Sct. Georgs Gilderne er en forening for nuværende og
tidligere spejdere og andre med interesse for
spejderbevægelsen.
I Hillerød er vi ca. 100 medlemmer.
Vi beskæftiger os især med disse aktiviteter:
- De spejdermæssige relationer, hvor vi bl.a. laver løb
og andre arrangementer for spejderne i Hillerød, og
hvor vi støtter spejdergrupperne økonomisk.
- Naturen, hvor vi tager på cykel- eller vandreture.
- Kulturelle aktiviteter, hvor vi arrangerer foredrag
eller tager på udflugt til en kulturel seværdighed.
- Humanitært arbejde. Vi støtter SOS Børnebyerne og
er koordinator i Hillerød for Dansk Flygtningehjælps
årlige landsindsamling.

Vi har en række fælles aktiviteter, som er organiseret i
nogle interessegrupper / laug. De vigtigste er:
- Spejderlauget, som bl.a. tilrettelægger de årlige Sct.
Georgsløb for spejderne.
- Spejderkontaktlauget, der har til formål at
koordinere Hillerødgildernes kontakt til
spejdergrupperne, og hjælpe spejderne, hvor vi kan.
Vi er inddelt i grupper på 6-9 personer (ligesom
patruljer hos spejderne). Vi mødes ca. en gang om
måneden i vores gruppe, hvor vi beskæftiger os med
emner efter eget valg.
I Hillerødgilderne har vi vores faste mødested i
Dragehytten, der ligger på Spejdercenter Frydenborg,
nabo til Gribskov.
Læs mere på vores hjemmeside:
www.hillerodgilderne.dk
På landsplan er vi en del af Sct. Georgs Gilderne i
Danmark. Se mere på landsgildets hjemmeside:
www.sct-georg.dk

Hvis du vil høre mere om Sct. Georgs Gilderne i
Hillerød, så kontakt Michael Lapuchoff, tlf. 24431661
Eller benyt kontakt formularen på vores hjemmeside:
https://www.hillerodgilderne.dk/kontakt.php

Jeg er med i Sct. Georgs Gilderne
Hanne
Som gildebror deler jeg min glæde
ved spejder- og friluftsliv, men nu
primært i voksent selskab. Vi har
utrolig alsidige aktiviteter.
Jeg fokuserer på at binde spejder- og
gildearbejdet sammen, så de to
organisationer får glæde af hinanden,
og vi alle får nogle dejlige oplevelser.

Michael
Jeg er med for at støtte op om
spejderarbejdet, da det har givet
både min søn og mig en masse
fantastiske oplevelser og
færdigheder, både praktiske og
sociale.
At vi i gilderne er meget forskellige og
netop pga vores meget forskellige
baggrunde er i stand til at “løfte” alle
slags opgaver.
Lise
Når jeg - efter 25 år - stadigvæk er
glad for at være gildebror, er det fordi
jeg bliver ved med at få nye
oplevelser og nye udfordringer
sammen med mennesker, som jeg er
kommet til at kende godt.

Sct. Georgs Gilderne i Hillerød
Kunne du tænke dig
• at få et netværk af tidligere spejdere
• at have det sjovt sammen med ligesindede
• at komme ud i naturen og opleve den

- så kom og vær med!

