
Bortsett fra servicetorget vil alt annet være 
stengt under sceneshowene. 

GLOBALTELTET er åpent hver dag fra 12.00 og 
frem til kveldsshow/gudstjeneste/leirbål. 

KAFÉEN holdes åpen mellom 11.00 –23.00.

KIOSKENE: 
Storkiosken:  
Lørdag  14.00 –19.00 + 20.30–22.30  
Søndag: 11.00 –19.00 + 20.30–22.30  
Man-fre:  10.00 –19.00 + 20.30–22.30

Småkiosker:  
Lørdag  14.00 –18.00
Søn-fre:  11.00 –18.00

LADESTASJONEN er åpen 08.00–10.00 og 
16.00–18.00

LEIRKIRKEN er åpen 11.00 –23.00 

MATUTLEVERING: Mathallen (Lånkehallen) 
bak leirtorgene vil åpne kl. 07.00 og stenge 
kl. 23.00. Det vil bli stengt under felles 
aktiviteter. Middagen kan hentes fra ca. kl. 
15.30 og utover. 

PROGRAMTELTET er åpent fra 11.00–18.00 
hver dag søndag til fredag.

SERVICETORGET er bemannet 09.00–23.00.

SPEIDERBUTIKKEN er åpen daglig fra 11.00–
20.00 og 22.00–23.00.

SPEIDERMUSEET er åpen fra 11.00–18.30.

VITENSENTERET er åpent mandag, tirsdag, 
torsdag og fredag fra 12.00 til 17.00. 

Vers:
Er du modig? Tar du ansvar, viser du vei?
D’er nå det starter, skritt for skritt,  
jeg stoler på deg!

Vi kan skape muligheter
bruke egen fantasi
Gud sa let så skal du finne
– nå leter vi!

Refreng:
Åååå
Vi skal finne, forme, forandre
Vi vet det er på tide å forstå
at fremtiden begynner nå
Vi kan gjøre noe for andre
For vår planet og evighet

Vers:
Midt iblant oss, spirer troen på en ny jord
Der håpet lever, smilet sprer seg,  
se at det gror

Vi kan skape muligheter
Finne ny teknologi
Gud sa kjærlighet skal vinne
– nå vil vi si:

Refreng:
Åååå
Vi skal finne, forme, forandre
Vi vet det er på tide å forså
at fremtiden begynner nå
Vi kan gjøre noe for andre
For vår planet og evighet

Bro:
Gud vi ber:
Vær oss nær
Du som ser oss som vi er
Gi oss mot
Til å tro
Til å leve, bygge bro

Refreng

N

Mot Værnes

P

G

H

C

B

AD

E
F

Toaletter

Sykestua

Laanke 
gård

Trudvang

Kunstgress-
banen

Idretts-
plassen

Skole

Tønsåsen

Lånke kirke

Teltområder

Blopp-planeten

Leirkirka

Storkiosk

Kafé

Raier

Matutlevering

Søppelpunkt

Vannpost

Globalteltet

Speiderbutikken

Servicetorg

Stabsmessa

Primitiv camp

Forundrerne

Vitensenteret

Ladestasjon

Buss Programteltet

Lederprogram

Kiosk

Speidermuseet

1 6

7

1

2

3

4

5

6

7

2
3

4

5

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

R

R

R

R
R

R

SCENE

HOTELT

GJESTE-

LEIR

Finne – forme – forandre
T/M: Marthe Wang & Øyvind Skjerdal

ÅPNINGSTIDER

VIKTIGE TELEFONNUMMER

LEIRINNDELING
Leiren er delt inn i to deler. Denne inn-
delingen sier noe om når dere skal på 
forskjellige aktiviteter, som bymanøver, 
kreativ aktivitet og haik. 

Leirsang
I løpet av uken kan du se 
blopplaneten Futura vokse 
frem. Gruppene fester sin 

blopp til planeten i løpet av 
leiren. Du finner blopp- 

planeten på skolebygningen, 
rett overfor Speiderbutikken.
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SoMe

Haugaland
Nordmøre og Romsdal
Oslo
Romerike
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
Østfold

Asker og Bærum
Bjørgvin

Buskerud
Finnmark
Helgeland

Nordre Nordland
Hedmark og Oppland

Rogaland
Sunnmøre

Bruker du sosiale medier? 
Tag gjerne bildene dine 
med #kmspeider og 
#futura2018. 
Husk å spørre om tillatelse 
av personene på bildet før 
du poster. 
Bruk nettvett.

