
 

 

 

 

At være leder hos ulvene 

i Grejs/Lindved gruppe 
Det kræves der: 

- En ren børneattest  

- Gerne 18 år eller derover 

 

Hvad skal man yde: 

 

- Som leder står man ikke alene med ansvaret for en hel møde-aften, men er der som 

støtte og hjælp for den ansvarlige leder. Det betyder, at man som leder ikke alene skal 

bruge en masse forberedelsestid. 

- Der vil være små opgaver, men til disse kræves der ikke nødvendigvis spejdererfaring. 

En af opgaverne kunne være at skulle planlægge og stå post til et løb eller være med til 

at gennemføre en projekt i samarbejde med ulvene og de andre ledere. 

- Omfanget af spejderarbejdet hos ulvene er ca. 1,5 time om ugen.  Der er mødeaften 

hver mandag aften, men des flere ledere der er, jo flere fri mandage kan man få. Som 

leder hos ulvene skal man forvente ca. 2 lejre/ture i efteråret (en ulve-weekend i 

Gøgereden og en efterårslejr for hele gruppen) + en sommerlejr i Kristi 

Himmelfartsferien. 

- Desuden er der også ledermøder og grupperådsmøder som man kan deltage i – 

sammenlagt 6 møder i alt på et år. 

- Der er ingen møder fra ca. d. 7. december til og med uge 1 i januar. 

- Der er ingen møder fra ca. 15. juni til og med 2. uge i august. 

Hvad får man så ud af det? 

- Opleve, at unge mennesker ikke kun sidder hjemme foran fjernsynet og pc’en, men at 

de brænder for spejderarbejdet og gerne vil noget med det og deltager aktivt. 

- Som leder deltager man gratis på lejre, som man deltager i – Man bruger jo sin fritid på 

det!  

- Som leder i Grejs/Lindved gruppe får man ligeledes alle spejderkurser betalt. Korpset 

tilbyder kurser både for ”begynderlederen” og de mere erfarne ledere. 

- Man får en uniform af gruppen, hvis man melder sig som fast leder. 

- En masse gode og spændende oplevelser – både sammen med ulvene og sammen med 

lederflokken og alle de øvrige frivillige i Gruppen. 

 

Og husk: Mange erhvervsledere i Danmark kan skrive spejder eller forhenværende 

spejder på deres CV. 


