
 

 

 

 

Vest-Vendsyssel Distrikt 

Årets leder 2018 
 

 
Det er nu tid at kigge dig omkring i distriktet. Hvem af de mange dygtige KFUM-

spejderledere vil du give din stemme og indstille til Årets Leder 2018? 
 
Distriktsstaben vil i januar måned, blandt de indstillinger der indsendes, vælge 

pden leder som skal have æren af at blive kaldt Årets Leder. 
 

 
I år vil vi lægge særligt vægt på:  
 

En leder som er nysgerrig og tør prøve noget nyt 
 

Uge efter uge lærer vi spejderne i færdigheder 
ud fra ”learning by doing”-princippet. Lederne 
er forbilleder for spejderne og måske også for 

de andre ledere. Årets Leder 2018 har ved en 
eller flere lejligheder været det gode eksempel 

ved at turde prøve noget helt nyt, med løftet 
pande, og tro på at det nok skal gå godt.  

Spejderbevægelsen stiller nemlig rammen for, 
at man kan lære noget nyt – også selv om det 
går skidt første gang man prøver. 

 
”Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert!” 

Citatet kommer fra Astrid Lindgrens historier om Pippi 
Langstrømpe, der ligesom spejdere, uanset alder, 
bliver sat overfor nye udfordringer og muligheder. 

Kandidater til Årets Leder 2018 gør noget for, at 
omsætte ord til handling, også selv om at man ikke 

har prøvet det før. Det er med til at sikre, at der 
fortsat er udvikling i enheden eller i gruppen. 

 

Kandidater til Årets Leder 2018 kan indstilles med 
enhver baggrund. Udvælgelsen vil fortrinsvis ske ud 
fra ovenstående kriterier, men det udelukker ikke 

andre begrundelser  
Sidst men ikke mindst vil indstillinger der kommer fra 

spejdere eller forældre blive vægtet særligt højt. 
 

 

Indstillinger til Årets Leder 2018 skal indsendes senest fredag d. 5. januar 2018, 
og skal indtastes via dette link: http://vestvendsysseldistrikt.dk/aaretsleder 

 
Spørgsmål vedr. Årets Leder 2018 rettes til  
Ib Rævdal - ib@vestvendsysseldistrikt.dk eller telefon 98 90 05 62 
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