
 
 

 

 

At være leder hos bæverne  
i Grejs/Lindved gruppe 
 

 

- Du kan lide at have med børn i alderen 6 til 8 år at 

gøre! 

- Du kan lide at være i naturen! 

- Du kan lide at lege! 

- Du behøver ikke at have spejdererfaring! 

- Men have en ren børneattest! 

 

Som bæverleder har du med både piger og drenge at gøre i alderen 6 til 8 år. Som bæver 

laver vi nogle "nemme" opgaver med børnene. Vi bruger at lege tingene ind i børnene! 

 

Vi bruger også en del tid i naturen, hvor lærer om naturen, og hvad den kan bruges til. Vi 

laver også bål med børnene, hvor vi især laver snobrød og lidt mad m.m. 

 

Da vi er KFUM-spejdere, bruger vi også kirken, hvor vi lærer om den, og hvad den bruges til. 

Vi tager på ture og lejre. I efteråret tager vi på fælleslejr med hele Grejs/Lindved gruppe. Det 

foregår i weekenden i uge 40. Som sommerlejr tager vi bævere på lejr i Kristi himmelfarts 

ferien fra torsdag til lørdag.  

 

Udover lejrene tager vi også på ture, f.eks. hvis der er nogle forældre, der har en arbejdsplads 

eller dyr hjemme. Vi besøger også brandstationen. 

 

Som bævere tager vi nogle forskellige mærker, som f.eks. "jeg kan selv", "kirken", 

"bæverdammen" og "eventyr", hvor vi laver forskellige opgaver med børnene. 

Som bæver lærer de også lidt om knob. Det er hovedsagelig "råbåndsknob" og "sløjfen". 

Men en del af vores opgave er også at hygge og lege med børnene! 

 

Som leder har vi også andre opgaver, udover vores ugentlige bævermøde på 1 ½ time, er der 

også grupperådsmøder (en gang hver 3 måned) og ledermøde ( engang hver halve år). Vi 

ledere tager også på kursus, og så har vi nogle forskellige arrangementer i løbet af året: 

"gruppeweekend", grupperådsvalg, loppemarked! 


