
Årsberetning 2022 – Junior 10 – 12 år:  
 

Hos juniorerne har vi 9 spejdere. Der er 8 piger og 1 dreng.  

I år har vi haft et godt fremmøde, vi oplever at spejderne deltager i møderne og er motiverede for at være 

en del af aktiviteterne.  

2022 var i starten af året præget af Corona, hvor vi begyndte lidt sent, men vi kom godt fra det.  

I starten af 2022 arbejde vi med den gode patrulje og samarbejde. Her blev der arbejdet med at patruljerne 

lavede særpræg til deres patrulje og lavede t-shirts til spejderne. Derudover arbejdede vi med at brygge 

rafter og klargøre til at vi skulle på spejdernes lejr på Hedeland. Som altid deltog vi i den årlige 

sommerafslutning, hvor spejderne i år var ude og besøge Faxe Kalkbrud.  

Vi startede op med spejdermøder og oprykning i August. Vi tog duelighedsbeviser i kniv, sav, økse. Vi kom 

som altid afsted på vores årlige kanotur til Oreby med resten af gruppen, hvor vejret var godt og der både 

blev sejlet og badet.  

Derudover arbejdede vi med basis spejderfærdigheder som bål, trangia, besnøringer, kort og kompas. Vi 

har hver måned forsøgt at have et madmøde, hvor vi i løbet af året har lavet suppe, snobrød, burger, 

småkager og meget andet mad over bål.  

I november og december, har vi arbejdet med orientering i skoven i mørke og vi har afholdt vores 

julehyggemøder, hvor vi har været på juleløb og af holdt vores årlige juleafslutning.  

Det har været et godt år og vi håber på at næste år kan blive fyldt med flere oplevelser. Hvor vi i år skal på 

sommerlejr med resten af gruppen i Kristi himmelfart ferien.  

Tak for året 2022 og vi glæder os til at vi kommer ind i et nyt år sammen med jer.  

Spejderhilsner  

Juniorlederne  
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