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Nyhedsbrev fra Spejderkontakt-lauget i 
Sct. Georgs Gilderne 

December 2014 
Kære spejderledere og bestyrelsesmedlemmer 
Vores halvårlige nyhedsbrev følger her med lidt om diverse aktiviteter siden i sommer og nyt om den 
kommende periode. 
 
Vi håber, at du har glæde af at få disse nyheder, så vi fortsat kan udbygge samarbejdet mellem 
Spejdergrupperne og Sct. Georgs Gilderne i Hillerød. 
 
Dine kontaktpersoner, som fremgår sidst i nyhedsbrevet, er du altid velkommen til at kontakte for en 
yderligere orientering eller hjælp. 
 

Siden sidst 

Rundskuet 2014 
Rundskuet er nu afsluttet og afregnet for 2014. Salget blandt både spejdere og gildebrødre blev lidt mindre 
end sidste år, men der er fortsat en god portion penge til de spejdergrupper, som var aktive i salgsperioden. 
Der udbetales i alt ca. kr. 60.000 til spejdergrupperne i Hillerød. 
De mest aktive spejdergrupper var: 

 Christian den 4. med 1.284 hæfter og som modtager kr.12.840 

 Gribskov med 1.156 hæfter og som modtager kr. 11.560 

 Birgitte Gøje og Megalipperne har næsten solgt det samme antal hæfter 

- henholdvis 937 hæfter og 928 hæfter og får hver ca. kr. 9.000 

Der skal derfor bringes en tak fra Rundskuelauget i Sct. Georgs Gilderne til alle spejdergrupper for deres 
aktive salg af hæfter. Vi ser frem til 2015 hvor Sct. Georgs Gilderne er på banen igen med forhåbentlige nye 
og spændende aktiviteter i forbindelse med Rundskuet. 
 
 
Sct. Georgs løb 2014 for de ”små spejdere” på Frydenborg 
I strålende vejr mødtes godt 160 små spejdere med 
Snedronningen – som havde bortført en spejderdreng. 
Spejderne måtte gennem talrige og fantasifulde 
opgaver, før Snedronningen blev smeltet i en røgfyldt 
pavillon – kun hendes tøj blev tilbage.  Det var ren magi. 
Udfordringerne spændte fra sneboldkamp, fange løver, 
klatre i rebstige, bygge broer uden besnøringer, gå på 
ski, flytte drageæg, skyde drager, lave en stryge-propel, 
til kommandokravl, og kom så langt du kan med en 
cykelslange om livet.  
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Sct. Georgs Gildernes Spejderlederpris 2014 
Modtageren af prisen var Christine Thue-Poulsen fra 
Megalipperne. Christine er en meget dygtig spejder, som 
er særdeles vellidt af både børnene og lederne i sin 
gruppe. Hun formår at lave et både inspirerende og 
udviklende spejderarbejde og går gerne nye veje for at 
fastholde børnenes engagement i spejderarbejdet. Prisen 
blev overrakt på årets Sct. Georgsløb på Frydenborg.  
 
 
Kulturnat 
For 4. gang deltog Hillerød Gilderne i Hillerød Kulturnat, denne gang med et nyt set up. Vi havde en lille 
pavillon, hvor vi havde brochurer, plancher og beach flag.  

 
Vi selv stod ude på hovedstien, for at få børnefamilier til 
at deltage i et bogstavrace (et lille løb rundt på 
campingpladsen). Forældrene fik en brochure om 
Gilderne, børnene fik et gildebogmærke og et gavekort til 
en is, hvis de havde løst opgaven. Flere gange blev det 
også til en snak om det at være spejder. På den måde 
blev vi reklamesøjle for spejdergrupperne i Hillerød.  
Rundskuelauget og Kulturnatlauget havde lavet aftale 
om en ekstra trækning, som foregik i madteltet. Teltet 
var proppet med mennesker med gule hæfter. 
- Vi ses næste år i september til Hillerød Kulturnat!  
 
 

 
PLan-kursus for de blå spejdere 
I skolernes efterårsferie afholdes der PLankurser for DDS spejderne over hele landet. Sct. Georgsgilderne i 
Hillerød var blevet spurgt, om de kunne lave mad til lederne/undervisere. !0 – 12 gildebrødre valgte at 
hjælpe til i denne uge. Torsdag sluttede med et stort gilde for ledere og spejdere, hvor der blev serveret 
helstegt pattegris, som havde været over bål hele dagen. 
 
 

Kommende aktiviteter 

Invitation til Nytårsagildehal lørdag den 10. januar  
I gilderne har vi tradition for at en hyggelig og festlig sammenkomst Nytårsgildehal. Den vil vi gerne invitere 
jer med til, og håber at I har lyst til at starte det nye "spejder- og gildeår" sammen med os. Se nærmere i 
den vedlagte invitation.  
 
Sct. Georgs løb for både små og store spejdere i 2015 
Vi vil arrangere løb for både de små og store i denne weekend. De store spejdere starter om lørdagen og de 
små om søndagen. Der har været et ønske fra flere spejdergrupper om at genoptage løbet for de store, og 
det gør vi meget gerne. De stores løb vil blive en dyst på klassiske spejderfærdigheder.  
Løbet finder sted på Frydenborg den 3-4 oktober 2015. Vi håber, at I allerede nu sætter kryds i kalenderen. 
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Kommende møder i Spejdergrupperne 
De årlige bestyrelsesmøder/gruppestyrelsesmøder i Spejdergrupperne er planlagt/planlægges  til 
afholdelse i januar kvartal.  
 
Vi vil gerne som tidligere hjælpe jer med at afvikle denne dag – enten med diverse spejderaktiviteter eller 
anden form for spejderhjælp. Vi vil naturligvis også gerne fortælle kort om Sct. Georgs Gilderne og hvad vi 
har på hjerte, så vi også her kan styrke forbindelsen mellem spejdergrupperne og Sct. Georgs Gilderne. 
 
Vi vil desuden også gerne hjælpe med de kommende spejderløb eller anden form for hjælp – inden vi ser os 
om kommer foråret og sommer.   
 
Kontakt dine spejderkontaktpersoner i god tid for hjælp – se nedenstående navne og mails/tlf. 
 
 
Tak for året der er gået 
Vi siger tak for samarbejde og hyggelige og sjove stunder med jer i året der er gået. Vi ønsker jer alle en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår, med ønsket om et fortsat godt samarbejde med mange gode 
spejderaktiviteter i det nye år. 
 
Vi håber at se jer til vores Nytårsgildehal lørdag den 10. januar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Med spejder/gildehilsen 

Jeres kontaktpersoner  
 
 
Se også på:  
www.hillerodgilderne.dk  
 
(her finder du blandt andet både dette og tidligere udsendte nyhedsbreve) 

http://www.hillerodgilderne.dk/

