
 

 

Sct. Georgs Gilderne i Hillerød  

Nyhedsbrev – august 2018 

Vi håber, at I har nydt sommeren med historisk sol og 

varme, og at lejrene er afviklet fint til trods for 

landsdækkende afbrændingsforbud.  

 

Deltag i vores Friluftsgildehal den 15. august 2018 

Spejderledere og gildebrødre inviteres til vores 

traditionelle Friluftsgildehal med vandrehal kl. 19 og 

gildehal omkring bålet kl. 19.30. Vi byder derefter på 

et let traktement og beder derfor om jeres tilmelding 

senest den 8. august.  

Tilmelding med navne og spejdergruppe til 

spejderkontakt@hillerodgilderne.dk  

 

 

 

Bålaften 17. maj 2018  

250 spejdere og FDF’er var samlet til fælles bålaften i 

et strålende vejr. Det var meget festligt at se alle de 

mange uniformer i forskellige kulører. God 

underholdning og en meget fortjent pris til årets 

spejderleder i Hillerød: Birgitte Harrild fra Frydenborg 

Gruppe. Aftenen sluttede med saft, kaffe og kage til de 

mange fremmødte.  

 

DDS Køgespejderne fortalte om deres erfaringer 

Spejderkontaktlauget var i efteråret 2017 på besøg 

hos DDS Køgespejderne for at se deres måde at ”være 

spejdere” på. De har startet konceptet Familiespejd 

for nogle år siden og har gode erfaringer, også mht. 

spejder på weekenddage og ude i naturen. De har fået 

stor succes og har mange medlemmer.  

Vi inviterede derfor tre ledere til Dragehytten i marts 

måned for at dele de mange spændende tanker med 

spejdergrupperne i Hillerød. Alle fremmødte fik god 

inspiration med hjem. 

 

Wagadugo løb 4.-6. maj 2018 

I strålende vejr hele weekenden blev Wagadugo- løbet 

afholdt på Frilandsmuseet i Lyngby. Posterne var klædt 

i 30èr tøj så vi tror, at de andre besøgende på museet 

fik sig en oplevelse. Der var sejlads på Mølleåen, 

spionjagt på Fortun-fortet, jagt på russiske juveler, 

skjult minedrift og 

meget andet 

spændende. 

 

Vi var 3 gildebrødre 

fra Hillerød og 8 fra 

Fortungildet , som hjalp til 

med Wagadugo løbet, og 

alle fik en stor oplevelse. 

     

 

 

Gildernes sommertur gik i år til Irland 

Gildernes sommertur gik i år Irland, hvor vi var 28 

personer på en fantastisk tur med en god blanding af 

natur, kultur, historie og masser af godt samvær. Vi 

travede i Connemara, sejlede på Atlanterhavet med 

besøg på en af de små øer, og så var der naturligvis 

masser af irsk stemning på diverse pub’s med den 

livsglade, irske musik og lidt godt til ganen.   

 

 
 

 

 



 

 

Sct. Georgs Gilderne i Hillerød  

Nyhedsbrev – august 2018 

Kulturnat 21/9 

Sct. Georgsgilderne i Hillerød slår igen i år vores blå 

pavillion op på campingpladsen. Her kan børn prøve at 

støbe smykker og figurer af tin, og deres forældre kan 

høre noget om Sct. Georgsgilderne. 

Der er også en del besøgende, der spørger om 

spejdergrupperne i Hillerød fordi de har børn, der 

gerne vil være spejdere. Vi vil derfor meget gerne have 

nogle eksemplarer af de forskellige gruppers 

spejderfoldere til at dele ud, og hvis der er spejdere 

eller ledere, der har lyst til at stå sammen med os og 

fortælle om spejderarbejdet, skal I være meget 

velkomne. 

Folderne kan inden den 21/9 afleveres i postkassen 

hos Bjørn Lindstrøm, Fredskovhellet 24, st.th. 

Nærmere oplysninger om deltagelse: Skriv 

til bjorn.lindstrom@mail.dk 

 

Sct. Georgs løbet  søndag den 7. oktober 2018  

Dette års Sct. Georgs løb finder sted  

søndag den 7. oktober – NB, ny dato.  

Alle aldersgrupper er velkomne, og vi håber, at I 

allerede har sat et stort X i kalenderen.  

 

 

Novemberdag 3/11 

I 2017 deltog Hillerød Sct. Georgsgilderne i 

DDS’  Novemberdag, hvor flere hundrede spejdere gik 

hjem med en bautasten om halsen. De havde været på 

besøg i gallerlandbyen og oplevet Asterix universet. 

 

Igen i år, den 3. November, vil Sct. Georgsgilderne 

deltage i Novemberdag på Gurredam Spejdercenter. 

 

 

 

 

Brug for hjælp til et arrangement – prøv at spørge os 

Vi hjælper gerne ved jeres kommende spejderløb eller 

anden form for spejderhjælp. Kontakt din 

spejderkontaktperson i Sct. Georgs Gilderne i god tid 

for hjælp eller skriv til os på mail: 

spejderkontakt@hillerodgilderne.dk  

 

Se vores hjemmeside 

Kig gerne med på vores hjemmeside 

www.hillerodgilderne.dk for yderligere oplysninger 

om, hvad der foregår i Hillerød-gilderne. 

 

Vi håber, at I får en rigtig god spejdersæson og glæder 

os til gode og hyggelige timer sammen med jer.  

 

Med spejder-/gildehilsen 

Spejderkontaktlauget 

Mailadresse: spejderkontakt@hillerodgilderne.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- til slut et par stemningsbilleder fra Irland

 


