ren?
Hvad med natu mt. Flere stedet i landet har
gle
mødes og
Naturen er ikke
urlaug, hvor vi
at
n
t
ve
la
re
d
ndende
gildebrø
ang et nyt spæ
g
r
ve
h
r
se
g
o
vandrer –
sted i naturen.

Hvorfor gør vi

Har du lyst at
væ

re med?
Så besøg Sct-G
eorg.dk og find
et gi
af dig, eller ring
til landsgildekon lde i nærheden
toret i Københa
på telefon 33 37
vn
27 33.
Så er du allerede
godt begyndt.

Spejderidéen
for
voksne

de

t?
Meget kort fort
alt: Det er svæ
rt at lade være
er godt at være
. Det
sammen med
andre mennes
som man har et
ker,
fællesskab med
, og som alligevel er vidt fors
kelli
lærer af hinand ge. Ligesom hos spejderne. V
ens forskelligh
i
eder. Sammen
vi løse opgaver
kan
, vi aldrig ville
have givet os i
med alene. Op
kast
gaver, som man
kan være stolt
at være med ti
af
l at løfte.
Vi kalder det
»spejderidéen
for voksne

«

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Mikkel Bryggers Gade 1
1460 København K
tlf. 3332 2733 • kontoret@sct-georg.dk
www.sct-georg.dk

Hvem er vi?

i det?
Hvordan gør v ler på tre søjler: Personlig
t i gilderne hvi
sen i ind- og

Mange af os har
en fortid. Som
spejdere vel at
mærke – så ka
n man jo sige,
at
vi
toet »én gang
spejder, altid sp har taget motejder« på ordet
I et fællesskab
.
for voksne tag
er vi udgangsp
i spejderbevæg
unkt
elsens principp
er. Vi tilstræber
leve efter spejd
at
erDet betyder bl.a og gildebevægelsens idealer.
., at vi i fælless
ka
med personlig
udvikling, støtt b arbejder aktivt
er
og deltager i lø
spejderarbejdet
snin
mæssige opgav g af humanitære og samfun
dser. Alt sammen
sa
vi har det sjovt
og hyggeligt sa mtidig med, at
mmen.

Live
ægel
e til spejderbev bejde nationalt
udvikling, støtt
t ar
mfundsgavnlig
mer har
udland samt sa
en for disse ram terne
d
In
t.
al
n
io
at
som intern
, og aktivite
sesmuligheder
el
ld
fo
ud
e
d
vi
Vigtigt er det
vi
a gilde til gilde.
fr
et
lv er
eg
m
er
er
vari
dre i et gilde se
rø
eb
ild
g
m
so
et gilde skal
imidlertid, at vi
e, hvad vores eg
m
m
te
es
b
at
l
med ti
erne er mange.
lave. Mulighed

Vi har ikke væ

ret

spejdere all
Vi har også pla
ds til aktive men e sammen
nesker, som ka
gå ind for det,
n
vi står for. Så h
vis du aldrig har
været spejder,
men gerne vil
være med, så er
meget velkom
du
men.

Hvor gør vi det?

t sige
de, plejer vi a oldt nuvæn
li
b
e
rv
fa
r
e
i
V
e er ikke forbeh

ern
Sct. Georgs Gild medlemmer af et bestemt
e
er
men uanset
rende og tidlig
os er du velkom
s
o
H
s.
rp
ko
er
spejd
.
uniformsfarve

Sct. Georgs Gilderne finder du over hele Danmark
– og ikke nok med det: Den danske idé fra 1933
har bredt sig til hele verden, så du finder vores
»slægtninge« i 6 verdensdele og mere end
100 lande. På www.sct-georg.dk kan du finde
kontaktadresser på alle gilderne i Danmark og
Grønland samt til vores søsterorganisationer
i Norden og Baltikum. Vores internationale
overbygning, »International Scout and Guide
Fellowship« (ISGF) i Bruxelles er der også.

Hvornår gør v

id

et?
Hele tiden elle
r kun engang im
ellem? Vi er hve
især gået ind i
r
gildebevægelse
n, fordi vi kan
tilslutte os den
s formål – så d
et er jo sådan se
hele tiden. Fors
t
kellen ligger i,
hvor meget tid
hver især kan o
vi
g ønsker at bru
ge på de konkr
aktiviteter. Men
ete
vi
hinanden, så liv hjælper hinanden og afløser
et som gildebro
r får indhold o
mening.
g

