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Så det gode----Sår du blomster, vil blomstene spire
Så du ugress, vil ugresset gro.
Du skal høste det du sår.
Du skal høste det du sår
Så ut det gode du får.
Sår du godhet, vil kjærlighet seire.
Sår du ondskap, vil ondskapen gro.
Du skal Høste det du sår ----Sår du tillit, vil tryggheten spire.
Sår du tvilen, vil rotløshet gro.
Du skal høste det du sår -------Sår du sannhet, vil sannheten spire.
Sår du falskhet, vil løgnen få gro.
Du skal høste det du sår -----Med disse ord vil vi ønske alle våre museumsvenner ET RIKTIGT GODT NYTTÅR
Vi takker for året som gikk og ønsker velkommen til museet så ofte dere kan.

Disse fire versene har vi fått inn på museet. De lå i en mappe med mange sang ark
Vi kjenner ikke til hvem som har skrevet tekst eller tone. Hos oss var der noen som
k unne tonen og vi har gått og nynnet på den en tid. Brukte den som åpning på
førjul dagen. Vi er takknemlig for hjelp til å finne dikter og tonegiver.

I årets siste info vil dere finne en utvidet årsrapport, nyttig informasjon og litt fremtidsplaner.
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Utvidet årsrapport fra Vesterlen Speidermuseum
Drift av museet:
Den ukentlige dugnaden består hovedsakelig av registrering, lokalisering og
verdi setting av innkomne gjenstander. Ved utgangen av 2015 er der registrert
godt 6000 gjenstander som er gitt av vel 150 givere.
I biblioteket er der registrert ca. 800 bøker og hefter. I tillegg til dette
inneholder biblioteket speider blader fra alle 4 forbund + utenlandske blader
Fra 2016 vil vi kunne låne ut av overskudds bøker og hefter.
Dette året har vi jobbet en del med tillegg/forbedring
av utstillingen. Vi har fått en liten avdeling om speiding
under okkupasjonstiden 1940-45. I museet har vi en
del bilder, blader, bøker og litteratur om speideres
innsats for Norge. Med dette vil vi forsøke å illustrere
for speidere i dag om tiden for vel 60 år siden.
Hjørneskapet har stått på speiderhytta Blåhei, den er
en minnegave om Solveig Bergslien. Koften er en kopi
av en kofte hun brukte i sin speidertid. På før-jul festen
etterlyste vi en radio sender fra okkupasjonstiden, allerede uken etter fikk vi en til lån i utstillingen. Takk
til våre museumsvenner for den unike hjelpen dere
utgjør.

I et av våre skap vil vi presenterer speiderforbundenes æresbevisninger fra 1911 og frem til
i dag. Vi har fått inn mange men ønsker flere i
gave eller til låns. En del æresbevisninger har
endret utseende gjennom tidene. Vi håper å
kunne vise mange i original utgave eller som
kopier.
Takk til dere som kan hjelpe oss.
I andre skap vil vi presentere våre 4 forbund fra
oppstart og frem til sammenslåing som 2 forbund
Flere forbedringer/tillegg til utstillingen kommer i
2016
Da vil deler av utstillingen bli faste og andre deler
av utstillingen vil skifte.
Besøk i/ut av museet
I 2015 har flest KFUK/KFUM speidergrupper besøkt museet, noen for en
omvisning og info, andre for å. ta merket Speiderhatten. Godt 200
speidere/ledere har det blitt.
Vi hadde besøk av engelske ledere i september i for bindelse med Madlaspeidernes jubileumsår.
Sommerferien 2015 er den første uten omvisning på museet.
Sommerturen for dugnadsgruppen gikk i år til Hidra og besøk hos Anne Brit.
Turen kombinert med en omvisning og historikken om motstandsbevegelsen
på stedet. Det var guidet av en lokal kjentmann.
På Nordisk Speidermuseums kongress/årsmøte hadde vårt museum 2
delegater med. Møtet ble holdt på KFUM speidernes utdannelsessenter på
Houens Odde nær Kolding i Danmark fra 11 – 13 september.
Side

