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Heldigvis ligner Spejderåret 2016 de sidste mange, gode år hos
Stenlænderne. Vi har igen ha� et år med masser af ak៝�vitet, mange
glade spejdere og ledere og en særdeles fornu�ig økonomi. Vi har i
dag et medlemstal, der ligger et sted mellem 115 og 120. Vi har al៝�d
børn i de ﬂeste grene, som lige er startet og derfor ikke formelt
indmeldt, så derfor vælger jeg at sige et sted mellem ”115‐120.”
Der៝�l kommer alle de ak៝�ve ledere som e�erhånden tæller omkring
20.
Sædvanen tro har vi solgt lodsedler, holdt loppemarked, det årlige
julemarked, vi har sorteret eﬀekter på genbrugspladsen i Allerød,
a៦�oldt fastelavn og Sankt Hans, arbejdsdage, sommerarrangement
ledere, bestyrelse og forældrepatruljer, ha� masser af unge på kurser …. og ikke mindst været på
sommerlejre i ind‐og udland – nemlig i Østrig, Norge, Bornholm, det sydfynske øhav og andre dejlige steder
i Danmark . Men måske vig៝�gst af alt, har vi holdt ugentlige møder i alle grene.
Gruppen har en sund økonomi. Lederne fråser ikke, det ligger ikke i spejderideen – men på den anden side,
så har vi også den økonomi, vi har brug for! Hvis vi får gode ideer ៝�l ak៝�viteter, kan vi forfølge ideen – og
det er jo ret fantas៝�sk i vore dages sparerunder! Der er sat gang i to arbejdsgrupper. Den ene skal samle
trådene omkring Spejdernes Lejr 2017. Den anden arbejder med ønsker og anbefalinger omkring indkøb af
nye telte, så alle kan sove tørt og godt i frem៝�den.
DDS har 1. januar sendt et nyt medlemssystem i lu�en. Det har været længe ventet, og bliver forhåbentlig
starts skuddet ៝�l den planlagte fornyelse på det digitale område for Stenlænderne, og dermed også
videreudvikling af kommunika៝�onsstrategi og vidensdeling.
Vi har nogle temmelig fantas៝�ske faciliteter: Spejdergården Maglevad, hvor der er plads ៝�l næsten enhver
tænkelig spejderak៝�vitet. Her på falderebet for året der er gået, har vi opstartet et samarbejde med Røde
Kors. De har for at støោ�e udsaោ�e familier i Egedal kommune startet op med fællesspisning hver anden uge.
Det krævede at der var et sted de kunne være, og det har været svært at ﬁnde. Til sidst endte de hos
Stenlænderne, for vi bliver omtalt ude i byen som "de hjælpsomme og meget søde spejdere der al៝�d er
med ៝�l at ﬁnde en løsning". At vi som Stenlændere støោ�er op om ៝�ltag i kommunen giver os rig៝�g meget
goodwill på rådhuset, og måske kan det senere veksles ៝�l noget vi ønsker os.
Kører vi da så bare i den samme rille? Fornyer vi os overhovedet ikke? Jo da, men det er måske ikke helt
nemt at se på møder‐ture og lejres overskri�er. Med stor hensyntagen ៝�l ”Spejderideen” – hvor børn leder
børn i det omfang, de magter det – ”Spejderloven” – godt kammeratskab, hensynet ៝�l vores fælles natur og
tagen ansvar for vores alles samfund – samt Stenlændernes stolte tradi៝�oner – implementeres der hele
៝�den nye ideer, viden og teknologi ind vores daglige spejderarbejde. Vi har stor respekt for gruppens
historie og tradi៝�oner, men vi følger også ivrigt med i nye strømninger og ៝�ltag inden for spejderbevægelsen
og i lokalsamfundet. Stor tak ៝�l alle ledere, assistenter og hjælpere, der knokler på – og al៝�d har fokus på
det gode spejderarbejde! Tak ៝�l Bestyrelsen, de ﬁre forældrepatruljer, “gamle” Stenlændere som fortsat
hænger ud, en fantas៝�sk forældreopbakning – uden jer hang alle vores ak៝�viteter slet ikke sammen! Hos jer
får jeg sjældent et nej, når jeg lige – igen – igen ‐ ringer / mailer om en hjælpende hånd!
Lisbeth Vester Olesen
Gruppeleder

