Er du vores næste Mikro-leder?
Vores skønne og dygtige mikro-leder har valgt at søge andre udfordringer, og vi har derfor brug for en ny leder til
vores mikro-gren, Kwanga.
Så hvis du har mod på en masse gode, sjove, kreative inde- og udelivs oplevelser sammen en skøn flok 6-8 årige
unger, så er det dig vi har brug for. Du behøver ikke at have været spejder før, men det er selvfølgelig en fordel. Dog
er det vigtigste, at du har tid og lyst til at bruge tid sammen med børnene. Som Mikro leder vil du komme til at indgå
i et team sammen med øvrige leder gruppe, og der vil være hjælp at hente i forhold til at planlægge årets aktiviteter.
Hvis du tror det måske kunne være noget for dig – så tjek vores hjemmeside: www.wagandoo.dk eller skriv en mail
til vores gruppeleder, Jan på wagandoo@wagandoo.dk og få mulighed for at høre nærmere og måske komme på
besøg hos Kwanga til et møde. Hvis du tænker, at du måske kender en der kunne være interesseret, så hvis dem
meget gerne dette opslag.
Vi forventer:
• At du er mindst 18 år (hvis du er mellem 16 og 18 år og har lyst til at give en hånd med så henvend dig gerne
til vores Gruppeleder, Jan – så er der måske mulighed for at hjælpe som leder assistent i en af grenene)
• At du kan fremvise en børne attest (Dette er et krav i alle spejdergrupper, og det er en nødvendighed som
sikkerhed for børn og forældre - Vi hjælper gerne med at få attesten indhentet via DDS interne
medlemsservice)
• At du er klar til at være tovholder og kontaktperson til forældrene i forbindelse med ture og arrangementer.
Vi tilbyder:
• En flok skønne unger, der giver mindst ligeså meget igen, som de modtager.
• Et godt, velfungerende team bestående af ledere og leder-assistenter fra alle grene. Da møderne afholdes
samtidig med Shandu møderne, er der god mulighed for sparring og evt. dækning af vagter.
• Mulighed for at udvikle og udbygge dine kompetencer sammen med resten af ledergruppen og evt. i
forbindelse med kurser i korpset.
Lidt om gruppen:
Wagandoo er en traditionsrig og meget velfungerende gruppe under Det Danske Spejderkorps.
Vi holder til i vores eget spejderhus på Ibsensvej 12, 2630 Taastrup.
Vi har spejdere i alle grene lige fra Familie-Spejd (3-5 årige) til Seniorer (16-25 årige).
Vores Mikro-gren, Kwangaerne har møde hver mandag aften kl 1830-2000 (sidste mandag i måneden mødes vi kl
1800-2000), og så vidt det er muligt, er vi udenfor. Kwanga (mikro-spejderne) holder møde samtidig med vores Miniflok (Shanduerne 8-10 årige)

