
Spejder- 
idéen  

for  
voksne

Har du lyst at være med?  Så besøg Sct-Georg.dk og find et gilde i nærheden 
af dig, eller ring til landsgildekontoret i København 
på telefon 33 37 27 33.  Så er du allerede godt begyndt.

Hvad med naturen?  

Naturen er ikke glemt. Flere stedet i landet har 

gildebrødre lavet naturlaug, hvor vi mødes og 

vandrer – og ser hver gang et nyt spændende 

sted i naturen.

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

Hvorfor gør vi det? Meget kort fortalt: Det er svært at lade være. Det 
er godt at være sammen med andre mennesker, som man har et fællesskab med, og som allige-vel er vidt forskellige. Ligesom hos spejderne. Vi lærer af hinandens forskelligheder. Sammen kan vi løse opgaver, vi aldrig ville have givet os i kast med alene. Opgaver, som man kan være stolt af at være med til at løfte.

Vi kalder det  »spejderidéen for voksne«



Hvem er vi? 
Mange af os har en fortid. Som spejdere vel at mærke – så kan man jo sige, at vi har taget mot-toet »én gang spejder, altid spejder« på ordet. I et fællesskab for voksne tager vi udgangspunkt i spejderbevægelsens principper. Vi tilstræber at leve efter spejder- og gildebevægelsens idealer. Det betyder bl.a., at vi i fællesskab arbejder aktivt 

med personlig udvikling, støtter spejderarbejdet og deltager i løsning af humanitære og samfunds-mæssige opgaver. Alt sammen samtidig med, at vi har det sjovt og hyggeligt sammen.

Hvor gør vi det?  
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 
kontakt adresser på alle gilderne i Danmark og 
Grønland samt til vores søsterorganisationer 
i Norden og Baltikum. Vores internationale 
overbygning, »Inter national Scout and Guide 
Fellow ship« (ISGF) i Bruxelles er der også. 

Hvordan gør vi det? 

Livet i gilderne hviler på tre søjler: Personlig 

udvikling, støtte til spejderbevægelsen i ind- og 

udland samt samfundsgavnligt arbejde nationalt 

som internationalt. Inden for disse rammer har 

vi vide udfoldelsesmuligheder, og aktiviteterne 

varierer meget fra gilde til gilde. Vigtigt er det 

imidlertid, at vi som gildebrødre i et gilde selv er 

med til at bestemme, hvad vores eget gilde skal 

lave. Mulighederne er mange.

Hvornår gør vi det? Hele tiden eller kun engang imellem? Vi er hver især gået ind i gildebevægelsen, fordi vi kan tilslutte os dens formål – så det er jo sådan set hele tiden. Forskellen ligger i, hvor meget tid vi hver især kan og ønsker at bruge på de konkrete aktiviteter. Men vi hjælper hinanden og afløser hinanden, så livet som gildebror får indhold og mening.

Vi er farveblinde, plejer vi at sige 

Sct. Georgs Gilderne er ikke forbeholdt nuvæ-

rende og tidligere medlemmer af et bestemt 

spejderkorps. Hos os er du velkommen uanset 

uniformsfarve. 

Vi har ikke været spejdere alle sammen  Vi har også plads til aktive mennesker, som kan gå ind for det, vi står for. Så hvis du aldrig har været spejder, men gerne vil være med, så er du meget velkommen.
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