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Øktene - Kioskanmeldelse

Ei Løype, Ein Velde
Speidartidsagentane har blitt sende
tilbake til tida med einevelde for å
drive forsking på korleis ein skulle velte
eit einevelde. Dei har måtte sprunge
igjennom ei hinderløype, men kva har
det med einevelde å gjære? Det spurde
me speidarane om.
Dei første som me spurde var Iben og
Aurora frå 1.Skjold, og dei klarde å
komme på med fleire teoriar. Blant dei
var det at det berre var ei hinderløype
på grunn av at dei var i tidsperioden
EINevelde. Nokon andre teoriar var at
ein måtte gjennom mange hinder for å
bli like mektig som kongen, og ein siste
teori var at opprørarar under einevelde
brukte pil og boge.
Erlend frå Rosendal Speidargruppe kom
også med teorien at fattige folk på den
tida måtte igjennom mange hinder i
livet, og difor måtte dei også igjennom
hinder.
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Til slutt spurte me eit par roverar for leiren
sin forklaring for forskingsprosjektet.
Forklaringa deira var et opprørarar
måtte gjøme utstyret deira for kongen,
og seinare setje dei i saman for å kunne
bli kvitt einevelde.
Det var mange forskjellege svar, men
ein ting var sikkert, hinderløypa og
bogeskyting vart kjempegøy.
Tekst: Eirik Pederson Furuberg
Bilete: Helge Øvsthus og Håkon B. Lund

Fykande bra
Ufogolf!
Speidartidsagentane har komme til
framtida! I framtida så blir det heilt nye
transportmiddel, og detta er noko som
speidarane skal forske på. Me har gått
att og fram på forskingsområdet for å
finne ut kva tidsagentane hadde å seie
om kva dei dreiv på med, og om dei likte
tidsforsøket.
1.Skudeneshavn kom med mange
fellestrekk i mellom skjenebrett
(frisbeear) og ufoar. Nokre av dei
første trekka som blei rope ut var at
dei var runde, dei flyg. Det var viktig
at begge flyg fordi i framtida kjem det
til å bli mykje flyging. Dei meinte også
at plastikk skjenebrett og ufoar begge
ikkje var miljøvenlege.
Eine roveren som hjelpte til med
forskingsprosjektet,
Jon
Martin,
oppsummerte forskingsprosjektet bra.
«Som Herr Professor Doktor Doktor
Erik Blot forklarte så er det ein stor
likskap i mellom å kaste skjenebrett og
å styre ufoar om du berre blei ein god
del større.» Han følte seg også heldig
fordi han kunne lære seg å kaste ufoar,
som virka som litt viktig erfaring å ha til
framtida.
Tekst: Eirik Pederson Furuberg
Bilete: Helge Øvsthus og Erik Bloch

Stemningssjekk blei det ikkje vanskeleg
å ta, fordi alle sprang rundt omkring og
kasta skjenebrett mens dei lo og koste
seg.
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Fortidstaco i fremtiden?
På økt to drar speiderne tilbake til
steinalderen for et godt måltid larvetaco.
Det er mange som mener mye om maten
og blant annet Andrea fra Bergen MS
«Jeg liker ikke mais, linser eller løk og jeg
tviler på at jeg kommer til å like larvene.
De ser ekle ut.»
Lea Madelen fra Bergen MS mener at det
100% usannsynlig at det var sånn de

lagde taco i steinalderen, de hadde
ikke primus, gode kniver eller ark.
Hun legger til at de sikkert ikke hadde
tacosaus heller.
«De spiste larver i steinalderen, men
vi skal også spise larver i fremtiden, så
det er litt begge deler.» Sier Henrik fra
23. Bergen før han forklarer hvordan
han tenker at de tilberedte larvene i
steinalderen: «I steinalderen tror jeg at
de fant en bitte, bitte liten pinne som de
stakk larven med også grillet de larven
på bålet»
Når maten serveres forteller Laura fra
4. Bergen-Sandviken at larvene smaker
som chips. Ada fra samme gruppe
tilføyer «Chips fins som skrue, flak og nå
i larveform».
Tekst: Amalie D. Halleland
Foto: Håkon B. Lund
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Tidsklemme på klokkeøkt
Tidsagentene tar fatt på nye oppdrag,
denne gangen er det selve bildet på tid
som står i sentrum. Klokken går og går,
kommer den til døren?
I følge Berentine fra 4. Bergen - Sandviken
så kan klokken gå til døren, om den går
lenge nok, eller om noen bærer den ut
av døren.

