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Deres majestet.
Kjære kongen vår.
Gratulerer med dagen - alle sammen! I dag er det 17. mai, en dag barn og voksne
gleder seg til. Ikke bare fordi det er skolefri og vi kan spise is, men også fordi vi vet
hvor heldige vi er som bor i Norge. I dag har vi nok engang fått lov til å gå i barnetog
her, i et fritt land.
17. mai feirer vi fordi Norge fikk egen grunnlov og ble et selvstendig land. Grunnloven
ble skrevet på Eidsvoll i 1814, så det er bare to år igjen til det er 200 års-jubileum. Et
selvstendig land er et land som styrer seg selv, ingen andre bestemmer over oss. Vi
bor i et land hvor vi kan velge hvem som skal bestemme i landet. Men likevel er vi
nødt til å tenke på de andre i verden, vi kan ikke bare gjøre som vi selv vil.
Selvstendighet betyr at landet må ta ansvar for de som bor der, men også bry seg om
hvordan andre har det i verden. I dag feirer vi, for vi bor i et land hvor vi har mulighet
til å være med å bestemme.
Selvstendighet er et av målene man også jobber mot i speideren. Vi har mange
aktiviteter hvor vi trener på å ta ansvar for oss selv og andre. Speideren er en av
mange aktiviteter norske barn kan delta på. Jeg synes vi er så heldige som bor i
Norge, som er et av verdens beste land å bo i. Her får vi barn gå på skole, vi har frihet
og mulighet til fritidsaktiviteter. Noen liker speideren, noen liker idrett, noen liker å
tegne, andre vil holde på med musikk. Det er fint at alle kan få lov til å holde på med
ulike aktiviteter, og i dag har vi fått mye glede av alle de barna som spiller i korps.
Ikke alle er like heldige som oss. For eksempel i Liberia får nesten ingen barn gå på
skole. Derfor samler speidere inn penger som skal gå til barn og unges utdanning i
Liberia gjennom speideraksjonen 2012.
Kongen vår, Harald den femte, er også heldig, som er bestefar til barn som får leve i
et fritt land. Han er også heldig som får representere Norge som er et demokratisk
land. Og kongehuset er flinke til å støtte speiderne i Norge. Kong Harald har besøkt
landsleirer og andre speider-arrangementer her i landet. Vi er stolte over at kongen
og hans familie bryr seg om speidersaken og derfor synes jeg at det er fint at vi
speiderne får lov til å gratulere Hans Majestet med dagen i dag.
Vi ønsker kongen og hans familie alt godt for dagen og for fremtiden.

