
Beretning for mikro/Mini 2020.
 
Vi er 2 �l 3 leder og 15 �l 20 spejder.
 
Uh det er da lidt svært, at huske hvad der er sket det sidste år, men det har i vært fald, være fuld af COVID-
19. ( ha ha )
 
Januar, februar noget af marts er gået i glemme bogen.
 
D 11/3 blev alt lukket ned.
 
Så d 23/3 startede vi op med hjemme spejd, vi lavede ak�verer der passede �l vores nye retningslinjer. 
( opgave 1 - 23 marts forsøg vand/peber, opgave 2 - 30 marts lav et håndtryk, opgave 3 -  6 april ferie, 
opgave 4 - 20 april var rengøring, opgave 5 - 27 april ring/sms �l en ælder, opgave 6 - 4 maj lav et spil,
opgave 7 - 12 maj tegn en tegning �l plejehjem. )
 
D 23 april var jo Skt. Georgsdag, i år blev det holdt online.
 
I to grupper :
D 18 maj nu er vi i gang, men på vær sin side af åer, vi lavede små bål.
D 25 maj var det stadigvæk vær sin side af åen, vi lavet to store bål.
 
Sammen igen :
D 8 juni vi spillede de spil som vi lavede under corona. 
D 14 juni vi gik en tur i skoven.
D 21 juni kniv bevis.
D 22 juni vi hygge max gik på sommerferie. 
 
Sommerlejeren gik �l Fur.
 
E�er sommerferien køre vi på igen. 
 
I August og september laver vi cirkus.
 
November ja den er væk.
 
Vores juleture blev aflyst på grund af corona, så vi a�olde en jule hygge dag ved hy�en.
 



December juleferie. 
 
2021. 
 
I Januar hold vi igen en pause på grund af corona.
 
Det første Virtuelle spejder møde var.
D 1 februar - indkøb, d 8 februar – Yoga, d 22 februar – Tænkedag fødselsdag.
 
Nu må vi alle mødes igen, marts og april så i affalds tegn, indsamling – sortering – genbrug.

 
DET VAR VIS DET.
 
 
 




