
Stenløse, april 2017 

Kære Sankt Georgs Gilder 

Stenlændernes Spejdermuseum tilbyder nu jer i en historisk tidsrejse tilbage til "dengang der var spejdere 

til…" 

Hvad 

Et besøg på Stenlændernes Spejdermuseum er altid en spændende oplevelse og for jeres vedkommende 

betyder det, at vi ikke har lavet et fuldt færdigt program for jer (endnu). Men at vi sammen med jer vil 

kunne sætte fokus på de historiske milepæle i DDS og DDP, som måske kunne interessere netop jer.  

Vi kan dykke ned i museets arkiver og finde uniformer og medaljer frem fra dengang, hvor de korte bukser 

og nederdel hørte til (spejder)dagens orden. Eller vi krydrer det med små glimt af dagens spejderarbejde og 

måske afslører, at det ikke er helt så galt alligevel… 

Vi har for tiden en række særudstillinger, der kan danne grundlag for snakken: 

• Sommerlejr – før og nu 

• Spejdere på rejse i udlandet 

• Dagbogen, den glemte spejder-disciplin? 

• Jamboree – især 1995 (Holland) og 2015 (Japan) 

Hvornår 

Mødet vil ligge på en hverdags aften og have en varighed af 1½ - 2 timer. 

Hvor meget 

Det koster 20 kr. pr. person for en aften (min 400 kr). Beløbet afregnes ved ankomst og dækker 

kaffe/the/kage, samt materialer. 

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 

mailto:spejdermuseet@stenlanderne.dk
http://www.spejderstaven.dk/


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! 

 

 


