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

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 udreg-
net 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 spe-
jderløb 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.

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, in-
spirere 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.

Fakta om 
Det Danske Spejderkorps
Vi er en børne- og ungdomsbevæ-
gelse, hvor alle er velkomne. 

Vi er over 35.000 medlemmer, som 
samles om 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

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 arbe-
jde 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, plan-
lægge 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.



Marselisspejderne 
 

Vi er en velfungerende gruppe i Aarhus C med ca. 130 seje spejdere i alderen 3 - 23 år. 

 

 
 

Marseliskulturen 

Vi lægger stor vægt på at lære børnene at arbejde 

sammen på tværs af køn og alder. Vi har derfor valgt, 

at have mindste to gruppeture om året for alle 

aldersgrupper, ligesom grenene holder møde 

sideløbende mandag og tirsdag. Dette giver 

mulighed for både at lave aktiviteter sammen, og at 

spejderne lærer alle lederne og de ældre spejdere at 

kende, så det bliver nemmere at rykke op på næste 

alderstrin.  

 

Vi skaber mennesker 

Vores ugentlige møder bliver brugt til at udvikle 

børnenes spejderfærdigheder. Både det man forstår 

som de "traditionelle spejderfærdigheder" så som at 

bruge kniv, sav og økse, at bygge med rafter og 

tænde bål, men vi gør også meget ud af, at gøre 

børnene til små hele mennesker. Vi arbejder meget 

med færdigheder som samarbejde, at tage 

beslutninger og tage ansvar.  

 

Spejderliv er friluftsliv  

Vores hytte - Vandphytten - ligger i fantastiske 

omgivelser med skoven og Tivoli Friheden som nabo 

og tæt på både by og strand, så der er rig mulighed 

for udfoldelse. Alle spejdere - store som små - er ude 

hvert møde. Vi har en bålhytte, hvor vi kan sidde i 

tørvejr og lave snobrød og bålmad, når vejret ellers 

ikke er til at være ude.  

Faciliteterne 

Vi nyder dog også, at hytten er indrettet med et stort 

køkken og værksted i kælderen. Derudover er der et 

stort indendørs klatrerum, hvor spejderne kan boltre 

sig og udfordre sig selv.  

 

Marselis International Scouts of Aarhus 

At være spejder er også at være en del af et 

internationalt fællesskab. Vi har i gruppen flere børn 

med dansk som andet sprog, ligesom vi det seneste 

år har haft lederassistenter, hvis primære sprog ikke 

er dansk. Senest har vi i samarbejde med 

ForeningsMentor International startet et projekt op 

om at give børn fra de internationale skoler i Aarhus 

mulighed for at blive spejdere i Danmark.  

 

 

 

 

Vi har møde hver uge 

 

Mikroer (0.-1. klasse) mandag kl. 17.00 og 18.30 

Minier (2.-3. klasse) mandag kl. 17.00 og 19.00 

Trop (7.-10. klasse) mandag kl. 19.00 og 21.00 

Senior (16-23 år) mandag kl. 19.00 og 21.00 

 

Mikrober (3-6 år) tirsdag kl. 16.30 og 18.00 

Junior (4.-6. klasse) tirsdag kl. 18.00 og 20.00 

 

 

  

Spejder gennem hele livet 
 

Kan du lide at være ude i naturen? Brænder du for at gøre en forskel for børn og unge i 

lokalområdet? Så er du måske vores nye lederkollega! 

 

Det er lysten, der driver værket 

Du behøver ikke selv have været spejder, siden du 

startede i skole, og det er langt fra en nødvendighed, 

at du har lært hele knobtavlen udenad. Det eneste, 

vi behøver, er lyst og engagement, så kommer 

spejderfærdighederne henad vejen. 

 

 

 

Fokus på lederudvikling 

Vi har stor fokus på, at det også skal være sjovt og 

udviklende af være spejderleder, og der er således 

rig mulighed for at kunne deltage på lederkurser, og 

være med til at sætte sit præg på gruppen. 

Derudover ønsker vi at skabe plads til, at vores 

ledere i kortere eller længere perioder ikke blot er 

grenledere, men at de kan fungere som 

ressourceperson i gruppen med et særligt fokus. Det 

kan være indenfor klatring, søsport, orientering e.l.    

Hvem er vi 

Vi er en aktiv lederflok bestående 11 faste 

grenledere samt et par gruppeassistenter, som 

hjælper til på ture og lejre. Vi er en god blanding af 

unge og gamle, mænd og kvinder, og forsøger så vidt 

muligt at bibeholde en bred ledersammensætning.  

 

 

 

Gør en forskel 

Selvom du måske kun er spejderleder en gang om 

ugen eller hver anden uge, kan du have stor positiv 

indflydelse på et barn eller en ung, fordi du tilbyder 

en anden voksenrolle end den, der kendetegner 

forælderen eller læreren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du mod på mere? 
 

Læs mere på www.marselisspejderne.dk 

 

Marselisspejderne - Marselis International Scouts of Aarhus 

Skovbrynet 47, 8000 Aarhus C 


