Noget af det vigtigste er, at vi har det
godt sammen og kan slappe af i hinandens selskab. Det venskab, der opstår, når man sammen arbejder på at
løse en opgave, betyder meget - man
finder nære venner både i gruppen
og i gilderne såvel herhjemme som i
udlandet og dermed danner vi et enestående netværk for hinanden.

Vi håber, at DU har lyst til at
opleve det gode kammeratskab
blandt ligesindede, hvor du holder
dig aktiv og i vigør som medmenneske.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Mikkel Bryggersgade 1,
1460 København K
Telefon/fax 33 32 27 33
E-mail: kontoret@sct-georg.dk
www.sct-georg.dk

En gang spejder - altid spejder, 2. udgave 2010

Vi ses i...

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Venskab og kammeratskab

Medlem af
International
Scout and Guide
Fellowship
ISGF
(an organisation
for adults)

En gang spejder
- altid spejder

Sct. Georgs Gilderne - en dansk idé
- en international bevægelse

Sct. Georgs Gilderne i Danmark blev stiftet i 1933 og har nu godt 5000
medlemmer fordelt i omkring 200 gilder over hele landet.
Vi er tilsluttet den uafhængige verdensorganisation International Scout and
Guide Fellowship (ISGF), som har over 75.000 medlemmer i mere end 60
lande.

Idégrundlag og formål
Sct. Georgs Gilderne i Danmark er
en sammenslutning af nuværende
og tidligere spejder- og gildeinteresserede, der har sat sig som mål at
virkeliggøre ordene: Èn gang spejder
– altid spejder ved at være et samlingssted for voksne mennesker, der
fortsat ønsker at leve efter spejderidealerne.
Vi mødes til gildehal lokalt, i distriktet eller på landsplan. I gildehaller
finder blandt andet nyoptagelser
sted.
Desuden afholdes gildemøder. Det
er aftener med meget forskelligt
indhold, eksempelvis foredrag, sangeller debataften, virksomhedsbesøg
m.v. – ja faktisk er der ingen begrænsninger.
Gildets medlemmer er opdelt i et
antal grupper - ligesom patruljer i en
spejdertrop. Grupperne bestemmer
selv deres aktiviteter, og også på dette
område er det fantasien og virkelysten, der bestemmer.

Til løsning af særlige opgaver oprettes laug, som i byer med flere gilder ofte har
medlemmer fra flere gilder i byen. Det kan eksempelvis være et spejderlaug, som
formidler kontakten til spejderne og som står for spejdernes julehike, økseløb
eller hvad det nu hedder lokalt.
Mange steder tager gilderne initiativ til humanitært hjælpearbejde. Af eksempler kan nævnes støtte til handicappede, landsdækkende indsamlinger og besøgstjeneste.
Derudover har en del gilder været initiativtagere til bygning af børnehaver,
ældreboliger, kollegier og bofællesskaber.

Internationalt
Som medlem af en international organisation er der mange muligheder
for at møde gildevenner på Træf og
konferencer såvel i Europa som
længere ude i verden, ligesom en del
gilder arbejder med twinning, som
betyder udveksling af ideer og erfaringer med et gilde i et andet land,
som man ofte besøger.
En aktiv gruppe i Sct. Georgs Gilderne har desuden et omfattende
u-landsprojekt i Gambia, hvor man
støtter såvel spejderkorps, som hospitaler, værkstedsskoler og børnehaver.
I gildebevægelsen samles vi om små
og store opgaver, planlagt af os selv en naturlig fortsættelse af spejdernes
forskellige oplevelser og opgaver.
Ved at deltage i debat- og studiegrupper og påtage sig forskellige
ledelsesopgaver er der rig mulighed
for at møde personlige udfordringer
og opnå personlig udvikling.

