Årsberetning fra juniorgrenen.
Februar 2013 overtog jeg juniorgrenen sammen med Dennis og Ingeborg.
Grenen bestod dengang af 4 spejdere og så tre ledere.
Vi startede med en fælles kælketur sammen med minierne – idet det gælder om at
nyde sneen når den er der 
Herefter øvede vi os i at lave bål og til sidst lykkedes det at få gang i bålet med kun en
tændstik.
Af ture har vi været på fælles gruppetur i april, vi har været i Zoo, og vi har været på
fælles sommerlejr, hvor grenen sov i shelter.
Til gensynsmøde sagde vi farvel til 4 juniorspejdere som alle rykkede op i troppen. Og
sagde goddag til en enkelt spejder fra minigrenen. Vi var heldige at Carl-Emil havde
en ven som gerne ville gå til spejder også og dermed var der to spejdere. I løbet af
efteråret kom Viktor til og så var vi tre.
I løbet af efteråret har vi taget natur og orienteringsmærket. Vi har været på tur og
kørt med både tog, bus og metro for at komme til zoologisk museum – det var en
meget sjov tur.
Vi har været på juletur sammen med minierne.
I det næste halve år har vi planer om at tage klar dig selv mærket.
Dette indeholder også lidt første hjælp, hvordan finder jeg vej, hvordan rejser jeg et
telt, hvordan pakker jeg min rygsæk, hvordan tænder jeg et bål, savbevis, knivbevis
og øksebevis. Der er givet en detaljeret plan til spejderne.
Vi har planer om at der skal laves mad over bål på et møde pr måned i
sommerperioden. Dette uanset vejret, så husk regntøj ;-)
Møderne foregår så nogenlunde efter denne skabelon.
Mødes, derefter fællesleg med minierne
Dagens emne
Lidt rengøring/oprydning
Hygge og højtlæsning
Afslutning med sang.
Vi skal i foråret ud og gå 10 km og vi skal på en cykelhejk. Derudover skal vi på
fælles gruppetur sidste weekend i april og fælles sommerlejr med minierne – hvor vi
arbejder på uge 27.

På gruppeturen er forældre, bedsteforældre og søskende meget velkomne.
Planen for efteråret udleveres på gensynsmødet og afhænger af hvad juniorerne gerne
vil lave i efteråret – men vi skal stadig på en enkelt tur ud over weekenden med åbent
hus i september.
Vi glæder os til et sjovt og aktivt 2014.

Med spejderhilsen
Dennis, Ingeborg og Karen

