Stenløse, april 2017
Kære GL
Mangler du en anderledes "teambuildings-oplevelse" for dine ledere og seniorer?
Stenlændernes Spejdermuseum tilbyder nu din gruppe en Historisk Spejder 5-kamp.
På Spejdergården Maglevad i Stenløse har vi lavet de perfekte rammer for at styrke sammenholdet mellem
dine ledere og få afprøvet nogle kvalifikationer, som de måske ikke vidste de besad. Historisk Spejder 5kamp byder på udfordring i klassiske discipliner som opslagning af telt på tid, handicap-orientering, flagmorse osv.
Det er oplagt at lade lederne udfordre seniorerne eller omvendt, for at se hvem der bedst har lært de
gamle dyder. Man kan selvfølgelig også lade ledergruppen dyste indbyrdes.
Hvad
Vi har lavet et program, der svarer til 1½ - 2 timers aktivitet på Spejdermuseet i Sstenløse, og navnlig
udenfor. Alle aktiviteterne i 5-kampen er udendørs og fordrer selvfølgelig passende spejdermæssig
påklædning. Ingen andre færdigheder end godt humør og kamp-gejst kræves.
5-kampen kan afvikles for makismalt 20 personer ad gangen (2 hold a 5-10 personer) og minimum 10.
Hvornår
Hverdags-aftener i maj, juni, august og september. Start-tidspunkt aftales individuelt
Hvor meget
Det koster 500 kr for en aften. Beløbet afregnes ved ankomst og dækker kaffe/the/kage, samt materialer
og 5-kamps-duelighedstegnet.
Hvordan
I tilmelder jer ved at sende en mail til spejdermuseet@stenlanderne.dk og oplyse hvem I er, hvor mange I
forventer at komme og forslag til dato og tidspunkt. Vi vender så tilbage og aftaler detaljerne nærmere.
Vi glæder os til at se jer på museet. Se mere på vores hjemmeside www.spejderstaven.dk
Med Stor spejderhilsen
Stenlændernes Spejdermuseum

Stenlændernes Spejdermuseum åbnede i 1990 og idéen var at skabe en permanent udstilling om gruppens historie.
Samlingen voksede dog hurtigt og museet fik snart et meget bredere sigte.
I dag beskriver museet spejderarbejdet i en såvel national som international sammenhæng, men stadig med et lokalt
udgangspunkt. Museet har effekter helt fra starten i 1909 og frem til i dag. Blandt andet råder vi over en bogsamling
på omkring 1000 titler!

