, jenter!
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Korpsstyret stemmes over som helhet slik valgkomiteens forslag foreligger på
korpstinget. Alle kandidater velges for 2 år.
Korpsleder:
Visekorpsleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Nicolai Puntervold (Songdalen FSK)
Det nye styret velger sin visekorpsleder
Sebastian Husvik (Fredrikstad FSK)
Haakon Tønnesen (2.Kristiansand FSK)
Simen Huseby (Nordseter FSK)
Ingen kandidater fremlagt på korpstinget

Valgt inn ved akklamasjon
Tilleggsvedtak: Korpstinget gir styret mandat til å finne det siste
styremedlemmet, fortrinnsvis kvinnelig medlem og varamedlem (åpnet opp for
etter spørsmål fra Håvard Haugland og forslag fremmet av Glenn
Austegaard).
7.2

Speidertinget i 2018:
Gro Vehus: Det er viktige saker som angår oss på speidertinget, vi må ha
varaer som kan reise. Jeg kan stille som vara.
Harald Høiberg: Jeg kan stille som vara.
Representanter.

Nicolai Puntervold (Songdalen FSK)
Sebastian Husvik (Fredrikstad FSK)
Simen Husby (Nordseter FSK)

Personlige varamenn

Haakon Tønnesen (2.Kristiansand FSK)
Gro Vehus (Arendal FSK)
Harald Høiberg (2.Kristiansand FSK)

Varamenn for varamennene

Korpsstyret gis fullmakt til å finne disse
kandidatene ila våren 2018

7.3 Speiderforum 2018

Korpsstyret gis fullmakt til å finne disse
kandidatene ila våren 2018

7.4 Roverforum 2018

Korpsstyret gis fullmakt til å finne disse
kandidatene ila våren 2018

Fritjof H. Strøm: Spre ordet i gruppene, viktig å være tilstede både på speiderog roverforum.

7.5 Valgkomité for korpstinget i 2019
Leder:
2 Medlemmer:

Fritjof H. Strøm: Bli med!

Fritjof H. Strøm (Rødøy FSK)
Korpsstyret gis fullmakt til å finne disse
kandidatene sammen med leder for
komiteen ila høsten 2017
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Referat

Børge Greaker: Fritjof vil gjerne ha med folk her i valgkomitéen. Veldig flott om noen
vil bidra med det.

Sak 8: Åpent forum
Rovertreff v/Bjørn Gabrielsen
1-2 ganger i året er det nettverkssamling, da er det spørsmål om vandrer- og rovertreff.
Fredrikstad har sagt at de kan ta ansvar for rovertreff i år, det er første helga i mai.
Innbydelse kommer til uka med kort svarfrist. Er det interessant vil vi jobbe med det.
Håvard Haugland (uttalte seg om at det kun er menn i korpsstyret per dags dato)
Grip muligheten og vær med, damer! Ikke tenk at dere ikke er flinke nok, tenk at har
du lyst, har du lov. Det handler om å lære underveis.
Utrolig takknemlig for å ha Børge som kollega, han er deres flotte arbeider og
forsvarer inn i FriBU. Han tenker samarbeid, det tjener vi alle på.
Bli med på å tenke vekst og kreativitet ifm dette! Ta kontakt med FriBU, pastorer eller
hvem det skulle være – vi heier på dere! Tusen takk for at jeg fikk komme, gleder meg
til fortsettelsen.
Tildeling av FSKs æreskniv
Delt ut til Geir Steingrim (tatt imot av Bjørn Gabrielsen), Geir Follerås, Rolf Øystein
Andersen (tatt imot av Gro Vehus), Harald Høiberg og Børge Greaker.
Avtakking av avtroppende styremedlemmer
Børge takket av korpsleder Fritjof H. Strøm og styremedlem Linn Elise Gulliksen for
innsatsen i korpsstyret.
Hilsen v/Jarle Skullerud, synodeformann i frikirka
Godt å være på korpsting igjen, skulle hilse fra synodestyremøtet. Dere når en gruppe
få andre når, håper flere får øynene opp for det. Dere betyr mye for menighetsarbeidet.
4. Mos: Moses sendte speidere i ut forkant. Vil at FSK skal være slike speidere for
frikirka, som våger å gå inn i nye grupper, nye samfunn, sjekke ut nye aktiviteter, nytt
engasjement. Gå også tilbake til deres menigheter og krev deres plass, fortell om det
de bør være med på. Slik dere har gjort det med familiespeiding. Jeg har store
forventninger, jeg håper frikirkene får opp øynene og blir med på det dere driver med.
Tusen takk for innsatsen deres, takk til det gamle styret, det nye styret, og gratulerer
med godt gjennomført korpsting.

Avslutning: Speiderbønnen

