
Familiespejdernes årsberetning 2021

Starten af året hos familiespejderne var præget af Corona-nedlukning. Øv.

Men da Corona efterhånden dampede af i takt med at vaccinen blev udbredt i Danmark tog
familiespejderne revanche.

I 2021 har vi fået flere skønne, nysgerrige og energiske familiespejdere. Vi er taknemmelige
for forældrenes engagement og nærvær. Det er en vigtig byggesten for de nærværende og
skønne møder, vi synes, vi har. Tusind tak for det.

Møderne holder vi altid udenfor

Vi har i 2021 blandt andet arbejdet med emner som:

● Bænkebidere: Vi har lavet bænkebider labyrint, smagt
hvidløgsstegte bænkebidere over bål, vi har formet
bænkebidere af bolledej og bagt dem i ovnen.

● Mørke: Vi har været på naturbingo i skoven med
lommelygter. Vi har været på refleksløb i skoven

● Æblemost. Vi har plukket æbler og lave æblemost

● Insekthoteller. Vi snød lidt og fik Byggemand Bob til at
lave præfabrikerede byggeelementer. Ikke at det blev helt
nemt, for enten var det ham eller hans assistent Winnie,
som havde drillet lidt med dimensionerne. I hvert fald blev
der hamret, banket og mast for at bygge hotellerne.
Vi fandt materialer til indretningsopgaven i skoven og
hjemme i haven, så der blev lavet luksusboliger til
Albertslunds insekter.

● Cirkus, hvor vi jonglerede med tallerkner, sad på fakirstol, og ikke mindst var i det
glade køkken.



● Drager. Mens der blev spist snacks læste vi historien
om Peter Pedal, der byggede drage.

Bagefter skulle
familiespejderne det
samme. Dragene blev
bygget i træ og plast,
dekoreret med tusser og
heldigvis fik vi også fløjet
lidt med dem, selv om der
ikke var meget vind.

● Lavet mad over bål, blandt andet gammeldags
æbleskiver til vores juleafslutning. Vores fa

● miliespejdere er blevet dygtige til at lave bål. Nu kan de
kløve brænde, anrette bål og tænde en tændstik.

Vi har et ønske om at både børn, forældre, og spejderledere lærer noget ved møderne.
Nogle gange leger vi læring ind, og andre gange skaber vi noget, som spejderne kan tage
med hjem. Mange af vores aktiviteter kan man gentage derhjemme.

Sidst men ikke mindst - Lederne hygger sig gevaldigt sammen med alle familiespejderne og
glæder sig til 2022.

Spejderhilsen
Ellen, Hanne og Rebekka


