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SAMMEN STØTTER
VI SPEIDERSAKEN

LEDER

DET ER VÅR
Jeg vet i hvert fall at jeg skal ut å kose meg langs landeveien
på min nye motorsykkel. Den gode følelsen av å mestre fyller
meg hvert eneste år og den gir mot og styrke til å ta fatt på
andre krevende oppgaver i livet.

Nå går vi mot en ny vår og sommer
med de mulighetene det fører med
seg. Jeg vet i hvert fall at jeg skal ut å
kose meg langs landeveien på min nye
motorsykkel. Noen av de fineste
vårturene går gjennom indre Vestfold
med hullete og humpete veier så jeg
må være ekstra forsiktig og
oppmerksom. Men den gode følelsen
av å mestre fyller meg hvert eneste år.
Den gir mot og styrke til å ta fatt på
andre krevende oppgaver i livet.
Klarer jeg dette så klarer jeg nok de
andre oppgavene som står i kø.
Denne fristunden helt for meg selv i
en lukket boble inne i hjelmen, gir
meg tid til å rydde opp i hodet.
Akkurat som pc'n min som trenger og
«defragmenteres» med jevne
mellomrom for å holde orden på alle
filene, så trenger også hodet tid til å
sortere tanker og følelser så de henger
bedre sammen. Jeg håper at flere enn
meg tar seg fri fra alle forventninger
og forpliktelser og bare nyter våren i
sitt eget selskap. Det gir fornyede
krefter og skjerper sansene så det blir
lettere å være mer åpen for våre
medmenneskers behov.
På turen passerer jeg gjødselstinkende
jorder, nyutsprungne
grøftekantblomster og den gode
lukten av vår i skogbunnen. Jeg
merker at alle «burde ha gjort»
tankene forsvinner litt i bakgrunnen
og det blir mulig å grunne litt på mer
filosofiske spørsmål. Det som har
ligget litt i bakhodet den siste tiden og
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som jeg trenger å finne litt mer ut av
er: HVA ER GILDEÅNDEN?
Med snart 50 års speidererfaring tror
jeg at jeg har fått tak i noe jeg tror må
være «speiderånden», men er ikke helt
sikker på om det er det samme. Det er
heller ikke noe lettere å forklare. Jeg
vet hvordan det kjennes inne i meg.
En stor sammensatt følelse som er
forskjellig fra alt annet.

Er dette alt? Kan alle disse «store»
følelsene samlet bli til Gildeånden
også? Eller inneholder den noe mer
som kanskje handler om samlet
livserfaring også?
Og hva med alle Gildevenner som
ikke har speidererfaring? Gildeånden
er jo sterk og levende hos dem også.
Er det sånn at vi skaper dette sammen
uansett bakgrunn?

«GILDEÅNDEN? Jeg tror jeg har fått
tak i noe jeg tror må være
«speiderånden», men er ikke helt
sikker på om det er det samme.
Hvis jeg prøver å dele det opp i
mindre biter kjenner jeg på:
VENNSKAP på tvers av generasjoner,
politiske grunnholdninger,
samfunnslag, yrke, utdanningsnivå
FELLESSKAP som bygger på mange
døgn sammen i stillhet og i storm.
LOJALITET til speidersaken og
hverandre.
Men det må da være noe mer?
YDMYKHET kanskje og
TAKKNEMMELIGHET for å ha fått lov
til å være en del av dette gjennom
nesten hele livet?
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Dette er et forsøk på å beskrive mitt
forhold til Gildeånden. Jeg tror
kanskje vi alle har vårt eget forhold til
dette, preget at de opplevelser vi har
hatt på veien gjennom livet.
Hvis noen av dere Gildevenner har
kommet lenger i å finne ut av dette vil
jeg sette stor pris på om dere vil dele
det med oss andre. Jeg tror nemlig det
er flere enn meg som strever litt med
dette.

SAMLINGER PÅ SANNER

Tradisjonen tro blir det
Gildemestermøte på Sanner
Hotell til høsten, nærmere
bestemt lørdag 22. til
søndag 23. september.
Nytt av året er at det skal
være en egen samling for
distriktsgildemestrene
fredag 21. til lørdag 22.
september.
Ett av temaene på Sanner blir
speideridealene. Lørdag ettermiddag
blir det en panelsamtale om dette med
representanter for Norges
speiderforbund, KFUK-KFUM

speiderne og St Georgs Gildene etter
en innledning ved filosof Henrik Syse.
Landsgildeledelsen har oppnevnt en
arbeidsgruppe som jobber med et
studieopplegg om Baden Powell og
speiderverdiene. Opplegget blir
presentert på Sanner.
Landsgildeledelsen har mottatt ønsker
om program for St. Georgs Gildene.
På gildemestermøtet blir det innslag
om programarbeid i speiderforbundene og Landsgildeledelsen vil
legge frem en skisse for videre
programarbeid i St. Georgs Gildene.
Landsgildeledelsen har bestemt at det
i år skal satses ekstra midler for å få
flest mulig distriktsgildemestere med

Henrik Syse er filosof, forfatter og
forsker med en imponerende CV. Han
jobber i dag som seniorforsker ved PRIO
(Institutt for fredsforskning).
Faglig er Syse spesielt opptatt av
moralfilosofi. Forholdet mellom
naturretten, religiøse perspektiver og
menneskerettigheter var tema for hans
doktoravhandling.

