
Bliv frivillig spejderleder i Næstved 

Så er det ud! - Naturen kalder 

Kan du kun huske første vers af sangen: ’Vi har lejrbål her…’ Så er det måske på tide at få den 

genopfrisket af en flok pigespejdere, der også kan lære dig at hoppe i vandpytter.  

Mangler du en grund til at tage ud i naturen? Er alle omkring dig blevet magelige, klager de over 

psykisk træk og sidder kun ude, hvis det er med caffe latte og er under en varmelampe? Så kan vi 

hjælpe dig.  

Hos De grønne pigespejdere søger vi voksne, der gerne vil med ud i naturen hele året. Som vil 

sove ude i telt eller bivuak, som vi selv bygger og lave mad over bål. Og hvor vi bliver vækket af 

fuglekvidder og solens stråler i morgenduggen.  

 

Hvad vil vi ha’ 

Efter sommerferien starter De grønne pigespejdere i Næstved en afdeling op for piger i alderen 5-7 

år og i den forbindelse søger vi voksne kvinder, der har lyst til at være en aktiv del af Danmarks 

stærkeste pigefællesskab og som forstår, hvad det indebærer at være rollemodel for en masse seje 

piger. Har du ikke spejdererfaring – så take it easy; som ny leder behøver du ikke kunne tænde et 

bål eller name droppe mærker på diverse friluftsudstyr. Det kan spejderne hurtigt lære dig. Men vi 

forventer, at du har lyst til at skabe rammerne for pigernes udvikling og finde på aktiviteter, der 

passer til deres liv og virkelighed.  

 

Helt konkret: 

Vi søger frivillige kvinder, som i første omgang har lyst til at have pigespejderlivet på prøve i et par 

måneder – men vi ved, du bliver længere!  

Du bliver en del af vores spejdergruppen i Næstved, Ringstedgade 237, 4700. Her mødes vi hver 

onsdag kl. 17:00 – 18:30. 

Du forpligter dig til et ugentligt spejdermøde, et planlægningsmøde ca. hver anden måned og 

eventuelt til at være med på tur med overnatning to gange om året. 

Du kommer ikke til at stå alene, men vil dele glæderne med andre voksne, der også elsker 

friluftsliv, frirum og fællesskab for piger i aldersgruppen 5-7 år.  

Med andre ord: du bliver en del af en ledergruppe, hvor I sammen står for at planlægge og udføre 

de aktiviteter, I synes er fede.  

 

Lyder det spændende og vil du høre mere?  

Ring eller skriv til Christina Ingerslev. Telefon: 20 45 49 05 eller E-mail: chi@pigespejder.dk.  Hos 

De grønne pigespejdere får du venner for livet og oplevelser du aldrig glemmer. Vi glæder os til at 

høre fra dig! 

Læs mere om De grønne pigespejdere https://pigespejder.dk/ 

 

https://pigespejder.dk/

