
Spejderledere søges
Vi søger ledere, som vil være med til at styrke vores flok af engagerede spejdere og ledere.

Vi er: 
En flok glade og engagerede og ivrige spejdere i alderen 6 - 18 år.
6 ledere som elsker unge mennesker, naturen og spejderlivet, som 
med stor succes giver børn og unge, de bedste rammer for et afbræk 
i deres travle hverdag. 

Du er: 
Mellem 16-99 år, elsker naturen, unge 
mennesker, fællesskabet og kan afse 4-6 aftener pr. måned.

Det er absolut ingen krav til at du tidligere har været spejder. Hvis spejderarbej-
det er noget for dig, får du masser af opbakning fra vore andre ledere, og  
vi giver dig gerne et lederkursus, som også er velanset i erhvervslivet.

Kontakt:
Er du interesseret i at høre mere, er du meget 
velkommen til at kontakte vores Gruppeleder 
Ulla Grau, på telefon 40 62 49 22 eller 
Grupperådsformand 
Birthe Thomsen på 26 73 38 87
Gør det i dag  - for i morgen har du glemt det :-)

Vores værdigrundlag:
Fællesskab, Respekt, Glæden ved at være sammen, 
Oplevelser, Forholdet til hinanden, Faglige dygtige, Sociale 
kompetencer, Samarbejde/teamwork og ansvar, Åbenhed 
og tillid til hinanden

Hvorfor:
Da to af vore erfarne ledere har valgt at gå på ”pension” efter 
mange års spejderarbejde, søger vi nye kræfter som kan hjælpe 
ved vore Spejdere (11-13 år) og Seniorer (13-16 år)
Begge grupper har spejdermøder om tirsdagen fra 18.30-20.30 

Jeg hedder Julie, er 18 år gammel og har været spejder i Høruphav gruppe i 12 år.

Jeg er spejder fordi det er meget mere end at sidde i en skov og kigge på blade og insekter. Vi har et fællesskab som er 
helt unikt, fordi vi får lov til at være sammen på andre måder end i skolen og hjemme ved hinanden. 
Vi ser hinanden helt udmattede, glade og beskidte fordi vi har været på et fedt løb hvor alle bare har givet den gas, vi sid-
der sammen om aftenen og hygger og når opgaver som opvask og oprydning kommer, har vi det alligevel sjovt. 
Vi lære at tage ansvar for os selv og vi udvikler os i et miljø hvor det kun er vores fantasi og engagement der sætter græn-
ser for hvad vi kan opnå. 
Jeg har gennem spejderarbejdet fået venner og oplevelser for livet. Jeg har været på mange løb, til konkurrencer, har 
været på utallige ture og kurser, både rundt i Danmark og i udlandet.
Jeg har mødt mennesker, der har været inspirerende og haft ledere der alle kun har givet mig lyst til mere. Jo ældre jeg er 
blevet jo bedre er det nærmest blevet, jeg har fået lov til at være med som leder, det er noget, jeg synes er meget vigtigt 
fordi det jo var dem der gav mig lyst til mere da jeg var yngre. Som spejder er der plads til alle uanset hvem man er, er der 
altid plads i teltet til en til. 
KOM OG VÆR MED

Høruphav


