
 
Opptakelses seremoni for speidere i Gjerpen MSK. 
 
Forberedelsesdelen:  
Lederne legger ut et tau som er formet som en stor hestesko. Bak her skal speiderne 
stå under seremonien.  
I åpningen av hesteskoen er det satt et bord med lys. Plass til lysestake med 3 lys. 
På bordet ligger også enhetsmerkeringene til utdelig.  
Til venstre for bordet står banneret, og på høyre side står flagget, begge bør stå i 
stativ. 
Under selve seremonien er det fordel om det kan være litt dempet lys i rommet. 
 
 

Gjennomføringsdelen: 
 
1. Lederen roper: ”flokk, flokk, flokk.” 

 
Alle stiller seg i en hestesko på gulvet bak det utlagte tauet, med en stor 
åpning der lederen står. 

 
2. Lederen: ”I dag er en spesiell dag, vi skal markere at noen er ferdige med 

aspiranttiden sin i flokken og troppen. Noen skal avgi speiderløftet for første gang 
og bli opptatt som speidere, og andre skal fornye speiderløftet sitt og bli fullverdig 
medlem av troppen 

 
Som speidere avlegger vi alle et speiderløfte, vårt speiderløfte som er likt for 
alle speidere i Norge lyder: 
 
Jeg lover etter beste evne   å være åpen for Gud    

           hjelpe andre og     
           leve etter speiderloven.” 
 
Lederen tenner 3 lys for å markere speiderløftet, tenne de 3 lysene samtidig som 
han leser speiderløftet. 
 
 

”Hva betyr dette? 

 Jeg lover etter beste evne betyr at jeg ønsker å prøve å gjøre så 
godt jeg kan. Jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan når noe er 
vanskelig eller at ting ikke blir slik jeg ønsker det. Det fine er at får 
jeg det ikke til så vil jeg prøve igjen etter beste evne. 

 

 Å være åpen for Gud: betyr å prøve å høre etter hva Gud ønsker å 
fortelle til meg. Lytte til Guds ord når noe leser i Bibelen. Å være så 
stille du kan og, å høre godt etter når noen forteller deg om Gud 
eller Jesus. 
 

 Hjelpe andre: vil si å stoppe opp for å hjelpe andre mennesker når 
du ser at det er noe de ikke klarer. 

 Tenk etter om det er noe du kan gjøre for andre mennesker det 
være seg hjemme, på skolen, blant venner eller ute. 
 



 Å leve etter speiderloven: kan være vanskelig, men du må prøve. 
Speiderloven er en rettesnor for hvordan vi skal leve som 
mennesker. Vi kan hjelpe hverandre med å leve etter speiderloven, 
minne hverandre på hva loven sier.” 

 
 
3. Enhetsmarkering 

A) Som markering at en er opptatt som speider og er en medlem av 
småspeiderflokken så kan en bære et gult merke på speiderskjerfet 

Dette merket symboliserer speiderveien som leder oss til oppdagelse 
av nye områder. I flokken oppdager vi sporene og tegnene som forteller 
oss at veien ligger foran oss. Sporene utfordrer oss til å følge dem og 
legge ut på en reise langs speiderveien. Sporene viser at noen går 
sammen med oss og gir trygghet til å starte reisen. 
 

B) Som markering at en nå er medlem av troppen så kan en bære et grønt 
merke på speiderskjerfet 

Dette merket symboliserer speiderveien som leder oss til oppdagelse 
av nye områder. I troppen følger vi veier som andre har gått før oss, 
men som er nye for oss. Kanskje er veien både kronglete og bratt, med 
utsatte partier som gjør at vi må kjempe både oppover og nedover. Men 
i de bratteste oppoverbakkene vet vi at vi vil komme til en topp eller en 
lysning som vil vise oss både hvor vi er og hvor vi skal… 

 
4. Opptakelsessermonien: 

Lederen roper opp max 5 navn, og ber de komme fram til et avmerket sted på 
gulvet. 
En annen leder holder flagget på tvers. 
Lederen ber alle legge venstre hånd på flaggstanga, og å gjenta etter han. 
 
Selve speiderløftet blir avlagt:  
Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud,  
hjelpe andre og  
å leve etter speiderloven. 
 
Lederen: velkommen som speidere i flokken/troppen til Gjerpen NMU, og 
hilser speiderne, og de 5 hilser tilbake. 
Lederen gir speiderne enhetsmarkeringen til å ha bak på skjerfet, eventuelt et 
helt skjerf. 
 
Lederen ber de 5 speiderne om å snu seg og å hilse flokken, og alle hilser 
tilbake. 
Dette blir gjentatt til alle speiderne har avgitt speiderløftet. 

 
5. Avslutning på seremonien; 

Lederen: Vi synger speiderbønnen til avslutning. 
 

 
 
NB!!!! Dette må en huske å ha med: 
 
Tau til å markere hesteskoen 
Flagg med fot 



Banner med fot 
3 lys med lysestaker 
Enhetsmarkeringer 
Bord til å ha lys og enhetsmarkeringer til utdeling 
Fyrstikker 
 
Som et alternativ hvis en ønsker en lenger seremoni kan en etter punkt 2 gjøre 
følgende: 

Lederen: ”Nå skal vi lese speiderloven, og vi skal tenne ett lys for hver 
paragraf i loven”. 

Lederen leser loven og en annen leder tenner 10 lys. 
 
En benytter da ikke lys under lesing av speiderløftet. 


