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Nyhedsbrev	  fra	  Spejderkontakt-‐lauget	  i	  
Sct.	  Georgs	  Gilderne	  

November	  2013	  
	  
Kære	  spejderledere	  og	  bestyrelsesmedlemmer	  
Vi	  sender	  her	  lidt	  nyheder	  fra	  os,	  som	  vi	  håber,	  vil	  være	  interessant	  for	  jeres	  spejdergruppe.	  Spejderkontakt	  
laug’et	  arbejder	  for	  at	  opbygge	  en	  tættere	  kontakt	  imellem	  gildebrødre	  og	  spejdergrupper.	  Bindeleddene	  
er	  gildebrødre,	  som	  er	  jeres	  kontaktpersoner.	  Vi	  er	  også	  afsendere	  af	  nyhedsbrevet.	  

Vi	  er	  rigtig	  glade	  for	  de	  kontakter,	  som	  vi	  i	  løbet	  af	  det	  sidste	  års	  tid	  har	  opbygget	  med	  de	  fleste	  af	  
spejdergrupperne	  i	  Hillerød.	  Nogle	  grupper	  inviterer	  os	  med	  til	  deres	  bestyrelsesmøder.	  Derved	  lærer	  vi	  
hinanden	  bedre	  at	  kende	  og	  får	  udbygget	  både	  kendskabet	  og	  samarbejdet.	  	  

I	  efteråret	  blev	  vi	  spurgt,	  om	  vi	  ville	  være	  figuranter	  i	  en	  førstehjælpsøvelse	  
hos	  Megalipperne.	  Vi	  stillede	  med	  5	  gildebrødre	  til	  en	  sjov	  og	  hyggelig	  aften.	  
Har	  andre	  grupper	  behov	  for	  hjælp	  til	  noget	  lignende	  eller	  til	  noget	  helt	  
andet,	  så	  kontakt	  os	  endelig.	  Vi	  vil	  altid	  gerne	  prøve	  at	  finde	  gildebrødre	  til	  
en	  f	  risk,	  sjov	  eller	  spændende	  aktivitet	  sammen	  med	  jer.	  	  

	  

Siden	  sidst	  

Sankt	  Georgs	  løbet	  den	  29.	  september	  
Vi	  var	  utrolig	  glade	  for	  at	  se	  160	  deltagende	  spejdere	  til	  det	  årlige	  spejderløb.	  	  

Vinderne	  af	  løbet	  blev:	  
Mikro	  (6-‐8	  år):	  Geparderne,	  Frydenborg	  gruppe	  	  
Mini/ulve	  (8-‐10	  år):	  Gul	  bande,	  Frederiksborg	  trop	  
Junior	  (10-‐12	  år):	  Viber,	  Frederiksborg	  trop	  

Tillykke	  til	  vinderne,	  og	  tak	  til	  alle,	  fordi	  I	  bidrog	  til	  at	  gøre	  dagen	  til	  en	  god	  spejderoplevelse.	  Også	  tak	  for	  
hjælpen	  til	  de	  spejderledere,	  som	  var	  med	  til	  at	  bemande	  posterne.	  Vi	  synes,	  det	  er	  en	  god	  anledning	  til	  at	  
få	  en	  hyggelig	  snak	  om	  stort	  og	  småt,	  og	  samtidig	  løse	  opgaver	  i	  fællesskab	  med	  lederne.	  	  

Det	  er	  skønt,	  når	  skoven	  summer	  af	  spejderliv.	  

	  
Rundskuet	  2013	  
Det	  årlige	  Rundskue	  er	  afholdt,	  og	  der	  blev	  solgt	  rigtig	  mange	  rundskuehæfter.	  Vi	  ville	  have	  uddelt	  pengene	  
til	  spejderledertræf	  den	  26/10,	  men	  det	  blev	  desværre	  aflyst.	  Pengene	  er	  overført	  til	  gruppernes	  konti	  på	  
nuværende	  tidspunkt.	  
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…	  Rundskuet	  2013	  
I	  alt	  har	  vi	  uddelt	  ca.	  70.000	  kr.	  til	  spejdergrupperne	  for	  solgte	  hæfter,	  og	  i	  2013	  blev	  der	  solgt	  ca.	  500	  
hæfter	  mere	  end	  i	  2012.	  Det	  er	  rigtig	  dejligt	  –	  især	  fordi	  en	  stor	  del	  af	  pengene	  jo	  kommer	  direkte	  ud	  i	  
spejdergrupperne	  og	  arbejde.	  

Her	  ser	  I,	  hvor	  mange	  rundskuehæfter	  hver	  enkelt	  gruppe	  solgte:	  	  

Gruppe	   Antal	  solgte	  hæfter	  
Christian	  den	  4.	  gruppe	   1.755	  
Gribskov	  trop	   1.153	  
Frydenborg	  gruppe	   1.133	  
Megalipperne	   970	  
Birgitte	  Gjøe	  gruppe	   799	  
Frederiksborg	  trop	   755	  
Brødeskov	  gruppe	   200	  
FDF	  Præstevang	   134	  
Kong	  Valdemar	  trop	   18	  
	  

Tak	  for	  et	  godt	  salg.	  	  