BRANN: 110 

POLITI: 112 

AMBULANSE: 113

SERVICETORGET: 412 65 520

 VITENSENTERET
4000 speidere skal bruke Futura til utfor-
sking! Gjennom eksperimenter og lek skal 
du få finne ut at naturkreftene forandrer 
og former ting, og du skal få erfare at 
eksperimentering er gøy. Kanskje kommer 
du til å synes det virker spennende å bli 
forsker? 

Vitensenteret skal stimulere til nysgjer-
righet, innovasjon, kreativitet, kunnskap 
og bærekraftig forvaltning, og utfordre 
hver enkelt speider til å tenke nytt. Det 
skal være umulig å besøke Vitensenteret 
uten at du lærer minst én ny ting – og det 
mens du har det gøy samtidig!

Vitensenteret holder til i et eget telt på 
leirtorget. Velkommen!

PROGRAMTELTET
Programteltet er stedet du skal gå dersom 
du har tid til overs, lyst på nye venner, lu-
rer på noe om KFUK-KFUM-speiderne el-
ler trenger en bok å lese om kvelden. Her 
er det noe for speidere i alle aldere: blant 
annet spill til utlån, escape room, åpen 
scene, kortkurs, evalueringsaktiviteter, 
hjelp til semesterplanlegging, morgenyoga 
og flere postløyper med forskjellig tema. 
Klarer du å finne ut hvor gullbloppen er 
gjemt i dag, og dermed ta det eksklusive 
gullbloppmerket? Kom innom og se hva 
som står på dagens program, snakke med 
de som er i teltet eller bare føle på den 
gode stemningen!

Teltet er åpent fra 11–18  
hver dag søndag til fredag. 

LEIRKORT

TILHØRER:

NAVN:

GRUPPE:



Cashless påfylling 
Det er påfyllingsstasjoner på servicetorget 
hvor cashless-armbånd kan fylles på via  
bankkort. Det er også mulig å fylle på  
hjemmefra, eller via mobiltelefon/nettbrett  
på www.cashless.no.

Flaskepant 
All pant vil gå til KFUK-KFUM Global. Vi 
oppfordrer alle til å gi panten sin til Global- 
aksjonen. Du kan legge flaskene i egne  
sekker ved kioskene. 

Hittegods 
Hvis du har mistet noe, eller du finner noe 
som du tror noen andre har mistet, ta deg en 
tur til servicetorget. Du kan gjøre dagen til en 
speider veldig mye bedre.

Hygiene 
Husk å vaske hendene jevnlig, spesielt etter 
dobesøk og før du spiser. Husk å pusse 
tennene dine hver morgen og kveld. Full 
kroppsvask bør tas minst en gang i løpet av 
uken.

Ladestasjon 
Er mobilen din tom for strøm? Ladestasjon er 
plassert i nærheten av Servicetorget. Her kan 
du lade lade-banken eller mobilen din. Det 
koster 10 kroner per lading. Ladestasjonen 
er åpen kl.08.00–10.00 og 16.00–18.00

Leirkirke
Hit kan du gå om du trenger en stille stund 
for deg selv eller sammen med Gud. Her 
er det både aktiviteter og personer du kan 
snakke med dersom du trenger det.

Speiderskjerf 
Skjerf skal benyttes av alle speidere under 
hele leiren for å kunne identifisere hvem som 
er leirdeltakere.

Under Futura 2018 gjelder disse  
ordensreglene: 

1. Det skal være ro i leiren mellom  
rosignal kl. 23.00 og revelje  
kl. 07.30.

2. Deltakere må ikke forlate leirområdet 
uten godkjenning fra leder.

3. All bruk av rusmidler er forbudt på 
leirområdet. For leirens deltakere og 
stab gjelder også dette forbudet uten-
for leirområdet i leirperioden.

4. Røyking er ikke tillatt i leirområdet  
eller umiddelbar nærhet. Dette  
gjelder både deltakere og gjester.

Overtredelse kan medføre hjemsendelse 
på egen kostnad.

  Bad i sjøen. 

  Vask do.

  Bytt klær med en av motsatt kjønn i  
en hel dag.

  Skriv brev til rovernemndas postkasse.

  Delta på trekamp.

  Still deg opp på leirtorget og dans 
robotdans i 1 minutt. 

  Ta et vaktskift.

