Årsberetning for minispejderne 2018
Vi startede januar måned med et spændende og top hemmeligt agentforløb, hvor spejderne hjalp med at
skaffe de vigtige knobbøger tilbage. Vi afholdte et informationsmøde for nye forældre om gruppen og vores
årlige aktiviteter og så havde vi selvfølgelig vores super hyggelige årlige juletur, hvor farverne var helt
mærkelige og vi måtte sørge for at de blev normale igen.
I februar og i starten af marts havde vi et modsætningsforløb. Vi havde blandt andet om kort/lang, høj/lav
hvor vi målte op og et sund/usundt, hvor vi lavede ”ulækre” pizzaer med mad og slik på. Vi havde om
hurtig/langsom blandt andet ved at synge samme sang meget meget langsomt og øge hastigheden op til
meget meget hurtigt, samt ved at hælde forskellige væsker og se hvor hurtigt de kom i gennem. Resten af
marts havde vi et knobforløb, samt havde vores hyggelige lillebrorlod-overnatning på Roskilde Kro, hvor vi
sov på gulvet i vores lokaler og efterfølgende var nede og sælg og hygge med spejderne og nogen af
forældrene nede i Albertslund Centrum.
I april og maj havde vi sæbekasseforløb. Der blev planlagt, indkøbt og pyntet
Flyvende-gris-med-regnbueprutter-bil. Vi fik trænet til selve sæbekassebilløbet i slutningen af maj og fik
samtidig taget et ”Gå-5 km-mærke”. Sæbekasseløbet var super hyggeligt og det laver vi igen i 2019 med
flere deltager.
Juni måned havde vi om naturen. Vi havde blandt andet et sjovt ”lorte”møde. Efter bøger lavede vi lorte af
brunt bolledej og kogt spaghetti, som skulle imitere hø. På den måde kunne vi forme lorte fra for eksempel
køer, heste og næsehorn. Lortene blev bagt, og præsenteret af spejderne. Og bagefter spiste vi dem. Mums
- det var dejligt ;-).
Vi afholdte det årlige forældre-sommerlejrmøde, med de sidste detaljer og mulighed for at spørge til vores
Gurredam sommerlejrtur.
Centerlejrturen i juli var en dejlig oplevelse, med mini og juniorløb, heldagstur til Helsingør hvor vi besøgte
Øresundsakvariet, kiggede på smådyr trukket op med trawl og badede og selvfølgelig en masse lejrhygge og
opbygning.
Der var desværre ingen bål tilladt ved lejren, men det forhindrede os ikke i at afholde ”bålhygge” med nogle
elektriske stearinlys og nogle brændeknolde. Tutten (Slikbutikken) blev flittigt besøgt i åbningstiderne og er
næppe glemt hvis vi skulle besøge Gurredam en anden gang.
I august havde vi det hyggelige gensynsmøde med fælles grill og bålhygge. Vi startede første møde med
samarbejdslege. I august og september startede vi op på ”Klar-dig-selvmærket”. Vi havde førstehjælp, lærte
om trafik, havde ”pak en lejrrygsæk – stafet” og cyklede til vandhaverne hvor vi spiste madpakker og
fangede smådyr med net og kiggede på hvilke der var der.
I oktober byggede vi drager og tog dem ud og flyve og legede en masse lege og fortsatte med ”klar-dig
–selvmærket” Vi afsluttede ”Klar-dig-selvmærket” i november blandt andet ved at lave flere store
råbåndsknob med et stort reb på flagstangen, danse signal-stopdans og meget mere. Derefter startede vi
op på at lave bålpuder, som spejderne skal male og selv sy sammen og som de fortsætter med i det nye år.
Hvor vi glæder os til få en masse nye spændende oplevelser.
Spejderhilsener fra minilederne

