
Beretning minigrenen 2019

Møderne:
Vi startede 2019 med 10 Minispejdere og 3 ledere. 
I årets løb har vi, som altid arbejdet med klassiske spejderfærdigheder. Vi har øvet knob, 
pionering(bygge med rafter) og båltænding, samt trænet god og sikker brug af kniv og sav. 
Derudover lærte minierne lidt grundlæggende førstehjælp i starten af året som afslutning på et  
forløb, som vi startede i november året før. 
 
Vi har også haft et forløb med naturvidenskab som udmundede i at spejderne fik et af de nye 
mærker: Nørd-mærket. Vi så på vores omgivelser med en naturvidenskabelig indgangsvinkel lige 
fra den nære dagligdag, over vores naturomgivelser ved spejderhytten, og helt ud i verdensrummet. 
Formålet var at arbejde med naturvidenskab på en sjov og praktisk måde og vække spejdernes 
nysgerrighed på at se deres verden i en videnskabelig sammenhæng. 

Minierne har også løbende arbejdet med at blive gode til at samarbejde og det at være en god 
kammerat. Begge ting er noget som vi ser som betydelige grundværdier i spejderarbejdet. Sidst på 
året har vi arbejdet praktisk med bæredygtighed og kreativitet ved at fremstille julepynt i genbrugs- 
og naturmaterialer til salg på julemarked.

Vi sluttede året med 7 Minispejdere og tre ledere: Signe, Rune og Marie, vi har også haft god hjælp 
fra Jesper. I oktober - november har Signe og Rune har stået for en række møder selv, da Jesper og 
Marie blev forældre til endnu en lille dreng d. 15 okt. Stor ros til Signe og Rune for at tage effektivt 
over med planlægning og afholdelse af møder.

Arrangementer: 
Alle arrangementer som minierne har deltaget i har været fælles for hele gruppen eller for de små 
spejdere i gruppen og beretning for disse er indeholdt i gruppelederens beretning.

Der har deltaget minier på følgende ture og arrangementer:
• Stjerneløb i forbindelse med grupperådsmøde
• Tulipanoptog + forberedelse
• Pinselejr
• Sommerafslutning 
• Oprykning
• Oplevelser i naturen (et naturarrangenment for divisionen)
• Vandredag
• Julemarked
• Juleafslutning

Fremadrettet
Vi har planer om et tættere samarbejde med juniorgrenen, hvor vi vil samarbejde om planlægningen
og køre forløb med samme tema. Vi vil nogle gange være sammen alle sammen og nogle gange lave
aktiviteter på lidt forskelligt niveau. Det vil give en bedre udnyttelse af lederresourcerne og bedre 
muligheder for at lave spændende aktiviteter med spejderne, da vi har ret få minier for tiden.


