
Sct. Georgs Gilderne 

har sin rod i spejder-ideen og er en 

bredt favnende humanitær 

organisation. 

Under mottoet: 

”Spejderideen for voksne” udfører  

Sct. Georgs Gilderne i Danmark deres 

humanitære arbejde. 

En dansk ide,  

der er blevet til  

en international bevægelse 

SCT. GEORGS GILDET I HAMMEL 



 
Sct. Georgs Gilderne i 

Danmark blev stiftet i 

1933 og har ca. 4500 

medlemmer fordelt i om-

kring 180 gilder. 

Gilderne er tilsluttet den uafhængige 

verdensorganisation International 

Scout and Guide Fellowship 

(ISGF), som har over 

75.000 medlemmer i mere 

end 60 lande. 

Hammelgildet blev stiftet i 

1966 og har 30 medlemmer.  

Sammen med Gilderne i Hadsten, Gal-

ten, Odder, Skanderborg og Horsens 

udgør vi Østjysk Di-

strikt. 

Sct. Georgs Gilderne 

er en bevægelse, der 

sigter mod personlig 

udvikling for medlem-

merne og som deltager aktivt bl.a. i 

forskellige humanitær opgaver både 

lokalt, nationalt og internationalt. 

Under mottoet "Spejderideen for voks-

ne" udfører Sct. Georgs Gilderne i Dan-

mark sin humanitære virksomhed. 

En af vore grundlæggende værdier er 

at etablere kammeratskab/venskab.  



Det opnås gennem arbejdet med gil-

dets drift samt gennemførelse af pen-

gerejsningsprojekter med henblik på 

at kunne yde økonomisk og humani-

tær hjælp lokalt, nationalt og interna-

tionalt. 

Sct. Georgs Gilderne støtter fortrinsvis 

organisationer, der beskæftiger sig 

med børn og unge. 

Gildets medlemmer støtter og deltager 

i Dansk Flygtningehjælps Landsind-

samling og er med til at støtte ulands-

arbejdet i bl.a. Afrika. 

Derudover har Hammelgildet et SOS-

fadderskab i Litauen og en gang årligt 

uddeler vi en donation til humanitært 

arbejde i nærområdet. 

Hammelgildet ejer og driver Spejder-

Centret ”Engedal”. Det udlejes til og  



benyttes af de to spejderkorps i Hammel, 

nemlig KFUM og DDS spejderne. 

Engedalen er også 

udgangspunkt for et 

årligt spejderløb ar-

rangeret af Gildet. 

Gildet har ligeledes 

hvert år en pølse-

vogn på Hammel Hestemarked, hvor 

overskuddet netop anvendes til spejder– 

og humanitært arbejde. 

Vi støtter desuden de lokale spejdere ved 

forskellige arrangementer. 

Af andre aktiviteter kan nævnes Fredsly-

set, der kommer fra 

fødselsgrotten i Betle-

hem, og bringes af gil-

debrødre rundt i landet 

før 1. søndag i advent. 

Det sker med spejder-

nes hjælp til kirker, plejehjem m.m. 

Der findes i gilderegi på landsplan 5 for-

skellige naturlaug, hvor der er mulighed 

for at komme rundt i den 

danske natur.  

 

 



 

 

Du kan læse meget mere om  

Sct. Georgs Gilderne  

på hjemmesiden 

http://sct-georg.dk 

 

 

Og du kan læse mere om Hammel-

gildet på vores hjemmeside 

www.sctgeorg-hammel.dk 

hvor du også finder en Netudgave 

af vores eget blad GammelUglen, 

som udkommer 6 gange om året  

 



info@sctgeorg-hammel.dk 

SpejderCenter Engedal 

Møllevangen 4 

SCT. GEORGS GILDET 

Har du været spejder eller spejderfor-

ælder eller sympatiserer du med spej-

derbevægelsens grund-idé så er et 

medlemskabet af gildebevægelsen det 

sted, hvor du møder mennesker med 

samme holdning. 

Kontakt os og hør nærmere 

- vi er ikke længere væk end en mail 


