
Årsberetning for juniorgrenen 2020.

Også for juniorgrenen blev 2020 et år præget af covid-19 pandemien.Heldigvis har vi kunnet
tilpasse os, så langt de fleste møder har været afholdt, enten på Roskilde Kro eller virtuelt.

Året startede helt normalt med et hikertræningsforløb i januar, da vi gerne vil på hængekøjetur
med juniorerne. Selve hængekøjetuen har vi dog stadig til gode. I slutningen af januar var vi på
juletur sammen med minierne. I februar holdt vi madmøde, førstehjælpsmøde og påbegyndte
kodehoved forløbet. Vi holder jævnligt madmøder, hvor juniorerne øver sig på, at lave mad -
enten over bål eller på trangia. I marts kom nedlukningen af Danmark, og vi havde en periode
med virtuelle spejdermøder. I den virtuelle periode arbejdede vi med kodehoved mærket. Det
viste sig heldigvis, at være et forløb, der var velegnet til virtuelle møder. I den virtuelle periode
arbejdede vi også med kort og kompas i forbindelse med stifinder mærket. Det var lidt
vanskeligere. Men til alt held blev der blødt lidt op på restriktionerne, så vi kunne vi afslutte
stifinder forløbet på Roskilde Kro samt på en tur til bjerget i Kongsholmparken.

I efteråret tog vi VildRo mærket, hvor man veksler mellem vilde og rolige aktiviteter. Det var et
rigtig godt forløb, hvor vi fik fokus på, at vi er forskellige, men også trænede at mærke efter,
hvad vi hver især godt kan lide at lave. Det har også givet os nogle nye traditioner i
juniorgrenen, idet vi nu holder check-in og check-ud til alle vores møder. Vi kom også lidt videre
med førstehjælpsforløbet.

På ledersiden har der været nogle ændringer, idet vi først måtte sige farvel til Hanne, der er
blevet familiespejderleder, og derefter Linda, der er blevet minileder. Til gengæld er Rebekka
blevet juniorleder. Og det er vi rigtig glade for. Det giver altså noget lidt andet, med en ung leder,
som modstykke til en halvgammel mand.

På trods af manglende ture og lejre, ekstra afstand, håndsprit, coranavenlige lege, ændrede
mødeformer og virtuelle møder har 2020 faktisk været et rigtig godt år hos juniorerne. Det er mit
klare indtryk, at juniorerne har nydt at se hinanden både på zoom og til de fysiske møder.

Nu glæder vi os, til alle er vaccineret, så vi igen kan lege British Bulldog sammen med minierne
og troppen.
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