
 

 
 
 
 
 
 
 

Visjon: I Frikirkens speiderkorps vil vi: 

• Peke på hvem Gud er 

• Bygge tro og relasjon til Jesus 

• Invitere til felleskap i menigheten 

 

Motto:  Fordi det er gøy! 

 

Verdier: Speiding i FSK er gøy. 

  Speiding i FSK peker på hvem Gud er. 

  Speiding i FSK hører hjemme i menigheten. 
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Relasjon 

MÅLDOKUMENT FOR FSK 2019-2024 
Frikirkens speiderkorps (FSK) ble stiftet i 1973 og består i dag av 18 aktive 

grupper med ca. 1.000 medlemmer. FSK er en del av Frikirkens Barn og Unge 

(FriBU) og tilsluttet Norges Speiderforbund (NSF). I NSF er vi ett av fem 

speiderkorps. Valgspråk i NSF er «Alltid beredt!» 



Mål
FSKs medlemsmasse vokser med 10% 

FSK har 20% flere rovere innen 2024 

FSK har 50% flere ledere innen 2024 

FSK har 150 vandrere på 2 årlige vandrersamlinger 

FSK har 50 rovere på det årlige rovertreffet 

FSK er 80 på korpsting og 50 på mellomting 

FSK har 300 deltakere på korpsleir 2020 og 2024 

FSK starter minst en ny speidergruppe 

 

 

80% av lederne ser på menigheten som sitt 

åndelige hjem 

80% av speiderne deltar også i annen aktivitet i 

menigheten 

80% av lederne har tatt NSFs lederkurs 

Gruppene sender speidere årlig på PEFF-kurs 

Gruppene sender ledere årlig på lederkurs 

Gruppene har uttalte mål for sitt speiderarbeid 

 

Strategi 
Konkretisering av arbeidet for å nå målene 

 

Korpsstyret engasjerer og inspirerer speidergrupper 
• Støtte og oppmuntre ledere 

o Invitere til dialog 

o Takke for jobben som gjøres 

o Lytte til og imøtekomme behov 

• Bidra til at det er gøy å være speider i FSK 

o Erfaringsdeling om aktiviteter og semesterplan 

o Erfaringsdeling om oppfølging av speiderne 

o Erfaringsdeling om lederrekrutering 

• Bidra til å peke på Gud i det daglige speiderarbeidet 

o Erfaringsdeling om hvordan tro integreres i speiderarbeidet 

o Tips om gode resurser 

o FSK produserer og sender årlig ut et andaktshefte til gruppene 

• Bidra til styrket relasjon mellom speidergruppe og menighet 

o Erfaringsdeling om samarbeid mellom menighet og speidergruppe 

o Tips for å øke synergieffekten mellom menighet og speidergruppe 

o Tips til hva speidergruppa kan bidra med i menigheten 

• Bidrar i følgende arrangement 

o Arrangerer korpsting 2021 og 2024 

o Arrangerer mellomting 2020, 2021 og 2023 

o Arrangerer ledertreff og rovertreff på landsleir 2021 

o Sentralt med i planlegging og gjennomføring av korpsleir 2020 

o Bidrar etter behov i planlegging og gjennomføring av årlige rovertreff og vandrersamlinger 

 

Korpsstyret engasjerer og inspirerer menigheter 
• Samtale med ledelsen i menigheter med aktiv FSK gruppe 

o Erfaringsdeling om samarbeid mellom menighet og speidergruppe 

o Tips for å øke synergieffekten mellom menighet og speidergruppe 

o Tips til hva menigheten kan bidra med i speidergruppa 

• Samtale med ledelsen i menigheter uten aktiv FSK gruppe 

o Muligheter for oppstart av speidergruppe 

o Muligheter for å bruke speidingens elementer i menighetens arbeid 

o Tips til gode resurser 

 

Speidergruppene engasjerer og inspirerer 
• Involverer seg i menighetens trosopplæringsplan og ledertreningsprogram 

• Arrangerer rovertreff og vandrersamlinger 

• Speidere, rovere og ledere deltar på arrangementer i regi av FSK, krets og forbund 

• Arrangerer speidergudstjenester 

• Deltar med speideraktiviteter i andre deler av menighetens arbeid 

• Er attraktiv i menigheten 


