
Storebjerg Junior – Beretning 2019 

Spejderåret 2019 har været et godt spejderår med stor aktivitet i junior grenen. Inden sommerferien var vi 
14 juniorer – men efter sommerferien var vi lige pludselig 20 da der dels rykkede 12 nye juniorer op til 
juniorerne – og vi samtidig sagde farvel til de 6 ældste der skulle være den nye Trop i Claus Nar. 

Vi startede med den traditionelle gruppetur første weekend i januar på Egemosen. Som sædvanlig en 
hyggelig tur med god deltagelse og mulighed for at sove i både shelter og bivuak. 

I foråret deltog vi på Oak City Rally med 3 biler – alle biler kom i mål uden alvorlige nedbrud. I foråret var 
der også Junior divisionsturnering, hvor vi havde 2 patruljer med – den ene patrulje fik en flot samlet 1. 
plads samt 2. plads i turnout konkurrencen. I foråret havde vi også Robust Borger forløb sammen med 
Beredskabsstyrelsen, og arbejdede med mærket Kodeløser.  

Sommerlejren blev holdt på Næsby Centret og her var der to juniorpatruljer med (og mange andre fra Claus 
Nar). Vi havde en god sommerlejr med både pionerarbejde, lejrbål, mad på bål, badetur, en masse 
aktiviteter samt hejk med overnatning. Og ikke mindst – varmt vand til opvask i vores hjemmebyggede 
vandvarmer. 

Efter sommerferien sagde vi både farvel til Mette, der nu er mikroleder, samt de 6 ældste juniorer der 
rykkede op til troppen. Heldigvis rykkede der 12 nye juniorspejdere op sammen med Pjuske. Og så startede 
Rulle Rasmus som ny leder. I løbet af efteråret har vi også budt velkommen til både Andy og Anders som 
begge er nye ledere hos juniorerne. 

I efteråret har vi arbejdet en del med at få de 3 nye patruljer til at fungere. Derudover har vi arbejdet med 
opfindermærket, hvor der er blevet bygget bålkomfurer, talt om skorstenseffekt, brændværdi af forskellige 
træsorter og taget tid på kogning af vand på forskellige typer af bålsteder – et godt forløb hvor både viden 
og kreativitet har kunnet udfolde sig. Derudover har vi bygget insekthoteller og været en tur på naturskolen 
og fiske med sænkenet i Furehavet 

I efteråret har vi også været på natløb sammen med Radulfs spejdere i Solrød, hvor vi hjalp med at gøre 
Shrek i godt humør igen. Løbet var arrangeret af Radulfs trop, seniorer. Alle havde en god oplevelse selvom 
det var lidt skræmmende og grænseoverskridende for nogle at gå alene i en mørk skov. 

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

Juniortiden er også der hvor der begynder at være kurser for de ældste, og vi havde i foråret 5 af vores 
ældste junior spejdere afsted på PUF kursus (Patruljeliv – Udvikling – Friluftsliv) – alle kom begejstrede 
hjem og har fortalt om deres oplevelser. 

Med spejderhilsen 

Rasmus, Pjuske, Andy, Anders og Rasmus 

 

 

 


