DDS SPEJDERNE
HAMMERSHØJ MINI- GRUPPE.
Miniernes årsberetning 2016.
2016…. Så gik det år.. ? Vi synes lige det var begyndt. Som altid tager det lang tid at få skrevet
en årsberetning. Inden man får skrevet noget som helst, vandrer tankerne tilbage, og det er her
det går rigtigt galt med tiden. Man falder konstant over gode minder, sjove ting som er hændt og
hyggelige stunder med børnene, lederne og andre spejdere. Man finder faktisk også ud af, hvor
meget børnene flytter sig i løbet af sådan et år, hvordan de forandrer sig, - bliver mere grebet af
det vi laver, arbejder mere koncentreret med de opgaver vi finder til dem, udvikler sig,--- jo det er
en fornøjelse at arbejde med børnene, … og jer forældre. Vi ser forventningsfulde frem til foråret
og sommeren, så vi kan komme i gang med de nye oplevelser der venter på os, her i det nye år. Vi
ved godt at nogle forældre genkender disse linjer, men det kan ikke beskrives anderledes.
Det glæder os hver gang vi uddeler mødeknapper, til dem med mindst fravær. Men det skal
fremhæves, at vi har et flot fremmøde. Vi har 19 børn en dejlig stor flok.
Vi synes vi er et godt lederteam. Vi udnytter hinandens styrker, og svagheder.
Svagheder .... ja det har vi, og det betyder blandt andet, at vi ikke har det der skal til, for at
deltage i den store landslejr i år. Og vi takker for forståelsen, fra forældre og spejderkollegaer,
men ikke mindst fra ungerne. Vi vil gøre vores bedste for at give dem en fantastisk sommerlejr i
Emmedsbo. Jens Frederik har nævnt at der er plads, hvis nogle minier vil med til landslejren, og
det vil nok blive nævnt senere iaften.
Af ting vi har lavet i det forgangne år, kan blandt andet nævnes:
Taget knivbevis og øvet i omgang m kniv, og snittet. Pioner basic mærke, strøget vores tørklæder
og bundet fireknob, lavet fuglefoderhuse af mælkekartoner, tørklædering af hjortegevir, (af
gevirer vi fik med hjem fra Emmedsbo, hvor vi igen var på en fantastisk sommerlejr), øvet knob
og a buk. Handicapdag-hvor vi prøver at være- og hjælpe en handicappet. Lavet fakler. En god
aften m troppen i deres socialuge, patruljetræning m postløb på spejdergrunden, tovtrækning,
grundlæggende førstehjælp, de nordiske flag, kims lege, mini hike i Fussingø ,vognoptog og
spejderstand på stadion, i forbindelse m soppefesten, med pandekager og snobrødsbagning, lavet
heks til sct.Hans Sommerlejr til Emmedsbo m 3 overnatninger, divisionsturnering. Havens dag
på Ellengaard. Fed tur til spejdermuseet. Taget natur basic mærke-de fire årstider- trætyperdyrespor- fugle- fisk- adfærd i naturen, nedbrydning af affald, øvet hesteknude, lavet julegaver(hemmelige møder) og julehygge m snolder og julehistorier- Bennys årlige fortælling omkring
fyrværkeri og sikkerhedsreglerne.

Arrangementer og ture:

Nytårsparade i Vorning kirke, hvor vi mødtes til rundstykker i konfirmandstuen først, Divisions
turnering, sjovt fællesmøde i troppens socialuge, Soppeoptog gennem byen og spejderstand på
stadion, Sct. Hans,-- Igen en fantastisk sommerlejr i Emmedsbo på Djursland m 3 overnatninger
og fantastisk vejr, Gruppetur Fantastisk tur i fed hytte. Havens Dag på Ellengaard med mange
besøgende ved vores pandekage arrangement, Mini Hike i Fussingø, hvor vi igen selv stod for en
post, vores årlige mini/microdag sammen med alle de andre mini/microer i divisionen, tur til
spejder museet.
Til sidst en KÆMPE TAK til alle de forældre der kunne finde tid og lyst til at hjælpe os.
Vi kunne ikke have gjort det uden jeres indsats, den er VIGTIG. Vi takker børn, forældre, og alle
de andre spejdere for året der gik. Vi håber på et forsat godt samarbejde og en masse gode
oplevelser sammen med jer alle her i 2017...........

Spøjse spejderhilsener fra Bente, Benny og Ann.

PS: Vi har planlagt datoer for årets sommerlejr: torsdag 6 juli til søndag 9 juli begge dage incl.
Vi tager til Emmedsbo, og der følger selvfølgelige nærmere info, så
snart vi ved mere.

