
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

København d. 20. juni, 2001 
Kære kredsførere! 
 
Med dette brev får I korpsets forslag til hvordan et førerbrev kunne se ud. 
 
Der har de sidste par år været fokus på værdierne i vores spejderarbejde. Vi har også fokus på førerpleje. 
Førerbrevet er en form for opsamling på disse ting. 
 
Fordelen ved et førerbrev er ikke kun, at kreds og fører laver en aftale om det daglige spejderarbejde 
(værdier), men også at hver fører får anledning til at ytre glæder og suk, som førermødernes dagsorden ikke 
altid kan rumme. 
 
Et førerbrev skal ses som en anledning til at "kredsen" (d.v.s. kredsfører + evt. andre) og fører kan gøre klart 
for hinanden hvad deres gensidige forventninger er og hvad deres gensidige ønsker og håb for 
spejderarbejdets kvalitet er. Disse to aspekter kan i det daglige være svære at få tid til, og derfor mener vi at 
et førerbrev er en god anledning til at få disse samtaler og vi opfordrer jer til at benytte anledningen.  
 
Vores forslag er at førerbrevet gennemgås ved en samtale mellem kredsfører og den enkelte fører, plus evt. 
enhedsfører og/eller præsten, kort tid efter en fører er begyndt at virke som fører. Har man ikke før haft 
førerbrev i kredsen, kan man sagtens indføre det, ved at man benytter anledningen til at få denne samtale 
med alle kredsens førere (dog hver for sig – også de førere, som har været førere "altid"), for at få det sat i 
værk. 
 
Herudover kan kredsen så beslutte sig for hvor ofte man ønsker at forny førerbrevet. Hvert år kan måske 
synes at være for uoverskueligt, men så kunne man sige hvert 3. år og evt. ved "post skifte" (når en flokfører 
bliver enhedsfører eller tropfører). 
 
Kredsføreren har også brug for at kunne få en sådan samtale, - på lige fod med alle andre førere. Man kan 
enten finde en løsning inden for kredsens rammer eller evt. bede en divisionschef og menighedens præst eller 
menighedsrådsformand om at forberede en førersamtale for kredsføreren, så hun/han også har et førerbrev. 
 
Endelig skal vi gøre opmærksom på, at dette førerbrev er et forslag. Kredsene har frihed til at ændre dele af 
det eller selv komme op med et bedre koncept. Uanset hvad I vælger, så håber vi, at I vil skabe (eller holde 
fast ved,) en anledning til, at hver fører jævnligt har mulighed for at drøfte det daglige spejderarbejde, som 
falder udenfor førermødernes dagsorden, og hvor fører og kreds sammen kan holde hinanden fast på, hvad 
vores mål og formål som spejdere er. 
 
 
Med fast venstre, 
 
 
 
Jan Christensen   Mai-Lis Grarup 
Spejderchef   Vicespejderchef 


