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Kære Ny leder 

Velkommen og tak for at du vil være en del af et større fællesskab til gavn og glæde for børn og unge.  

Velkommen til Ege Division. Din gruppe er medlem af Ege division, som dækker 3 kommuner Halsnæs, 

Frederikssund og Egedal. Vi er 11 spejdergrupper med ca. 1100 spejdere og ledere. 

Ege division har en ledelse, som består af 11 engagerede ledere. Vi tilbyder hvert år flere arrangementer for 

både spejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer. Divisionens kalender er tilgængelig i juni og tilsvarende Ege 

Program i oktober året før. 

Du er leder for en gruppe spejdere. Vi glæder os til, at du og andre fra din gruppe deltager i vores 

arrangementer. I divisionen er der tovholder for hver spejdergren. Du finder tovholderens kontaktoplysninger. 

Alle divisionens arrangementer planlægges, koordineres og afvikles med de til enhver tid fungerende ledere fra 

de forskellige spejdergrupper i divisionen. 

I starten af hvert år afvikler gruppen grupperådsmøde(generalforsamling) med beretning, regnskab, 

udviklingsplan m.m. Divisionsledelsen deltager i gruppens generalforsamling for at informere om vores 

arrangementer og øvrige informationer fra Det Danske Spejderkorps og divisionen. 

I divisionen har vi forskellige materialer, som kan lånes til dine spejdermøde og – arrangementer. Se vor 

Materialebank. 

Vi har også 4 storkanoer, som kan lejes til sejlads på f.eks. Roskilde Fjord eller andre steder. De er placeret i 

Frederikssund lystbådehavn på Kalvøen, 2 af dem er mobile på trailer. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du har behov for det. Se hjemmesiden 

https://www.egedivision.dk eller send os en mail på dc@egedivision.dk  

Endnu en gang velkommen i bevægelsen Det Danske Spejderkorps og Ege division. 

 

De bedste spejderhilsner 

Alice og Ole 

Divisionschefer 
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