
Årsberetning 2020 – VAT-junior 

 

2020 har været præget af Corona. Det har betydet perioder med hjemmespejd. Heldigvis var det muligt at 
afholde både VAT-junior sommerlejr inden sommerferien og en junior-gruppe-tur i efteråret 2020 i de 
perioder, hvor der var lukket op for spejder aktiviteter. 

Efter en tidlig nedlukning af spejdersæsonen i foråret prøvede vi at starte hjemmespejd op – men der var 
ikke den store tilslutning. Faktisk var der kun en junior-spejder, der lavede hjemmespejd-aktiviteterne og 
dermed fik et hjemmespejd-mærke – bl.a. ved at lave bål og ved at bage en kage med et spejdermotiv. 

Heldigvis fik vi mulighed for at mødes igen inden sommerferien. Det betød, at vi fik afholdt VAT-junior 
sommerlejr – 29.-30. juni 2020 ved spejderhytten – overnatning i telt hjemme, hvor der også skulle laves 
mad over bål. Et par hyggelige dage, hvor vi var ude i både solskin og regnvejr: 

 Bygge insekthotel. 
 Byg og afprøv tømmerflåde. 

 

Efter sommerferien har vi haft en længere periode med mere normale spejderaktiviteter - nedenstående er 
et udpluk af aktiviteterne: 

 Genopfriskning af økse- og bålmærke. 
 5 km mærke på vandretur i Lundby Bakker. 
 Spejdermærket En god patrulje, hvor vi snakkede om, hvad det betyder at være PL og PA. Som en 

del af forløbet lavede hver patrulje et spil, som den anden patrulje efterfølgende skulle spille. Vi 
talte også om, hvordan vi gerne vil have samarbejdet til at fungere i patruljen. 

 Halloween med udskæring af græskarhoveder. 
 Bygning af bivuak, herunder øve besnøringer. 
 Kort og kompas, hvor vi øvede os i at placere os i en cirkel i kompasretningerne og hvor patruljerne 

skulle lave en rute til den anden patrulje, som denne patrulje skulle gennemføre. Det lykkedes ikke 
helt at lande det sted, der var planlagt 😉 

 Planlæg eget møde – 2 møder er planlagt, men ikke afholdt endnu pga. Corona-nedlukning. 
 Øve besnøringer ved at bygge trebukke til juletræssalget. 
 Gåtur med indbyggede præmier – morseopgaver viste, hvor vi skulle gå hen. 
 Vi sluttede året af med et besøg hos Emil og Søren, hvor vi fik en spændende rundvisning på et 

landbrug. Juleafslutningen blev udskudt til 2021 – og er afholdt med stor succes 😉 

VAT-junior gruppetur – 26.-27. september 2020 i FDF spejderhytten Skrænten på Gultentorpvej. To 
hyggelige dage med besnøringer, gåtur i området ved Poulstrup sø, mad over bål, spil og hygge ved pejsen i 
hytten. 


