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Kære spejdervenner 
Vi håber, at I har nydt sommeren og 
sommerlejrene. Vi har her skrevet lidt om 
fælles begivenheder i foråret og de kommende 
aktiviteter i gilderne, hvor vi glæder os til at 
møde jer igen. 

Wagadugo-løb 
For 12 gang løb Wagadugo af stablen, denne 
gang i Maribo og omegn. 
Blå, grønne og gule spejdere dystede med og 
mod hinanden, mod de fæle gangstere. 
Maribos rådhus fungerede som hovedkvarter 
for weekendens oplevelser. 
Kulisserne var centrum af byen med bl.a. 
elværket, togremissen, hattens magasiner og 
museumsbanen Bandholm, bodegaen, 
vildsvinet og meget andet – byen vrimlede med 
spejdere, agenter og andet godtfolk. 
 
Spejderne og løbshjælperne (bl.a. 5 gildebrødre, 
som havde taget den lange vej til Maribo) – fik 
nogle prægtige oplevelser i det gode vejr. 
En af gildebrødrenes aktiviteter var bl.a. 
grillstegning af 30 kg. kalvefilet, med ristede 
kartofler og salat. 
 

 

Bålaften og spejderlederpris på 
Frydenborg 26 maj 2016. 
I strålende vejr blev den fælleskorpslige 
bålaften afholdt med ca. 250 spejdere, FDF, 
gildebrødre og andre gæster. C4 spejderne stod 
for arrangementet, som var helt i top med 
underholdning og sange. 
 
Årets kommunale spejderlederpris blev tildelt 
Nanna Brixen fra Frydenborg gruppe. 
 
Borgmesteren overrakte prisen og udtalte bla:  
 
”Nanna er indbegrebet af en god spejder: – 
ansvarsfuld, nærværende med overskud og 
overblik. Altid klar til en udfordring med store 
personlige og spejdermæssige kompetencer. 
Nanna har været leder i alle grene i Frydenborg 
gruppe gennem årene. Nanna har styr på 
tingene uden at virke overkontrollerende, hun er 
god til at sætte grænser. Når hun påtager sig en 
opgave, så kan man være sikker på at den bliver 
løst.”  
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Friluftsgildehal 16. august 
Hillerødgilderne inviterer ledere og 
bestyrelsesmedlemmer med til vores årlige 
Friluftsgildehal tirsdag den 16. august kl 19.30. 
Se den særskilte invitation i mailen.  
Tilmelding senest den 12. august af hensyn til 
indkøb. Vi glæder os til at se jer. 
 

 
 

Rundskuet 2016 
Det årlige Rundskue åbner på Torvet i Hillerød lørdag 

den 20. august kl. 12.00.  

Salgsperioden varer til 18. september, og ligesom 

sidste år vil vi opdatere Facebook siden (del den 

meget gerne!). Vi bemander også i år en salgsbod på 

Torvet hver fredag og lørdag i salgsperioden.  

 

Husk, at jeres gruppe tjener 10 kr. pr. solgt hæfte, og 

det resterende overskud går i en pulje, hvor 

spejdergrupperne efterfølgende kan søge om tilskud. 

Så der er gode incitamenter for salget.  

Se flere detaljer enten på hjemmesiden 

www.hillerodgilderne.dk/rundskue  

eller på Facebook: 

https://www.facebook.com/hillerodrundskue 

Kulturnat 23. september 
Den 23. september 2016 afholder Hillerød 
kommune kulturnat. Lige som de foregående år 
vil Sct. Georgs Gilderne være repræsenteret på 
campingpladsen, hvor vi vil stå sammen med 
Spejderne fra Brødeskov gruppen ved deres 
teltlejr. Der vil være en mindre konkurrence, 
hvor man kan vinde en is. Vores primære mål 
er selvfølgelig at udbrede kendskabet til 
gildebevægelsen. 
 

Sct. Georgsløb 1.-2. oktober 
Igen i år afholder Gilderne i Hillerød Sct. 
Georgsløb for kommunens spejdergrupper. 
Temaet for årets løb er Kong Arthur og 
ridderne om det runde bord. Løbet bliver 
afholdt på Frydenborg i weekenden 1. – 2. 
oktober 2016. Der vil blive arrangeret løb for 
såvel Spejder/seniorer og mikro/mini/junior. Vi 
glæder os til at se så mange som muligt denne 
weekend. 
 

 
 
Vi ønsker jer en god start på spejderåret, og 
glæder os til at møde jer forskellige steder i 
løbet af efteråret. 
Spejderkontaktlauget 


