
Årsberetning for Juniorspejderne 2014

I 2014 har vi arbejdet med Naturen, vi har været ude at gå 10 km – alene uden leder. Dvs Dennis og Jeg 
kørte rundt på cykel – så vi var sikre på at spejderne kom den rette vej, vi medbragte forsyninger så alle 
kunne klare turen. 

Vi har været på museumsbesøg på zoologisk museum  - altid godt. 

Vi var i juni/juli måned på sommerlejr på Næsbycenteret, hvor vi skulle hjælpe en opfinder, som ikke kunne 
huske, med at finde hans opfindelse. Vi havde et fantastisk vejr og en fantastisk lejr – hvor hyggen var i 
højsædet. 

I efteråret har vi bygget flyvere og her i januar var der endelig en solskinsdag, der faldt i en weekend – hvor 
der ikke blæste – så vi fik samlet en lille flok der kunne være med til at afprøve flyverne og de fløj virkelig 
godt. 

Programmet for de første tre måneder ligger på hjemmesiden og vi skal bl.a. lære nogle knob, så vi kan 
bygge noget af vores nye rafter, evt et lille tårn. 

Vi skal igen, hvis vejret tillader det ud og lave en lille flyvekonkurrence, så håber jeg at alle har mulighed for 
at deltage. 

Den 1. marts planlægger vi at vi skal på en tur til et museum i Byen. Her forestiller jeg mig at vi skal på 
tøjhusmuseet, det er jo drenge og det er et super godt museum for drenge med deres udstillinger af våben. 
Jeg er så heldig at Lars tager med og han er god til at fortælle om alle de ting man ser. 

Derudover skal vi igen i år ud og gå – denne gang måske 15 km – bare for udfordringernes skyld. Turen 
foregår som sidst. 

Vi skal på gruppetur i maj og på sommerlejr i uge 27. 

Planerne for 1 april til sommerferien kommer på i starten af april måned. Det er sådan at juniorspejderne 
selv er med til at bestemme, hvad der kan være sjovt at arbejde med, så dette tages op på første møde i 
april. 
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