
Storebjerg Junior – Beretning 2020 

Spejderåret 2020 har været et meget anderledes spejder år, men også et år hvor vi i den grad har testet 
ideen. Knapt var året startet, før vi måtte lukke ned.  Heldigvis kunne vi igen mødes efter sommerferien og 
lave aktiviteter næsten frem til jul. Inden sommerferien var vi 20 juniorer, efter sommerferien fik vi 8 
minispejdere op til juniorerne – og vi samtidig sagde farvel til de 6 ældste der skulle i troppen. 

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. 

Foråret blev desværre noget anderledes end vi havde forstillet os, da både spejdermøder, arrangementer 
og ture blev aflyst pga. Corona. Gruppen fik dog relativt hurtigt hjemmespejd op at stå, så vi stadig kunne 
lave en form for spejderarbejde, dog noget reduceret i forhold til hvad vi gerne ville. Men der blev gjort 
hvad der var muligt og vi har følt der har været stor opbakning fra både spejderne og forældrenes side.   

Sommerlejren 2020 blev holdt i Farum ved Stavnsbohytten som fælles gruppelejr, med de nødvendige 
restriktioner, ekstra toilettet og spejderne inddelt i ”familiegrupper”. Der skal ikke herske tvivl om at bygge 
hængekøjelejr både var sjovt og udfordrende. Vi havde en god sommerlejr med både pionerarbejde, hvor 
der blev lavet køkkenbord med gammelmandsild, lejrbål, mad på bål, en masse aktiviteter, samt hejk med 
overnatning i bivuak.  

I løbet af efteråret sagde vi farvel til Rasmus F hos juniorerne, da han nu er fast leder i familiespejd. 

I efteråret har vi arbejdet en del med at få patruljearbejdet til at fungere, og finde hinanden igen efter 
Corona. Vi har haft meget fokus på Hygiejnen, afstand, sammen og hver for sig mv. Derudover har vi 
arbejdet med at bygge vores nye faste lejrplads op, hvor der er blevet lavet køkkenbord, bålplads, bænke 
omkring bålpladsen, spildevandshul, huggeplads og meget mere. Vi har også øvet i at bygge bivuakker af 
simple materialer, og fået erfaring med hvor det er bedst at placere åbningen i forhold til vind og vejr. 
Endelig har vi haft et godt forløb med mad over bål, hvor vi har lavet flere gode gryderetter, pandekager 
mv.  

Efteråret har desværre også været præget at restriktioner mht. hvor store arrangementer der har været 
arrangeret. Vi har derfor ikke været på hverken, PUF kursus (Patruljeliv – Udvikling – Friluftsliv), Adventure 
Race, eller JUPLAD – Juniorenes version af PLAN, der er et kursus for Patruljeledere og assistenter i 
divisionen.  

 

Man kan på mange måder sige at spejderåret 2020 har været et udfordrende år for både spejdere og 
ledere, men også et år hvor vi har lært en masse nyt. Vi glæder os alle til et mere normalt og spejderaktivt 
år i 2021.  

 

Med spejderhilsen 

Andy, Anders og Pjuske. 

 


