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Speiderloven

Speiderløftet:

Valgspråk:

Jeg lover etter beste evne å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.

Alltid beredt!

1.   En speider er åpen for Gud og hans ord.
2.   En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
3.   En speider er hjelpsom og hensynsfull.
4.   En speider er en god venn.
5.   En speider er ærlig og pålitelig.
6.   En speider kjenner naturen og verner om den.
7.   En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
8.   En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
9.   En speider er nøysom og prøver å klare seg selc.
10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Valgspråket, speiderløftet og speiderloven har vi felles med resten av Norges speiderforbund
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Norges Speiderforbund

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.

v.



Motto:
Verne og tjene.

Korpsmerket:

Bibelen: Omsorg for sjelen

Lykta:  Omsorg for andre

Øyet:  Omsorg for sinnet

Manualene: Omsorg for legemet

FA-speidernes bønn:
Kjære Far, jeg ydmykt ber deg:

Hjelp meg tjene, frykte deg.
Hjelp meg følge hvor du leder,

i min svakhet styrk du meg.
Hjelp meg være sann og god,

uselvisk og hjertegod,
for først da jeg rett kan være

Gud og land og hjem til ære.
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Herren er min hyrde,
 jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger,
 han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv.
 Han fører meg på rettferdighets stier
 for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
 frykter jeg ikke noe ondt.
 For du er med meg.
 Din kjepp og din stav,
 de trøster meg.
Du dekker bord for meg
 like foran mine fiender.
 Du salver mitt hode med olje.
 Mitt beger renner over.
Bare godhet og miskunn
 skal følge meg alle mine dager,
 og jeg skal bo i Herrens hus
 gjennom alle tider.

FA-speider salmen (Salme 23)
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Da William og Catherine Booth fl yttet til London i 1865 så de den enorme 
nøden blant innbyggerne. Byens gater var fulle av mennesker som var 
i ferd med å gå til grunne. Slikt kunne de ikke bare se på. De ville så 
gjerne formidle til disse menneskene at det fi nnes håp. De ville forkynne 
budskapet om Guds grenseløse kjærlighet og alle mennesker har like stor 
verdi, og har mulighet til forandring, utvikling og vekst.

Men de fant ut at sultne og fattige mennesker ikke var i stand til å høre 
det de ville fortelle dem. Først måtte menneskenes grunnleggende behov 
dekkes. Derfor ble strategien suppe, såpe og frelse-i den rekkefølgen. På 
engelsk; soup, soap and salvation – de tre s-ene.. Mennesket har fysiske 
behov som å få stilt sulten, derfor suppe. Mennesket har sosiale behov og 
trenger å få vasket seg, derfor såpe. Og mennesket har også åndelige behov, 
og der kommer frelsen inn.

Soup, soap and salvation:

Frelsesarmeens grunnleggere:

William Booth Catherine Booth 

Frelsesarmeen
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Frelsesarmeen blir til:
The Cristian Mission, som ble navnet på arbeidet, var en radikal 
organisasjon og de brukte utradisjonelle virkemidler. For å skape blest 
rundt en møtekampanje ble møtene annonsert som en krigserklæring. 
Møtene ble en kjempesuksess, folk kom i tusentall. Og dermed begynte 
snøballen å rulle; de tok i bruk militære begreper og fi kk blant annet 
uniformer og våpenskjold. Med kjærligheten som eneste våpen, erklærte 
General William Booth og hans soldater og offi serer krig mot ondskap, 
fattigdom og nød i verden. 

Frelsesarmeens kroneFrelsesarmeens skjold



1 Vite hva forkortelsen FA betyr. 

2 Vite hvor Frelsesarmeen startet og  navnet på 
grunnleggerne.

3 Bli kjent i møtelokalet 

4 Vite hvorfor FA-speidere har både korpsmerket og 
forbundsmerket på skjorta.

Småspeider

1 Få besøk av korpsleder eller en annen representant 
fra korpset på et møte, som kort forteller om hvilke 
andre aktiviteter Frelsesarmeen har på stedet og i 
ellers i territoriet (Norge, Island og Færøyene). 

2 Kjenne soldatuniformen og vite hvorfor den 
brukes. 

3 Kjenne FA-skjoldet, FA-fl agget og fargene.

4 Delta i et møte hvor en annen gruppe i korpset 
deltar. 

5 Kjenne til det bistandsprosjektet som FAS/FABU 
for tiden har. 

Introprogrammet

Småspeidere (3. - 4. klassetrinn)
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1 Vite hvorfor FA-speidere har både korpsmerket 
og forbundmerket på speiderdrakta, samt kjenne 
symbolikken i korpsmerket vårt. 

