Gren-skriv – Mikro/mini-lederberetning 2020/2021
Indledning
Spejderåret 2020/2021 har i sagens natur været hårdt præget af nedlukningen som følge af COVID19, der har betydet længere perioder med aflysninger i foråret 2020 og december og frem. På trods
heraf, har spejderåret været en stor succes for grenen - med stor tilgang, glade spejdere og et godt
sammenhold.
Især sommerlejren står som en særlig succes, hvor spejderne i et ellers amputeret år, fik en fantastisk
lejr med mange spejderaktiviteter over en længere periode. Der blev sovet i telt, badet, lavet mad
over bål og andre spejderaktiviteter.
Efter sommerferien fik vi afholdt Giberå ræs. Der var som altid super tilslutning og både microer og
minier heppede ihærdigt på at præcis deres båd kom først i mål.
Også julelejr – der som følge af COVID-19 var reduceret til en juletur på én dag, var en stor succes med
utrolig mange deltagere fra både mikro og minier. Turen, trods varigheden, betød meget for
sammenholdet, og tydeliggjorde, at vi har en fantastisk velfungerende gruppe med utrolig søde
spejdere – med en utrolig energi og aktivitetsniveau.
Derudover har året budt på åbning af hytten, men på grund af COVID-19 har vi været forhindret i
ibrugtagelse heraf. Drengene glæder sig til prøve at være spejdere - også med en hytte, men da vi jo
er vant til ikke at have en hytte, har COVID-19-restriktioner ikke haft noget betydning for drengenes
humør.
Tilgangen af spejdere har betydet, at ledergruppen har brug for yderligere ledere. Selv få afbud fra
ledere betyder aflysning, da der er for mange spejdere til afholdelse med alene to ledere.
Data pr. 28. februar 2021:
Ledere
Spejdere mikro
Spejdere mini
Mikrobander
Minibander

Antal pr. 28/2-2021
4
16
12
3
2

Afgang/tilgang
1
1
2
2
2

Status på aktiviteter
Vi havde en god oprykning fra mikro til mini - og alle gennemførte den hemmelige remse. Minierne
overnattede i telt ved spejderhytten, og der blev bygget en vandrutsjebane, som trods køligt vejr var
en kæmpe succes.
Overordnet har vi haft fokus på beviser, herunder knivbevis, besnøringer, bål m.v. Det har været godt
for især mikroerne, der har været meget motiveret for beviser. Vi har videre gennemgående lavet
meget mad over bål, øvet bandeorden, lavet samarbejdsøvelser m.v.
Af aktiviteter i 2020 kan derudover fremhæves:
-

Sommerlejr
Julelejr, som var reduceret til en dag pga. COVID-19.
Giberå-ræs, hvor spejderne selv byggede både og senere skulle sejle ræs på Giber Å.
Musefodstur 5/10km
Nattesyn/lommelygte-tur fra Ørnereden til hytten
Tovtrækning
Fastelavn med udklædning
Halloween – med udklædning græskar og uhygge
Krabberæs
Kompasøvelser
Åbent hus-arrangement

Planen fremad
Der pågår fortsatte overvejelser om opdeling af mikro og minier. Antallet af spejdere taler klart for en
opdeling. En afgørende forudsætning for dette er, at der er tilstrækkeligt med ledere – og at
ledergruppen er sikret fremad. En udvidelse af grupperne med flere spejdere, vil videre også
forudsætte en udvidelse af den nuværende ledergruppe, da antallet af spejdere et tæt ved maksimum
med nuværende kapacitet. Vi vil arbejde målrettet på yderligere lederrekruttering.
Den fremtidige plan for 2021 handler herudover om at komme i gang igen med spejderaktiviteter –
særligt (forhåbentligt) igen kunne afholde lejrture. Vi håber umådeligt meget at kunne afholde
Bogensholm til maj, Sommerlejr til juni osv. Den store udvidelse af gruppen har betydet et stort behov
for disse type aktiviteter, og ledergruppen glæder sig til, at kunne komme i gang hermed.

