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Gruppelederens beretning for året 2012

Jeg vil godt have lov, til i denne beretning, at tage udgangspunkt i visionerne som de
er skrevet i Stenlændernes udviklingsplan for det år der er gået.
Men først vil jeg lige bruge lidt tid på at takke alle lederne for den kæmpe indsats de
gør for at planlægge og udføre alle de fantastiske ugentlige møder, ture og lejre som
de nu ca. 120 børn og unge har fornøjelsen af at deltage i. Vi tilbyder et rigtigt godt
alternativ eller supplement til alle de aktiviteter der ellers er for børn og unge. Jeg vil
sige tak til de ledere og assistenter der gennem mange år har ydet, men nu har
trukket sig for at lade de yngre komme til. Jeg vil sige tak til de nye ledere for at I tør
binde an med det ansvar det er at være leder i en ungdomsbevægelse som vores. Og
ikke mindst tak de forældre der viser os den tillid det er, at få lov at deltage i at
netop Jeres børn får muligheden for at udvikle sig til selvstændige individer der kan
tage ansvar for sig selv, for naturen og for samfundet. Og tak til de forældre der
tager skridtet videre og selv tager aktiv del i arbejdet med, hvor vi som gruppe
ønsker at bevæge os hen.

Indsatsområde 1.
”Styrkelse af ledergruppen og bestyrelsen gennem uddannelse og kommunikation”
Vi har en meget høj kvalitet i det arbejde vi går og laver. Det er stadig en udfordring
at få folk til at komme af sted på kursus, men der har været en lille vækst i kurser
blandt ledere og assistenter. Det har vi klaret på 2 måder. Nogle af de ”gamle”
ledere og bestyrelsesmedlemmer har været af sted og endnu bedre har vi fået en
hel del nye assistenter og ledere der stadig befinder sig godt med uddannelse og
naturligt ligger i den målgruppe hvor det er en selvfølge at tage af sted på kursus.
Det er i virkeligheden 2 fluer med et smæk.
1. Uddannelse og uddannede ledere giver et godt spejderarbejde, et godt
sammenhold og en styrkelse af gruppen.

2. En foryngelse af ledergruppen, som jo har været min personlige kæphest i
mange år.
Desværre kom førstehjælpskurset ikke først men sidst.- men det kom og det er det
vigtigste.
Indsatsområde 1. – check

Indsatsområde 2.
”Forøget indsats for at blive flere spejdere i de yngre årgange.”
Det gode og styrkede sammenhold og samarbejde lederne og bestyrelsen imellem
affødte tidligt på året en målrettet indsats for at få fat i de yngre børn i byen. Der
blev lagt store kræfter i pr-arbejdet og stor tak de til de der stod for at forberede,
skrive, indkalde og afholde arrangementer for skolernes mindste klasser. Som vi kan
se og læse har den store indsats virket. Vi har modtaget Ege divisions vandrebamse
Egven, som er et symbol på at netop vores gruppe har haft den største vækst i
divisionen. Ikke blot en vækst i antal børn, men også flere ledere og flere målrettede
aktiviteter. Vi har det sidste år haft en vækst på 24 %, hvoraf langt den største
tilvækst er kommet i de mindste årgange.
En udfordring til lederne af de 2 mindste grene, en udfordring de alle er gået til med
krum hals og energi.
En anden og lige så vigtig del er at vi også er blevet bedre til at holde på de lidt
ældre spejdere så de er spejdere længere end de har været tidligere.

Indsatsområde 2 – check

Indsatsområde 3
”Styrket samarbejde med samfundet generelt og i særdeleshed lokalområdet”
Stenlænderne har i 2012 deltaget i en række arrangementer sammen med de lokale
erhvervsorganisationer og med erhvervslivet i Stenløse. Vi har forsøgt at gøre os
synlige lokalt, men også ude i landet ved at deltage aktivt i arrangementer af
forskellig karakter eksempelsvis lejre, ture og turneringer. Blandt andet har vi i 2012
deltaget i Spejdernes Lejr sammen med 35.000 andre spejdere fra hele landet og

