
Claus Nar Mini – Årsberetning 2020 

Så er endnu et år med MINI-spejder gået. Det har været meget indholdsrigt, 
selvom vi har været begrænset af Corona. 

Vi startede året med gruppetur på Egemosen i bedste cowboy-tema. Vi 
prøvede kræfter med cowboy-livet. Vi skulle bl.a. byggede bivuaker og 
overnatte i dem.  

I januar farvede vi stof, som vi efterfølgende dekorerede og syede til 
bestikposer. 

I februar gik vi i gang med mærket ’Kodehoved’. Det gav os mulighed for at 
lære morsekode, juniorkode og forskydningskode.  

Marts måned bød på Corona og dermed også hjemmespejd. Der fik alle 
spejdere mulighed for at løse et hav af sjove opgaver derhjemme. Vi nåede 
helt op på 18 hjemmeopgaver, fx bag en spejderkage, design din drømmelejr, 
binde knob og tilbred middag til familien. 

I juni måned kunne vi igen samles. Det gav os mulighed for at afslutte vores 
forløb omkring ’kodehoved’. 

I juli tog vi sammen med resten af gruppen på sommerlejr til 
Stavnsholtgydevej. Her boede vi i telt, byggede et kæmpe spisebord, hvor Mini 
og Mikro kunne spise sammen. Vi løb orienteringsløb i Ravnsholt skov, 
vandrede 15km, besøgte dyrene på Stengården og høstede grøntsager, der 
blev brugt til en lækker festmiddag. Turen blev afsluttet med et brag af et 
lejrbål. 

Efter sommerferien tog vi imod en masse nye Mini-spejdere. Så nu er vi rigtigt 
mange Mini’er. Vi tog fat på at bygge med rafter og reb. Der blev lagt hårdt ud 
med at bygge en forhindringsbane i skoven. Senere byggede alle patruljer 
huler. 

I november begyndte vi på forløbet ’Lejrbålsarrangør’. Vi er blevet rigtigt gode 
til at bygge store bål, underholde hinanden og synge masser af spejdersange. 

I december fik vi igen besøg af Corona’en, så vi nåede ikke at holde en rigtig 
spejder-jule-afslutning. Den må vi have til gode til næste år. 

Mange spejderhilsener 

Kasper, Rune og Philip 

 


