Nødebo d. 31. marts 2014

Hillerød Stadsgilde
under Sct. Georgs Gilderne i Danmark
v/ Søren Winther

Vedr.: Indstilling af kandidat til årets spejderlederpris i Hillerød Kommune, 2014

Spejderlederne fra Grib Skov Trop i Nødebo ønsker at indstille tropsleder Stinus Andersen
til prisen ”Årets spejderleder i Hillerød Kommune 2014”. Stinus er 35 år, men har trods sin
unge alder været aktiv i Grib Skov Trop i 27 år. Han startede som ulveunge i 1987 og var
således blandt de ni ulve, der mødte frem til opstartsmøde på Nødebo Kro, da Grib Skov
Trop blev grundlagt. Lige siden har han fastholdt sit store engagement i troppen. Han kom
med i tropsledelsen som 18‐årig i 1996 og har været tropsleder fra sommeren 2000.
Spejdertroppen i Grib Skov Trop rummer spejdere i alderen fra 12 til 17 år. Her får
spejderne for alvor mulighed for at opleve spejderlivet og har her glæde af de værdier og
færdigheder, de har opnået i årene som ulve og stifindere. Det store aldersspænd i denne
gren er både en udfordring og en styrke. Det kræver omtanke at lave aktiviteter, der både
fænger en 12‐årig skoleelev og en 17‐årig gymnasieelev, men når først spejderarbejdet
fungerer, kan både den yngste spejder og den lidt ældre have fordel af hinanden: Den
yngste har et forbillede med stor viden og kunnen, mens den ældste oplever at lede og
tage ansvar.
Stinus har en helt særlig indsigt i, hvad der skal til for at drive en spejdertrop. Han forstår
at blive ved med at give både unge og ældre spejdere ansvar og udfordringer, og han
sætter en ære i altid at tage sine spejdere og deres problemer alvorligt. I den tid, hvor
Stinus har været tropsleder, er troppen mere end fordoblet og er nu Danmarks største
med over 60 spejdere fordelt på 7 velfungerende patruljer. Om det voksende medlemstal
skrev Stinus selv i Grib Skov Trops 25 års jubilæumsbog i 2012:
”Antallet af spejdere og patruljer har aldrig været et mål i sig selv. Vi er vokset, fordi vi
bliver så kede af det, når vi mister nogen undervejs, og derfor altid tænker på, hvordan vi
kan motivere, engagere og sætte det bedste hold i patruljerne. Målet er, at vi altid skal
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have det sjovt, og at vi hele tiden skal udvikle os. Vi kan altid gøre det bedre. Det farlige
ved at blive så store, som os, er, at vi risikerer at miste noget af vildskaben og nærværet.
Det bliver udfordringen i de kommende år. ”
Stinus store styrke som leder er, at han både kan se de store linjer og de små detaljer. Han
formår at tænke og planlægge fremad og sørger altid for, at de enkelte aktiviteter giver
mening og passer ind i en større sammenhæng. Han tænker spejderånden ind i selv de
mindste aktiviteter og er opmærksom på aldrig at sænke barren og vælge den lette
løsning, men at holde fast i den gode spejderstil hele vejen.
Eksempelvis var det Stinus, der på spejdernes seneste tur til Skotland fik ideen til, at alle
spejderne havde deres uniform med i tasken, da et særligt højt og flot bjerg skulle bestiges.
På den måde kunne der tages et flot fællesfoto på toppen.
Som hjælp til at håndtere den voksende trop har Stinus formået at samle en stor og
varieret tropsledelse omkring sig, og i de senere år, er det også lykkedes at motivere en
række af gruppens 25 pionerer – som er aldersgrenen, der følger efter spejdertroppen – til
at hjælpe til på ture og til tropsmøder. Således opleves det ofte, at der er 10‐15 ledere
samlet, når spejderne holder tropsmøde.
Allerede i sin første tid som leder var Stinus arrangør af spejdernes tur til Grønland i 1998,
og det gentog sig to år efter, da han stod for 30 spejderes sommerlejr i USA. Traditionen
med en udlandstur hvert andet eller tredje år har siden været en fast og vigtig tradition for
spejderne. Sådanne ture bidrager i høj grad til troppens sammenhold og giver samtidigt
spejderne oplevelser af lande som USA og Island, de ikke ellers ville få.
For nogle år siden var Stinus ophavsmand til ideen om at holde Spejderudviklings‐samtaler
(SUS) med alle troppens spejdere en til to gange om året. Dette er en samtale på 10‐20
minutter, hvor den enkelte spejder taler med to ledere fra tropsledelsen om, hvordan det
går med at være spejder, og hvor der lægges planer for den spejdermæssige udvikling i
fremtiden. På denne måde fastholdes kontakten med den enkelte spejder, og der er ikke
nogen, der ”bliver glemt” trods troppens store størrelse.
Selvom Stinus har åbenlyse kvaliteter som leder og organisator, har han gennem årene
ikke været bange for at stille op, hver gang der var arbejdsdag i hytten. Det er bestemt ikke
noget særsyn, at Stinus en søndag formiddag står iført gummistøvler og mudder til knæene
og graver grøfter, eller svinger pensel og motorsav.
Det er ikke kun spejderne i Grib Skov Trop, der nyder godt af Stinus glæde ved
spejderarbejdet. Han har også engageret sig på korpsplan, idet han nu i en årrække har
været vicespejderchef for De Gule Spejdere i Danmark. Her yder han en stor indsats for
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korpset og dets grupper. Han er med til at udarbejde strategier for De Gule Spejderes
fremtid og er aktiv, når der afholdes lederkurser, eller når korpsets mindre grupper har
brug for hjælp.
Stinus er en sand spejder, der simpelthen ikke kan lade være med at tænke og opføre sig
som en spejder. Samtidigt har han en helt grundlæggende lyst til at videregive
spejderånden til børn og unge. Derfor mener vi, at han vil være en fortjent og værdig
modtager af årets lederpris.
Indstillet af: Lederne i De Gule Spejdere ‐ Grib Skov Trop

Data på Stinus:
Stinus Tschentscher Andersen
Storskoven 1, Annisse
3200 Helsinge
Alder: 35 år (08.10.1978)
Tlf: 29 66 70 32
 Mail: stinus@tschentscher.dk

Indstilling indsendt af / Kontakt:
Glenn Helmuth
Sportsvej 24, Nødebo
3480 Fredensborg
Tlf: 23 38 80 88
Mail: glenn@helmuth.nu

Grib Skov Trop
Bassebjerg Blokhus • Jagtstien 3 • Nødebo • 3480 Fredensborg
Mail@gribskovtrop.dk • www.gribskovtrop.dk

