Velkommen i Ebbe Skjalmssøn.
Ebbe Skjalmssøn
Ebbe Skjalmssøn gruppe i Ganløse er en gruppe under Det Danske Spejderkorps
(DDS). Vi har en spejderhytte på Viggatorp 8, på vej mod Farum. Som spejder går
man i en uniform, i hvert fald bærer man gruppens tørklæde. Hver gruppe har sit specielle tørklæde og vores er todelt rød (højre) grøn (venstre) og med vort våbenskjold.
Tørklædet bindes med et råbåndsknob eller et firknob.
Historie
Vores gruppemærke er også specielt, idet det er våbenskjoldet for Ebbe Skjalmssøn
der levede omkring år 1150 her på egnen med tilknytning til Knardrup. Han var en
betydningsfuld mand og søn af Skjalm Hvide der næst efter kongen var den mest
magtfulde person i Danmark. Ebbe Skjalmssøn var i øvrigt onkel til Esbern Snare og
bisp Absalon, Københavns grundlægger.
Ebbe Skjalmssøn gruppe blev oprettet i 1963 som en udløber af Klaus Nar gruppe i
Farum, hvorfra vi har vores specielle tørklæde.
Gruppens opdeling
Gruppen er opdelt i grene efter klassetrin og alder: familiespejd, mikro (musene),
mini (bjørnene), junior (mulerne), storspejder (troppen) og senior (klanerne).
Oprykning fra gren til gren sker normalt august/september.
Gruppens ledelse
Gruppen ledes af bestyrelsen, der består af lige mange (3+3+3) forældre, unge og ledere. Adresse og telefonnummer på formand, kasserer og ledere fremgår af bagsiden.
Gruppens informationskilde er hjemmesiden
Ebbe Skjalmssøn har naturligvis sin egen hjemmeside, hvor man kan se billeder fra
ture og arrangementer, læse mere om gruppens aktiviteter, historie, de enkelte grenes
egne programmer og samtidig få en opdateret oversigt over gruppestyrelsen og ledere
i de respektive grene. Besøg os på www.ebbeskjalmssoen.dk eller www.essg.dk
Divisionen
Ebbe Skjalmssøn er en gruppe i Ege division, som dækker området Egedal, Frederikssund og Halsnæs.kommuner, p.t. udgør det ca. 1.100 medlemmer.
Ture, Lejre og andre aktiviteter
Weekendture i bivuak, telt eller hytte er en del af oplevelserne, men størst er nok den
årlige sommerlejr og måske landlejre, der afholdes hvert 5. år – sidst var i 2017. På
sommerlejren bruger vi alt det vi har lært gennem året. Endvidere skal nævnes divisionsturneringer, landsturneringer, sæbekasseløb, Mølleå-sejlads, Nathejk og mange
andre aktiviteter sammen med spejdere.

Forsikring
DDS har en ulykkesforsikring – se https://dds.dk/artikel/ulykkesforsikring
Hvis der ønskes anden forsikring med større dækning er det optil familien selv.
HUSK ligeledes ved ekstrem sport/aktivitet ex. fjeldklatring, rapelling, paragliding
etc. at forespørge jeres forsikring om dækning.
Indmeldelse og kontingent
På hjemmesiden www.essg.dk finder Du/I punktet BLIV SPEJDER eller linke:
https://www.essg.dk/bliv-spejder som er en on-line anmodning om at blive indmeldt.
Når indmeldelsen er registreret vil du/i modtage en velkomst mail som accept på registreringen.
Spejderen vil snarest få udleveret tørklæde, sangbog, lommebog, diverse mærker til
uniformen m.m.
Det koster DKK. 100,00 at blive indmeldt og kontingentet er årligt DKK.;
1.100,00 for 1. barn
1.000,00 for 2. barn
900,00 for 3. barn
600,00 for familiespejd
Opkrævningen gøres halvårligt se venligst proceduren på hjemmesiden.
Udmeldelse
Skal gøres skriftligt, via formularen som findes på hjemmesiden under ”OM
GRUPPEN”.
Specielle forhold
For at undgå uhensigtsmæssige og evt. farlige situationer, forventer vi at de ansvarlige ledere bliver holdt løbende informeret / orienteret om sundhedsmæssige og sociale
forhold, som kan påvirke barnets dagligdag og dennes sociale omgang med andre.
.
Økonomiske aktiviteter
Det er nødvendigt for gruppen at have økonomiske supplerende aktiviteter til kontingentet og kommunale tilskud. Hvilket vi beder alle støtte op om, det kan være salg af
lodsedler, juletræer og hjælp til arrangementer.
Venteliste
Der er på nuværende tidspunkt ingen venteliste.
Tjek i Det Centrale Kriminalregister
Alle ledere, assistenter og hjælpere er inden godkendelsen kontrolleret for evt. seksuelt misbrug mod børn.

Ganløse

Kontaktadresser
Bestyrelsesformand:
Sonny Andersen, BSF

Dyrehavegårdsvej 8, Ganløse

2066 5806

Hyldegårdsvej 7, Ganløse

23419220

Måløvvej 21, Ganløse

3012 2893

Gruppekasserer:
Erik Lange, GK

Gruppeleder:
Bo Pedersen, GL

Leder Familiespejd (Børnehave)
Charlotte Poulsen , FL

Grimskær 6, Ganløse

27247694

Mikroleder (Musene, børnehaveklasse og 1. klasse):
Nynne Lammers, MIKL

Søsum Bygade 21 – 3670 Veksø

4717 3173

Minileder (Bjørnene, 2. og 3. klasse):
Thomas Gregersen, ML

Grimskær 6, Ganløse

61711552

Juniorleder (Mulerne, 4. og 5. klasse):
Annette K. Larsen, JL
Sofie Andersen, JL

Ganehøj Alle 36, Ganløse
Rævehøjvej 36,1210 – 2800 Kgs. Lyngby

2534 0698
2118 9505

Tropsleder (Troppen, 6. til og med 10. klasse):
Bo Pedersen, TL

Måløvvej 21, Ganløse

3012 2893

Seniorleder (Klan Vildmulerne, over 16 år):
Tina Rasmussen, KL

Knardrupgårds Allé 5, Knardrup

Spejderhytten:
Viggatorp

Viggatorp 8 (Ingen postkasse)

4129 2211
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Hvor intet andet er påført skal adresserne tilføjes; 3660 Stenløse
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