Henrik Syse

Syse ble tildelt Bibelprisen 2011 av Det
norske Bibelselskap for sin innsats med
å fremheve bibelske verdier i
samfunnsdebatten i det offentlige rom og
for sitt entusiastiske engasjement for
søndagsskolen.
I begrunnelsen for prisutdelingen heter
det blant annet at Syse gjennom sitt
engasjement som søndagsskolelærer

på denne samlingen. Det betyr at
distriktsgildemestrene kan søke
landsgildeledelsen om å få dekket
utgifter til deltakelse. Fristen for å
søke om støtte er allerede 1.mai.
Distriktsgildemestermøtet er tenkt
som en vitamininnsprøytning, og
distriktsgildemestrene får med seg et
konkret opplegg de kan bruke i eget
distrikt.
Påmeldingsskjemaet er sendt ut til
gildemestrene og distriktsgildemestrene, men det står ikke
spørsmål om man har spesielle behov
m.h.t. mat. En oppdatert versjon av
skjemaet finnes på side 17 og gildenes
hjemmeside sggn.no.

demonstrerer hvordan Bibelens
fortellinger og barns bilder av Gud får
betydning for deres opplevelse av sin
egen verdi, og preger deres holdninger
og etiske standpunkter senere i livet.
– Som søndagsskolelærer opplever jeg
et privilegium i det å formidle til et
publikum som ofte ikke kjenner
bibelfortellingene fra før. De fleste av
oss voksne har hørt juleevangeliet eller
lidelseshistorien i påsken svært mange
ganger. Men blant barna i søndagsskolen, med en gjennomsnittsalder på
fem år, er dette gjerne nye fortellinger.
Barnas forundring og nysgjerrighet gir
en egenartet dimensjon til det å være
formidler, sa Syse i sin takketale til
Bibelselskapet.
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DISTRIKTENE

GJENVALG I DU ØSTFOLD
Gildene besluttet å utveksle terminlistene sine
Tekst og foto: FINN SAUGESTAD

Distriktsutvalget for St.
Georgs gildene i Østfold
holdt sitt årsmøte på
speiderhuset i Fredrikstad
torsdag 26. januar med et
tredvetalls gildevenner til
stede, og med 4.
Fredrikstad St. Georgs
Gilde som vertskap og
teknisk arrangør. Etter
velkomst av Tordis Silju
Hansen og tradisjonell
lysåpning ved DU-styret ble
Inger Lise Echoldt valgt til
møteleder og Ragnar
Johansen til referent.
Verken årsberetning eller
regnskap foranlediget
bemerkninger og ble
vedtatt med akklamasjon.

Av fylkets ti gilder var åtte
representert på årsmøtet, og
gjennomgangen av beretningene
vitnet om aktiv innsats og stor fantasi
i mange av gildene. Møte om
slektsforskning, støtte til fadderbarn i
Gambia, sopptur i Svinndalskogen,
«livet i vårskogen» og julebakstmøte
var temaer som ga ideer og impulser
andre gilders møteopplegg. Varnagildet hadde påtatt seg vedlikehold og
drift av speiderhuset på Vaskeberget i
Rygge, mens 3. Fredrikstad hadde satt
seg fore å bidra til mest mulig
informasjonsstoff til den nyopprettede
Speiderbasen på internett, som også
øvrige gilder ble oppfordret til å bruke
aktivt. Når det gjaldt Mossegildene var
det Landsgildetinget på Jeløy i mai
som hadde preget mesteparten av
virksomheten i fjor.
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I det gjenvalgte DU-styret i Østfold sitter fra venstre Karl-Edv. Thalberg, Våler, DGM Inger Lise
Echoldt, Moss, Berit Holvik, Fredrikstad, og Ragnar Johansen, Moss.

