
 

	  
	   	   	   	   	  

Nyhedsbrev	  fra	  Spejderkontakt-‐lauget	  
i	  Sct.	  Georgs	  Gilderne	  

Juni	  2013	  
Kære	  spejderleder	  og	  bestyrelsesmedlem,	  

Sct.	  Georgs	  Gilderne	  (SGG)	  i	  Hillerød	  har	  som	  bekendt	  besluttet	  at	  etablere	  en	  tættere	  kontakt	  med	  
spejdergrupperne	  i	  Hillerød	  Kommune.	  

SGG	  består	  jo	  for	  størstedelens	  vedkommende	  af	  tidligere	  spejdere,	  og	  en	  stor	  del	  af	  os	  har	  rødder	  i	  
grupperne	  i	  Hillerød.	  Derfor	  har	  mange	  af	  os	  gamle	  bånd	  til	  grupperne,	  og	  de	  bånd	  vil	  vi	  gerne	  styrke.	  

Vi	  vil	  i	  denne	  forbindelse	  udsende	  et	  par	  nyhedsbreve	  om	  året	  med	  fokus	  på,	  hvad	  der	  foregår	  i	  SGG	  af	  
udadvendte	  aktiviteter,	  som	  forhåbentlig	  vil	  være	  af	  interesse	  for	  jer.	  

Vi	  har	  for	  hver	  spejdergruppe	  to	  gildebrødre,	  som	  er	  jeres	  kontaktpersoner,	  og	  som	  også	  er	  afsendere	  af	  
nyhedsbrevet.	  

www.hillerodgilderne.dk	  –	  SGG’s	  hjemmeside	  

Vi	  har	  fået	  ny-‐designet	  vores	  egen	  hjemmeside,	  så	  den	  er	  mere	  levende,	  og	  giver	  bedre	  information	  og	  
service	  både	  til	  os	  selv,	  til	  spejdergrupperne	  og	  øvrige	  personer	  med	  interesse	  for	  SGG.	  

På	  hjemmesiden	  finder	  I	  alle	  relevante	  nyheder.	  Kalenderen	  viser	  vores	  kommende	  aktiviteter,	  og	  
kontaktoplysninger	  til	  Spejderlaug,	  Hjælpelaug	  etc.	  findes	  ligeledes.	  

På	  hjemmesiden	  linker	  vi	  til	  alle	  spejdergrupperne	  i	  Hillerød.	  Kunne	  I	  tænke	  jer	  tilsvarende	  at	  linke	  til	  vores	  
hjemmeside	  fra	  jeres	  gruppes	  side?	  

Rundskuet	  2013	  

Det	  årlige	  Rundskue	  står	  snart	  ”for	  døren”.	  

Rundskuelauget	  i	  SGG	  er	  blandt	  andet	  tovholder	  på	  salg	  af	  Rundskuehæfter	  og	  distribution	  til	  grupperne,	  
og	  vi	  har	  allerede	  en	  person	  i	  jeres	  spejdergruppe,	  som	  står	  for	  gruppens	  salg	  af	  Rundskuehæfter.	  

Årets	  salg	  af	  Rundskuehæfter	  starter	  i	  år	  lørdag	  den	  17.	  august.	  

Hvad	  angår	  yderligere	  praktiske	  oplysninger	  om	  Rundskuet	  kan	  Henning	  Rasmussen	  kontaktes	  på	  tlf.	  
48251796	  eller	  mail:	  emerik@tdcadsl.dk.	  

I	  kan	  naturligvis	  også	  spørge	  jeres	  kontaktperson.	  	  



 

Spejderløb	  

Det	  årlige	  spejderløb	  for	  de	  mindste	  (<12	  år)	  foregår	  den	  søndag	  den	  29.	  september.	  

Efter	  et	  succesrigt	  løb	  med	  op	  til	  150	  børn	  og	  ledere	  sidste	  år	  håber	  vi	  at	  kunne	  gentage	  succesen.	  Løbet	  
afholdes	  i	  år	  ved	  Frydenborg.	  

Spejderlauget	  i	  SGG	  har	  ansvaret	  for	  dette	  løb,	  og	  invitation	  følger	  naturligvis,	  men	  sæt	  allerede	  nu	  X	  

Spejderledertræf	  	  

Vores	  traditionsrige	  spejderledertræf	  afholdes	  lørdag	  den	  26.	  oktober	  i	  Dragehytten	  på	  Frydenborg.	  

Reserver	  dagen	  til	  en	  hyggelig	  sammenkomst	  blandt	  kollegaer	  fra	  de	  forskellige	  spejdergrupper	  i	  Hillerød	  
Kommune.	  	  

Programmet	  er	  endnu	  ikke	  endeligt	  fastlagt,	  men	  det	  følger	  i	  invitationen	  efter	  sommerferien.	  

Vi	  kan	  dog	  fortælle,	  at	  de	  tjente	  penge	  fra	  spejdernes	  salg	  af	  Rundskuehæfter	  uddeles	  denne	  aften.	  

Generel	  info	  

I	  SGG	  har	  vi	  på	  det	  seneste	  arbejdet	  ihærdigt	  på,	  at	  vi	  vil	  give	  spejdergrupperne	  en	  bedre	  information	  om	  
SGG.	  

Derfor	  har	  vi	  blandt	  andet	  fået	  to	  foldere	  med	  informationer	  om	  SGG	  generelt	  og	  SGG	  Hillerød	  specifikt.	  

Vi	  har	  desuden	  en	  kort	  introduktion	  om	  SGG	  på	  powerpoint.	  

Derfor	  vil	  vi	  meget	  gerne,	  i	  forbindelse	  med	  spejderledermøder,	  bestyrelsesmøder	  eller	  lignende	  bruge	  
nogle	  minutter	  på	  at	  præsentere	  os	  og	  uddybe	  vores	  tanker	  om,	  hvordan	  både	  spejdergrupperne	  og	  SGG	  
kan	  få	  glæde	  af	  et	  tættere	  samarbejde.	  Lad	  os	  aftale	  en	  dag,	  hvor	  det	  passer	  ind	  i	  jeres	  program.	  

Vi	  håber,	  at	  I	  synes	  om	  vores	  nyhedsbrev,	  og	  vi	  hører	  meget	  gerne	  fra	  dig/jer,	  hvis	  I	  har	  ønsker	  og	  forslag	  til	  
emner	  til	  fremtidige	  nyhedsbreve.	  

Vi	  ønsker	  alle	  spejdere,	  ledere	  og	  bestyrelsesmedlemmer	  en	  varm	  og	  herlig	  sommer	  med	  gode	  oplevelser	  
på	  sommerlejr	  eller	  spejderture.	  

	  

Med	  spejder/gildehilsen	  fra	  

Jeres	  kontaktpersoner	  
Sct.	  Georgs	  Gilderne	  


