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Hillerød rundskue 
Vi vil gerne takke spejdere og spejderledere for jeres salgsindsats af 
Rundskuehæfterne.  

Også en stor tak til jer der står for udlevering og regnskab med 
hæfterne. Vi ved det er et stort arbejde, og vi er glade for, at I vil 
deltage, og samtidig hjælpe jeres gruppe til at tjene nogle penge. Vi 
har i alt overført over 50.000,- til spejdergrupperne i Hillerød.  
Her er der en liste over, hvor mange hæfter de forskellige 
spejdergrupper solgte. 

Birgitte Gjøe 1096  Brødeskov 200 

Chr. IV 715  Megalipperne 730 

Frederiksborg 337  Skævinge 89 

Gribskov 870  Hardeknud 350 

Frydenborg 690    

Vi hævede prisen for første gang siden 1999, da prisindekset i den 
forløbne periode er steget og hermed også vores omkostninger.                                         
Indtægterne fra hæftesalget sætter os i stand til at gøre åbningen lidt 
mere festlig ved at vi kan uddele Rundskueprisen. Ligeledes giver 
uddelingen god avisomtale, så folk ved at nu er det Rundskuetid. 

 
Vi havde i år valgt Hillerød Kvindekrisecenter til at modtage 5.000,- 
kr. og vi havde den glæde at avisen skrev et pænt indlæg, efter at 
pengene var brugt til en succesrig tur med overnatning til Legoland 
for både mødre og deres børn. 
Endnu engang tak for jeres indsats. 
Rundskuelauget 
 
Spejdernes Lejr 2017 
Ligesom i 2012 deltog gildebrødre i Spejdernes Lejr. Vi stod igen for 
en café i samarbejde med C4-spejdere. Vore klassikere – byg-selv-
burgers, belgiske vafler med softice, og kanelsnegle, blev en stor 

succes og vi blev den café med størst omsætning på lejren. Samtidig 
lykkes det os også at få hyggestunder ind imellem travlheden. Der 
blev både tid til en can-can i køkkenet og lidt hyggelig ”Gilde-tid”, 
bl.a. ved fællesmåltider i jobber-kantinen, rødvin ved teltene og en 
grillaften med ringridderpølser. 
 
Sct. Georgsløb 2017 
Under løbets start forsvandt historien. Med en drone kom der besked 
om, at det skulle bevises, at mindst 8 spejderfærdigheder kunne 
mestres. Heldigvis var Lord og Lady Baden Powell til stede, og 
kunne sammen med spejderne hjælpe kongen og dronningen med 
dette. 
Trop og leder patruljer startede på Skovskolen i Nødebo, overnattede 
i shelter på Multebjerg og fortsatte søndag med tog og til bens frem 
til Gilwellhytten, hvor mini/mikro og ulve/stifindere var i gang med 
et stjerneløb på arealerne omkring hytten.  
Der deltog ca. 275 spejdere, hvilket er helt vildt 
mange - fantastisk. Vejret holdt næsten tørt og 
med hjælp fra familiemedlemmer og 
spejderledere lykkedes det at få besat alle 
poster og løst de praktiske opgaver. Det er 
spejderlaugets opfattelse, at spejderne både 
blev udfordret og fik en god oplevelse. 
Tusind tak for hjælpen til de spejderledere, der 
hjalp med at stå på post mv. Denne hjælp er 
uundværlig, når der deltager så mange spejdere. 
Og stor tak til Morten Batting for de flotte 
læderlapper til vinderpatruljernes standere.  
Med gildehilsen 
Spejderlauget 
 
Novemberdag 
Sct. Georgsgilderne i Hillerød deltog i Øresunds divisions november 
den første lørdag i november. Årets tema hed at tegneseriefigurerne 
var blevet sure over, at de blev læst, så nu ville de ikke være i sine 
bøger mere, og sprang derfor ud af bøgerne. Der hvor vi var, havde 
man lavet en galler landsby, her befandt sig Asterix, Obelix, Lillefix, 
Majestix, Miraculix, m.fl. her kunne man smage trylledrik, spise 
vildsvin, lave bautasten og bekæmpe romere, Til sidst blev 
Trubadourix bundet og hejst op i et træ, så han ikke kunne spille sine 
frygtelige, forfærdelige og falske musik og sang. 