2

På før-jul’ treffet for museumsvenner 3.12. møtte der 30 museumsvenner til noen
hyggelige timer på museet. Kretsleder Eve Norvall hadde et innlegg om Kretsens
arbeid og mål for fremtidig speiding i Vesterlen krets. Det ble hyggelige timer med
gode speider- venner. Års lotteriet vårt ble utsolgt og i tillegg ble der solgt mange
lodd fra tombola. Til sammen kom der inn brutto 4.316 kr.
En stor takk for innsats til kjøpere så vel som givere.

Som nest siste besøk i 2015 hadde 2. Stavanger speidergruppe juleavslutning på
museet. Speiderne har besøkt museet tidligere og de følte seg tydelig hjemme.
Der var flaggutrulling, opptakelse, grøtspising, kaffe pepperkaker, konkurranser,
og høyt humør, det ble skikkelig speider julestemning.
.

Siste dugnadsdag i år torsdag 10 desember, hvor evaluering av året som helhet
og enkelt saker ble tatt opp. , Rapportskrivings arbeid ble fordelt. Etter en god
lunch ønsket vi hverandre en God julefeiring og takket for året 2015.
Helt på slutten før dørene ble lukket fikk vi besøk av en kaptein og museumsmann fra en flyskvadron på Sola, han hadde vert speider i sin ungdom, i 1.
Sola speidergrupep, og han hadde mye positivt å si om museet og utstillingen
vår. Det ble en god time med et kjekt besøk før juleferien.
Dugnadstimene for 2015 er 2.475 timer utført av 15 speidervenner. En stor
takk til den glade og ivrige flokken.
Stavanger 30.12..2015
Egil Bjelland.

Speidermuseet åpner etter juleferien torsdag 14 januar
kl 10 til ca kl 16. Da kan speidergrupper bestille tid for
besøk på museet, og alle dugnadsaktiviteter tas opp
igjen.
Planer for første kvartal av 2016 .
Der gjenstår en del av utstillings emner fra høsten 2015 som planlegges ferdig
i første kvartal 2016. det gjeller skapene om begge speiderforbundene, skapet
med æresbevisninger kan inneholde mange flere enn de vi har fått inn på
nåværende tidspunkt.
Arbeidet med historikken om de lokale N.S.P.F. tropper fra start i 1921
fortsettes.
Data registrering av 2015 gjenstandene starter.
I biblioteket vil der alltid komme tillegg.
Så har vi ønske om en presentasjon av speidermerker opp gjennom tidene,
det er et prosjekt som vil strekke seg over tid da det er meget omfattende.

STØTTE TIL MUSEETS ARBEID:
Andelsbevis kan stadig kjøpes ved å betale inn ønsket beløp på konto
3201.30.18625. merk innbetalingen med navn og adresse, da får dere andelsbevis på
beløpet i posten. Andelsbevisene kan alltid kjøpes på museet.
Andelsbevisenes pålydende er: Kr 50,-

Kr 100,-

Kr 500,-

Kr 1000,-

eller et fritt valt beløp.
MUSEUMSBESØK:
Museet er åpent hver torsdag fra kl 10 til kl 16.
Ut over disse tidene kan der bestilles tid for omvisning / besøk
Inngangsbillet:

Barn/ speider kr 10,Voksen/leder kr 20,-

KONTAKTER FOR MUSEET:
Egil Bjelland
Esther Bjelland
Anne Brit Egeland

tlf 920 64 909
tlf 920 28 706
tlf 930 91 776

egiland11@hotmail.com
egiland11@hotmail.com
anne.b.egeland@hotmail.no

Kretskontoret v Ivar A. Nøttestad tlf:950 31 101 post@vesterlen.no
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