
Mikro- og minigrenene – beretning 

Spejdere 

 

Der har det seneste år været en glædelig stigning i antallet af især mikrospejdere, mens antallet af ledere, 

assistenter og hjælpere ligger stabilt på lige omkring 60.  

Der er 11 miniflokke og 7 mikroflokke i divisionen. 

Møder 
Der har siden sidste DRM været holdt et MLA møde i maj 2014, et i januar og et i marts 2015. De er alle tre 

brugt til planlægning af mikro-mini divi nu kaldet MIDI. Vi mødes i et af lokalerne på Birkerød bibliotek, som 

ligger meget tæt på stationen. Grupperne skiftes til at være ansvarlige for forplejning. 

MIDI-2014 

Plot 
Året tema var Herkules og plottet var, at Hades havde bortført Herkules’ elskede Megara og truede 

Herkules med at gøre hende fortræd, hvis han forsøgte at redde hende. Derfor havde Herkules brug for 

spejdernes hjælp, og de måtte gå i træning hos Herkules’ gamle læremester, Philoktetes, og for at blive 

rigtige helte skulle de igennem en masse prøvelser og lave nogle redskaber, som ville hjælpe dem i deres 

kamp mod Hades og hans plageånder. De blev naturligvis nødt til at træne i hemmelighed, for hvis Hades 

opdagede det, var det ude med Megara!  

Undervejs samlede spejderne guldtråde til Jasons gyldne skind, som skulle bruges til at bestikke Charon til 

at kommer over Styx. 
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Da træningen var overstået og spejderne var klar til at redde verden (og Megara naturligvis), skulle de 

krydse floden Styx, der adskiller de levendes verden og dødsriget, og redde Megara, som sad i et bur, der 

var låst med 30 hængelåse.  

Spejderne vendte tilbage med Megara, og der var stort bryllup sidst på eftermiddagen med. Alle festede og 

spiste bunker af kage, og alt var godt; undtagen for Hades, som måtte nøjes med Pinen og Plagen.  

Ramme 
Konceptet for turen ligger fast med 2 overnatninger juni og fælles mad fra køkkenet. Med mellem 25 og 30 

deltagende patruljer skal vi bruge 12 – 15 poster, og hver deltagende gren udfylder rammen på en post. Det 

er muligt at deltage delvist (fredag til lørdag, kun lørdag og lørdag til søndag), at sove indendørs og at 

deltage uden at have været med i planlægningen eller uden at være ansvarlig for en post, så det burde 

være muligt for alle grene at kunne deltage. 

Deltagerantal ligger fast lige omkring 200 spejdere og ledere, hvilket svarer til lidt over 50 %. 

Øvrigt 
Der har ikke i det forløbne år været taget nogen andre initiativer, idet tilslutningen til f.eks. sidste års 

uddannelsestilbud har været lig nul. 


