
  
  
 
 
 

 
Bliv leder i Sofiendal Gruppe, Det Danske Spejderkorps  
  
Det der ”natur”, det kan noget! Friluftsliv, fællesskab og udfordringer er bare det bedste!   
Og det er fedt at være med til at gøre en forskel i børn og unges liv!  
   
Kan du genkende dig selv? Her efter corona-årene er spejderlivet igen blevet noget der rykker blandt 
børn og unge, og derfor er vi hos Sofiendal Gruppe på jagt efter nye ledere.   
At være spejderleder er et frivilligt og ulønnet job, men udregnet i gode oplevelser får du et af de 
bedst betalte lederjob i verden.    
  
Hvem er vi?   
Vi er en lille spejdergruppe i Sofiendalskolens distrikt i det sydvestlige Aalborg. Vi startede gruppen 
op i august 2018, men corona-nedlukningerne har ikke gjort noget godt for gruppens vækst. Vi har 
foreløbig spejdere fra 3 år og til 1. klasse, familiespejdere og mikrospejdere, men håber selvfølgelig 
at få flere ældre børn også. Det kan vi bare kun, hvis vi bliver flere ledere. Først var vi to, nu er vi en 
leder tilbage. Ældre af skind, men ung af sind er Elin helt klar til at give erfaringer videre til nye 
håbefulde lederaspiranter. Du kommer ikke til at stå alene med det, og du behøver ikke have 
spejdererfaring, blot du gider friluftsliv med børn.  
  
 Vi har kun søndagsmøder, hver anden søndag i de lige uger. Det betyder at vi kører familiespejder 
og mikro sammen, og der er forældre med til begge afdelinger. Det er enormt hyggeligt, vi tager 
mærker der passer til aldersgruppen og vi laver mad over bål HVER GANG!   
  
Vi holder til i Spejdergården, der ligger på Sofiendalsvej i 
hjørnet af den store Mulighedernes  Park, som vi bruger 
til mange af vores aktiviteter. Vi er altid udendørs og har 
stor glæde af vores lille fine bålhytte. På Spejdergården 
findes også Jens Bang divisions grejbank, med kanoer, 
trætelte, hængekøjer og alskens vandaktivitetsgrej lige 
ved hånden til seje aktiviteter!  
   
Du vokser også   
Som spejderleder udfordrer du mange sider af dig selv. 
Du lærer om friluftsliv og naturen. Du udfordres kreativt og du bliver sej til projektledelse, når du er 
med til at planlægge spejdermøder og ture. Og ikke mindst vokser du af at se spejderne udvikle sig. 
Og så pynter det gevaldigt på et CV at have været spejderleder, - det gør det jo ikke ringere, vel? 
Sofiendalspejderne er så ny en gruppe at vi ikke er groet fast i “vi plejer” endnu, så du kan være med 
til at opbygge vores rutiner og traditioner, og sætte det præg på gruppen, som du føler dig hjemme i. 
Og så har vi også en klan, Bifrost, for spejdere mellem 16 og 24 år. Skal du være den første 
seniorspejder der?  
   
Hvor kan jeg høre mere?   
Synes du, det lyder spændende, kan du høre mere hos:  
Elin Danielsen på telefon 40 87 63 10 el. elin@sofiendalspejderne.dk  
Venlige hilsner og på gensyn fra Bestyrelsen for Sofiendal gruppe  
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