2 Bli kjent med korpset på hjemstedet ditt. La 
korpsoffi seren eller en soldat forklare bruken 
av botsbenken, vise deg fl agget, skjoldet og krona, 
samt betydingen av fargene og symbolikken i disse. Samt 
Samt litt om historien til korpset på stedet. 

Speider

1 Vite hvor og når FA ble startet og navnet på 
grunnleggeren. 

2 Vite når og hvor Frelsesarmeens virksomhet i 
Norge startet. 

3 Vite hvilket tilbud Frelsesarmeen på hjemstedet ditt 
har til barn, unge og voksne i dag. 

4 Kjenne til det bistandsprosjektet  som FAS/FABU 
for tiden har. 

Introprogrammet

Stifi nnere (5. - 7. klassetrinn)
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1 Kjenne til de ulike grener av Frelsesarmeens 
sosialtjenste, og besøk om mulig en sosialinstitusjon 
som drives av Frelsesarmeen, og få en til å fortelle 
deg om driften. 

2 Kjenne til FA-speidernes holdning til tobakk, 
alkohol og narkotika og begrunnelsen for dette. 

3 Kjenne til muligheten for konfi rmasjon i 
Frelsesarmeen. 

4 Kjenne til Frelsesarmeens bistandssarbeid. 

5 Kjenne oppbyggingen av Frelsesarmeens 
speiderarbeid i Norge. 

6 Kjenne Frelsesarmeens oppbygging internasjonalt, 
i et territorium, i en divisjon og i et korps. 

Vandrere (8. - 9. klassetrinn)
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Generalspeidermerket
1. Ha vært speider i minst 2 år og være fylt 15 år, ikke over 18 år 

2. Ha fullført vandrerprogramet 

3. Ha tatt 12 fordypingsmerker, deriblant:
  - FA-merket 
  - Bibelmerket 
  - Brannvernmerket 
  - Naturvernmerket eller Verdens naturvernmerke 
  - Utelivsmerket  

4. Undersøk hvilken tekst korpslederen skal tale over på et søndagsmøte på 
Frelsesarmeen. Studer teksten og sett opp noen stikkord om hva du tror taleren vil 
vektlegge. Gå på møtet (gjerne sammen med andre speidere) og hør på taleren. Samtal 
etterpå med korpslederen om hvordan stikkordene ”stemte” med det taleren la vekt på.
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JentemerkeGuttemerke 

Natur- og miljøvernmerket

, være fylt 15 år men ikke over 18 år

met



FA-merket
Småspeidere

Speidere

1. Gjennomført tilleggskravene for småspeidere 

2. Delta på FA-speidernes dag eller en familietime 

3. Gjennomføre minst 1 av punktene under: 
a. Lag en presentasjon av patruljen/kullet som dere 
sender som en hilsen til en patrulje/kull i en annen 
FA-speidergruppe. 
b. Delta på en aktivitet der Frelsesarmeen profi lerer 
seg i nærmiljøet. 

1. Gjennomføre tilleggskravene til stifi nnere. 

2. Delta aktivt på FA-speidernes dag eller et annet arrangement på korspet. 

3. Gjennomføre minst 4 av punktene under:
a. Lag en historie om William Booths liv og virke, og la patruljen framføre den for 
troppen eller på FA-speidernes dag. 
b. Skaff  dere en vennskapspatrulje i en annen FA-speidergruppe og hold kontakten med 
disse i minst et halvt år. 
c. Sammen med resten av troppen skaffe vennskapstropp i en FA-speidergruppe, i et 
annet land og møt hevrandre på en tur eller speiderleir. 
d. Skaffe til veie informasjon om Frelsesarmeens 
ettersøkelsesarbeid. 
e. Gjennomgå Frelsesarmeens trossetninger sammen 
med korpsoffi seren eller lederen din. 
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1. Gjennomføre tillegskravene til stifinnere.

2. Delta aktivt på FA-speidernes dag eller et annet arrangement på korpset.

3. Gjennomføre minst 5 av punktene under: 
a. Lag en historie om William Booths liv og virke, og la patruljen framføre den 
for troppen eller på FA-speidernes dag.
b. Skaff deg en venn i en annen FA-speidergruppe og hold kontakten med
denne i minst et halvt år.
c. Sammen med resten av troppen skaffe  vennskapstropp 
i en FA-speidergruppe, i et annet land og prøv å få til
å møte hverandre på en tur eller speiderleir.
d. Skaffe til veie informasjon om Frelsesarmeens 
ettersøkelsesarbeid.
e. Gjennomgå Frelsesarmeens trosartikler 
sammen med korpsoffiseren eller lederen din.
f. Skaffe til veie informasjon om Frelsesarmeens
internasjonale katastrofeberedskap.
g. Finn ut hva speidergruppa og ditt lokale korps gjør 
for å ta vare på miljøet. Få speidergruppa/korpset med på
en endring som gjør dere mer miljøvennlige.

