GRUPPELEDER BERETNING 2017
Ikke længe efter dronningen havde afsluttet sin nytårstale kunne
man læse et opslag fra DDS på Facebook…. Gør noget unyttigt i
2018 – bliv spejder.
Man skulle måske tro at, det at være spejder er en lidt støvet sag!
Men der tager man i den grad fejl! Der er stor søgning hos os hvert
eneste år, og det er ikke alle børne og ungdomsorganisationer der
kan være med til det, men det kan vi !! og hvorfor? Tjaaaaa! Det er
måske fordi vi er Stenlænderne og en del af Det Danske
Spejderkorps, som er en børne og ungdomsorganisation, der
udvikler børn og unge til at være vågne og selvstændige
mennesker. Her i det 21 århundrede er det måske lige det der skal
til i en verden, som oftest kan opleves egoistisk, og med knap så
meget gammeldags fællesskab.
I min seneste optælling var resultatet 118 fantastiske, finurlige, fantasifulde, fabelagtige og ikke mindst
forskellige spejdere som strækker sig fra 3 år og langt ind i 20’erne, men en ting har de alle til fælles - de er
Stenlændere i hjertet!
I det daglige er det ca 21 dygtige og engagerede ledere der tegner butikken, og sørger for indholdsrige
aktiviteter der alle sigter mod de mål der er for udviklingen af den enkelte spejder fra helt nye på 3 år til de
helt store. Dertil kommer 3-4 tidligere ledere, som stadig hænger ud og giver en hånd med når er behov.
Et spejderår er fyldt med traditioner, og vi har solgt lodsedler, holdt det årlige julemarked, vi har sorteret
effekter på genbrugspladsen i Allerød, afholdt fastelavn og Sankt Hans, Sankt Georgsdag og arbejdsdage,
høstarrangement for ledere, bestyrelse og forældrepatruljer og haft masser af unge på kurser. Størst af alt
var måske Spejdernes Lejr 2017 hvor intet mindre end 74 Stenlændere deltog - og det er uden at medregne
vores berømte museum. For første gang i mange år var alle grene med, lige fra familiespejd til
tambourkorps. En helt igennem fantastisk lejr hvor vi fandt styrkerne hos hinanden, men også lærte noget
nyt. Ind imellem havde vi da udfordringer - mest skabt af anseelige mængder vand, men så stod vi sammen
og fandt den indre sol frem! Om få år vil jeg faktisk vove den påstand, at det slet ikke regnede på den lejr :-)
Spejdernes Lejr 2017 var en stor post på årets budget, men det var forventet - og der var sparet op. Nyt
udstyr bla. 8 lækre telte blev indkøbt. Pludselig kan spejderne se resultatet af det store arbejde med, at
sælge lodsedler og holde julemarked nogle arbejdede sig faktisk til en næsten “gratis” lejr ved at sortere
genbrugsting i Allerød hos Spilopperne.
Jeg må erkende, at spejderåret jo generelt består af mange gentagelser – gode gentagelser. Traditioner
som vi som nuværende gruppe holder i hævd, samtidig med at vi kommer med vores egne nye tiltag og
input. Hvad er så en stor begivenhed og hvad er en lille begivenhed i spejderlivet? Det kommer vel helt
klart an på øjnene, der ser - Er man lille eller stor spejder, er man leder, grupperådsmedlem,
forældrepatrulje eller forældre, eller vurderes det simpelthen ud fra den følelse, som vi har i maven, når vi
tager hjem efter at have tilbragt tid med sammen?
Jeg kan med stolthed konkludere, at spejderåret 2017 har været en succes, og jeg takker hermed ALLE
Stenlændere for enestående samarbejde og god energi, og glæder mig til det næste år - og alle de unyttige
ting vi skal gøre sammen!
Lisbeth Vester Olesen
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