Kvernmodagen blir i år søndag 3. juni
med 1. Smaalenene som teknisk
arrangør, mens 1. Halden får ansvaret
for felles markering av
Fellowshipdagen 28. oktober. Et
forslag fra 1. Våler St.Georgsgilde om
utveksling av terminlister med
program for møter og turer innen
gildene i Østfold vakte begeistring og
fikk enstemmig tilslutning.
Valgkomiteen hadde gjort et utmerket
forarbeid og det ble gjenvalg over hele
linjen. Distriktsutvalgets styre har
følgende sammensetning for 2012:
Distriktsgildemester:
Inger Lise Echoldt, 1. Moss
Distriktssekretær:
Ragnar Johansen, 2. Moss
Distriktskasserer:
Berit Holvik, 3. Fr.stad
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Styremedlem:
Ellen Tørklepp, 2. Moss
Varamedlem:
Karl-Edv. Thalberg, 1. Våle
Valgkomite:
Karl-Edv. Thalberg, 1. Våler
Jon Gunnar Olsen, 1. Smaalenene
Revisor:
Bodil Bjørnstad, 3. Fr.stad (gjv.)
Etter deilig servering av kaffe og
rundstykker, og utlodning hvor
overskuddet ble besluttet overført til
St. Georgs fondet, kåserte
distriktsgildemester Inger Lise
tankevekkende om «livssteinene» og
våre prioriteringer av viktige og
mindre viktige saker på livsveien vår.
Møtet ble avsluttet med lysslukking og
Speiderbønn.

10-ÅRS JUBILEUM

Bakerst fra venstre: Lovise Hansen, Torunn Flæsen, Gerd Kamfjord, Eva Nygård, Åse Flaat, Stein Elvenes, Anne Helgesen, Alan Bell,
Margaret Fagerbakk. Foran: Alida Eliassen, Evelyn Nilsen, Signe Orvin.

1. Salten St. Georgs Gilde feiret sitt 10-års
jubileum den 22. oktober 2011.
Festmiddagen ble holdt om bord på det tidligere
hurtigruteskip MS Gamle Salten i Bodø havn. Avtroppende
Gildemester Anne Helgesen leste opp et selvskrevet
sammendrag av 1. Saltens historie, siden oppstarten den 20.
oktober 2001. Underholdingen inkludert sang og
opplesning av nordnorsk poesi. Kvelden var en stor
suksess.
Det var Lovise Hansen som tok initiativ til dannelsen av 1.
Salten i 2001 og, under hennes ledelse, stod 1. Salten som
arrangør for Nordisk-Baltisk Treff i Bodø i 2006. For
hennes innsats ble Lovise takket spesielt, med overrekkelse
av blomster bukett.
Tiltross for stor geografisk spredning er det god
oppslutning til Gildets lørdagsmøter. Blant aktivitetene i
2011, var høydepunktene vertskap for 37 speidere fra Hong
Kong i august og deltagelsen av ni personer fra 1. Salten på
Distriktstreffet i Steinkjer i september.
SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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1. Porsgrunn St. Georgs Gilde –

ARRANGØR AV LANDSGILDETINGET 2013
Tekst: Bjørn Slettene

< Fornøyde gildemedlemmer på kanotur

fremheves som svært viktig i
gildesammenheng. Helt fra starten har
det vært praktisert å avslutte møtene
med speiderbønnen.
ARBEIDSGRUPPER

Gildet i Porsgrunn feiret
nettopp 50 år og har
kontinuerlig drift siden
starten. Flere av de første
medlemmene er fortsatt
aktive, og gildet har nå
passert 50 medlemmer. Da
gildet i 2011 ble oppfordret
til å arrangere tinget i 2013,
fant vi det naturlig å takke
for tilliten og brette opp
ermene. Selv om vi også
tidligere har vært med å
arrangere, er det første
gangen vi har ansvaret selv.
Vi kommer til å holde
temaet Landsgildeting
varmt i tiden som kommer
og vil synes i St. Georg fram
mot tinget.
STARTET 1960

Ideen om å starte et gilde her i
området oppstod i anledning
1. Herøya speidertropps 25 års
jubileum i 1960.
Det første møtet ble avholdt i
Speidersalen i Herøya kirke 1960 med
19 fremmøtte. Det ble bestemt å
danne et fellesgilde med basis på
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Herøya. Hovedoppgaven skulle være å
støtte speiderarbeidet. Gildets første
navn var da 1. St. Georgs Gilde på
Herøya.
NYTT NAVN 1981

