
 

Hva?   
 

Hvordan lokalt Hvordan nasjonalt Hvorfor 

Vekst: 

 

● Rekruttere ledere 

● Rekruttere speidere 

●  Beholde de 

medlemmene vi har 

● Ta vare på ledere og  

frivillige 

● Styrke roverarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Lokale vervekampanjer 

for speidere og ledere. 

For eksempel:  

○ Benytte 

ungfritid.no 

● Engasjere foreldre 

●  Ta «Bli flere merket» 

● Ha flokk og tropp i alle 

aktive grupper 

● Delta på lokale og 

nasjonale arrangementer 

● Arrangere egne 

lederarrangementer i 

gruppa 

● Lokale arrangementer for 

rovere 

 

 

● Bidra med nødvendig 

materiell til verving 

● Arrangere ledersamlinger 

om verving 

● Roverarrangement på PIL 

og Korpsting 

● Vandrertur 

● Motivere til flokk og tropp 

i alle grupper – Bidra med 

materiell og tips til 

gjennomføring 

● Opppmuntre og støtte 

speiderledere. 

● Jobbe inn mot korpsene 

for samarbeid og støtte. 

 

●  For å bli flere lokalt 

●  Motivere til å bli fler 

● Ta vare på rovere 

som er en viktig 

rekrutteringsarena for 

flere ledere 

● Ta vare på de eldste 

speiderne, så de 

ønsker å fortsette som 

rovere 

● For å skape et større 

tilbud, som på sikt kan 

gi bedre vekst. 

  

 

 



 

 

Hva?   
 

Hvordan lokalt Hvordan nasjonalt Hvorfor 

Identitet: 

 

● Styrke FA-identiteten 

● Gi videre og styrke 

kristen tro 

● Styrke selvbilde til 

den enkelte 

● Gjøre den enkelte 

speider i stand til å 

være en god venn 

både i gruppa og i 

samfunnet. 

 

• Fokusere på FAS 

relaterte merker som: 

○ FA-merket 

○ Generalspeiderm

erket 

○ Friluftsgudstjenes

te merket 

● Delta i FAbU sitt 

misjonsprosjekt 

● Arrangere 

friluftsgudstjeneste 

● Ta fordypningsmerket 

“Vær deg selv” 

● Delta på FAS 

arrangementer som PIL, 

SA leir  

● Ta fordypningsmerket 

“kirke og menighet” i det 

lokale korpset. 

● Benytte speidermetoden  

 

 

● Utarbeide andaktsbøker  

● Arrangere FAS 

arrangementer 

● Bruke speidermetoden 

 

 

● Styrke tilhørigheten til 

det lokale korpset 

● Skape større 

bevissthet rundt FAS 

sine verdier 

● Knytte ulike 

korpsgrupper 

nærmere både 

nasjonalt og 

internasjonalt 

● Få flere speidere 

engasjert i andre deler 

av korpset 

● For å vise 

nestekjærlighet slik at 

FA-identiteten 

gjenspeiles gjennom 

speideren og ut i 

samfunnet 



 

 

 

Hva?   
 

Hvordan lokalt Hvordan nasjonalt Hvorfor 

Synlighet: 

 

● Synlig speiderarbeid i 

nærmiljø og lokalt 

korps 

● Synlig som 

korpsgruppe i kretsen 

● Synlig nasjonalt 

● Markere oss i 

frivillighetens år  

 

 

● Aktiviteter i nærmiljøet 

○ Friluftslivets 

dag/uke 

○ Frivillighetens år 

● Samarbeid med den 

lokale kretsen 

● Samarbeid mellom FA 

korps, lokal FAbU og 

speidergrupper 

● Delta på 

fellesarrangementer i 

korpset 

● Markere FA-speidernes 

dag 

● Satsning på sosiale 

medier  

 

● Nasjonal satsing på 

sosiale medier – forenkle 

jobben for det lokale. Kan 

dele noe videre, ikke lage 

alt selv 

● Samarbeid med de andre 

speiderkorpsene 

 

 

● Skape mulighet for 

vekst 

● Styrke FA-identiteten 

● Bli bedre kjent med 

hverandre på tvers av 

korps og tilhørighet 

● Skape et bredere og 

mer helhetlig tilbud  

● For å skape positive 

ringvirkninger slik at vi 

kan benytte og dele 

ressurser bedre 

● Gjøre lokale kretser 

mer bevisst på våre 

verdier og tilbud 

 



 