	  
Spejderledertræf	  eller	  andet	  arrangement?	  
Spejderlaug’et	  måtte	  desværre	  aflyse	  spejderledertræffet	  den	  26/10	  pga.	  for	  få	  tilmeldinger.	  Vi	  vil	  meget	  
gerne	  arrangere,	  men	  der	  er	  lidt	  forskellige	  holdninger	  i	  spejdergrupperne	  til,	  hvad	  et	  arrangement	  bør	  
indeholde.	  Vi	  ved	  naturligvis	  også,	  at	  der	  er	  mange	  arrangementer	  i	  spejdergrupperne,	  så	  kalenderen	  er	  tæt	  
besat.	  

Hvis	  I	  har	  nogle	  ønsker	  eller	  forslag	  til	  arrangementer,	  så	  kontakt	  os	  endelig.	  Det	  kan	  være	  alt	  fra	  bålaften,	  
fest,	  foredrag	  eller	  måske	  et	  møde,	  hvor	  vi	  fortæller	  lidt	  mere	  om,	  hvad	  vi	  foretager	  os	  internt	  i	  gilderne?	  
Eller	  en	  kombination	  af	  disse	  forslag?	  	  

	  

www.hillerodgilderne.dk	  –	  Sankt	  Georgs	  Gildernes	  hjemmeside	  
Vi	  udbygger	  løbende	  vores	  hjemmeside,	  og	  har	  blandt	  andet	  tilføjet	  en	  beskrivelse	  af	  Spejderkontakt	  
laug’et.	  Sankt	  Georgs	  løbet	  har	  naturligvis	  også	  fået	  omtale.	  	  

I	  kan	  finde	  informationer	  om,	  hvad	  vi	  foretager	  os	  ”internt”	  i	  gilderne,	  og	  hvordan	  I	  som	  spejdergruppe	  kan	  
have	  udbytte	  af	  et	  samarbejde	  med	  os.	  Under	  ”Gode	  oplevelser”	  skriver	  vi	  om	  vores	  arrangementer,	  som	  
spænder	  over	  alt	  fra	  gildehaller,	  foredrag,	  kulturelle	  arrangementer,	  hjælp	  ved	  landsindsamlinger,	  
traveture	  i	  skoven	  eller	  weekendture	  –	  eller	  fx	  vores	  tur	  til	  Færøerne	  næste	  sommer,	  hvor	  35	  gildebrødre	  
deltager.	  

På	  hjemmesiden	  linker	  vi	  til	  alle	  spejdergrupperne	  i	  Hillerød.	  Kunne	  I	  tænke	  jer	  tilsvarende	  at	  linke	  til	  vores	  
hjemmeside	  fra	  jeres	  gruppes	  side?	  	  
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2014	  nærmer	  sig	  

Tiden	  nærmer	  sig	  for	  jeres	  årlige	  grupperådsmøder/generalforsamlinger.	  Vi	  giver	  gerne	  en	  hånd	  med	  
eventuelle	  praktiske	  forberedelser.	  Et	  par	  grupper	  fik	  sidste	  år	  hjælp	  til	  madlavning.	  Vi	  syntes,	  det	  var	  en	  
god	  anledning	  til	  at	  få	  en	  lille	  hyggesnak	  over	  kødgryderne.	  Kontakt	  os	  derfor	  gerne,	  hvis	  I	  kunne	  tænke	  jer	  
lidt	  praktisk	  hjælp	  af	  en	  eller	  anden	  slags.	  	  	  

I	  det	  hele	  taget	  vil	  vi	  meget	  gerne	  have	  lov	  at	  deltage	  i	  eller	  overvære	  jeres	  grupperådsmøder.	  Dermed	  får	  
vi	  et	  værdifuldt	  indblik	  i,	  hvordan	  det	  går	  i	  jeres	  gruppe,	  og	  vi	  synes	  det	  er	  en	  god	  anledning	  til	  at	  møde	  jer.	  
Hvis	  I	  synes,	  vil	  vi	  naturligvis	  også	  meget	  gerne	  have	  lov	  til	  at	  bruge	  et	  par	  minutter	  under	  ”Eventuelt”	  til	  at	  
præsentere	  os	  og	  uddybe	  vores	  tanker	  om,	  hvordan	  både	  spejdergrupperne	  og	  SGG	  kan	  få	  glæde	  af	  et	  
tættere	  samarbejde.	  	  

Vi	  vil	  derfor	  bede	  jer	  om	  datoen	  for	  jeres	  grupperådsmøde,	  og	  så	  kan	  vi	  aftale	  nærmere,	  i	  hvilket	  omfang	  vi	  
eventuelt	  deltager.	  	  

Vi	  ønsker	  alle	  spejdere,	  ledere	  og	  bestyrelsesmedlemmer	  en	  rigtig	  glædelig	  jul	  og	  et	  godt	  nytår.	  Vi	  ser	  frem	  
til	  godt	  samarbejde	  og	  glæder	  os	  til	  at	  møde	  jer	  til	  kommende	  arrangementer	  i	  2014.	  	  

	  

Med	  spejder/gildehilsen	  

Jeres	  kontaktpersoner	  
	  
Se	  også	  på:	  	  
www.hillerodgilderne.dk	  	  


