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Bliv leder hos Waingunga-Stammen 

 
Kan du lide at være ude i naturen? Lyder friluftsliv, fællesskab og udfordringer som noget for 
dig? Og har du mod på at gøre en forskel i børn og unges liv? 
 
Spejder er populært blandt børn og unge, og det betyder, at vi hos Waingunga-Stammen altid 
gerne byder nye ledere velkommen. Som spejderleder er du frivillig, men udregnet i gode 
oplevelser får du et af de bedst betalte lederjob i verden. 
 
Hvem er vi? 
Vi er en af landets største spejdergrupper med omkring 200 spejdere fra børnehave til 25+ år. 
Vi holder til på Poulholm, Gl. Skivevej 99 i Viborg, hvor vi holder de fleste møder.  
 
Vi er en flok engagerede ledere i forskellige aldre og med forskellig baggrund. Fælles for os er, 
at vi kan lide at være ude i naturen, at udfordre og udvikle børn og unge samt at have det sjovt 
sammen.  
 
Kommer det hele til at hænge på mig? 
Til alle alderstrin er der en velfungerende gruppe af ledere, og vi forventer ikke, at du yder 
over evne, heller ikke i forhold til den tid, du bruger på spejderarbejdet. Meld ud, hvad du har 
tid og lyst til at deltage i, så finder vi ud af, hvordan du bidrager bedst.  
 
Skal jeg have været spejder for at være med? 
Nej, det behøves ikke. Vi andre ledere skal nok hjælpe dig godt i gang. Har du mod på at give 
børn og unge en god oplevelse, og indgå i et fællesskab, så skal resten nok komme. 
 
Du vokser også 
Som spejderleder udfordrer du mange sider af dig selv. Du lærer om friluftsliv og naturen. Du 
udfordres kreativt, når vi finder på nye aktiviteter, laver mad i naturen, bygger og synger 
sammen. Du bliver sej til planlægning og strukturer, men også til improvisation og kreativt 
kaos. Ikke mindst bliver du en del af et lederfællesskab, hvor alle byder ind med noget 
forskelligt. Og så vokser du af at se spejderne udvikle sig. 
 
Hvor kan jeg høre mere? 
Synes du, det lyder spændende, kan du høre mere hos vores gruppeledere 
Jan Vestergaard (gruppeleder.waingunga@gmail.com) 

Bodil Fusager (bodil.waingunga@gmail.com)  

Louise Ejgod (louise.waingunga@gmail.com)  

 
 
 
Spejderhilsner 
Lederne i Waingunga-Stammen  
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