
 

 

 

 

 

 

Årsberetning for DDS Vipperød Gruppe 2021  
 

Meget er sket i vores spejdergruppe i 2021. Ved årets start, var der 

nedlukninger over hele landet, og vi kunne ikke mødes fysisk til spejder. Det 

var ikke den start på året, vi havde drømt om, men det afholdte os heldigvis 

ikke fra at lave spejderaktiviteter. I løbet af vinteren blev der nemlig 

arrangeret TurfHunt skattejagter rundt omkring i vores lokalområde og vores 

naboskove.  

 

I marts måned, kunne vi endelig mødes fysisk til spejder igen. Det var 

tiltrængt oven på en hård covid-vinter. Udover de ugentlige spejdermøder, 

bød foråret, sommeren og efteråret på en masse aktiviteter bl.a. kolle kolle i 

hytten, DM i spejder, og en survival weekend. Vi er også rigtig glade for, at 

vi i november kunne afholde vores elskede juletur for hele gruppen. Selvom 

vi desværre ikke lykkedes med at holde covid-19 helt for døren på turen, 

havde vi en dejlig juleweekend. Alle grene var med, og det var dejligt at 

være sammen som gruppe efter lang tid uden fællesarrangementer.   

 

I efteråret fik vi ordnet en masse praktisk i og omkring spejderhytten. En 

tirsdag i september tog en flok forældre fat med motorsav og brændekløver 

og hjalp hinanden med at fylde vores brændeskur. Senere på efteråret, den 

sidste weekend i oktober, samledes forældre, bestyrelse og ledere i hytten 

til en arbejdsdag, hvor der blev ryddet ud i vores containere. Der blev 

knoklet, gjort rent, sorteret og kørt en masse væk. Tak for hjælpen til alle 

der gav en hånd med. Vi nyder resultatet hver eneste uge til spejder.  

 

Økonomisk var 2021, ligesom 2020, præget af økonomisk usikkerhed. Dette 

skyldes, at vi igen ikke kunne tage på Roskilde og Vig Festival for at tjene 

penge til gruppen. Mens festivalerne blev aflyst allerede i foråret, var det 

først i årets sidste kvartal, at vi kunne få godtgjort de tabte indtægter via 

covid-nødpuljer. Vi takker for bevillingerne fra både Holbæk Kommune og 

DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), som betyder, at vi går ud af 2021 med 

grønne tal på bundlinjen. Det har blandt andet givet os mulighed for at 

hensætte midler til Spejdernes Lejr og vores kommende tagprojekt. Vi 

glæder os til et 2022 med mindre usikkerhed, hvor det forhåbentligt bliver 

lidt lettere at disponere vores midler jævnt henover året.  



 

 

 

 

Alt i alt går det heldigvis rigtig godt i vores spejdergruppe. Oven på næsten 

to år med covid-19 har vi fortsat over 100 medlemmer. Det er fantastisk, at 

så mange holder fast i at være spejder i Vipperød Gruppe, og det er skønt, 

at nye fortsat kommer til.  

 

Tak for gode stunder i 2021. Vi glæder os til alle de oplevelser, der venter i 

2022. Vi vil gøre vores for, at det bliver et fantastisk spejderår.  

 

På vegne af hele bestyrelsen,  

 

Benedikte von Osmanski 

Formand  


