
Et år i en minispejders liv…………… 
Kære Forældre, 

Siden sidst – dvs. siden sidste grupperådsmøde - har minispejdere i Karl af Riise oplevet meget – faktisk så 
meget at 18 af dem er gået hen og er blevet juniorspejdere siden sidst. 

Men lad os starte i februar 2017, hvor vi lavede appelsinlygter og lygtefangeleg. 

Vi har haft smuglerløb og bagt æbler – og da vejrguderne ikke gav os sne måtte vi lave den selv til vore 
sneaktivitet i marts. 

I foråret arbejdede vi med lejrarbejder – vi blev faktisk rigtig gode til det at vi vandt præmien som de 
dygtigste minispejdere til det på Vestsjælland. 

7 af minierne var med på den store lejr i Sønderborg – og alle var enige om at det var en fantastisk 
oplevelse.  

I september sagde lederne så farvel til 18 minier (og John der rykkede op til juniorerne som leder) og bød 
velkommen til 18 nye minier – nogle kom fra mikroerne, andre var helt nye spejdere. Vi arbejdede i 
august og september med emner som ”at være en god kammerat” og praktiske færdigheder som kniv 
og sav. 

I oktober arbejdede vi med natur og science forsøg – vores minier er simpelthen de sejeste nord for 
Alperne :0) 

Vi kan ikke have at minier bliver væk når de er ude, så i november arbejdede vi med kort og kompas, vi 
har styr på kompasset og verdenshjørner og klarede alle et sejt byløb uden af blive væk.  
 
I december holdt vi julefest hvor vi dekorerede honninghjerter og var på juleløb med resten af gruppen.  
 
I januar har vi arbejdet med ”klar dig selv og førstehjælp”, vi har nu styr på både næseblod, pakning af 
rygsæk og personlige mål i form af skridtlængder og andet praktisk, kun afbrudt af en piratjagt. 
 
Februar har stået i musikkens og teatrets tegn og vi har netop haft Asterix & Obelix Vinterolympiade 
sammen med mikroerne.  
 
…. Og så lidt om fremtiden: Oliver, Liv og Annemarie fortsætter som miniledere de(t) kommende år,   
mens Andy og Helle drager mod nye horisonter.  
 
Andy rejser i april til Japan i to måneder for at vandrer de 1200 km. på den japanske Camino. Når han 
kommer tilbage, starter han studielivet i København. Både Andy og Helle flytter til København og holder 
derfor som ledere i Karl af Riise til sommer og skal derfor desværre heller ikke med på sommerlejren på 
Houens Odde. 
 
Så tak for henholdsvis 21 og 28 år som spejdere i Karl af Riise og god vind til de heldige, der overtager 
vores job som miniledere – der er verdens bedste ”job” som vi varmt anbefaler – også til jer der ikke har 
sovet i telt før. 
 
Spejderhilsen 
Helle  
23.01.2018 


