Årsberetning for juniorgruppen 2015-2016
I 2015 Har vi været på juletur sammen med minierne i råbrohus.
Her lavede vi vores egen udgave af tidsmaskinen og besøgte forskellige tider – nemlig 1915 – 2015 – 2115
og 2215. En god og sjov rejse i tiden og fantasien.
Vi har arbejdet med at klare sig selv og lejrliv.
Under dette kommer – hvad skal man have med på lejer 7 både om sommeren og vinteren, hvordan rejser
man et telt, lave mad over bål og på en trankier, de forskellige båltyper, hvordan opbygges en lejr, osv.
Vi har været på sommerlejr sammen med resten af gruppen, hvor vi var på Houens odde og fik lavet rigtig
mange vandaktiviteter. Vi var nemlig heldige med at vejret var med os – og havde en meget varm, fugtig
uge, hvor alle var omsværmet og eftertragtet af de små flyvende væsner – nemlig myggene.
Efter sommerferien har vi arbejdet med et forløb fra korpset vedr. at være opmærksom som detektiver. Og
til sidst på året havde vi igen udeliv men denne gang med fokus på vinteren.
Der er en forventning til at aktiviteten skal afsluttes med en overnatning ude inden det bliver for varmt og
lyst.
I hele 2015 har jeg været alene med juniorerne og dette er ikke optimalt. Dette har betydet at der har
Katrine har været vikar i perioder, hvor jeg har været på ferie. Det betyder også at der har været et par
aflysninger, når jeg har haft andre opgaver.

Forventningerne til 2016.
Vi er så heldige at der kommer flere ledere i juniorgrenen i år. Og det gør at der kommer mere
alsidighed i programmet.
Katrine og Ellen starter i juniorgrenen – Katrine kender allerede børnene fra vikariatet så det bliver
rigtig godt. Ellen starter 1. februar efter at have været med på juletur.
Dette er min sidste beretning som juniorleder, da jeg har valgt at stoppe som leder.
Årsagen til dette er at jeg ikke kan få min tid til at hænge sammen, og jeg har valgt at fokusere på
mit arbejdsliv.
Jeg har ikke længere selv børn i gruppen og vil derfor gerne give stafetten videre til en anden, som
har mere energi og inspiration end jeg.
Der foreligger endnu ikke en plan for forårets møder men dette kommer snarest på hjemmesiden.
Der er følgende planlagt: Juletur i januar, Gruppetur i Maj, Sommerlejr i juni.
Karen

