
Årsberetning for juniorgrenen 2021.

2021 blev endnu et år præget af covid-19 pandemien for juniorgrenen. I hvert fald i
begyndelsen. Vores første fysiske møde i 2021 blev først afholdt d. 10/3. Men derefter har vi
heldigvis vi kunne tilpasse os, så alle møder har været afholdt på Roskilde Kro.

I foråret har vi blandt andet arbejdet med Hanetårnene og taget bålkok mærket. I foråret deltog
to af de ældste juniorer på PUF kursus. PUF kurserne er for de ældste juniorer og handler om
patruljeliv, udvikling og friluftliv. Det er et kursus, som spejderne deltager i på egen hånd. Det vil
sige uden ledere fra gruppen. Det var en stor oplevelse for de to spejdere, der var afsted. Og
det er bestemt noget vi vil opfordre juniorerne til at gøre fremover - hvis de har lyst naturligvis.

Efter sommerferien måtte vi sige farvel til næsten alle de juniorer vi kendte fra foråret, da de var
blevet så gamle, at de var klar til at rykke op til troppen. Til gengæld sagde vi velkommen til lige
så mange minier, der nu var klar til at blive juniorspejdere. Så vi er stadig 9  juniorspejdere, som
vi har været et stykke tid. Den nye juniorgren fungerer rigtig godt. Det er mit klare indtryk, at
juniorerne nyder at se hinanden hver onsdag.

I efteråret har vi holdt fast i traditionen med et månedligt madmøde, hvor vi laver mad enten
over bål eller på trangia. Vi har kigget på liv i et af vandhullerne tæt på Roskilde Kro, vi har
arbejdet med kort og kompas og vi har bygget huler af rafter og preseninger. Da vi nåede
december strammede corona’en atter sit greb, så vi endte med at holde juleafslutning hver gren
for sig. Hos juniorgrenen genoptog vi speed-jul konceptet, som gruppen afprøvede for et par år
siden i Albertslundcenteret. En af aktiviteterne i speed-jul er at skrive julekort. Vores
juniorspejdere skrev følgende til statsministeren (frit efter hukommelsen):

Kære Mette.
Vi vil gerne have kortere skoledage og nogle flere legepladser.
Kærlig hilsen
Nogle spejdere.

På trods af manglende ture og lejre, ekstra afstand, håndsprit, coranavenlige lege, ændrede
mødeformer og virtuelle møder har 2021 faktisk været et rigtig godt år hos juniorerne. Det er mit
klare indtryk, at spejderne nyder at se hinanden hver onsdag.

Nu glæder vi os, til coronapandemien er overstået, så vi igen kan lege sammen med minierne
og troppen, og kan komme på ture og lejre igen.

Stor spejderhilsen
Thomas


