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Lederpris 
Sct. Georgegildernes spejderlederpris blev i år givet 
til Charlotte Andersen fra Frederiksborg Trop.  
Charlotte Andersen er en fantastisk inspirator for alle 
i Frederiksborg Trop, hvor hun har været leder, fra 
gruppen blev oprettet i 2002. Charlotte er en meget 
engageret og afholdt spejderleder, der gerne går nye 
veje, når det drejer sig om at give børnene oplevelser 
og udfordringer. 
Det er bl.a. Chalottes fortjeneste, at der i dag er 50 ulve 
i flokken, og at Frederiksborg Trop har 150 spejdere i 
gruppen. 
Jette B. Nielsen 

Sct. Georgsløb 
Englands fremtid sikret – Prins John smidt på porten 
En grå søndag formiddag i oktober mødtes ca. 200 
spejdere og ledere til Sct. Georgs løb 2015. I år skulle 
spejderne i væbnertræning, så de kunne hjælpe Ivanhoe 
og hans venner med at smide Prins John og hans 
kumpaner ud af England.   
Efter prøvelser i at huske, lyve, støbe tinkors, køre på 
ethjulet cykel, iklædning af ægte ridderudstyr og 
meget, meget mere, var spejderne klar. Alle samledes 
foran kongeborgen og ind kom Kong Richard ridende 
på sin ædle ganger. Sammen fik de Prins John buet ud, 
så der endnu en gang kunne være fred i England.

 
Efter en hård formiddag, kunne alle væbnerne nyde en 
let frokost. På trods af sulten helt sikkert havde ramt 
maverne, stod alle pænt i kø, mens de ventede på deres 
tur til at få mad. 
Jette Drøger 

Rundskue 
Årets Rundskuepris på 5000,- blev overrakt i 
forbindelse med åbningen til Skolen ved skoven, der 
gør et stort arbejde for unge, der har det svært. 
I hele rundskueperioden havde vi en bemandet bod på 
Torvet der var åben torsdag, fredag og lørdag. 
Vi solgte hæfter og uddelte foldere om såvel spejderne, 
Sct. Georgs gilderne som om Rundskuet. 
Jeg syntes de 3 foldere supplerer hinanden godt, og 
håber herigennem at vi får fortalt historien om 
spejdernes tilknytning til gilderne.  
Hæftesalget ligger på niveau med de foregående år. Vi 
er super taknemmelige for den indsats der ydes af 
spejderlederne, der motiverer spejderne til at sælge 
hæfter. 
Henning Rasmussen 

Novemberdag med Øresund division  
Et lille spejderarrangement med 900 spejdere: Vi får 
vist brug for en hånd eller to! Så vi kontaktede 
Gilderne, og de var friske. 
Hvert år afholder Øresund Division, DDS, et 
temaarrangement for alle grene, og I år var vi i 
Middelalderen. Her skulle alle spejdere besøg Adelen, 
Klosteret, Bønderne og Købstaden. Og Hillerød 
grupperne, samt Holbo og Ramløse, stod for 
Købstaden.  
I Købstaden Gurrekøbing bød den store Borgmester 
velkommen, og fortalte at det var markedsdag i dag, 
men i anledningen af det fine besøg, var alting gratis, 
og boder af alle slags modtog besøg af spejderne.  
I alle boderne stod der ledere og Gildebrødre, der var 
iklædt middelaldertøj, og som var parat til at give 
spejderne oplevelser fra en rigtig markedsdag. 
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Her var en Kro hvor man kunne deltage i 
madlavningen, dér var et fabrik, der producerede 
katapulter, i smedjen kunne man smelte tin, og nær 
teltet, hvor man kunne slentre sig et armbånd, var der 
en bod, hvor man kunne veje urter af. Her stod 4 
gildebrødre og søstre, der var i fineste markedstøj, og 
med en gammel bismervægt, som redskab. Der var 
noget at lære alle steder, og aktiviteterne krævede aktiv 
deltagelse af hver patrulje, der fandt urteboden sjov og 
lærerig. 
Midt på torvet var der en scene, hvor bødlen 
torturerede tyve og rakkerpak – og kongen fik også en 
tur, da han kom forbi. For kongen skulle huske at give 
borgerne i Gurrekøbing rettigheder, der kunne hamle 
op med adelens, klosterets og bøndernes. 
Heldigvis holdt vejret tørt hele dagen, og 
arrangementet sluttede med et drabeligt ridderslag, med 
professionelle middelalder riddere, der lige kom forbi, 
for at hjælpe Kong Hans med at overtale alle parter til 
at samarbejde: Og snip, snap, snude – så var krigen 
ude! 
Tak for hjælpen til Gilderne, fra Frydenborg gruppe og 
Øresund Division, der havde fornøjelsen af 
samarbejdet omkring planlægning og udførelse af 
aktiviteterne denne skønne novemberdag. 
Birgitte Harrild 

Tak for hjælpen til Sct. Georgsgilderne i 
Hillerød. 
Vi er et team på 13 spejderledere, som afholder 
kursus i uge 42 (efterårsferien) for Det Danske 
Spejderkorps for 64 12'årige tropsspejdere på 
Gurredam Spejdercenter. 
Flere fra teamet har tilknytning til spejdergrupper 
i Hillerød (grøn, gul og blå) og i den forbindelse 
var det nærliggende at bede Sct. Georgsgilderne 
om hjælp.  
For andet år i træk har Gilderne trofast mødt ind 
kl. 08.00 til 14.00 og hjulpet os i køkkenet. De 
har pakket kasser med mad til kursisterne, 
serveret frokost til teamet og til beredt vores 
aftensmad.

Gildets hjælp betyder utroligt meget for vores 
team, det er skønt at se den gejst og spejderånd 
de møder op med. Ingen opgave er for stor eller 
for lille. Da vi en dag var nede på mandskab, 
sprang en gildebror også hurtigt til og tog et 
modul om splejsning.  
Et stort Tjikkerlikker til de hjælpsomme 
gildebrødre 
Fra Plan Robinson 

Gruppestyrelses- og bestyrelsesmøder i 
spejdergrupperne 
De årlige møder i spejdergrupperne afholdes som 
sædvanligt i januar kvartal. 
Sct. Georgs Gilderne vil gerne give en hjælpende hånd 
i forbindelse med afviklingen af møderne samt anden 
form for spejderhjælp og aktivitet. 
Vi vil også gerne på disse møder fortælle kort om Sct. 
Georgs Gilderne i Hillerød. 
Det kan være information om Gilderne og vore 
aktiviteter. 
Desuden kan Gilderne også hjælpe til med kommende 
opgaver som f. eks. afvikling af spejderløb. 

Nytårsgildehal 9. januar 
Igen i år vil vi tilbyde spejderledere og 
bestyrelsesmedlemmer i at deltage i vor årlige 
Nytårsgildehal som afholdes lørdag den 9. januar i 
Sognegården i Frederiksværksgade, Hillerød.  
Der vil blive udsendt en særskilt indbydelse. 
Vi håber at se dig til en hyggelig og uforpligtigende 
aften. 

Tak for 2015 og på gensyn til et spændende 
2016. 
Vi takker for samarbejdet med ønske om en glædelig 
jul og et fortsat godt samarbejde med mange gode 
spejderaktiviteter i det nye år. 
Med gildehilsen fra 
Spejderkontaktlauget i Sct. Georgs Gilderne 
Hanne E. , Søren W. , Niels C. og Poul H. 
 
Se også: www.hillerodgilderne.dk  


