Grenberetning – Junior.
Hos juniorerne er vi lige nu 8 spejdere og 2 ledere. Det er ikke en særlig stor juniorgren, men til trods for
vores størrelse, har vi det seneste år haft et rimelig aktivt spejder-år. Vi har igennem året haft en række
weekender både sammen med resten af gruppen, sammen med divisionen og kun for juniorerne. Af større
aktiviteter i det seneste år, kan særligt fremhæves årets sommerlejr på Arresø Spejdercenter,
divisionsturneringen og vores junior kanotur i efteråret. Alle tre weekender har været kendetegnet af
aktiviteter, som juniorerne af egen drift har refereret til som gode oplevelser i grenen.
Vores aktivitetsniveau har mest af alt været muligt, fordi de juniorspejdere vi har, er utroligt mødestabile.
Vi oplever ofte at alle juniorspejdere er til stede på møderne, ligesom at vi procentuelt har en ret høj
deltagelse på de fleste andre arrangementer.
Vores aktiviteter har det seneste år fokuseret meget på basale spejder færdigheder så som bål, rafter,
besnøringer og samarbejde. Vi har arbejdet med disse hovedemner ud fra en ide om, at basale færdigheder
skal skabe grundlaget for de lidt større spejder oplevelser vi ønsker at kunne opnå fremadrettet.
I det kommende år vil vi tilsigte at drive grenen på samme måde. Vi vil søge at få de daglige møder og vores
weekender til at fungere på en sådan måde at vi kan fastholde de spejdere vi har. Selvfølgelig vil en lille
vækst i grenen være kærkommen, men hvis vi til at starte med kan holde på de spejdere vi har, vil vi kunne
forvente en forøgelse i grenen størrelse i form af oprykkede spejdere fra mini-grenen. Målet må derfor
være at have et aktivitetsniveau, som gør vi kan fastholde de ny-oprykkede juniorer. Dette vil give en god
størrelse til juniorgrenen som udgangspunkt.
Med hensyn til leder situationen er vi opmærksomme på, at vi har et behov for at få nye kræfter ind i
grenen. Dette er noget der fokuseres på, både af lederne i grenen og lederne i resten af gruppen. Vi har
været i kontakt med et par personer, som muligvis kunne have interesse i at deltage som juniorledere.
Nye kræfter i juniorgrenen er et behov, hvis vi på længere sigt ønsker at kunne drive en velfungerende gren
i gruppen. Særligt i den kommende periode, vil ekstra kræfter være ønskeligt, da vi risikerer et lidt mindre
engagement fra leder-gruppen i form af andre personlige projekter. Vi forventer ikke at opleve grenen
kommer til at stå helt uden ledere, men vil være udfordrede med hensyn til leder-ressourcerne. Som
løsning på dette, håber vi snart at finde en ekstra fast leder, og har ligeledes fået tilbud om hjælp til enkelte
daglige møder fra forældre-klanen, hvis de kan adviseres i fornuftig tid.
Af forventede aktiviteter i det kommende år kan nævnes:






Junior divisions turneringen, som afvikles sammen med alle grene i hele divisionen.
Spejdernes lejr 2017, som kommer til at være en stor oplevelse for de deltagende spejdere.
En sensommertur for grenen, hvor vi håber at komme afsted på en kanotur.
De gruppedrevne weekender, juleweekenden og familieweekenden.
Samt forhåbentligt en eller to junior weekender så som vores vinter weekend eller en forårs
overnatning.