  Gi en is til noen du ikke kjenner.

  Legg ut et leirbilde med #kmrover 
#kmspeider #futura2018.

  Arranger en aktivitet på Roveromsorg.

  Avløs en leder slik at de kan gå på 
lederkro.

LØRDAG
 Innrykk
19.00–20.30  Åpningsleirbål
21.30–23.00  Roverkro
22.45–23.00 Kveldsbønn
23.00 Rosignal
23.15–23.30 Kveldssamling i leirkirka*
23.30 Lang tone

SØNDAG
07.00-07.15 Morgenbønn
07.30 Revelje
08.00 Flaggheis
08.15–09.30 Frokost
10.00–11.00 Vennskapsgudstjeneste
11.30-12.00   Åpningsshow Science Day
12.00–16.30 Science Day
12.30 Rovervolleyball starter
12.30–15.30 Kortkurs for ledere
13.00–15.00 Forundrerne
16.00–18.30 Ledertelt åpent
16.30-18.30 Blopp-opp, leirdel 2
17.00 Rover-3-kamp teori
19.00–20.30  Science-show
20.30 Kick-off roveropptak
21.00–22.30  Peffkro
21.00-22.30 Internasjonal velkomst, 
 Trudvang
21.15–22.30 Lederkro
22.30 Roveromsorg åpner
22.45–23.00 Kveldsbønn
23.00 Rosignal
23.15–23.30 Kveldssamling i leirkirka*
23.30 Lang tone

MANDAG
07.00-07.15 Morgenbønn
07.30 Revelje
08.00 Flaggheis
08.15–09.30 Frokost
10.00–11.00 Matshow
11.00–18.00 Patruljeøkt MAT-dag
12.00–15.30 Kortkurs for ledere
13.00–15.00 Forundrerne
16.00–19.00 Ledertelt åpent
19.00–20.30 Nattvergudstjeneste
21.15–22.30 Lederkro
22.00–23.00 Roverkro
22.45–23.00 Kveldsbønn
23.00 Rosignal
23.15–23.30 Kveldssamling i leirkirka*
23.30 Lang tone
23.00 Roveromsorg åpner

TIRSDAG
07.00-07.15 Morgenbønn
07.30 Revelje
08.00 Flaggheis
08.15–09.30 Frokost
10.00–15.00 Peff-event bymanøver 
 leirdel 2
10.00–16.00 Forundrerne turdag
11.00 Avreise haik leirdel 1
11.00–18.00 Lederaktiviteter
12.00–15.30 Kreativt show leirdel 2
 Kreativ økt leirdel 2
16.00-18.00 Blopp-opp, leirdel 2
16.00-19.00 Ledertelt åpent
19.00–21.00 Vennskapsleirbål
21.00–22.30 Peffkro
21.00  Roveromsorg åpner
22.45–23.00 Kveldsbønn
23.00 Rosignal
23.15–23.30 Kveldssamling i leirkirka*
23.30 Lang tone

ONSDAG
07.00-07.15 Morgenbønn
07.30 Revelje
08.00 Flaggheis
08.15–09.30 Frokost
11.00 Avreise haik leirdel 2
11.00–18.00 Lederaktiviteter
13.00  Retur haik leirdel 1 
13.00–15.00 Forundrerne
14.00-18.00 Blopp-opp, leirdel 1
15.00–17.00 Påvirkningstorg PF leirdel 1
16.00-19.00 Ledertelt åpent
19.00–21.00 Vennskapsleirbål
21.00–22.30 Peffkro
21.00  Roveromsorg åpner
21.30–23.00 Kretsmøter
22.45–23.00 Kveldsbønn
23.00 Rosignal
23.15–23.30 Kveldssamling i leirkirka*
23.30 Lang tone

TORSDAG
07.00-07.15 Morgenbønn
07.30 Revelje
08.00 Flaggheis
08.15–09.30 Frokost
10.00–15.00 Peff-event bymanøver 
 leirdel 1
10.00–13.00 Kortkurs for ledere
13.00 Retur haik leirdel 2
12.00–15.30 Kreativt show leirdel 1
 Kreativ økt leirdel 1
12.30–15.30 Forundrerne musikkaktivitet
15.00–17.00 Påvirkningstorg PF leirdel 2
16.00-17.30 Blopp-opp, oppsamling
 leirdel 1+2
16.00–19.00  Ledertelt åpent
16.30–18.30 Rover-3-kamp 
 hemmelig oppgave
19.00–20.30 Haikeshow
21.00–22.30 Peffkro/Minipefftival
21.00  Roveromsorg åpner
21.15–22.30 Lederkro
22.45–23.00 Kveldsbønn
23.00 Rosignal
23.00  Rovernattmanøver
23.15–23.30 Kveldssamling i leirkirka*
23.30 Lang tone

