
 

Beretning minispejderne 2020 

Vi holder i minigrenen pt. møde hver onsdag fra 17:00 til 18:30.  

Efter at have startet godt op i 2020 med aktiviteter som at grave bålplads og tænde 

bål, gjorde vi vores savprojekt færdigt fra efteråret. Det hjemmelavede kongespil, 

blev malet og gennemtestet   

Samme aften, som Danmark lukkede ned, nåede vi lykkeligt uvidende at have 

møde, hvor der blev ryddet op på vores grund, øvet knob og lavet bål. Så kom en 

tid ingen af os havde prøvet før, og minierne deltog talstærkt og engageret i godt 2 

måneders hjemmespejd med ugentlig opgaver, som vi delte i vores Facebook-

gruppe. Det var fedt og fornøjeligt at kunne følge med i hinandens 

hjemmespejderliv – så var vi alligevel sammen, selvom det var hver for sig. Vi fik et 

fedt mærke, da vi startede rigtige møder op igen.  

Og det blev onsdag den 8. juni, der blev den glædens dag. Alle vendte tilbage og 

tog fat på spejderierne i godt humør, selvom der pludselig var nogle restriktioner, vi 

skulle tænke på. Sjældent har en spejder haft så rene hænder både før, under og 

efter et møde   

Vi holdt også vores egen sommerlejr i spejderhusets have, hvor vi sov i telte, 

hyggede, lugtede af røg, lavede mad over bål og var på mini-hike til i strålende 

solskin. 

Hen over sommerferien sagde vi farvel til en god flok minier, der rykkede op til 

junior, men samtidig rykkede et par familiespejdere op, og vi fik også andre nye 

minier. Igen stod vi også med en ny ledersituation, da kun 1 leder var tilbage, da 

andre var rykket op eller havde fået andre opgaver i gruppen. Hurtigt meldte 3 

forældre, 1 tropspejder og 1 juniorspejder sig på banen, og det er gået rigtigt godt. 

Tak til alle for indsatsen. 

Efteråret er gået med grundlæggende spejderarbejde, og vi tog mærket ”naturfan”, 

hvor vi rigtigt blev ”et med naturen”, og bl.a. byggede huler, skovbadede, studerede 

blade og meget mere. Mærket startede vi på i forbindende med vores gruppetur, 

hvor troppen også havde stået for at lave et sjovt løb for alle os andre.  

Da halloween også blev ramt af corona, var vi på et opgaveløb med lidt uhygge i 

stedet for. Vi skulle bl.a. lave et uhyre, bære ”monsterøjne” på en ske og pakke en 

ind som mumie.  

Vi rundede 2020 af med at tage mærket ”skattejæger”, hvor vi bl.a. har lært om at 

læse kort, lave kort og har været på orienteringsløb. Så drop bare GPS’en og tag 

en minispejder med. Vi sluttede forløbet med et længere opgaveløb 1. søndag i 

advent iført nissehuer, og da det nu var juletid, fik vi æbleskiver til frokost   

 

Lige nu skal vi til at igang med et mærke om biodiversitet. Vi starter det med at 

deltage i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling 

søndag den 18. april. For noget der kan fremme biodiversiteten er en REN NATUR! 