Utenom refleksjon rundt tiden var det
mye snekkerarbeid, flere hugget opp
baksiden av klokkene sine for å montere
viserne. «Vi lager en klokke, men noen
i patruljen ødelegger den.» sier Vilde
Marie fra Øystese speidergruppe etter at
Magnus hadde begynt å hugge i vei.
Tekst: Amalie D. Halleland
Foto: Helge Øvsthus

En guttepatrulje fra Sandsli reiste helt
tilbake til dinosaurenes tid når de
valgte designet til sin klokke. Klokken
er en dinosaur som spiser en klokke
det forklarer Erik med at på leir så går
tiden så fort, den bare sluker tiden.
På spørsmålet om klokken noen gang
kommer til døren har guttene flere
teorier, den ene er at når en dør så er din
egen klokke kommet til døren og sluttet
å gå.
Hva man lærer av å lage en klokke
er mye forskjellig, men Nicolas fra
Norheimsund tenker at vi får kontroll
over tiden.

Myk deg opp!
Dagens lille speiderstrekk når ryggen
blir stivere og stivere for hver dag som
går på leir.
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Kritikk & Lyrikk
Har du for mye fritid og er lei av å daffe?
Ta turen innom kiosken for litt påfyll
av kaffe. Kanskje er det is eller brus
som frister? Det meste er bedre enn å
surre sammen kvister! Selv er jeg glad
i sjokolade og chips, og i leiren gikk
det rykter om betaling via vipps. Som
selvutnevnt kioskekspert og tidligere
leder, tok jeg derfor turen innom for å se
på kioskens gleder.
Å drive kiosk er ikke alltid lett, og utenfor
sto speiderne tett i tett. Køen var lang og
de ventende trøtte, blant dem fikk man
ikke mye støtte. Titalls speidere ventet
på is og brus, men her ble vi stående
blant kvister og grus. I det fjerne skimtet
man sjokolade og slush, men kioskens
arbeidere så ikke ut til å tåle slikt et rush.
Minuttene gikk og tiden sto stille, hvem
hadde trodd at venting var så ille?
Plutselig kom regnet, det bøttet ned.
Hjelp meg, jeg trenger et varmt og tørt
sted! Køen løsnet og jeg rykket frem,
fremfor meg sto det nå bare fem. Pølser,
brus og godterier i fleng, jeg så nå at
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maurene jobbet på spreng. I kiosken
leveres maten direkte til bordet, slik
service finnes vel ikke der ute på jordet?
Det ble min tur – endelig! Mon tro om
de har igjen noe spiselig? En vaffel
og kvikklunsj, tusen takk. Og kanskje
en slik brus som han før meg drakk?
«Tomt for kvikklunsj» var svaret jeg fikk,
dette mener jeg er grunn for kritikk! En
mangel som dette burde vært opplyst
om fra start, en kiosk uten kvikklunsj er
da fryktelig rart? Da jeg styrte kiosken
var det kvikklunsj til alle, på fire år kan
standarden virkelig falle. Alt jeg fikk var
en liten vaffel, og til den fikk jeg verken
kniv eller gaffel. Hvordan man da skal
spise var et mysterium for meg, så jeg
gav vaffelen til en speider som slukte i
en fei. Det er slik det skal gjøres ble jeg
forklart, denne speideren var virkelig
smart.
Speideren var fornøyd, og det er vel
det som teller? I hvert fall for dem som
kiosken steller. Leirsjefen melder sol
med et stort glis, så jeg håper jeg senere
får tatt turen innom for en god is.
Anmelder: Kristin S. Jensen

Fem på leir
Navn: Andrea
Alder: 18 år
Gruppe: 1. Leirvik
Sagt hei til leirsjef?: Ja! Ein
gong.
Antall surringer: Halvparten
av rockeringane på Ufogolfen og litt meir i leiren

Navn: Amalie
Alder: 11 år
Gruppe: 1. Skudeneshavn
Sagt hei til leirsjef: Ja
Antall surringer: 4

Navn: Magnus
Alder: 13 år
Gruppe: 23. Bergen
Sagt hei til leirsjef: Ja
Antall surringer: Veit ikkje,
kanskje 8

Navn: Iben og Aurora
Alder: 14 og 10 år
Gruppe: 1. Skjold
Sagt hei til leirsjef: Ja!
Antall surringer: Ingenting,
hjelpte til med å halde,
og hjelpte til med å bære
pinnar til surring
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#attogfram
Dagens Instagrambilde av:
@bergen_ms

Gjett hvem!

Leirsjefen spår været for onsdag

I bildet nedenfor er det to velkjente personer,
ser du hvem?

”Eidfjord er det tørreste stedet i Hordaland”
Louise, leirsjef

Frokost
20 °C

Lunsj
20 °C

Middag
25°C

Yr spår været for onsdag
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Foto: Håkon Broder Lund
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