Har du lyst til at lære os bedre at kende, kan du gå ind
på vores hjemmeside www.oelstykkegildet.dk eller
sende nedenstående slip til Sct. Georgs Gildet i
Ølstykke.

Bliv medlem af
Sct. Georgs Gildet
i Ølstykke

_________________________________________
Jeg er interesseret og

� Ønsker mere information
� Vil gerne være med i Sct. Georgs Gildet
Navn:

.

Adresse:

.

Postnr.:

.

By:

.

Telefonnr.:

.

Email-adresse:

.

Indsendes til Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
v/ Jens Erik Stubkjær, Spurvevej 6, 3650 Ølstykke

- En forening, der
tager medansvar og
som vil noget for og
med andre.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning
af nuværende og tidligere spejdere, spejder- eller
gildeinteresserede, der har sat sig som mål at
virkeliggøre ordene: Én gang spejder - altid spejder.
Vi er voksne spejdere/FDF’ere – aktive som passive med rødder i hele Verden. På verdensplan er vi
75.000 i mere end 60 lande, heraf ca. 5.000
medlemmer i Danmark.
Om Ølstykke Gildet kan vi fortælle, at vi:
er en forening, som vil og kan gøre et godt og
vedholdende stykke humanitært arbejde
er i samarbejde med spejderne
er med i flygtninge-arbejdet i lokalområdet
er koordinatorer for dansk flygtningehjælps
landsindsamling
arrangerer sangeftermiddage for beboerne på
de lokale plejehjem
Vi er mange gildebrødre med forskellige styrker, der
gør os stærke som helhed. Vi tror på, at ingen kan
hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen - i bund og
grund handler det om at ville gøre noget for og med
andre.
Vi er en forening, hvor der knyttes mange
venskaber, hvor vi er hinandens netværk og løfter i
flok. Vi ved, at mange i dag har en travl hverdag – vi
tager hensyn til den enkeltes behov og ønsker.
Vi udvikler os personligt.

Vi mødes på forskellig vis, f.eks.:
Gruppemøde med ca. 7 andre gildebrødre en
gang om måneden
Gildemøde en gang om måneden, hvor alle
gildebrødre kan deltage, og hvor der er et
tema for mødet
Gildehal, som er et mere formelt møde, hvor der
f.eks. foregår fælles optagelse af nye
gildebrødre
Fælles week-end-arrangementer og udflugter
Hvorfor melde sig ind i Sct. Georgs Gildet?
Du kan lide at være aktiv i din fritid
Du synes, at det at være spejder ikke kun er en leg,
men en livsstil
Du har måske tidligere været spejder/FDF’er
eller har lyst til at være sammen med andre,
der ser det som en livsstil at bevare pionérånden
Du er ikke bange for at ville noget for og med
andre
Du ser muligheder frem for begrænsninger
Du tror på, at din indsats kan gøre en forskel
Du kan lide at have luft under vingerne og kaste dig
ud i projekter sammen med andre

