Stenlændernes udviklingsplan 2013
Indsatsområde 1: Sikring af fødekæden af spejdere til storspejdere og
klan
Stenlænderne har de seneste år sikret en stabil tilstrømning af spejdere til
de yngste aldersgrupper (minier og mikroer). Vi ønsker at sikre at så stor
som mulig en andel af disse fortsætter hele vejen til de ældste
aldersgrupper (storspejdere og klan), der udgør gruppens
rekrutteringsgrundlag for nye ledere. Dette vil vi gøre gennem at arbejde
med den røde tråd i spejderarbejdet og øge kursusaktiviteten blandt de
ældste juniorer (Patruljeliv Udvikling og Friluftsliv - PUF).

Indsatsområde 2: Forbedring af de udendørs faciliteter på Maglevad
Stenlænderne ønsker at forbedre de udendørs faciliteter for at styrke spejdernes udeliv. Der skal arbejdes
med tre konkrete projekter: 1) opførelse af en bålhytte, 2) opførelse af en ny shelter og 3) bygning af en
klatrevæg.
Shelteren skal bygges i forbindelse med den eksisterende for at kunne rumme de mange spejdere der
gerne vil overnatte udendørs. Bålhytten vil danne ramme om gruppens sociale aktiviteter med hygge og
sang omkring bålet, og blive brugt når de lidt større spejdere udfolder sig kulinarisk med mad over bål.
Bålhytten vil desuden blive et samlingspunkt ved større arrangementer, som f.eks. julemarked, Sct. Hans og
fastelavn. Klatrevæggen skal eventuelt opføres i forbindelse med den planlagte varmecentral bag ved
Maglevad.

Indsatsområde 3: Fortsat fokus på uddannelse af ledere og bestyrelsesmedlemmer
For at sikre den fortsat høje kvalitet og inspiration i spejderarbejdet skal der fortsat arbejdes med
uddannelse af ledere og bestyrelsesmedlemmer. Herunder ønsker vi at 1) sikre at der igen i år afholdes et
gruppeudviklingsarrangement, evt. over en weekend, 2) så mange ledere som muligt kommer på kurser der
skal give inspiration til det fortsatte spejderarbejde i deres grene og 3) at vores unge spejdere fortsætter
deres nuværende høje kursusaktivitet.

Indsatsområde 4: Deltagelse i stafet for livet
Den 15. og 16. juni 2013 kommer Stafet For Livet til Egedal. Stafet For Livet er en 18-24 timers holdaktivitet
under Kræftens Bekæmpelse. Stafetten er en anledning til at mindes dem, der tabte kampen mod kræft, og
give håb til dem, der kæmper. Det sker gennem oplysning, aktiviteter og underholdning. Stenlænderne vil
sætte et hold der holder stafetten gående i 24 timer og muligvis også arrangere aktiviteter i fbm.
arrangementet.

