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Vi håber, at I haft et godt spejderhalvår. I gilderne har 
vi for første gang i mange år ikke afholdt Rundskue, 
men til gengæld har året givet os nye, spændende 
opgaver med Slotssø byfesten. Vi sluttede vores 
”sæson” af med vores traditionsrige Jule-gildehal med 
pakkeleg, julemad og hyggeligt samvær. 

Bålaften  
I år fik Birgitte Harrild, 
Hillerød kommunes 
Spejderlederpris. 
Vi glæder os til at se jer 
den 23. maj 2019 til den 
traditionelle bålaften for 
alle i BUS-samarbejdet, 
hvor kommunens 
borgmester uddeler årets 
Spejderlederpris. 
Husk indstillinger til 
Spejderlederprisen 2019. 
I slutningen af januar 
2019 vil en person fra 
hver gruppe/kreds 
modtage besked om 
hvorledes I kommer med jeres indstillinger og hvad 
fristerne er. 
 

Slotssø byfest juni 2018 
Rundskuet et forbi og 
Kræmmermarked er 
også forbi, og hvad så. 
I Sct. Georgsgilderne 
besluttede vi at deltage 
i Hillerød kommunes 
Slotssø byfest. End 
videre deltog vi da TV 
Charley afholdt 

rockkoncert på ”Posen”. 
Sct. Georgsgilderne vil helt sikkert være til stede til 
næste år, når Hillerød Event laver et arrangement i uge 
35. 

Hillerød gilderne i Irland 2018 

28 gildebrødre tog afsted den første uge i juli, vejret, 

maden ja alting var med os. 

Vores guide var fantastisk godt inde i den Irske kultur 

og historie og han øste af den med stor entusiasme. 

Vi fik endnu engang styrket vores gode kammeratskab. 

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, tovbane hos spejderne, salgsboder af 
mange slags, masser af musik, og et par gildebrødre 
stod 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 
færdigt. Imens får vi en 
snak med forældrene om 
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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 

Sct. Georgsløb 
Søndag den 7. oktober måtte 200 spejdere hjælpe 
Aztekerne med at formilde regnguden, så der kunne 
komme en ende på den frygtelige tørke, der truede årets 
afgrøder. 
Efter ofring af hjertet af en spejderleder blev 
ypperstepræsten overtalt til, at spejderne i stedet skulle 

indsamle en 
masse 
offergaver. 
Efter stor 
aktivitet på 
posterne og 
frembringelse 
af offergaver, 
blev disse ofret 
til regnguden 

og med hjælp af en indianer blev der danset regndans - 
og så kom regnen.  
Stor tak til alle spejderledere og gildebrødre, der hjalp 
til på posterne mv. og ekstra tak til ”skuespillerne”. 
Uden alles hjælp ville løbet ikke kunne gennemføres.  

Sct. Georgs løbet 2019 
Næste års Sct. Georgs løb finder sted søndag den 29. 

september 2019. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at 
deltage næste år. Sæt allerede nu et stort X i kalenderen.  

Novemberdag lørdag den 3. november 
Alle spejdere i Øresund Division (Det Danske 
Spejderkorps) var til Novemberdag på Gurredam 
Spejdercenter. Temaet var Olsenbanden og Egon 
Olsens utallige planer for at få det helt store kup til at 
lykkes. Sct. Georgsgilderne stod igen i år for en post - 
Pengevask. Vi vaskede sorte penge hvide i et 
kemikaliebad, men samtidig ville Yvonne have hjælp til 
at finde ud af, om der var falske penge i byttet fra sidste 

kup. Uheldigvis havde vi tabt koden ned i et rør, og 
spejderne skulle hjælpe os med at få koden op ved at 
fylde røret med vand. En dejlig dag med strålende 
solskin og en masse glade og engagerede børn. Og er 
der noget bedre for børn end at få lov til at lege med 
vand? 

Nytårsgildehal 
Kom til Nytårsgildehal søndag den 6. januar 2019 
Vi mødes ved Dragehytten kl.10.00, hvor vi starter med 
en lille vandretur på 3-4 km - efter lyst og evne. 

Herefter er der gildehal i Dragehytten kl. 12.00. 
Eftergildehallen byder bl.a. på lidt at spise. I inviteres 
som gæster og derfor er deltagelse gratis for jer.  
Tilmelding senest onsdag den 19. december med 

navne og spejdergruppe til 

spejderkontakt@hillerodgilderne.dk  

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 ønsket 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 
 


