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Gruppeleders Beretning 2011

Året 2011 har som sådan ikke adskilt sig fra tidligere år hvad angår spejder arbejdet.
Stenlænderne arbejder stadig efter korpsets og egne målsætninger om, gennem spejder
arbejdet, at udvikle børn og unge til selvstændige individer der tager ansvar for sig selv og
for samfundet.
Det arbejde kan vi takke de dygtige og engagerede ledere og assistenter for, som
Stenlænderne er så heldige at kunne trække på. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at
sige tak til de unge der hjælper til i mini- og mikrogrenene. De er for alvor et bevis på at
Stenlænderne lever op til grundideen om at børn lærer børn, eller med andre ord vores
spejder tager ansvar for det de har lært og tager ansvaret for at lære det videre, til de
spejdere der er yngre end dem. Stor indsats, stor tak fra gruppen.
Jeg tolker de unges engagement som et udtryk for at det vi gør virker efter hensigten.
Forløbet eller den ”røde tråd” som nogen kalder det giver mening. Det har været en lang
rejse og vi er endnu langt fra i mål. Jeg tager gerne videre på rejsen sammen med Jer et år
i endnu. For det er rejsen der er den spændende.
På Maglevad er der sket en række ting som alle spejderne har glæde af. Dels har vi
igennem den nye kontrakt på Maglevad fået tildelt arealet vi kalder ”marken” som nu
officielt er vores at disponere over. Vi har fået penge af Menighedsplejen til at bygge en
shelter, som står oppe i skoven og er opført af trop-spejdere, deres forældre og Ungbukke.
Vi har erhvervet os en mængde brænde af forskellige kanaler, således at det ikke burde
være en udfordring længere at gøre det spejdere gør bedst. Et af samlingspunkterne for
alle grenene hos Stenlænderne er Bålet. Vi har fået ryddet pænt op omkring bålpladsen og
vi arbejder på at gøre den fælles bålplads endnu bedre.
Jeg vil ikke trætte jer med en remse over alle de ting som Stenlænderne har beskæftiget
sig med i løbet af året, for jeres børn var med. Stenlænderne har nemlig en ret stor
tilslutning til ture og lejre som vi kan være stolte af. Til Jer, der har børn der ikke har været
med så længe eller af en elle anden grund ikke har kunnet deltage i arrangementer kan i
læse om hvad der er sket, i Gruppens blad Rullen eller på hjemmesiden
www.stenlanderne.dk
Jeg lovede i sidste års beretning at bruge flere penge på uddannelse. Det har jeg gjort.
Stenlænderne har haft væsentligt flere spejdere på Plan i år. Vi har haft ledere og juniorer
på kursus. Ikke så mange ledere som jeg gerne ville have haft, så jeg håber at endnu flere
vil kunne finde tid til at tage på kursus til næste år.
Men lidt om gruppen i tørre tal skal I have. Målet var at blive over 100 Stenlændere og det
er lykkedes. I 2011 har vi været oppe på 109 medlemmer og det er godt, jeg tror dog vi kan
blive endnu flere og stadig holde den høje standard. Lige nu er vi 100 fordelt på 9 mikroer,
21 minier, 24 juniorer, 11 trop, 9 klan, og 6 i tambourkorpset. De sidste 20 er ledere og
assistenter. Dertil kommer de børn der enten er på vej ind eller blot endnu ikke har afleveret
en indmeldelsesblanket, og så er der sikkert også en enkelt der er stoppet og har glemt at
fortælle os det.
Lidt om strukturen hos Stenlænderne
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Hver gren består af en grenleder og et antal assistenter. Grenen står selv for
planlægningen af årets aktiviteter ud fra de ressourcer de har til rådighed i form af ledere og
assistenter og ud fra de budgetter der vedtages på grupperådsmødet. Gennem ledermøder
sikrer vi at der en sammenhæng mellem det hver gren foretager sig. Vi forsøger at
koordinere mellem grenene således at børnene mærker at der er et fællesskab uanset
hvilke gren de tilhører, og vi tilstræber at overgangen fra den ene gren til den anden
kommer til at gå så naturligt som muligt. Dette gøres gennem fælles arrangementer, bland
andet familie lejren og ved at de forskellige grene laver møder og ture for hinanden.
Det danske spejder korps er en børne- og ungdomsbevægelse og som det naturlige i det,
ligger der at ting forandrer og udvikler sig, og vi ikke altid ved hvad vi har i morgen, men
fælles for os hos Stenlænderne, er at vi er åbne overfor denne bevægelse og forsøger at
påvirke den derhen hvor vi ønsker den skal være.
Lad det være min opfordring til alle, i særdeleshed dig som forælder:
Gør det som I har indladt jer på at vi lærer spejderne. Tag ansvar for dig selv og samfundet
ved at være med til at påvirke den retning vi bevæger os i. Støt op om vores fælles
arrangementer, støt op om Maglevad og deltag aktivt der hvor du kan.

Jens Velsboe
Gruppeleder
Stenlænderne
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