
Miniernes årsberetning 2017 

Så skal vi se tilbage på dette spejderår sammen med minierne. Det har som sædvanligt været virkelig 
sjovt, lærerigt og dejligt at være sammen med vores mange nye og gamle minier. Vi har haft 
vokseværk og vi er nu 17 seje minier. 

I januar har vi haft vores superhemmelige agentforløb – vi kan desværre ikke afsløre mere, andet 
end at opgaven blev løst tilfredstillende. 

Sidst i januar var vi på juletur med juniornene, hvor vi tog julemærket og spiste risengrød til hvert et 
måltid. 

I februar og marts tog vi håndværksmærket, hvor vi blandt andet syede bestikposer. Vi har solgt 
Lillebrorlodder i centeret og i den forbindelse overnattede vi på kroen. 

Vi har haft et Pippi og et Peter Pedal forløb i april og maj. Vi har blandt andet lavet 
mælkekartonbåde, som vi har sejlet med i åen. Vi har lavet og redet på kæp-heste, som vi har 
dresseret. 

I juni foreberedte vi os til sommerlejren, så nu kan vi pakke en rygsæk, og vi ved nu hvad der 
ihvertfald ikke skal med i rygsækken. 

Vi havde en fantastisk tur på spejdernes lejr i juli, og vi fik en masse dejlig hjælp fra miniernes 
forældre. 

I august tog vi udelivsmærket, vi lavede mad over bål, var i skoven og på tur til Hersted Høje. 

I september havde vi sanseforløb, hvor vi fik udforskede alle sanserne. Vi deltog også i divisionens 
Bamselege. 

I oktober boltrede vi os med Spor i landskabet, lavede mad over bål. 

Gys – vi deltog også i Halloween-løb i oktober – alle spejdere overlevede heldigvis! 

November var vi på morse-refleksløb, og vi har også undersøgt lege fra gamle dage. Sidste møde 
holdt vi juleafslutning, det var så dejligt at alle deltog aktivt  - også med oprydningen, det tog kun et 
split-sekund ☺. 

Første weekend i december solgte vi juletræer. 

Tusind tak for et dejligt år sammen med minierne. 

Spejderhilsen 

Mette, Linda og Hanne 

 


