Sejt, du er
blevet leder!

Sejt, du er blevet leder!
Som leder er din opgave at planlægge møder, og holde gejsten oppe hos spejderne når
det regner. Selvfølgelig varierer dine opgaver alt efter om du er blevet leder for bævere
eller for gruppens store tropspejdere. Men fælles for alle ledere er at I giver børn og unge
gode oplevelser, og gør en stor forskel i deres liv. Og så skulle I da også gerne selv have
det sjovt. Her er nogle af de muligheder du har som leder hos KFUM-Spejderne.

I kan få skattefri gaver

Hvad skal I til næste møde?

KFUM-Spejderne er godkendt til at modtage skattefri gaver. Det kan gøres online
på hjemmesiden eller du kan bestille “Giv
os noget at bygge med” flyers med girokort
fra 55 NORD. Måske har jeres gruppe nogle forældre der virkelig værdsætter jeres
hårde arbejde, eller virkelig gerne vil have
at deres børn får en ny bålhytte, hvem ved.

I KFUM-Spejdernes aktivitetsdatabase kan du finde en lang
række aktiviteter og andre idéer til møder.
Du kan søge efter tema, eller efter en aldersgruppe, og du kan sortere
aktiviteterne alt efter om du skal have fyldt ti minutter midt i mødet,
eller om du leder efter en dagsaktivitet. Har du selv fundet på en fed leg
eller aktivitet, kan du dele den med andre ledere ved selv at
tilføje den til aktivitetsdatabasen.

Del din ILDHU med andre ledere

ILDHU er KFUM-Spejdernes magasin til
ledere, der brænder for spejderideen.
Bladet kommer i din postkasse fire gange
om året, og du kan også læse det online på
issuu.com/kfum-spejderne.

Har du selv nogle idéer til artikler, eller har
du selv lyst til at skrive for ILDHU, er du
meget velkommen til at skrive til ildhu@
kfumspejderne.dk. Der er altid brug for
nye frivillige i redaktionen, men idéer til
artikler er også meget velkomne.

Så kontakt
redaktionen
på ILDHU
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Har du en god
spejderhistorie
eller en idé til en
spændende artikel

Andre muligheder
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Har du mere tid til spejder, end bare at
deltage i og planlægge møderne, har du
også en masse andre muligheder med
KFUM-Spejderne.

Tag på kursus
og sæt skub i din
personlige udvikling
Kurserne er vilde
oplevelser med fokus
på udfordringer
og ny læring

Hold kursus og bliv klogere på dig selv
En grundsten i KFUM-Spejderne er uddannelserne, som er med til at forme spejderne
og lære dem om ledelse fra en ganske ung
alder. Det store udvalg af stærke uddannelsestilbud kræver en stor frivillig indsats,
og den kan du være med til at levere ved at

melde dig til en kursusstab. Find et kursus,
du synes, det kunne være spændende at
blive en del af og kontakt kursuslederen for
at høre om, de har brug for ekstra hænder.
Du kan også selv samle en stab og starte et
helt nyt kursus, hvis du har mod på det.

Tag på
u d dan n e l s e
KFUM-Spejderne
har også en række
uddannelsestilbud til
voksne spejdere.
De tilbud er i arrangementskalenderen og
kommer i nyhedsbrevet,
så hold øje.

Landsdækkende projekter

KFUM-Spejderne kører en lang række forskellige projekter,
som bliver til konkrete tilbud til alle spejdergrupper i Danmark.
Projekterne opstår typisk, fordi en gruppe spejdere eller en
af Hovedbestyrelsens styregrupper har fået en god ide.
Projekterne har både forskelligt formål og forskellig varighed, så der er rig mulighed for at finde noget, der passer til
dine talenter og behov. Når en projektgruppe søger medlemmer, kan du finde det på hjemmesiden under ledige jobs.

Bliv del af et
spændende spejderprojekt i Danmark
Klik ind på spejdernet.dk
under ledige stillinger,
og find noget der
passer dig

Hjæl p til på de
g rø nne ce n t re
KFUM-Spejdernes grønne centre danner rammen om mange gode
spejderoplevelser. Hvis du er praktisk anlagt og gerne vil være med til
at holde centrene vedlige og udvikle aktivitetstilbuddene, er du meget
velkommen til at tage kontakt til et af centrene.

Kom med på korpsweekend
Fire gange om året mødes spejdere fra hele
landet på Houens Odde Spejdercenter til
forskellige workshops. Her har du mulighed
for at være med til at udvikle organisationen

og komme med dine konkrete ideer og ønsker. Det er din mulighed for at blive hørt, og
så er det ovenikøbet gratis.
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Hos internetbutikken www.55nord.dk , kan
du købe uniformer og andre særlige KFUMSpejder ting, som gør både børn og forældre
helt klar til at tage på ture og lejre.
KFUM-Spejderne ejer 55°NORD sammen
med FDF. I butikken finder du alt, hvad du har
brug for for at kunne leve et aktivt friluftsliv –
rygsække, soveposer, fodtøj og lækkert tøj fra
nogle af verdens førende producenter.
Når du handler hos 55°NORD er du samtidig
med til at støtte KFUM-Spejderne, for overskuddet fra butikken deles ligeligt mellem
de to ejere. Hvert år giver det ekstra penge til
gode spejderaktiviteter.
Vil du gerne være med, eller vil du vide mere?
www.kfum-spejderne.dk
Find os også på
www.facebook.dk/kfum-spejderne

Det er også hos 55°NORD, du kan købe uniformer og andre særlige KFUM-Spejder ting,
som gør både ledere og spejdere helt klar til
de udfordringer, de møder på ture og lejre.
Er du leder for nogle børn der mangler en
uniform eller noget andet, vil det derfor være
helt naturligt at henvise dem til 55°NORD.
SE DET STORE UDVALG
WW W.55NORD.DK

PÅ
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Sammen rykker vi verden
– med vilje

