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Sct. Georgs Gilderne er en organisation af tidligere spejdere eller spejdervenner.
Vi aflægger løfte om at holde gildeloven og hjælpe andre og kæmpe for det, der er ret
og rigtigt.
Vort motto ”Engang spejder, altid spejder” er afløst af ”Spejderideen for voksne”
Gildebevægelsen startede i Danmark i 1933 og har spredt sig ud over verden.
I dag er der gildebrødre i 60 lande.
Målet er, at mange flere får lyst til at være med i gildebevægelsen.
Stadsgildet
Vi er 5 Sct. Georgs Gilder i Kolding, som
hver er en selvstændig enhed.
Der er 3 mands gilder, 1 blandet gilde
samt 1 kvinde gilde.
Stadsgildet udgiver bladet Information
og Debat og administrerer Gildehuset og
Frydenborglejren.

Gildehuset på Fynsvej 73, Kolding
Gildehuset er samlingstedet, hvor hvert
gilde har sin faste månedlige mødeaften
udover eventuelle fællesarrangementer.
At mødes i mindre grupper indgår også i
gildelivet. Dette foregår såvel i Gildehuset som i private hjem.

Frydenborg Lejren
Smukt beliggende på Stenderup
halvøen lige ned til Lillebælt ligger
Frydenborg Lejren.
Lejren ejes af Kolding Gilderne, der
på flere måder lader lejren indgå i
det lokale hjælpearbejde.

Gildearbejdet og formål
Gildernes arbejde er et fælleskab for
voksne, der fortsat ønsker at leve efter
spejderidealerne.

Gildet
Hvert gilde ledes af en ledelsesgruppe
bestående af en gildemester samt gildekansler og gildeskatmester, en skriver og
to herolder.
Gildets medlemmer er opdelt i en række
grupper, der kan sammenlignes med
spejderlivets patruljer.
Grupperne forestår ofte på skift den
praktiske tilrettelæggelse af gildets møder i samarbejde med ledelsen.

Gildebrødres personlige udvikling
Gildebrødres hensigt er blandt andet at
støtte og udfordre hinanden og leve et
fornuftigt liv med respekt for hinandes
tanker og holdninger. Dette gøres bl.a.
på de månedlige gildemøder, hvoraf nogle kaldes gildehaller. Disse gennemføres
i en højtidelig form ved brug af ritualer.
Gildebrødrene er også aktive inden for
interessegrupper og opbygning af sociale netværk.

Sct. Georgs Gilderne i Kolding
Fredslyset
Fredslyset kommer fra
fødselsgrotten i Bethlehem.
Lyset bringes før 1. søndag i
advent med spejdernes hjælp
rundt i landet til kirker, plejehjem m.m.

Kolding Gildernes - Hjælpekomité
”at gøre livet gladere og lysere for andre” hedder det i et af
gildelovens krav til en gildebror. Det er en væsentlig årsag til,
at Kolding Gildernes humanitære arbejde og udadvendte aktiviteter har mange sider.
En væsentlig opgave er baseret på at yde hjælp og støtte til det
frivillige ungdoms- og spejderarbejde, der udføres på Kolding
egnen.
Herudover udføres der et stort
og omfattende
hjælpearbejde
rettet mod grupper eller personer
i nød i Kolding
Kommune.

Koldinghus - Sct. Georgs Gilderne i Kolding.
Sct. Georgs aften den 23. april
mødes gilderne til festaften på
Koldinghus,og her bekræfter vi
vort gildeløfte.

Sct. Georgs
Gilderne
i Kolding
KOLDING
STATDSGILDE
Fynsvej 73
6000 Kolding

sgm@sctgeorgsgilderne.dk

www.sctgeorgsgilderne.dk

Tryk og layout
ABCprint, 2143 4601
cs@abcprint.dk

