KVERNMOEN
vårt eget leirsted
Stedet er svært godt egnet for små og
store leire. Den ligger i Aremark i
Østfold.
Her er muligheter for den gode leir
med bade-, padle- og fiskemuligheter
og med spennende villmark rett
utenfor teltveggen. Nå er det også
satt opp et klatretårn.
Med kort vei til Sverige er det enkelt
å ta en dagstur til f.eks. Strømstad
eller Bengtsfors.
Kvernmoen egner seg spesielt godt
for tropps- og kretsleire. Området er
på ca. 40 daa med plass til opptil 500
leirdeltagere.
For flere opplysninger se sggn.no

Hvordan finner du oss?
Ønsker du mer informasjon om
gildebevegelsen eller vil du kanskje
besøke et lokalt gilde for å ta et
prøvemøte? Kontakt oss gjerne. Vi
hjelper deg videre:
St. Georgs Gildene i Norge
Telefon: 22 20 16 95
E-post: post@sggn.no
Besøksadresse: St. Olavs gate 25,
c/o Norges speiderforbund, Oslo
Postadresse:
Postboks 6840 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Mer informasjon på nettsiden vår
sggn.no, blant annet oversikt over
lokale gilder og kontaktpersoner.

BLI MED I ET
ST. GEORGS GILDE!

Speidertiden fortsetter…

BLÅ PÅ LEIR!

Her kan du bli med på landsleir,
krets-/korpsleir i en gildetropp og
Flere av dagens gilder er dannet med samtidig gjøre en innsats for speidere.
utgangspunkt i en lokal speidergruppe For eksempel ved å hjelpe til med vårt
og mens andre er helt uavhengige.
«Hotelt».
Felles så er gildene et tilbud til alle
som er interessert, uansett om du har
vært speider eller ikke.
eller kanskje det er nå den begynner!

Vi er en bevegelse for voksne både
med og uten speiderbakgrunn.
Sammen er vi en del av et
internasjonalt fellesskap som bygger
på de samme verdier som
speiderbevegelsen. Vårt mål er å
arbeide for speidersaken både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.
Betegnelsen «gilde» stammer fra
middelalderen og ble brukt om
sammenslutninger til gjensidig hjelp
og beskyttelse, dannet av mennesker
med felles interesse.
Vi er tidligere speidere og
speiderledere. Andre voksne som vil
støtte opp om speiderbevegelsen og
som søker positivt fellesskap rundt
speideridealene.
De lokale St. Georgs Gildene består
av fra 10 til 50 medlemmer som
møtes jevnlig til møte eller tur.
Hyppigheten bestemmer
medlemmene selv. Vennskap og
fellesskap er ord som oftest blir brukt
når en skal beskrive gildearbeidet.
Arbeidsform og program varierer fra
gilde til gilde, men det er mange felles
grunntrekk:



Skape fellesskap som gir
medlemmene et solid nettverk.



Arrangerer medlemsmøter og
turer med variert innhold.



Støtter speiderarbeidet på
forskjellige måtet.



Deltar i lokale, regionale,
nasjonale og internasjonale
arrangement.

Finne du ikke et gilde som passer for
deg? Gjør som mange andre: Start et
nytt St. Georgs Gilde. Vi vil forsøke å
hjelpe deg.

MER OM OSS
Vi samarbeider med
speiderforbundene for å spre

FREDSLYSET FRA
BETLEHEM
i ukene før jul som en markering for
fred mellom nasjoner og
enkeltmennesker.
St. Georgs Gildene is a National
Scout and Guide Fellowships and
member of International Scout and
Guide Fellowship (ISGF).
The ISGF provides a framework for
the ethos of Scouting & Guiding to
continue in adult life for those who
are unable to undertake leadership
in the youth organisation due to
work, family or other commitments
or advancing age.
The ISGF has partnership with
WAGGGS and WOSM.

St. Georgs Gildene har eget
medlemsblad som kommer fire
ganger i året. Her forteller gildene
om sine aktiviteter.
På hjemmesiden sggn.no finnes
mer informasjon. Blant annet
oversikt over lokale gilder og
kontaktpersoner.
Gildene er også på Facebook.