Kulturnat 
Igen i år stillede Hillerødgilderne op på Hillerød Camping for at gøre 
lidt reklame for os selv, samtidig med at vi gav en flok børn en sjov 
oplevelse. 
Kulturnat på campingpladsen er en broget oplevelse: Veteranbiler, 
mavedans, rutsjebane hos spejderne, demonstration af luftvåbenets 
materiel, salgsboder af mange slags, og masser af musik. Og så et par 
gildebrødre foran vores blå pavillon, med brochurer i hænderne. 
Samt, ikke mindst, Poul Christensens tinstøberi, som aftenen 
igennem tiltrak mange nysgerrige børn og deres forældre. Først laver 
man sin egen støbeform ved at udhule en halv bagt kartoffel - udskær 
et kors, en medaljon, eller find selv på noget andet. Så bliver den 
fyldt op med smeltet tin, afkølet i en spand vand, og kunstværket er 
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færdigt. Imens får vi en snak med forældrene om spejder- og 
gildebevægelsen, en snak, som måske - hvis vi er meget heldige - før 
eller senere resulterer i en ny gildebror. Eller i det mindste et barn, 
som får lyst til at gå til spejder 
Hilsen Kulturnatlauget 
 
Kom til Nytårsgildehal den 7. januar 2018 
Gildebrødre og spejderledere med ledsagere inviteres til 
Nytårsgildehal 
Søndag den 7. januar 2018 kl. 10:00. 

Vi mødes ved Dragehytten kl. 10.00, hvor vi starter med en lille 
vandretur 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. 85 
kr. Drikkevarer til sædvanlige lave priser. 
Tilmelding med navne og spejdergruppe til Hanne Eberhardt, 
eberhardt.hanne@gmail.com 

senest mandag den 2. januar 2017. Oplys venligst, hvis I først støder 
til i Dragehytten kl.12.00 
 
Gildernes tur til Baltikum – i 2018 går turen til Irland 
31 gildebrødre var på en oplevelsesrig rundrejse i Baltikum en uge i 
juli måned. Det var en fantastisk tur med historie, kultur og 
oplevelser i tre hovedstæder, skønt samvær og sammenhold. Næste 
sommers arrangement til Irland blev udsolgt på første dag med 30 
deltagere og venteliste, hvis der skulle komme afbud. Vores 
aktivitetslaug er ved at være et erfarent rejsebureau. 
 
Bålaften 17. maj 2018  
Vi glæder os til at se jer til den traditionelle Bålaften for alle i BUS-
samarbejdet, hvor kommunens borgmester uddeler årets 
Spejderlederpris. I 2018 er Bålaften torsdag den 17. maj kl. 18.30. 
 
Sct. Georgs løbet 2018 – dato 
Næste års Sct. Georgs løb finder sted i weekenden den 29 – 30. 

september. Vi håber, at flere tropsspejdere og lederpatruljer har lyst 
til at deltage næste år. Sæt allerede nu et stort X i kalenderen.  

Grupperådsmøder i første kvartal 2018  
Tiden nærmer sig det første kvartal i året, hvor der de årlige 
gruppestyrelsesmøder afholdes i spejdergrupperne. 
Vi vil gerne hjælpe jer med at afvikle denne dag - enten med diverse 
spejderaktiviteter eller anden form for spejderhjælp. Vi vil 
naturligvis også gerne fortælle kort om Sct. Georgs Gilderne og hvad 
vi har på hjerte, så vi også her kan styrke forbindelsen mellem 
spejdergrupperne og Sct. Georgs Gilderne i Hillerød. 
Vi hjælper også gerne med de kommende spejderløb eller anden 
form for spejderhjælp i 2018. 
Kontakt din spejderkontaktperson i Sct. Georgs Gilderne i god tid for 
hjælp eller skriv til Spejderkontaktlauget på mail: 
spejderkontakt@hillerodgilderne.dk  
 
Arrangement 6. marts 2018 – DDS Køgespejderne fortæller om 
deres erfaringer 
Spejderkontaktlauget har været på besøg hos DDS Køgespejderne i 
efteråret for at se deres måde at ”være spejdere” på. De har startet 
konceptet Familiespejd for nogle år siden og har gode erfaringer. 
Derudover har de udelukkende spejder på weekenddage og ude i 
naturen. De har fået stor succes med det, og har mange medlemmer.  
Vi synes, der var mange spændende tanker, som vi gerne vil give 
spejdergrupperne i Hillerød mulighed for at høre nærmere om. 
Derfor har vi inviteret to ledere til Hillerød for at fortælle, og vi 
håber, at rigtig mange af jer har lyst til at deltage.  
Reservér derfor allerede nu tirsdag den 6. marts. Nærmere 
invitation følger. 
 
Afslutning 
Vi takker for samarbejdet og de mange hyggelige og sjove stunder 
med jer i året der er gået. Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt 
nytår, med ønske om et fortsat godt samarbejde med mange gode 
spejderaktiviteter i det nye år. Husk at se på vores hjemmeside 
www.hillerodgilderne.dk for yderligere oplysninger om, hvad der 
foregår i Hillerød Gilderne. 
Med spejder-/gildehilsen 
Spejderkontaktlauget 
Mailadresse: spejderkontakt@hillerodgilderne.dk 
 

 
 
 

 