FA-merket
Småspeidere

Speidere

1. Gjennomført tilleggskravene for småspeidere 

2. Delta på FA-speidernes dag eller en familietime 

3. Gjennomføre minst 1 av punktene under: 
a. Lag en presentasjon av patruljen/kullet som dere 
sender som en hilsen til en patrulje/kull i en annen 
FA-speidergruppe. 
b. Delta på en aktivitet der Frelsesarmeen profi lerer 
seg i nærmiljøet. 

1. Gjennomføre tilleggskravene til stifi nnere. 

2. Delta aktivt på FA-speidernes dag eller et annet arrangement på korspet. 

3. Gjennomføre minst 4 av punktene under:
a. Lag en historie om William Booths liv og virke, og la patruljen framføre den for 
troppen eller på FA-speidernes dag. 
b. Skaff  dere en vennskapspatrulje i en annen FA-speidergruppe og hold kontakten med 
disse i minst et halvt år. 
c. Sammen med resten av troppen skaffe vennskapstropp i en FA-speidergruppe, i et 
annet land og møt hevrandre på en tur eller speiderleir. 
d. Skaffe til veie informasjon om Frelsesarmeens 
ettersøkelsesarbeid. 
e. Gjennomgå Frelsesarmeens trossetninger sammen 
med korpsoffi seren eller lederen din. 
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Gjennomføre minst 8 av punktene under med samt 2 selvvalgte oppgaver med Frelsesarmeen eller 
Frelsesarmeen speidere som tema. Minst 4 av disse skal gå over fl ere uker. 

1. Være på tre møter på Frelsesarmeen (søndagsmøter, lovsangskveld o.l.) og gjerne være 
til hjelp for korpslederen i et av dem. Bruk et rovermøte til å samtale om et av møtene. 
Inviter korpslederen eller den som ledet/talte i møtet.

2. Hjelpe til i en enhet i minst 3 måneder.

3. Lag en presentasjon av 
a. Frelsesarmeens historie, trosartiklene 
b. Frelsesarmeens speideres historie 
c. Symbolikken i Frelsesarmeens fl agg 
(Tips: Særemne på skolen) 

4. Lag et andaktsopplegg eller Scouts Own for en enhet. Hvis dere er fl ere sammen skal 
dere lage ett andaktsopplegg/Scouts Own pr. rover som er med i samarbeidet.

5. Planlegge og gjennomføre (i samarbeid med enhetsleder) minst to uker i en enhet.
Det innebærer: - Fullt program, som skal omfatte speidingens 3 hoveddeler. 
  - Økonomisk oversikt (budsjett / regnskap) 
  - Evaluere i samarbeid med enhetsleder 
6. Delta aktivt en sentral roversamling i FAS, arrangert av et annet roverlag.

7. Ha ansvaret for en deloppgave når roverlaget ditt arrangerer sentral roversamling i FAS. 

8. Delta aktivt på ungdomssamling for divisjonen(e) i 
regi av Frelsesarmeen. 

9. Lag og gjennomføre en sporløype for hele korpset. 

10. Planlegge og gjennomføre en ungdomskveld for 
hele korpset. 

11. Planlegge og gjennomføre en temakveld med 
Frelsesarmeens sosialtjenste som tema. Inviter gjerne 
noen fra sosialtjenesten og forsøk å vinkle kvelden 
mot hva du / Hver enkelt kan bidra med. 

12. Delta aktivt i staben på en FA-speiderleir.

Rovere
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Gjennomføre minst 8 av punktene under.

1. Være på tre møter på Frelsesarmeen (søndagsmøter, lovsangskveld o.l.) og være
til hjelp for korpslederen i et av dem. Bruk et rovermøte til å samtale om et av 
møtene. Inviter korpslederen eller den som ledet/talte i møtet.