store dele af verden. Som noget nyt i år har vi også forsøgt os med teambuilding for
virksomheder hvor de ældste af vores unge spejdere har haft muligheden for at
bruge og teste den viden de har erhvervet sig gennem de kurser de har været på jf.
indsatsområde 1. Og jeg er som gruppeleder ganske godt tilfreds. Jeg har kun fået
positive tilbagemeldinger fra alle der har deltaget.
Stenlænderne har blandet sig i debatten omkring børn med særlige behov og har
gennem blade, aviser og debat forsøgt at dele de fantastiske resultater vi som
Stenlændere har nået blot ved at gøre det vi er bedst til – at være bevidst om hvem
vi er og respektere andre.
Vi har også haft et år med godt samarbejde med kommunen. Vi har fået renoveret
stuehusets ydre skal således at varmen ikke længere bare forsvinder. Nye vinduer og
isolering er det blevet til samt en brændeovn med tilhørende skorsten der virker.
Vi har også fået betalt slibning og lakering af gulvet i laden, samt en kommunalt
sponsorat til en ny opvaskemaskine.
Vi har også en forholdsvis god dialog med vores nærmeste nabo, materialegården,
som desværre har svære pladsproblemer efter sammenlægningerne af
kommunerne og derfor ofte fylder lidt rigeligt på parkeringspladsen udenfor
Maglevad. De gør hvad de kan og vi har haft en god snak om tingene løbende hele
året.
Indsatsområde 3 – check

Indsatsområde 4
”udvikling af klatrevæg” – denne er bestemt ikke glemt, men blot udsat en smule.
Dvs. der arbejdes på det løbende, men det er en proces der kræver vanvittige
ressourcer som vi ikke har haft i det forløbne år. Men der er arbejdet indirekte på
nogle af alle de kontakter der skal til for at sikre at Stenlænderne får en klatrevæg.
En del af planen fra 2013 er at jeg fra i dag af ikke længere er gruppeleder og derfor
har lidt mere tid til bl.a. den slags opgaver. Ligeledes er Paw stoppet som minileder i
løbet af året og det er nu vi skal lægge kræfterne sammen og se hvad vi kan gøre på
den front til næste år.
Så med nogen forsigtighed: indsatsområde 4 - check

Stenlænderne har i 2012 haft mere end 10,000 aktivitets timer. Det er uden at regne
med timerne til forberedelse, julemarked, fastelavn, skt. Hans og deltagen i ture og
lejre. Så det er ret enkelt at regne ud hvad den enkelte gren har stået for og hvor
stor en indsats der ydes af de enkelte grenmandskaber. Det er kæmpe stort i min
optik.
Resten er jo historie, og til at undersøge hvad der er sket har vi, hos Stenlænderne,
flere muligheder for at blive klogere. Vi har ”Rullen” der både er et aktivt månedligt
blad som afspejler gruppens liv gennem de indlæg spejdere, ledere og forældre
bidrager med. Flere af dem tak. Og så har Stenlænderne deres eget museum, der
ikke kun er en samling gamle støvede rekvisitter, men et aktivt og arbejdende lokale
hvor man kan komme på besøg og få inspiration og indsigt i hvorfor vi har gjort hvad
vi har gjort indtil nu. Man kan også få museets folk til at deltage aktivt i temaer der
kan gøres endnu mere spændende med et historisk indlæg.
Derudover er der selvfølgelig Stenlændernes officielle hjemmeside samt vores
kalender på gruppeweb hvor det er en rigtig god ide at holde sig orientret da det
også er her man tilmelder sig aktiviteterne.
Jeg håber nu at der er banet vejen for at Stenlænderne kan være førende indenfor
det vi går og siger vi spejdere er – en bevægelse for børn og unge hvor der er plads
til alle.
Tak for et godt samarbejde det har været en fornøjelse. Men nu er det tid til at
overdrage gruppelederposten til de yngre kræfter. Så det er her jeg siger Anders,
held og lykke med opgaven jeg håber du vil være med til at holde gruppen i
bevægelse og stikke halsen frem og forsvare dem der har brug for det og støtte dem
der trænger til det.
Jeg har nydt det og det håber jeg også du vil.
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