
Storebjerg Junior – Beretning 2018 

Før sommerferien var vi 7 junior piger. Til de daglige møder har vi øvet pioner og gået 5 km baglæns.  

Udover de daglige møder deltog vi på Divisions turneringen med Olsen Banden tema, hvor pigerne fik en 

samlet anden plads og vandt i Turnout konkurrencen. Vi deltog traditionen tro også i ZOO dag og Oak City 

Rally. To af de ældste piger deltog på korpsets PUF kursus i Store Bededags ferien. PUF står for Patruljeliv, 

Udvikling og Friluftsliv og var stor oplevelse for de deltagende spejdere.  

Efter sommerferien rykkede der en flok minier både drenge og piger op. Vi har derfor været omkring 13 

juniorer siden i sommers. To er stoppet og tre nye er kommet til.  Den første oplevelse efter sommerferien 

var gruppeturen til Nejede Vesterskov. Her var temaet astronaut skole og der blev både bygget rumskibe, 

lavet rumdragter og øvet rumvandringer og meget mere.  

Vi har til de ugentlige spejdermøder arbejdet med mærket smagsdommer. Alle har gået til opgaven med 

stor iver og der er blevet fremstillet både tomatsuppe, nyre tapper og en thairet på bål, samt hjemmelavet 

bearnaise på Trangia. Vi har også arbejdet med mærket konfliktløser, hvor vi har arbejdet med hvordan 

man taler til og med hinanden og undgår eller løser konflikter.  

I efteråret har vi også været på natløb sammen med Radulfs spejdere i Solrød, hvor vi redede verden fra 

Doktor Znartzels virus. Løbet var arrangeret af Radulfs trop, seniorer og vores to ældste piger som er i trops 

alderen. Det var en stor oplevelse både for de ældste som prøvede at planlægge et løb og at stå på post og 

for de andre som deltog. Alle havde en god oplevelse selvom det var lidt skræmmende og grænse 

overskridende for nogle at gå alene i en mørk skov. 

Lige efter nytår var vi på gruppetur til Egemosen med Indianer tema. Det var en god tur med en masse 

glade spejdere. 

For at give de ældste juniorer nogle ekstra oplevelser og udfordringer har de deltaget i et adventure race og 

divisionens arrangementet JUPlad. Adventure Racet var arrangeret af nogle FDF’er og alle kom hjem med 

mudder op til livet og store smil. Helt sikkert noget vi vil gøre igen. Vi fortsætter med at udfordre de ældste 

ved at har deltaget i planlægningen af forårets program, hvor de har valgt at vi skal arbejde med O-løb og 

koder. Det er også blevet tid til et Robust spejder kursus hvor en underviser fra Beredskabskorpset har lært 

os om brandforebyggelse, alarmering, førstehjælp og andre spændende ting.   
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