
Årsberetning for juniorerne 2017 

 

Spejder- og ledersituation: 

Hos juniorerne er der ved årets udgang 14 indmeldte spejdere, de fleste møder temmelig stabilt, men 

der er enkelte spejdere vi ikke ser så tit. Juniorgrenen er i løbet af 2017 gået fra at være en stor gren til 

nu at være ret lille, idet vi rykkede rigtig mange op i troppen på oprykningsweekenden. Ledergruppen 

består af fem ledere: Janne, Ulla, Jacob, Kirsten og John, der begyndte som juniorleder i september 

måned i forbindelse med oprykningen. Det betyder at vi heldigvis altid er ledere nok til møderne også 

selvom nogle af lederne af og til må melde afbud pga. arbejde, skole og tilsvarende.  

 

Aktiviteter: 

Juniorerne har været med på en del ture, løb og lejre: Vinterweekend med troppen, 2. årsjuniorerne 

deltog i Mohrondoløbet i marts, gruppeweekend, 10/20 km vandretur, Grif-lejr med divisionens øvrige 

juniorspejdere, Spejdernes Lejr med resten af gruppen, oprykningsweekend og en meget våd 

vandretur med shelter overnatning sammen med divisionens øvrige juniorer Desuden tog fire af 2. 

årsjuniorerne på PUF-kursus i Store Bededagsferien, de kom begejstrede hjem! Derfor vil vi også i 2018 

opfordre 2. årsjuniorerne til at tage på dette kursus.  

Juniorernes aktiviteter har særligt været fokuseret omkring grundlæggende spejderfærdigheder så 

som: Telt, bål, madlavning, kniv, økse, sav, pionering, knob, orientering, koder, naturkendskab og 

sundhed. Juniorerne har for det meste arbejdet i patruljer, det kræver selvfølgelig, at vi som leder 

forsøger at hjælpe dem til at arbejde godt sammen. Hen over det tidlige forår skiftedes patruljerne til 

at planlægge og gennemføre et spejdermøde for de andre spejdere. Det kom der mange fine møder ud 

af det.  

Spørger man juniorerne om årets største spejderoplevelse er det helt sikkert Spejdernes Lejr, hvor 

juniorerne fik mange gode og spændende oplevelser, nød at være en del af et stort fællesskab og 

knyttede nye venskaber. De oplevelser håber vi vil sætte sig i dem som stærke minder og bevare lysten 

til spejderlivet i mange år frem. 


