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Wagadugo 2017 i Helsingør. 
150 spejdere og 50 ledere og hjælpere mødtes den 28 
april til årets store løb. 

Fredag aften var der byløb på 
Kronborg og Marienlyst Slot. 
Hamlet blev opført i de 
historiske rammer, gys i 
kassematerne, udfordrende 
opgaver rundt omkring på 
Kronborg, både inde og ude. 
Lørdag foregik det egentlige løb 
- med jagten på forbryderne, 

bakket op af storvildtjægere, politi, kinesere og en enkelt 
sheik. 
Det gik ikke stille af, til stor moro for de tilstedeværende 
turister. 
Søndag skulle det endelige slag 
stå – men uheldigvis slap 
forbryderne væk. 
Vi var 3 gildebrødre som boede 
i klosteret hvor vi sammen med 
et par stykker mere producerede 
al maden til arrangementet. Det 
var som vanligt festligt. 
 
Bålaften 
Traditionen tro mødtes gildebrødre og rigtig mange 
spejdere til Bålaften på Frydenborg torsdag den 18. maj. 
Skønt sommervejr og godt arrangement fra Frydenborg 

gruppe. Vores borgmester overrakte årets 
spejderlederpris til en meget overrasket Nicklas Borch fra 
de gule spejdere – Kong Valdemars Trop. De havde 
”fuppet ham” idet han selv havde indstillet en anden 
leder. Men alle i gruppen var enige om, at han burde have 
den, så de sendte endnu en indstilling uden hans vidende.  

Et par ord fra indstillingen: ” ”Nicklas er en spejderleder, 

der er værdsat og afgørende for spejderarbejdet i troppen 
og mange andre steder. Han lever for eventyret. 
Eventyret til børn og voksne. Eventyret som man oplever 
som spejder. Hver dag tænker Nicklas på, hvordan han 
kan skabe flere gode oplevelser for andre.” 

Tur til De Baltiske Lande  
33 Gildebrødre fra Hillerød tager først i juli måned til de 
gamle danske besiddelser Estland, Letland og Litauen. 
Rundrejsen vil vise hvor forskelligt de 3 lande er både 

kulturelt, sprogligt og religiøst.  Der bliver tid til at 
studere de mange flotte bygninger fra middelalderen i 
hovedstæderne, kultur, naturoplevelser og måske kontakt 
til spejdere fra De Baltiske Lande. 

SL2017 
Sct. Georgs Gilderne i Hillerød deltager på den store 
fælles landslejr ved Sønderborg i juli måned med næsten 
40.000 spejdere, ledere, gildebrødre og andre med 
tilknytning til spejderne. 
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Gildebrødre fra Hillerød vil få ansvaret for ”Café 
Kaffemøllen” som kommer til at ligge i underlejren 
Møllen som alle Hillerød spejderne vil være etableret i. 
Benyt denne mulighed for at hilse på gildebrødre og 
spejderledere og få en god snak over en kop kaffe eller en 
burger i cafételtet. 

Friluftsgildehal 
Sct. Georgs Gildernes åbne friluftsgildehal for 
spejderledere og styrelsesmedlemmer finder sted den 16. 
august. Friluftsgildehallen afholdes ved Dragehyttens 
bålplads (hvis ellers vejret tillader dette) og er en meget 
uforpligtigende sammenkomst. 
Kom til en hyggelig aften og få en snak med andre 
spejderledere og gildebrødre. 
Vi er vært ved et mindre traktement incl. drikkelse, som 
for spejderledere er omkostningsfrit, men vi vil gerne 
have, at du tilmelder dig hos Hanne inden den 10. august. 
Har du spørgsmål til friluftsgildehallen kan du kontakte 
eberhardt.hanne@gmail.com 
 

Rundskue 
Årets Rundskue starter lørdag den 19. august. I år vil den 
officielle åbning ske ved Køie bugt i Slotsgade (over for 
Fiskespringvandet), hvor ballonerne bliver sendt til 
himmels. Vi har ikke en salgsbod i år, da vi sidste år 
vurderede, at den ikke gav det forventede udbytte i 
forhold til indsatsen.  

Efter uændret pris igennem mange år hæver vi i år prisen 
til 25 kr. pr. hæfte (2 for en 50’er). Vi håber, at I alle 
bakker godt op om salget. Grupperne får en direkte 
indtjening for hvert solgt hæfte, og overskuddet går 
direkte i gildernes Hjælpelaug, hvor I som 
spejdergrupper kan søge tilskud til nyt materiel eller 
lignende.  

Vores Facebook side vil igen i år blive opdateret med 
nyheder fra Rundskuet. Facebook siden er målrettet 
købere af hæfterne, hvorfor annoncører i hæfterne får 
markedsføring også via Facebook siden. Derfor vil 
informationer af mere intern karakter til spejdergrupperne 
ske via mail til gruppens rundskue-kontaktperson. Men 
følg gerne med på Facebook siden alligevel – vi lægger 
fx events op på siden. 
Hvis I påtænker at lave kick-off arrangementer med salg 
af hæfter, så kontakt gerne Hanne Eberhardt. Så vil vi 
gerne understøtte dette enten med opslag på Facebook, 
praktisk hjælp fra gildebrødre, koordination med andre 
grupper eller lignende – efter nærmere aftale. 
 
Sct. Georgsløb 
Igen i år afholder Gilderne i Hillerød Sct. Georgsløb for 
kommunens spejdergrupper. 

Temaet for årets løb er Baden Powell og de gamle 
spejderdyder. Løbet bliver afholdt dels i Gribskov for 
spejdere/seniorer, og for de små (mikro/mini/junior) 
omkring Gilwellhytten ved Store Donsedam. Løbet 
afholdes i weekenden 30. september – 1. oktober 2017. 
Vi glæder os til at se så mange som muligt denne 
weekend. 
 
Vi ønsker en god sommerferie til jer alle på SL2017, 
lokale sommerlejre eller øvrige ferieaktiviteter. 
Spejderkontaktlauget i Sct. Georgs Gilderne. 
Hanne Eberhardt, Niels Christensen, Søren Winther og 
Poul Hestbæk. 
 
Se yderligere om Sct. Georgs Gilderne på vor 
hjemmeside: www.hillerodgilderne.dk” 
 


