
Miniernes beretning for 2020

Spejderåret startede ganske fint i januar 2020, vi traditionen tro var på juletur sammen med juniorerne,

vi var i spejderhytten Myreturen ved Bastrup sø. Vi var på juleløb med masser af juleforberedelser,

træning i ”Kanestyring”,   julegave fremstilling, jule-kimsleg. Højdepunktet på turen var den lækre

julemiddag og efterfølgende vilde gaveleg.

På et spejdermøde starter vi typiske med at lege, det kan være natur huskespil eller fange og løbe lege.

Vores Agentforløb i januar / februar er også tradition, ikke for mange detaljer om forløbet, da det er en

tophemmelig mission, eneste afsløring er at alle aspiranter også denne gang bestod træningen og de

mange udfordrende optagelsesprøver.

I april påbegyndte vi de virtuelle spejdermøder, hvor minispejderne var meget glade for at være med. Vi

kunne mærke, at spejderne var meget opmærksomme på aktiviteterne. Spejderne havde blandt andet

fået udleveret materialer, så de selv skulle fremstille en sæbebobleopløsning og forme holdere til at lave

kæmpe bobler eller   ”lange slanger” af sæbeskum, et meget sjovt syn. Vi har også haft gang i

tegnesagerne, hvor spejderne først selv kunne vælge et motiv. Senere de fik også stillet opgaven at lave

en tegning ud fra en beskrivelse. En anden aktivitet for spejderne var at finde ting fra deres hjem og vise

frem, eks. sovedyr, bedste legetøj, eller naturting de kunne finde lige udenfor deres hjem.

I maj kunne vi mødes med spejderne igen. Det var så herligt, og de var så glade for at være sammen igen.

Nogle af vores aktiviteter var at snitte med dolk, tegne kæmpe tegninger med store kridt på cykelstien,

et meget flot syn og sjov aktivitet for spejderne. På et andet møde samlede vi brændenælder og fik kogt

en god suppe. På cykeltur med madpakker til den store legeplads i Albertslund Nord gav spejderne

mulighed for at udforske en masse nye legeredskaber og lege på kryds og tværs. Vi har også arbejdet

med førstehjælp, vi har talt om brandskader, hvordan man trøster og hjælper, hvis nogen slår sig.

Børnene har rent praktisk øvet sig i hvordan et plaster sættes på og hvordan man renser og vasker huden

ved fx hudafskrabning. Vi havde klargjort et meget alvorligt tilfælde, sværen fra en gris, skulle renses.

I juni var vi på et lille spejderløb rundt i Egelundsparken med forskellige poster. Vi havde også

”Vennedag”, hvor man kunne tage sin ven med til spejder. Samme dag var også ”Pizzamøde”, hvor man

helt selv bestemmer fyldet på pizzaen, ganske kreativt og utraditionelt….

Vi har også lavet bål et par gang og har varmet cacao på trangia.

Efter sommerferien har spejderne prøvet at sortere husholdningsaffald i de mange forskellige fraktioner,

og vi har talt om genbrug. Vi har også været på flere miniløb, et hvor man skulle gå baglæns, et hvor de i

mørket skulle finde reflekser i træer og buske, og så har de også taget 5 km mærket.

Vi har også lavet nogle meget flotte vulkaner i ler hvor ”der også væltede lava” ud af vulkanen.

Ved vores juleafslutning var vi atter tilbage til virtuelt spejdemøde, men vi kunne sagtens følge

traditionen med julehygge og julebanko. Spejderne fik udleveret spilleplade, pebernødder til

spillebrikker og en godtepose.

Vi har været så heldige, at der startet en hel del nye spejdere. De har selv fundet frem til

Albertslundspejderne, og det er så herligt. Vi har længe gerne ville have flere minispejdere. Det er nogle



meget opmærksomme og nysgerrige børn, der er helt med på vores spejderaktiviteter og de kommer

med mange gode input.


