
Årsberetning for juniorgrenen 2019. 
 
Det er så dejligt at se tilbage på endnu et år i juniorgrenen. 
 
I 2019 har vi lagt vægt på kernespejderværdierne.  
 
Vi har holdt den traditionelle juletur sammen med minierne. På grund af sne og frost, blev vi 
desværre nødt til at flytte juleturen til Roskilde Kro. Vi lavede æbleskiver over bål, og vi fandt 
også ud af hvor meget gavepapir skal der bruges til at pakke en spejder ind i. 
 
I vinter arbejdede vi med film. Vi øvede os på kropssprog og  kommunikation. Begge 
patruljer skrev manuskript til en film, som de selv instruerede og filmede. Som I måske 
husker, blev filmene vist til grupperådsmødet 2019. 
 
Vi har også arbejdet med knob. Vi prøvede at lave en taburet med besnøringer, grene og 
lærred. Forløbet var godt, men taburetternes design skal nok forbedres, for de var ikke så 
gode at sidde på endsige særlig holdbare. 
 
Vi har lavet masser af mad over bål. Som vi plejer, har vi overnattet på kroen i forbindelse 
med salg af Lillebrorlodder i Albertslund Centrum. 
 
Det traditionelle sæbekasseløb deltog vi også i. 
 
På vores sommerlejr var vi “Sammen i vildmarken” - en skøn tur, hvor vi blandt andet 
fangede fisk og lavede mad i en jordovn. 
 
Alle 10-årige juniorer har tage øksebevis. Det var et rigtig godt forløb, som spejderne nød. 
Det er godt og nødvendigt at kunne mestre øksen på en sikker måde. Vi synes at alle 
juniorerne voksede med det ansvar, der blev givet ved økse forløbet.  
 
I efteråret planlagde spejderne selv en overnatning med 24-timer i en sovepose. De har selv 
planlagt mad og indkøb. De har selv været nede og købe ind. De har selv stået for 
planlægningen af underholdning. Det var en skøn weekend. Kan man lege fangelege i en 
sovepose? Ja, det kan man godt :-) 
 
Alt i alt har 2019 været et dejligt år. 

 


