
Årsberetning for Mini-spejderne Storebjørn 

 

I det seneste år har minispejderne nået en masse. Frem til oprykningsturen i 2022, var lederne på grenen 

Kjeld Forchhammer og Liv Wedderkopp. Efter oprykningsturen er vi blevet beriget med endnu en leder, 

nemlig Lena Kert Hansen. Lena rykkede op fra familiespejder grenen.  

Kort præsentation af lederne på mini-grenen:  

 

Kjeld Forchhammer: 

Mini-spejder leder 

Bedstefar til en mini-spejder og en junior-spejder 

Til daglig svinger Kjeld gryder og pander i sit arbejde som kok. 

Kjeld har været vidt omkring i spejdergruppen og har stor erfaring med spejderarbejdet. Kjeld har været 

leder for alle typer af grene i gruppen, på nær familiespejder grenen.  

Derudover har Kjeld også været Gruppeleder indtil for ganske nylig. 

Kjeld har været spejderleder hos Store Bjørn i ca. 14 år. 

 

Lena Kert Hansen: 

Lena er mini-spejder leder. Før dette var Lena familiespejderleder. 

Til daglig styrer Lena kontoret med hård hånd, hvor hun arbejder med software produkt udvikling og 

ledelse. 

Lena er mor til en mikro-spejder og en mini-spejder. 

Lena har selv været spejder i en stor del af sin barndom. 

Derudover har Lena 4 års erfaring som spejderleder hos Store Bjørn. 

 

Liv Wedderkopp: 

Liv er mini-spejder leder. 

Til hverdag arbejder Liv på Helsingør Museer, hvor hun kan snakke om mange gamle ting. 

Liv har ingen spejdererfaring, men har lavet andet friluftsliv.  

Liv har været spejderleder i ca. 1 ½ år hos Store Bjørn. 

 

 



Mini-spejderne har i det sidste år beskæftiget sig med en masse forløb.  

I det første halvår blev der arbejdet med at opnå sav-færdigheder og lære at bygge med rafter. Sideløbende 

med dette arbejdede mini-spejderne hårdt med at blive rigtig dygtige til at tænde et godt bål. Det fik de 

nemlig brug for, da de skulle tage Bålkok-mærket. Spejderne fik også lov til at arbejde med førstehjælp og 

en god kammerat, så de var ordentlig klædt på til sommerens lejer.  

Men inden vi nåede så langt på året, hyggede vi os med at tage fokusmærket Nørd. Her fik spejderne 

eksperimenteret med kemiske reaktioner og alternative udformninger til lys. Af eksempler kan nævnes 

appelsiner lamper, Mentos i sukkerfri cola og finalen, deres egen opførte vulkan, der gik i udbrud. 

Men, inden vi skulle på sommerlejr var minierne nødt til at lære at kunne pakke selv, og vide hvad og 

hvordan de skulle have med. Derfor fik de lov til at øve sig i at udvælge og pakke en oppakning.  

Derfra gik turen til en skøn sommerlejr.  

Her fik spejderne prøvet kræfter med bla. teltslagning, tinstøbning og myggespray.  

 

Efter en dejlig sommerferie, startede spejder op igen i august. Her blev der arbejdet på savmærke og 

fuglehuse. På oprykningsturen sendte vi en god håndfuld spejdere videre op til junior grenen, men tio 

gengæld blev vi beriget med 10 nye spejdere.  

I efteråret har minierne øvet sig på at bygge med rafter. Det har krævet meget øvelse med de 

grundlæggende knob og besnøringer. De har også øvet sig i at tænde et bål. De har diskuteret flittigt i 

patruljerne, om det mon var et pagode- eller pyramidebål der ville være det bedste valg, men vigtigst om 

hvem der skulle tænde bålet. Det blev de rigtig gode til, da de før jul og efter nytår tog mærket 

Lejrbålsarrangør. Her trænede spejderne i kunsten at stable et godt lejrbål på benene. Med til denne 

disciplin hører et underholdende indslag. Der blev øvet sketches igen og igen, til stor morskab for alle.  

Derudover har de seje mini-spejdere før jul været på en 5 km gåtur i absolut mørke i Hornbæk plantage. 

Der blev også brugt tid på at få kigget på den flotte stjernehimmel. Efter jul, har mini-spejderne næsten 

gentaget succesen, denne gang dog med et refleksløb. Her gik turen med lygter igennem Hornbæk 

plantage, hvor spejderne skulle følge et spor af reflekser igennem et varieret terræn. Det hører ind under 

forløbet Stifinder, som er det forløb der arbejdes med i øjeblikket.  

Vi miniledere kan kun sige tak for et dejligt år med jeres børn, hvor vi virkelig kan se en fremgang hos hver 

enkelt spejder. 

 

De bedste hilsener 

Kjeld, Lena og Liv  

 

 

 


