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Introduktion for nye gildebrødre. Hvad er Sct. Georgs Gilderne? Sct. Georgs
gilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere samt
andre interesserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene: Spejderideen
for voksne, ved - at virke som samlingssteder, hvor forbindelsen med
spejderbevægelsen, gamle og nye kammerater kan vedligeholdes, - at understøtte
den enkeltes stræben efter at leve som en ansvarsbevidst, hjælpsom og nyttig
borger, - at udbrede spejderidealerne og virke for deres praktiske anvendelse i
samfundet.
Sct. Georgs Gilderne blev stiftet i København den 24. april 1933. Siden 1933 har
det danske initiativ udviklet sig internationalt, så der nu er gildebevægelser i ca. 60
lande – alle tilsluttet den fælles internationale verdensorganisation ISGF
(International Scout and Guide Fellowship).
Hvordan bliver man medlem?
I Sct. Georgs Gilderne kan både kvinder og mænd optages når de: - er nuværende
eller tidligere medlemmer af et spejderkorps, eller viser interesse for spejder- og
gildebevægelsen, - går ind for gildebevægelsens idegrundlag og formål. Hvis du vil
optages, eller bare vide lidt mere om Sct. Georgs Gilderne, er du velkommen til at
kontakte enten gildemester eller GU (gildets uddannelsesmedarbejder) i Sct.
Georgs Gilde i Roskilde.

Aktiviteter. Udover gildeting har i gildet en række aktiviteter, der normalt består
af gildehaller, gildemøder og gruppemøder. Gildehaller. For gildebrødre er en
aften med gildehal noget ganske særligt, idet den er opbygget omkring et
højtideligt ritual under ledelse af gildemesteren og med flaghilsen, taler, sang
samt specielle budskaber. Selve gildehallen varer lidt under en time og efter denne
er der hyggeligt samvær over en kop kaffe eller lignende. Det kan hænde, at der er
et mindre kulturelt indslag af forskellig art.
Det er under en gildehal, at der kan optages nye gildebrødre og man kan kun
deltage fuldtud i en gildehal, når man er optaget som medlem af Sct. Georgs
Gildet. Det er også under en gildehal, at nyvalgte ledere får overdraget deres nye
poster.
Gildehaller afholdes normalt 4-6 gange om året pr. gilde og alle gildebrødre kan
deltage også fra andre gilder i landet. Gildemøder. Et gildemøde er ofte bygget op
omkring foredrag af forskellig karakter, som regel med efterfølgende spørgsmål og
hvor der serveres et let måltid med øl, vand og kaffe/the til en rimelig pris.
Gildemøder afholdes normalt 4-6 gange om året. Det er almindeligt, at gildebrødre
fra andre gilder deltager. Påklædningen til såvel gildehaller som gildemøder er
naturligvis valgfri, men der er altid lidt mere ”stil” over gildehaller.
Gruppemøder. Et gildes medlemmer er opdelt i grupper af 6-8 gildebrødre, som
afholder et møde pr. måned, bortset fra sommerferien. Møderne afholdes
normalt i hjemmene, men kan være henlagt til andre steder f. eks. besøg i andre
gilder, virksomheder og meget andet. Formålet med grupper/gruppemøder er at
samle gildebrødre i små enheder, hvor flere bedre kan komme til orde og hvor
hyggeligt samvær er i højsædet parret med et fagligt indhold, der kan være
gennemgående for en sæson eller forskelligt fra møde til møde.

