
Miniernes årsberetning.

Nu skal vi se tilbage på vores første år som miniledere her i Albertslund Spejderne. Vi synes, 
det har været rigtig sjovt, lærerigt og dejligt at være sammen med vores fantastiske minier. 

I foråret startede vi med at lave musikinstrumenter. Vi har lavet trommer ud af murerspande, 
klemmefløjter og kazooer ud af wc-ruller og madpapir. Vi har spillet musik, og en gang imellem 
har de spejdere, der har haft lyst kunnet give den fuld musikalsk gas i køkkenet.

Senere på foråret har vi taget “Klar dig selv” mærket, selvom en enkelt af spejderne havde fået 
det til “Pas dig selv” mærket. Vi har blandt andet arbejdet med første hjælp, hvordan man 
pakker en rygsæk, hvordan man slår telt op og hvordan man tænder bål. Til slut pakkede vi 
patruljekassen og tog på en lille weekend-lejr, hvor vi øvede os lidt på alle vores nye 
færdigheder - heldigvis behøvede vi ingen første hjælpsfærdigheder. To af spejderne har også 
fået et knivbevis.

I efteråret startede vi med at lave kors-drager efter P.H.s dragebog. Tidsforbruget til projektet 
var noget fejlberegnet, og vi blev først færdige i slutningen af november. Det er vores indtryk at 
spejderne nød at lave dragerne. I forbindelse med dragerne har vi øvet os på råbåndsknob og 
dobbelt halvstik. Vi har stadig til gode at prøve vores drager, og vi håber at nogle af dem 
overlever flyveturen, så de kan pynte i minilokalet.

Så bliver dragerne malet.



I januar måned har vi haft travlt med optagelseprøve til “Sorte agenter”, der er et netværk af 
hemmelige agenter, der bliver sat på forskellige opgaver for at redde jorden fra rumvæsner.

Jorden er i sikre hænder.

I november var lederne på minilederkursus, og det var meget udbytterigt.

Vi glæder os til det kommende år. I foråret skal vi blandt andet lave bålpuder, “rejse” rundt i 
verden og besøge 2-3 andre lande.

Spejder hilsner
Thomas og Hanne