2. Hjelpe til i en enhet i minst 3 måneder og planlegge og gjennomføre (i samarbeid 
med enhetsleder) minst to uker i enheten.
Det innebærer:  – Fullt program, som innebærer alle de 8 elementene 
      i speidermetoden.
  – Økonomisk oversikt (budsjett/regnskap)
  – Evaluere i samarbeid med enhetsleder

3. Lage en presentasjon av
 a. Frelsesarmeens historie & trosartiklene.
 b. Frelsesarmeens speideres historie.
 c. Symbolikken i Frelsesarmeens flagg.

4. Lage et andaktsopplegg eller Scouts Own for en enhet. Hvis dere er flere sammen 
skal dere lage et andaktsopplegg/Scouts Own pr. rover som er med i samarbeidet.

5. Delta på en sentral roversamling i FAS, arrangert av et annet roverlag.

6. Ha ansvaret for en deloppgave når roverlaget ditt arrangerer sentral roversamling 
i FAS.

7. Delta på ungdomsarrangement i regi av Frelsesarmeen.

8. Lage og gjennomføre en sporløype i korpset.

9. Planlegge og gjennomføre en ungdomskveld
i korpset.

10. Planlegge og gjennomføre en temakveld med
Frelsesarmeens sosialtjeneste som tema. Inviter
gjerne noen fra sosialtjenesten og forsøk å vinkle 
kvelden mot hva den enkelte kan bidra med.

11. Delta i staben på en FA-speiderleir.

Gjennomføre minst 8 av punktene under med samt 2 selvvalgte oppgaver med Frelsesarmeen eller 
Frelsesarmeen speidere som tema. Minst 4 av disse skal gå over fl ere uker. 

1. Være på tre møter på Frelsesarmeen (søndagsmøter, lovsangskveld o.l.) og gjerne være 
til hjelp for korpslederen i et av dem. Bruk et rovermøte til å samtale om et av møtene. 
Inviter korpslederen eller den som ledet/talte i møtet.

2. Hjelpe til i en enhet i minst 3 måneder.

3. Lag en presentasjon av 
a. Frelsesarmeens historie, trosartiklene 
b. Frelsesarmeens speideres historie 
c. Symbolikken i Frelsesarmeens fl agg 
(Tips: Særemne på skolen) 

4. Lag et andaktsopplegg eller Scouts Own for en enhet. Hvis dere er fl ere sammen skal 
dere lage ett andaktsopplegg/Scouts Own pr. rover som er med i samarbeidet.

5. Planlegge og gjennomføre (i samarbeid med enhetsleder) minst to uker i en enhet.
Det innebærer: - Fullt program, som skal omfatte speidingens 3 hoveddeler. 
  - Økonomisk oversikt (budsjett / regnskap) 
  - Evaluere i samarbeid med enhetsleder 
6. Delta aktivt en sentral roversamling i FAS, arrangert av et annet roverlag.

7. Ha ansvaret for en deloppgave når roverlaget ditt arrangerer sentral roversamling i FAS. 

8. Delta aktivt på ungdomssamling for divisjonen(e) i 
regi av Frelsesarmeen. 

9. Lag og gjennomføre en sporløype for hele korpset. 

10. Planlegge og gjennomføre en ungdomskveld for 
hele korpset. 

11. Planlegge og gjennomføre en temakveld med 
Frelsesarmeens sosialtjenste som tema. Inviter gjerne 
noen fra sosialtjenesten og forsøk å vinkle kvelden 
mot hva du / Hver enkelt kan bidra med. 

12. Delta aktivt i staben på en FA-speiderleir.

Rovere
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Mine speidervenner:



Frelsesarmespeider

Så lenge kvinner gråter som de gjør nå, 
vil jeg kjempe. 

Så lenge små barn må gå sultne som de gjør nå, 
vil jeg kjempe. 

Så lenge det fi nnes en dranker,
Så lenge det fi nnes en forført kvinne på gatene, 
så lenge det fi nnes en sjel som lever uten Guds lys, 

vil jeg kjempe. 
Jeg vil kjempe til min siste slutt.

General William Booth
Frelsesarmeeens grunnlegger

Frelsesarmespeider

Så lenge kvinner gråter som de gjør nå,
vil jeg kjempe.

Så lenge små barn går sultne
som de gjør nå,
vil jeg kjempe.

Så lenge mennesker går
inn og ut av fengsel,
som de gjør nå,
vil jeg kjempe.

Så lenge noen sliter 
med avhengighet,

så lenge det finnes
en misbrukt kvinne,

så lenge det finnes en sjel
som lever uten Guds lys,
vil jeg kjempe.

Jeg vil kjempe til siste slutt.

– William Booth, Frelsesarmeens grunnlegger, 9. mai 1912


