
Sct. Georgsdag 2014 

 

Igen i år inviterer Egenskvarter til fælles Sct. Georgsmarch i Kolding. Vi samler De 
Grønne Pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, FDF og KFUM spejderne i Kolding til 
for at fejre Sct georgsdag den 23 april. I år har vi valgt at lave et sct Georgs 
mærke for engens kvarter for alle deltager i denne dag. 

Sidste år var det en gentagelse, i år er det en tradition, som vi håber at kunne 
gentage mange år frem. 

Nu har du muligheden for at møde andre spejdere og FDF’er fra andre korps/forbund, 
måske fra første gang, måske nogen du ikke har set siden den fælles sommerlejr i 
2012. 

Uanset glæder vi os til at se netop dig, så få uniformen på, fat standerne, snør 
støvlerne og grib chancen til at få luftet fanerne. Arrangement er for alle 
aldersgrupper og jo flere vi er desto sjovere.  

Vi starter fælles fra Kolding bibliotekets sydlig indgang. 

Vi vil bevæge os igennem koldings gågadesystemet og ender oppe på koldinghus. 

På koldinghus vi vil hører sagnet om sct georg og spejdernes vil aflægge spejderløftet 
og FDF aflægger væbnerløftet. Bagefter vil der være en fælles aktivitet og en pølse 
med brød, samt en sodavand til at stille den værste sult og tørst.  

Forældre er velkommen til at følge med i optoget og overvære arrangement.  

Vi starter kl 17:00, og forventer at være færdig omkring kl 18:30 ved koldinghus. 
Prisen vil være 25 kr pr spejder for pølse og brød, samt en sodavand, samt et Sct 
Georgs mærke for engens kvarter. 

Tilmelding og betaling skal ske til din leder seneste den 20 april 2014.  

Marchen er arrangeret af Kvarterudvalget i ”Engens kvarter” som består af en 
repræsentant for hvert af de fire korps/forbund og har til formål til at koordinere og 
øget samarbejde mellem af korps og forbund i Kolding kommune. 

 

Vi ses! 

Kvarters udvalget ”Engens kvarter” 


