Gren-skriv junior 2020 feb - 2021 marts.
Aktivitet 1
Tema: Hjemmelavet virksomhed
Varighed: 19-feb. - 26-feb. - 11-mar.
Beskrivelse: Forløbet gik ud på at udfordre drengene kreativt, samt at komme frem med et
selvstændigt produkt. Drengene arbejdede med ideudvikling, story-telling samt samarbejde.
Forløbet blev dsv. Aflyst midtvejs grundet corona-lockdown.

Aktvitet 2 - opstart 13 maj efter lockdown
Tema: Bål optimering
Varighed: 13-maj. Til 20-maj.
Beskrivelse: Båloptimering gik ud på at teste spejdernes viden og færdigheder inden for bål. Der
blev fuldt op på mangler og konkurreret i båloptænding.

Aktivitet 3
Tema: Flexmøde
Beskrivelse: Flexmøder er når vi ledere vælger at der ikke skal være et program for dagen.
Drengene får lov til selv at sætte rammerne for mødet.

Aktivitet 4
Tema: Lejrplads
Varighed: 3-jun. - 10-jun. - 17-jun.
Beskrivelse: Lejrplads gik ud på at udvikle drengenes erfaring inden for opbygning af lejrplads. De
fik styrket deres erfaring med kryds- og 8-talsbesnøring. I forløbet blev der bl.a. bygget spisebord.

Sommerlejr
Varighed: 27. juni - 1. juli
Beskrivelse: Første dag på sommerlejren gik på at bygge lejrplads op. Ud over dette, var der
selvfølgelig også en tur i vandet med alle juniorene. Anden dag, startede ud med morgensamling
samt morgenbadetur. Efterfølgende blev der pakket madpakke, og så tog vi med juniorerne på
kanotur. Dag 3 stod på fællesaktivitet. Alle spejdere inklusive junior, skulle lave en drage. Dag 4
var trop og junior de eneste spejder som var tilbage. Drengene blev sendt på en heldagshejk, hvor
de kom hjem til aftensmad og blev forkælet.

Opstart efter sommerferien.
Varighed: 19-aug.
Beskrivelse: Dagens møde stod på forberedelse af oprykning, og lidt rundbold. Og så gik snakken
en del på, hvad der var sket i deres sommerferie.

Oprykning samt pr. dag
Varighed: 28-29 august
Beskrivelse: Fredag stod på oprykning for de nye juniorspejdere. Drengene havde forberedt en
forhindringsbane i Moesgaard skov, som de kommende juniorspejdere blev sendt igennem. Som
noget nyt i år, havde vi valgt at kombinere oprykning med Højbjerg Drenges PR-dag(åbent hus).
Vi brugte fredag aften og det meste af formiddagen om lørdagen, på at få alle aktiviteter klar. Der
blev blandt andet bygget svævebane, kæmpe-vandrutsjebane, Træklatring og forhindringsbane.

Opstart på ny sæson af junior
Varighed: d. 9-sept
Beskrivelse: Mødet gik ud på at lære de nye juniorspejder at kende, og introducere dem til hvordan
det er, at være juniorspejder.

Aktivitet 5
Tema: byg
Varighed: 16-sept. - 23-sept. - 30 - sept. - 7-okt.
Beskrivelse: En af de vigtigste færdigheder som junior spejder er at kunne bygge med rafter. Derfor
brugte vi det forløb på at lære de nye junior, samt genopfriske besnøring for de game
juniorspejdere. De nye spejdere fik kendskab til tømmerstik, dobbelthalvstik, vinkelbesnøring,
krydsbesnøring og 8-talsbesnøring. Derudover lavede vi konkurrencer med bl.a. konstruktion af 10minutters tårn.

Sav og øksebevis
Dato: d. 21 oktober
Beskrivelse: Vi hjalp drengene med at tage sav- og øksebevis, herunder både i teori og praksis.

Aktivitet 6
Tema: Bål
Varighed: 28-okt. - 4-nov - 11-nov.
Beskrivelse: Drengene lærte omkring hvordan man bedst muligt kunne tænde bål samt tips og
tricks blandt andet ved at finde birkebark til båloptændning.

Aktivitet 7
Tema: Flexmøde
Varighed: 18-nov. 25-nov.
Beskrivelse: Flexmøder er når vi leder vælger at der ikke skal være et program for dagen. Drengene
får lov til selv at sætte rammerne for mødet.
Juletur
Varighed: 28-nov
Beskrivelse: Covid-19 restriktionerne var begyndt at tage til, og overnatning på spejderture var ikke
længere tilladt. Derfor holdte vi juletur på 1 dag. Turen startede kl 8:00 hvor drengene fik serveret
morgenmad. Herefter var dagen propfyldt med forskellige aktiviteter for alle drengene. Traditionen
tro sluttede vi af med kæmpe julemiddag, risalamande og pakkeleg. Kl 21 blev drengene sendt
hjem.

Coronalockdown pt. 2
Varighed: 9-dec - 3-marts
Tema: Virtuel spejder
Varighed: 27-jan. - 3-feb. - 10-feb - 17-feb. - 24-feb.
Beskrivelse: Til at starte med startede vi op med virtuelt spejdermøde som et forsøg. Efter stor
succes og god feedback fra spejderne og deres forældre, valgte vi at fortsætte med virtuelt
spejdermøde. Disse møder bestod bl.a. af at bygge snemand, morsekode, billede løb, kahoot og
jeopardy.

