
Årsberetning fra minierne 
 

Svar på spørgsmålet: Hvad synes du om at være mini-spejder og det vi laver? 

Markus  Det har været rigtig sjovt og godt. Det er sjovt at lege, aktiviteterne er sjove, snitte for eksempel. 

Det er sjovt at binde med knob. 

Jonathan Det er sjovt at at snitte og lege med knob, det var sjovt at bygge rafteborde. Det har været sjov at 

finde ud af hvordan det er at gå til spejder. 

Maxi  Det er en bedre oplevelse at være DDS’er end FDF’er. Det er helt vildt sjovt at lave bål og hugge 

med økse og det har været spændende at møde de nye da de rykkede op. Jeg er blevet klogere 

på, hvad man kan med det vi lærer til spejder. 

Axel  Jeg synes det er fedt at være spejder, det er sjov at være sammen med mine venner og lære nye 

ting, Jeg kunne godt lide at være på spejder lejr. Jeg kan lide at lave de ting vi laver. 

Freja  Jeg synes det har været fedt og godt og sjovt. 

Thomas  Godt, og hjælpe mine kammerater. Og lave forbinding og bål har været sjovt. 

Albert  Det er godt, jeg har slet ikke været særlig ked af det eller noget. 

Eddie  Jeg synes det har været godt selvom jeg kun har været her lidt af tiden. Jeg synes det er rigtig 

hyggeligt. 

Carl  Det er sjovt, men engang imellem er det også farligt fx. At snitte og arbejde med rafter, jeg var 

ved at få en i hovedet! 

Benjamin Det er sjovt, og så en smule farligt med det ild, fx. Når nogen gør det blåt. Det føltes også farligt 

at tænde bål med olie. 

Valentin  Det er sjovt. Det er sjovt at tænde bål, det var også sjovt at snitte og arbejde med rafter. 

Fiona  Jeg synes det er rigtig dejligt at gå til spejder og det er rigtig hyggeligt. Vi har det rigtig sjovt og et 

godt fællesskab. Selvom jeg er nervøs for at komme på spejder lejr synes jeg altid det er rigtig 

hyggeligt, men jeg skal lige i gang. 

Sofia  Det er sjovt og det er hyggeligt fordi man har mange venner – det er bare rigtig sjovt. Det er ikke 

sjovt når drengene bliver ved med at lyse os i øjnene. 

Ida  Det er sjovt. Da jeg startede til spejder fik jeg flere venner og jeg blev glad da jeg opdagede at der 

var flere af mine venner der var her. Jeg synes også det er sjovt at være på spejderlejr selvom jeg 

er nervøs lige før jeg skal afsted. 

Ella  Det er sjovt, man lære mange nye ting. Det har været sjovt at lære knob og at bygge med rafter. 

Isak  Det er rigtig sjovt at lave bål og lave lege og gå hen i parken. 

Victor  Det er meget sjovt. Det er er også hyggeligt og man har lavet ret mange ting og det er har også 

været ret sjovt. Jeg glæder mig altid virkelig meget til at komme herhen. 



Tobias  Det er sjovt, det er er hyggeligt at være her og jeg glæder mig altid virkelig meget til at komme 

herhen. Det er nogle sjove aktiviteter vi laver. 

Dette er blot nogle af miniernes svar på hvordan de synes det er at være spejder i 1. Glostrup. Som ledere 

har vi haft fornøjelsen af at få flere og tiltrængte kræfter i sommers i form af Leah og Andreas. De er begge 

aktive seniorer og har to meget forskellige energier der er helt fantastiske at få med i grenen. Det har givet 

Sheila og Philip mere overskud! Vi har en skøn dynamik i hos mini ledelsen og den bliver kun bedre. Sheila 

og Philip har særligt været udfordret af nu at skulle dele både autoriteten og beslutningstagen, men det er 

det naturlige skridt føler vi. Det er en opgave vi er vokset af og fortsat vil vokse med. Vi er i mini ledelsen 

enige om at jeres unger er fantastiske og de giver os så meget. Vi fulde af taknemmelighed over at have 

dem i vores liv! Vi synes at møderne forløber som de skal og at vi kommer derhen med ungerne vi gerne vil 

og det er endnu en gang vand på vores mølle – så et kæmpe tak til jer for at sende dem til spejder hos os! 


