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Nyhedsbrev	  fra	  Spejderkontakt-‐lauget	  i	  
Sct.	  Georgs	  Gilderne	  

Juni	  2014	  
	  
Kære	  spejderledere	  og	  bestyrelsesmedlemmer	  
Nu	  er	  det	  tid	  igen	  til	  at	  orientere	  om	  nyheder	  fra	  Spejderkontaktlauget	  i	  Sct.	  Georgs	  Gilderne.	  
Vores	  halvårlige	  nyhedsbrev	  skulle	  gerne	  være	  med	  til	  at	  opbygge	  en	  tættere	  kontakt	  mellem	  gildebrødre	  
og	  spejdergrupperne	  i	  Hillerød	  kommune.	  
	  
Bindeleddet	  er	  undertegnede	  kontaktpersoner,	  som	  også	  er	  afsendere	  af	  nyhedsbrevet.	  
	  
Det	  er	  nu	  ca.	  1½	  år	  siden	  vi	  begyndte	  med	  at	  opbygge	  mere	  formelle	  kontakter	  imellem	  gildebrødre	  og	  
spejderledere,	  og	  vi	  har	  efterhånden	  fået	  nogle	  gode	  relationer,	  som	  løbende	  udbygges.	  
	  

Siden	  sidst	  

Spejderkontaktpersonerne	  har	  deltaget	  i	  hovedparten	  af	  
spejdergruppernes	  årlige	  grupperådsmøder	  –	  med	  alt	  fra	  en	  
dirigentrolle	  til	  information	  om	  Sct.	  Georgs	  Gilderne	  til	  hjælp	  med	  
madlavning.	  Vi	  har	  desuden	  deltaget	  i	  andre	  typer	  ledermøder.	  
	  
Vi	  har	  også,	  sammen	  med	  andre	  gildebrødre,	  været	  involveret	  i	  flere	  
løbsopgaver	  og	  postbemanding,	  f.	  eks.	  C4	  løb,	  Wagadukoløb	  (Grib	  
Skov	  trop)	  og	  Frederiksborg	  Trop.	  Vi	  nyder	  på	  denne	  måde	  at	  
komme	  tættere	  på	  jeres	  spejderarbejde,	  og	  at	  kunne	  give	  en	  hånd	  
med	  ved	  jeres	  arrangementer.	  
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Årets	  spejderlederpris	  uddelt	  på	  bålaften	  den	  22.	  maj	  
Årets	  modtager	  af	  Hillerød	  kommunes	  spejderlederpris	  har	  været	  spejder	  i	  27	  år.	  Siden	  1996	  har	  han	  været	  
med	  i	  tropsledelsen	  og	  fra	  år	  2000	  leder	  i	  Grib	  Skov	  Trop.	  
Stinus	  Andersen	  har	  en	  helt	  særlig	  indsigt	  i,	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  drive	  en	  spejdertrop.	  Han	  forstår	  at	  blive	  
ved	  med	  at	  give	  både	  unge	  og	  ældre	  spejdere	  ansvar	  og	  udfordringer.	  Han	  er	  ophavsmanden	  til	  ideen	  om	  at	  
holde	  spejderudviklings-‐	  samtaler	  (SUS)	  med	  alle	  troppens	  spejdere	  en	  til	  to	  gange	  om	  året.	  Her	  taler	  man	  
om,	  hvordan	  det	  går	  med	  at	  være	  spejder	  og	  lægger	  planer	  for	  den	  enkeltes	  spejdermæssige	  udvikling	  i	  
fremtiden.	  Via	  sin	  funktion	  som	  vicespejderchef	  i	  korpset	  yder	  han	  en	  meget	  stor	  indsats	  bl.a.	  med	  at	  
udvikle	  strategier	  for	  fremtiden.	  Samtidig	  er	  han	  særdeles	  aktiv	  underviser	  på	  lederkurser.	  	  
	  

	  

Kommende	  aktiviteter	  

Friluftsgildehal	  den	  21.	  august	  
Sct.	  Georgs	  Gilderne	  har	  hvert	  år	  i	  august	  en	  fælles	  friluftsgildehal	  for	  de	  3	  gilder	  i	  Hillerød	  (1.	  og	  2.	  gilde	  
samt	  Gribskovgildet)	  på	  Frydenborg.	  Det	  er	  en	  årlig	  begivenhed,	  hvor	  vi	  samles	  i	  det	  fri	  med	  bål,	  taler	  og	  
sang.	  
	  
Vi	  har	  i	  gilderne	  besluttet	  at	  invitere	  spejderledere	  og	  bestyrelsesmedlemmer	  til	  at	  deltage	  i	  dette	  
arrangement.	  Vi	  håber	  naturligvis,	  at	  I	  har	  lyst	  til	  at	  deltage,	  og	  vi	  vil	  bede	  jer	  sætte	  kryds	  i	  kalenderen	  
torsdag	  den	  21.	  august	  kl.	  19.30.	  
Vi	  sender	  senere	  en	  invitation	  om	  Friluftsgildehallen	  –	  herunder	  information	  om	  tilmelding.	  	  
	  
