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Ønsker du fortsat at modtage nyhedsbrevet? 
Vi sender vores nyhedsbrev halvårligt for at informere om, hvad vi foretager os i Sct. Georgs gilderne. Til dette formål opbevarer vi dine kontaktoplysninger (navn, tilknyttet spejdergruppe og mailadresse). 
Vores målgruppe er personer, der er eller har været tilknyttet spejdergrupper i Hillerød kommune, fordi vores idégrundlag bygger på spejderbevægelsen. Vi vil naturligvis respektere, hvis du ikke længere 
ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis det er tilfældet, sletter dine kontaktoplysninger fra vores send-liste. Ved ønske om afmelding vil vi bede dig om at sende en mail til spejderkontakt@hillerodgilderne.dk  

Wagadugo 2019 i Hillerød 
Det 15. Wagadugo – løb fandt sted i Hillerød i 
slutningen af april. 
Med slottet som nabo og aktivt inddraget i løbet fik 
ca. 200 spejdere og ledere en fantastisk oplevelse, 
mange udfordringer og god mad. Det sidste stod 
nemlig bl.a. 4 gildebrødre for. 

Med slottet som aktivt medvirkende i løbet fik 
deltagerne nogle oplevelser, de nok sent vil 
glemme. De gode vandt over de onde, som de nu 
skal, så vi kan lave et nyt løb om et år. 

Bålaften 
Den 23. maj var det en skøn forårsaften, hvor ca.150 
spejdere var samlet til Bålaften på Frydenborg.  

Det er den årlige fælles bålaften for spejder-
grupperne, FDF- kredsene og Sct. Georgs Gilderne i 

Hillerød. Det blev en rigtig 
dejlig aften, hvor Brødeskov 
gruppe stod for 
arrangementet. 
Borgmesteren overrakte 
Hillerød kommunes 
Spejderlederpris til Erik 
Teglveg Husher fra 
Megalipperne. 
En ildsjæl ud over det 
almindelige.  

Kommunens velkomst til nye 
borgere 
Hillerød Kommune afholder årligt et velkomstmøde 
for nye borgere, hvor Sct. Georgs Gilderne de 
seneste år har deltaget på en stand sammen med 
DDS Frydenborg. Vi var der igen i år den 4. juni og 
fik talt med mange nye tilflyttere og uddelt 
brochurer om 
både 
spejdergrupper og 
os selv.  
Vi kan kun 
anbefale, at andre 
spejdergrupper 
deltager. 

Tur til Læsø 
Sct. Georgs Gildernes sommertur går til Læsø i år. 
30 gildebrødre drager til september på en fire dages 
tur til Læsø, hvor natur- og kulturoplevelser står i 
kø.  
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DDS Divisionssommerlejr 
DDS Øresund Division holder divisionssommerlejr 
på Næsbycentret ved Glumsø fra 27. juli til 3. 
august 2019. 
Der er tilmeldt 10 grupper fra divisionen, heraf 
Frydenborg Gruppe og Birgitte Gjøe Gruppe fra 
Hillerød. Sct. Georgs Gilderne i Hillerød deltager 
med 5-6 hjælpere i den første halvdel af lejren, og 
glæder sig meget til spejdersamværet.  

Friluftsgildehal 13. august 
Invitation  
Vi vil gerne invitere jer med til vores ”sæsonstart”, 
hvor vi holder vores årlige Friluftsgildehal rundt om 
bålet ved Dragehytten. Vi mødes fra kl. 19 og 
gildehallen starter 19.30. Vi håber at se dig - tilmeld 
dig i så fald pr. mail til: 
eberhardt.hanne@gmail.com  
 

Hillerød Event på Posen 
Nu, da Hillerød Kræmmermarked ikke er mere, vil 
der i stedet i uge 35 være byfest bl.a. på ”Posen”. 
Sct. Georgs Gilderne vil deltage igen i år med et telt 
med servering og musik.  
Der følger snart et program. 

 

Kulturnat 20. september 
Sct. Georgsgilderne i Hillerød slår igen i år vores 
blå pavillon op på Hillerød camping. 
Ud over at reklamere for Sct. Georgsgilderne og 
Hillerøds spejdergrupper har vi en aktivitet for børn, 
som kan komme til at støbe tinfigurer i hjemmegjort 
"støbeform". Det plejer at være et hit! 

Sct. Georgsløb 29. september 
Løbet i år har temaet MAGI. 
I starten af august kommer der indbydelse ud, samt 
oplysning om foropgave. 
Hvem skal have lederprisen? Vi mangler 
indstillinger til lederpris, men vi ved jo, at der er 
masser af fantastiske ledere i grupperne, der 
fortjener en anerkendelse. Indstilling skal være os i 
hænde senest 18. august. 

 

 
Vi ønsker jer alle en god sommerferie på 
sommerlejre og øvrige ferieaktiviteter. 
 
Spejderkontaktlauget i Sct. Georgs Gilderne. 
Jens Andersen, Jesper V. Nielsen, Niels 
Christensen, Søren Winther og Hanne Eberhardt 
 
Se yderligere om Sct. Georgs Gilderne på vores hjemmeside: 
www.hillerodgilderne.dk 


