
Beretning for minierne 2019 

 

Året startede med at vi malede og syede rigtig flotte og praktiske bålpuder, som vi efterfølgende har haft 
god gavn af når vi har været ud og siddet rundt om bålet. 

Sidst i januar var vi på ”juleweekend” for minier og juniorer. Pga meget sne og is måtte vi flytte turen til 
Roskilde Kro, den hytte vi havde bestilt var ikke til at komme frem til pga vejret. Men vi havde en fin 
weekend og mange af spejderne er faktisk glade for at være i nærområdet. 

Vi havde også vores spændende og tophemmelige agentforløb, hvor spejderne var aspiranter og bestod 
flere prøver og fik fat i spejderbogen som var blevet stjålet. 

Vi havde vores lillebror overnatning på Roskilde kro og var nede at sælge lodsedler i Albertslund centrum. 

Vi cyklede til Harry Potter legepladsen, hvor vi her bestemte os for at den kommende udsmykning af vores 
sæbekassebil skulle være som en dinosaur. Så vi fik købt ind og pyntet med hønsenet og papmache og 
vandt præmien som bedst udsmykket bil ved årets sæbekasserally i maj måned. 

Lige før sommerferien tog vi en 5 km baglæns tur det var faktisk lidt af en kunst at gå baglæns. 

Sommerlejren gik til Lynge hvor vi havde lejet en hytte og havde nogle dejlige dage ”ala strandet på en øde 
ø”. Vi lavede fiskestænger og fik fanget et par fisk, vi gravede en stenovn hvor vi fik stegt kalkun og vi var på 
en heldagstur til Lejre forsøgscenter. 

Da vi startede op igen i august var det med vores gensynsmåde hvor vi grillede og havde bålhygge. Efteråret 
har budt på forskellige aktiviteter hvor vi bl.a. var på cykeltur, malede med akvarel og tog jorden rundt hvor 
vi var i Polen, Ghana og Sydkorea. Vi var så heldig at flere forældre kunne bidrage med smagsprøver fra 
flere af de lande. Vi har også haft fokus på at ryste minierne sammen og lavede en del samarbejdslege. 

I december sluttede vi af med speed jul i Albertslund centrum og bankospil og æbleskiver inden vi gik på 
juleferie. 

Mette og Irene 


