Få oplevelser i særklasse
Som spejderleder får du masser af gode
oplevelser. Selvfølgelig sammen med
spejderne, men også som del af et stærkt
voksenfællesskab. Du kan deltage på
kurser om ledelse eller friluftsfærdigheder,
komme på fjeldture og store spejderlejre i
ind- og udland.
Som spejderleder er du frivillig, men udregnet i gode oplevelser får du et af de bedst
betalte lederjob i verden.
Du vokser også
Som spejderleder udfordrer du mange
sider af dig selv. Du lærer om friluftsliv og
naturen. Du udfordres kreativt, når et spejderløb skal laves med zombie-tema, eller
spejderhytten omdannes til rumstation.
Du bliver sej til projektledelse, når du er
med til at planlægge sommerturen til Norge
eller Skotland. Og ikke mindst vokser du af
at se spejderne udvikler sig.

Fakta om
Det Danske Spejderkorps
Vi er en børne- og ungdomsbevægelse, hvor alle er velkomne.
Vi er over 35.000 medlemmer, som
samles om friluftsliv, fællesskab og
udfordringer.

VERDENS SJOVESTE LEDERSTILLING
Bliv spejderleder og vær med til at inspirere og udvikle børn og unge gennem friluftsliv,
fællesskab og udfordringer.

De seneste år er vi blevet mange
flere spejdere, og er derfor på udkig
efter flere ledere, der har lyst til at
udvikle børn og unge.
Læs mere om os på spejder.dk
og dds.dk

Skal jeg have været spejder for at
være med?
Nej. Du behøver hverken kunne binde
pælestik eller være Trangia-ekspert. Men du
skal have mod på at bruge og udvikle flere
sider af dig selv. Du lærer at trøste, grine, inspirere og være et forbillede for spejderne.
Og ikke mindst lærer du at lade spejderne
gøre deres egne erfaringer – det er faktisk
det, spejder handler om.
Man er aldrig færdig med at udvikle sig som
spejderleder, men det er sjovt fra første dag.
Fem gode grunde til at blive spejderleder
Gør en forskel. Giv børn og unge oplevelser for livet, og spil en vigtig rolle i deres
liv. Undersøgelser viser, at børn og unge efterspørger voksne, som ikke er deres
forældre eller lærere.
Få unikke oplevelser. Se søbunden fra en kano og prøv kræfter med klatring. Kom
på spejderture til udlandet, og mærk suset på spejderlejre med 40.000 deltagere.
Få større livsglæde. Undersøgelser viser, at både naturoplevelser og frivilligt arbejde giver større livstilfredshed. Som spejderleder får du begge dele!
Bliv del af et stærkt fællesskab. Som spejderledere tager vi på ture, hygger om
bålet og joker med hinanden. Det skal nemlig være sjovt at være leder!
Bliv udfordret. Som spejderleder udvikler du dine evner til at samarbejde, planlægge og lede. Du bliver sej til friluftsliv og klog på børn og unge. Og året rundt kan
du tage på kurser om alt fra ledelse af voksne til skitouring i Norges fjelde.

Det er populært at være spejder i Danmark, og vi mangler derfor nye ledere til Brande Gruppe – Vi søger nu 1-2
frivillige ledere til start snarest muligt.
Rollen som spejderleder
Har du nogensinde overvejet at blive spejderleder og være med til at give nogle børn nogle fantastiske oplevelser og
færdigheder? Har du aldrig været spejder og bundet knob, brugt kompas, lavet bål, bygget med rafter – så pyt med
det– vi har nogle dygtige, engageret og seje ledere, der kan lære dig op i spejderfaget. Har du været spejder før –
uanset korps – så kender du i forvejen til det meste af det vi laver
Det vigtigste er, at du har lyst til at lave fede aktiviteter med børn i alle aldre. Det er også godt, hvis du f.eks. kan lide
at være ude, lege sjove lege, sove i telt, finde på, fjolle, gå langt, planlægge, sætte plaster på, og/eller lære fra dig.
Se en video om det at være spejderleder på blivleder.dk
Om Brande Gruppe
Brande Gruppe består af ca. 12 ledere nogle har været spejdere før - andre ikke, nogle har selv børn - andre ikke,
nogle har job - andre er studerende. Vi er altså en masse forskellige mennesker, som kan en masse forskellige ting,
men har det til fælles, at vi elsker det frivillige spejderarbejde og at udvikle Brandes seje børn.
Brande gruppe holder til i Hedehuset beliggende i udkanten af Brande hvor heden starter og hvor der er højt til
himlen og fuglene synger. Vi består af ca. 50 medlemmer fordelt på 6 grene. Vi har spejdermøde en gang om ugen
(tirsdag) i 1½ time.
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: http://brandespejderne.dk
Vi tilbyder:
En masse sjove oplevelser sammen med andre ledere og børn
Et frivilligt ulønnet lederjob
En lederuddannelse der også kan bruges i det ”virkelige” erhvervsliv
Mulighed for at udvikle dig selv og andre
Ekstra point til dit CV
Forventninger til dig:
At du har lyst til frivilligt arbejde med børn og unge
At du har lyst til at give spejderne nogle fede oplevelser
At du har lyst til at deltage i det ugentlige spejdermøde (tirsdag kl. 17.30 – 19.00)
At du har lyst til at deltage i ledermøder og planlægningen af mikro-grenens (6-8 årige) aktiviteter
At du har lyst til at deltage på weekendture og sommerlejr
Vi glæder os til at høre fra dig
Kontakt vores gruppeleder for mere information:
Kasper Moesgaard mobil: 29696490
Info@brandespejderne.dk