FREDAG
07.00-07.15 Morgenbønn
07.30 Revelje
08.00 Flaggheis
08.15–09.30 Frokost
10.00–11.00 Globalshow
11.00–15.00 Rover-3-kamp hinderløype
12.00–13.00 Oppfinnertorg forberedelser
13.00–15.00 Oppfinnertorg gjennomføring
15.00–17.00 Globalløp
17.00–18.00 Roveropptak
17.00–18.30 Rovervolleyball
19.00–20.30 Avslutningsleirbål
21.30–23.00 Roverkro
22.45–23.00 Kveldsbønn
23.00 Rosignal
23.00 Roveromsorg åpner
23.15–23.30 Kveldssamling i leirkirka*
23.30 Lang tone

LØRDAG
07.00-07.15 Morgenbønn
07.30 Revelje
08.00 Flaggheis
08.15–09.30 Frokost
09.30 Pakking og avreise

Program Leirfres

PF-fres

Roverfresen ”One week in Hell”

Ordensregler

Kjekt å vite

Pantone 641 C

35 mm

50 mm

Pantone Rhodamine red C

Pantone 1375 C

Pantone 3262 C

Hvit

35 mm

LEIRFRES/ROVERFRES

50 mm

Pantone 641 C

35 mm

50 mm

Pantone Rhodamine red C
Pantone 1375 C

Pantone 3262 C

Hvit

35 mm

LEIRFRES/ROVERFRES

50 mm

 1 Finn to humørspredere, som gruppene 
har lagd som forhåndsoppgave.

 2 Ta en selfie med blopp-planeten.

 3 Besøk programteltet og delta i en  
aktivitet der.

 4 Påvirk forbundets fremtid!  
Svar på spørreundersøkelsen på  
kmspeider.no/strategi.

 5 Delta aktivt i bygging av leir.

 6 Lage middag og vaske opp minst to 
ganger i løpet av leiren.

 7 Gå trillebår minst 100 m i en leirgate.

 8 Delta på haik.

 9 Besøk Vitensenteret. 

 10 Opptre på leirbål eller starte et  
leirbålsrop

 11 Bli kjent med en utenlandsk speider.

 12 Ikke spise godteri på 48 timer.

 13 Lek en morsom lek med en annen 
patrulje/speidergruppe.

 14 Bruk noe du lagde i forhåndsfresen på 
leiren.

 15 Løp ut til naboteltet med en gang du 
hører reveljen, hink rundt på ett bein, 
flaks med armene og rop «kykelikyyy!» 
tre ganger, så høyt du kan.

 16 Vinn over tre speidere du ikke kjenner i 
stein saks papir.

 17 Gjør en leder glad.

 18 Gå med klærne bak fram i to timer.

 19 Ta en 15 minutters plogging (jogge 
mens du plukker søppel)-tur.

 20 Delta på gudstjeneste.

 21 Besøk Global-teltet.

LEDERS SIGNATUR: 

LEDERS SIGNATUR: 

For å få godkjent fresen må 
du gjøre 14 av 21 punkter. 

PF-fres er ikke et eget merke, men en variant  
av leirfres. PF må gjøre 3 av 4 PF-krav.

Punktene 7, 12, 16 og 18 erstattes med  
følgende punkter: 

 22 Delta på Bymanøver

 23 Delta på PF-kro

 24 Delta på Minipefftival

 25 Lede patruljen gjennom 2 av 3 :  
Science-day, MAT-dag, Haik

  Plukk søppel foran hovedscene- 
området etter et arrangement.

  Ønsk en lokal innbygger «Hell og 
lykke».

  Møt opp på Roveromsorg torsdag kl. 
14.00.

  Gå til en annen speidergruppe og lat 
som du har reist i tid.

 

Fresen får du  
utdelt på info- 

torget når du har 
gjennomført den 
og fått signatur 
fra lederen din.

LEDERS SIGNATUR: 

For å få godkjent  
roverfresen må du  
gjøre 10 av 15 punkter. * For rovere