	  
Rundskue	  2014	  
Det	  årlige	  Rundskue	  står	  snart	  foran	  os,	  og	  det	  er	  en	  rigtig	  god	  mulighed	  for	  at	  spejderne	  kan	  tjene	  penge	  til	  
dagligdagen	  og	  fornyelse	  af	  udstyr.	  	  
	  
Rundskueåbningen	  flyttes	  en	  uge	  i	  forhold	  til	  tidligere	  år,	  dvs.	  det	  bliver	  lørdag	  den	  23.	  august.	  Salget	  vil	  
foregå	  i	  4	  uger	  frem	  til	  22.	  september.	  	  
	  
Henning	  Rasmussen	  fra	  gildernes	  Rundskuelaug	  er	  tovholder	  på	  
rundskueprojektet,	  og	  han	  vil	  informere	  yderligere	  herom	  til	  
spejdergrupperne.	  
	  
I	  forbindelse	  med	  Kick–off	  ved	  opstart	  af	  Rundskuehæfterne	  vil	  vi	  
som	  noget	  nyt	  gerne	  være	  med	  til	  at	  hjælpe	  grupperne	  i	  gang,	  hvor	  
der	  er	  brug	  for	  det.	  Der	  vil	  senere	  komme	  yderligere	  information	  
om,	  hvad	  vi	  kan	  tilbyde.	  
	  
HUSK:	  jo	  flere	  hæfter	  spejderne	  sælger	  –	  jo	  mere	  kan	  din	  spejdergruppe	  tjene	  af	  penge	  til	  flere	  spændende	  
aktiviteter.	  
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Kulturnat,	  19.	  september	  
Sct.	  Georgs	  Gilderne	  deltager	  også	  i	  år	  på	  Hillerød	  Kommunes	  Kulturnat.	  
Vi	  har	  fornyet	  vores	  koncept	  lidt	  i	  forhold	  til	  sidste	  år,	  og	  vi	  vil	  være	  at	  finde	  på	  Campingpladsen	  som	  
tidligere.	  Der	  kommer	  mere	  information	  på	  vores	  hjemmeside:	  www.hillerodgilderne.dk	  
	  
	  
Sct.	  Georgs	  løb	  den	  4.	  og	  5.	  oktober	  
Løbet	  er	  flyttet	  en	  uge	  i	  forhold	  til	  den	  oprindelige	  dato	  på	  grund	  af	  stort	  MTB	  løb	  i	  Gribskov.	  
Løbet	  vil	  foregå	  på	  Frydenborg	  og	  i	  de	  nærliggende	  skovarealer	  om	  søndagen	  den	  5.	  oktober,	  men	  der	  
bliver	  i	  år	  mulighed	  for	  overnatning	  i	  telte/hytter	  fra	  om	  lørdagen	  den	  4.	  oktober.	  Vi	  håber	  at	  se	  rigtig	  
mange	  spejdere	  allerede	  lørdag.	  
	  

	  
	  
Spejderlauget	  i	  Sct.	  Georgs	  Gilderne	  står	  for	  løbet,	  og	  de	  sender	  invitation	  og	  andre	  andre	  relevante	  
oplysninger	  ud	  senere.	  	  
	  
	  
www.hillerodgilderne.dk	  –	  Sankt	  Georgs	  Gildernes	  hjemmeside	  
På	  hjemmesiden	  finder	  du	  en	  række	  informationer	  om	  Hillerød	  gilderne	  samt	  en	  opdateret	  kalender	  med	  
planer	  og	  nyheder.	  Vore	  nyhedsbreve	  er	  ligeledes	  tilgængelige	  på	  hjemmesiden	  under	  punktet	  
Spejderkontakt.	  
Hvis	  du	  har	  spørgsmål	  eller	  kommentarer	  til	  noget,	  der	  evt.	  mangler	  på	  siden,	  er	  du	  meget	  velkommen	  til	  at	  
kontakte	  undertegnede.	  	  
	  
	  
Vi	  ønsker	  alle	  spejdere,	  ledere	  og	  bestyrelsesmedlemmer	  en	  varm	  og	  solrig	  sommer	  med	  gode	  oplevelser	  
på	  sommerlejre	  og	  øvrige	  ferieaktiviteter.	  
	  
Vi	  håber	  at	  se	  jer	  til	  vores	  friluftsgildehal	  den	  23.	  august.	  
	  
	  
Med	  spejder/gildehilsen	  

Jeres	  kontaktpersoner	  	  
	  
Se	  også	  på:	  	  
www.hillerodgilderne.dk	  	  


