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Informations- og nyhedsbrev fra 

Spejderkontaktlauget i Sct. Georgs Gilderne 
Juni 2015 

Kære spejderledere og bestyrelsesmedlemmer 
Som vanligt sender vi jer en orientering om, hvad der er sket hos os i det sidste halve års tid, og planerne 
for kommende aktiviteter. Vi hører også meget gerne, hvad der foregår hos jer – tøv ikke med at tage fat i 
jeres kontaktpersoner, også hvis I har brug for praktisk hjælp eller støtte.  
 
Vi var glade for at se de grupper, der kom til vores caféaften den 10. juni. Vi fik en god snak især om de nye 
tiltag i forbindelse med Rundskuet, og vi glæder os til et tættere samarbejde, herunder med lidt reklame og 
markedsføring af både spejdere og gilder.  
 

Siden sidst 

Gilderådsmøder/ledermøder 
Sct. Georgs Gildernes kontaktpersoner har deltaget i flere af spejdergruppernes grupperådsmøde – enten 
som dirigent eller med en orientering om Sct. Georgs Gilderne. Desuden har vi deltaget i flere ledermøder.  
Tag gerne fat i os, hvis I overvejer, om der kan være værdi for jer i, at vi deltager på jeres leder- eller 
bestyrelsesmøder – fast eller efter emne/behov. 
 
Spejderløb i april 
Årets Wagadugo løb for spejderpatruljer blev afholdt ved Præstø den 24.-26. april. 130 spejdere fra de 
forskellige korps deltog i dysten på den berygtede Mafiaboss Kaj Olsen, også kaldet ”Skallesmækker” som 
havde den overordnede titel ”Lulu-Bell & Pakhusets Hemmelighed” Løbets var som sædvanligt meget 
professionelt tilrettelagt af De Gule Spejdere i Nødebo.  
Et krævede løb med et stort behov for hjælp til diverse støttefunktioner – herunder også hjælp fra Sct. 
Georgs Gildebrødre.  I alt deltog 200 spejdere og hjælpere i denne weekend. 
 
Lederpris uddelt på bålaftenen den 21. maj 
Årets lederpris blev som sædvanligt uddelt af borgmesteren 
og var indstillet af BUS samrådet i Hillerød kommune. 
Lederprisen gik til Anne Råbjerg Eriksen fra Birgitte Gjøe 
gruppe. Da Anne pt. er i Schweiz som frivillig 
spejdermedhjælper (Kandersteg International Scout Center) 
blev lederprisen overrakt og transmitteret over SKYPE. 
Anne har været spejder siden hun var 7 år og har været leder 
på skift for alle aldersgrupper i mere end 10 år. Anne gør en 
forskel i spejderarbejdet ved både at have fokus på den 
enkelte og patruljen og styrke deres stærke sider, samt at 
hjælpe hvor der er behov.  
Anne deltager aktivt i at få ledergruppen til at fungere og har desuden været involveret i 
bestyrelsesarbejdet. Senest har der været bud efter Anne i Øresund Division, og som tidligere nævnt 
deltager hun pt. i et frivilligt spejderarbejde i Schweiz. 
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Kommende aktiviteter 

Invitation til Friluftsgildehal tirsdag den 18. august 
Sct. Georgs Gilderne årlige friluftsgildehal finder i år sted den 18. august kl. 19.30 på Frydenborg.   
Vi inviterer spejderledere og bestyrelsesmedlemmer til at deltage i en hyggelig aften og møde 
gildebrødrene. Arrangementet er uformelt og udendørs med bål. Vi sender en særskilt invitation i 
slutningen af juli måned, men sæt allerede nu et X i kalenderen, hvis du har lyst til at deltage. 
 
Hillerød Rundskue 
En række nye tiltag er i støbeskeen til årets Hillerød Rundskue.  
Synlighed er nøgleordet. Læs mere i særskilt information, som er vedlagt om 
salgsbod på Torvet, ny Facebook side, eventliste, nyt design og skrabelodder i 
rundskuehæftet med mere.   

 
Kulturnat 
Igen i år vil Sct. Georgs Gilderne været repræsenteret på årets Hillerød 
Kulturnat. Vi vil være at finde på Hillerød campingplads ved siden af Brødeskov 
gruppens spisetelt. Vi arrangerer et mindre opgaveløb for børn og familie. 
Endvidere bliver der rundskuetrækninger i spejdernes spisetelt. 
 

 
Årets Sct. Georgs løb bliver den 3.-4. oktober 2015 
Vi afholder løbet den første weekend i oktober, den 3. og 4. oktober for spejdergrenen og klan/seniorer og 
ledere. For de mindste er løbet om søndagen den 4. oktober, dvs. for mikro, mini/ulve og juniorer. 
Årets tema er Ivanhoe, og løbet vil foregå omkring De Gule Spejderes hytte, Bassebjerg i Nødebo. 
Nærmere information og invitation følger fra Sct. Georgs Gildernes Spejderlaug.  
 
Sct. Georgs Gildernes hjemmeside 
På vores hjemmeside: www.hillerodgilderne.dk kan du altid holde dig orienteret om, hvad der sker i Sct. 
Georgs Gilderne, Hillerød. Den har fået nyt design og har mange beretninger og billeder fra vores forskellige 
aktiviteter.  
 
Spejderkontaktlauget i Sct. Georgs Gilderne ønsker alle spejderledere og bestyrelse nogle spændende 
sommerlejre og aktiviteter med håb om varme og solrige sommerdage.  
 
 
Med spejder/gildehilsen 
Sct. Georgs Gilderne 
Spejderkontaktlauget 
 
Se også på:  
www.hillerodgilderne.dk  
 
(her finder du blandt andet både dette og tidligere udsendte nyhedsbreve) 


