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Hillerød rundskue  

 
Kære spejdere. 
Vi vil gerne fra Rundskuelauget takke for jeres 
vedvarende opbakning til at hjælpe os med salget. 
I skal vide at det er jer der er den primære salgsindsats og 
det er vi super glade for.  
Vi har i år haft et salg i lighed med de tidligere år. 
Vores tak til jer har i år været i alt 60490kr til fordeling 
mellem de 9 spejdergrupper der har hjulpet os. 
De 3 mest sælgende spejdergrupper er: 

Birgitte Gøje 1261 

Gribskov 1101 

Megalipperne 967 

På Rundskuelaugets vegne 
Henning E Rasmussen 

Kulturnat 2016 
Igen i år deltog Sct. Georgs gilderne i Hillerød kulturnat, 
hvor vi befandt os på Hillerød Campingplads sammen 
med spejderne fra Brødeskov Gruppen. Vores mål er bl.a. 
at udbrede kendskabet til Sct. Georgs gilderne. Der var 
mange, som besøgte vores stand og kiggede vores 
brochure og plancher igennem. Vi havde lavet en lille 
konkurrence med at besvare 10 spørgsmål, så man kunne 
vinde en is. 
Spørgsmålene var selvfølge om Sct. Georgs gilderne og 
svarene var på plancher og i brochurer. 
Det var også muligt at støbe med tin i en form lavet af 
kartoffel. 

Sct. Georgsløb 2016  
Den 1. weekend i oktober regerede Kong Arthur over 
Frydenborg. Truet af Sakserne må Kong Arthur forsvare 
riget, men hans magiske sværd Excalibur er forsvundet. 
Merlin beder Spejderne om at drage ud i landet for at 
søge efter sværdet.  

Lørdag eftermiddag slog tropsspejdere og ledere lejr og 
løste enkelte forberedende opgaver, og drog efter mørkets 
frembrud ud på jagt efter sværdet.  
Søndag fortsatte jagten, og her yderligere med hjælp af 
220 spejdere. Vejret holdt tørt, spejderne fik en god 
oplevelse og Excalibur blev fundet.  
Tusind tak til alle jer spejdere, der deltog. Det var en stor 
fornøjelse, at der var tilstrækkelig tilslutning af 
tropsspejdere og lederpatruljer til, at løbet kunne 
gennemføres for denne gruppe af spejdere. Og dejligt at 
så mange spejdere deltog på løbet om søndagen – vi har 
aldrig før været så mange. 
Vi havde ikke forudset den store tilslutning, og vi havde 
desværre ikke løbsmærker nok, til at alle spejdere kunne 
få et. Vi forsøger fortsat at skaffe flere mærker, således at 
vi kan få dem delt ud til jer, der ikke fik et med hjem fra 
løbet. 
Sølvplader til standere mv. er sendt til gravering, og vi 
vil så snart de er klar komme ud til jer og hjælpe med at 
få dem sat på inkl. de sølvplader, der mangler fra sidste 
år.  

I forbindelse med løbet blev Sct. Georgs Gilderne årlige 
lederpris uddelt.  Lederprisen gik til Lasse Mørch fra 
KFUM-spejderne i Skævinge.  
Spejderlauget. Sct. Georgsgilderne i Hillerød 

Novemberdag 
På opfordring fra DDS Frydenborg Gruppe deltog Sct. 
Georgsgilderne i Hillerød på Novemberdag på Gurredam 
Spejdercenter. 
Vi havde på forhånd forestillet os at lave en tovværkspost 
med taljer og tykke tove.  Det passede fint med temaet 
som var Opdagelsesrejsende. Vi var i Erik den Rødes 
område, og sammen med spejderne fik vi stablet en 
opgave på benene hvor børnene skulle hive i rebene 
gennem taljerne. Mange børn blev, som I ved, overrasket 
over hvor meget de kunne flytte ved hjælp af taljer og 
reb. Store træstammer flyttede sig pludseligt nemt og 
hurtigt. 
Det var en god dag med 400 spejdere, og et super 
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engageret lederteam anført af divisionschefen og hendes 
hjælpere, og assisteret af meget entusiastiske rovere. 
Selvom dagen blev mere og mere fugtig, jo længer vi 
kom hen på dagen, så blev humøret holdt højt,  
"for er vi spejdere eller ej, giv op når modgangen melder 
sig er ikke noget for os." 
Vi stiller gerne op næste år. 
Med spejder hilsen 
Jesper V. Nielsen 
1. Sct. Georgsgilde i Hillerød. 

Nytårsgildehal 
Gildebrødre og spejderledere med ledsagere inviteres til 
Nytårsgildehal 

søndag den 8. januar 2017 kl. 10:00. 

Vi mødes ved vinterbade-
/kajakklubben, Krostien 11, 3480 
Nødebo kl.10.00, hvor vi starter med 
en lille gåtur på 3-4 km - efter lyst 
og evne. 
Gildehal i Dragehytten kl. 12.00.  
En lille hyggelig eftergildehal byder 
bl.a. på lidt at spise. Pris ca. 75 kr.  

Drikkevarer til sædvanlige lave 
priser. 
Tilmelding med navne og 
spejdergruppe til Hanne 
Eberhardt, e-mail 
eberhardt.hanne@gmail.com 
senest mandag den 2. januar 2017. 

Oplys venligst, hvis I først støder til i Dragehytten. 

Grupperådsmøder i januar kvartal 
Sct. Georgs Gilderne støtter op om de lokale grupperåds-
/bestyrelsesmøder og vil gerne hjælpe med afviklingen af 
møderne samt evt. informere på mødet om hvad Gilderne 
står for. 

Kontakt din lokale 
gilderepræsentant/spejderkontaktperson eller evt. 
kontakte spejderkontaktlauget for yderligere information. 

Bålaften 2017 
NB! Husk at sætte kryds i kalenderen for 2017: 
Den fælles bålaften for alle uniformerede korps i Hillerød 
afholdes på Frydenborg  

torsdag den 18. maj 2017. 

Udover underholdning uddeles spejderlederprisen som er 
indstiftet af Hillerød Kommune. 
Yderligere info følger. 

Spejdernes Lejr 2017 
Gilderne lagde hytte til det første møde den 21. november 
for spejdergrupperne om lejren næste sommer. Der 
deltager to grønne og fire blå spejdergrupper i lejren. Til 
mødet blev Anne Funding fra C4 og Birgitte Harild fra 
Frydenborg valgt som kvarterskoordinatorer. De 
kommende møder om lejren foregår også i Dragehytten 
den 11/1, 20/3 og 6/6. Der kommer naturligvis også 
gildebrødre på lejren næste sommer, da vi også denne 
gang står for en café. Vi glæder os til at møde alle 
spejderne på lejren den 22.-30. juli. 

Sct. Georgsløbet 2017 
I 2017 afholdes Sct. Georgsløbet i  

weekenden 30.september-1.oktober. 

og så håber vi at se jer alle. 
 
 

Tak for samarbejdet i 2017. 
Vi ønsker alle en glædelig jul og et spændende 
nytår 
 
Spejderkontaktlauget 