Til årsmøtet i februar 1981 forelå
forslag fra Gildeledelsen om
navneendring. Overensstemmende
med beslutning på Landsgildetinget
1995 er det offisielle navnet nå 1.
Porsgrunn St. Georgs Gilde.
I årenes løp har medlemstallene
variert opp til dagens antall som er 52.
I flere år har vi faktisk vært landets
største gilde. Det har vært lite frafall i
årenes løp; noen har vært med helt fra
starten. I løpet av 50 år har det vært
14 gildemestere, noen i flere perioder.
For tiden ledes vi av gildets tredje
kvinnelige gildemester.
Med variert program på møtene har vi
alltid følt at kvelden på gildet har gitt
oss noe, og vi har kommet beriket
hjem. Med få unntakelser har
hovedposten på møtene vært et
foredrag eller kåseri. som har tatt for
seg et vidt spekter av innhold, alt fra
natur til samfunnsliv, sosialpolitikk og
kulturhistorie.
Møtene har ellers fulgt vanlig
«gildeoppskrift» med 5 minutter St.
Georg som fast post, vekslende
konkurranser og mye sang. Særlig det
siste sveiser oss sammen og må
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Gildeledelsen hadde lenge ansvaret
for møtearrangementene. Fra 1981 er
det opprettet arbeidsgrupper som
skulle ha ansvaret for en del av
møteopplegget. For tiden er det fem
arbeidsgrupper, ledet av hvert sitt
medlem fra styret. Gruppene tar seg
av det meste av møteopplegget samt
bevertningen. Arbeidsgruppene
sammensettes for et år ad gangen,
men det gjøres et godt arbeid for å
veksle på medlemmene i
arbeidsgruppene fra år til år, slik at
man alltid får anledning til å bli bedre
kjent med «nye» medlemmer.
Utallige turer i årenes løp har vært
med på å styrke vennskap og samhold
i gildet vårt. Kontakt med andre
norske gilder har vært nyttig og gitt
glede for et større fellesskap.
Dessuten har 1. Porsgrunn St. Georgs
Gilde et vennskapsgilde i Danmark, 3.
Sct. Georgs Gilde i Silkeborg. Vårt
gilde har alltid hatt kontakt og
samarbeid med våre gildenaboer, selv
om det kan ha variert noe i intensitet.
Sydover mot Danmark er kontakten
på den annen side meget fast etablert,
og vi må satse på å holde den ved like
i årene som kommer.
STØTTE TIL SPEIDERARBEIDET

Støtte til speiderarbeidet ble fastslått
som gildets hovedoppgave allerede
ved dannelsen. Arbeidet med hyttene
er i høy grad en del av dette, men også
på andre måter har vi i årenes løp
forsøkt å bidra til å oppfylle
målsettingen, for eksempel med hjelp
ved troppskonkurranser, skidager,
kretskonkurranser for småspeidere og
stille med postmannskap ved
arrangementer i forbindelse med St.
Georgs dagen. I tillegg ansvar for
ledermessen på kretsleir samt diverse

gjøremål på andre leire. Det er fra tid
til annen mottatt søknader fra
speidergruppene om støtte til
forskjellige formål. Disse er
imøtekommet så langt mulig.
HJELPE ANDRE

Gjennom mange år er det blitt
arrangert turer for eldre på sykehjem,
noe som synes å ha vært av stor verdi
for deltagerne. Turmålene har vært
varierte med underholdning og
aktiviteter til glede for de som ikke så
ofte kommer seg på tur på egenhånd.
Turene med eldre har ebbet ut, blant
annet som følge av at beboerne på
sykehjemmene nå er vesentlig
skrøpeligere enn før.
Gildene kan jo i mange henseender
betraktes som en del av den totale
speiderbevegelsen. Det er derfor
selvsagt at også praktiske gjøremål
inngår i aktivitetsprogrammene.
Målsettingen i vårt gilde har alltid vært
å «hjelpe andre» i sann speiderånd. I
tillegg til de konkrete resultatene av
arbeidsinnsatsen, gir dugnad
fellesskapsfølelse, og deltakerne får
anledning til å bli ekstra godt kjent
med hverandre. Den mest omfattende
dugnadsinnsatsen gjennom alle år har
vært knyttet til hyttene. I tillegg til å
være tilholdssted for speiderne,

Besøk på Kvernmoendagen 2002

representerer også hyttene et fast
punkt i gildets tilværelse og er flittig i
bruk til våre møter i sommerhalvåret.
En annen dugnadsinnsats har vært å
delta med skogplanting, noe som også
har gitt kjærkomne kroner til
gildekassen.
VENNETJENESTEN

I gildet har vi en vennetjeneste som vi
kaller «håndsrekning». Det vil si: Hvis
ett av medlemmene har behov for litt
hjelp i et knipetak, kan kanskje en
annen i gildet være behjelpelig.

Gildets diverse jubileer har vært
høytidelig markert gjennom alle år, til
sist kan nevnes 50-årsjubileet i 2010.
Grunnlaget for all aktivitet i et gilde er
Gildeidealene. Ingen greier vel fullt ut
å leve opp til disse. Vi kan vel
imidlertid si at vi er et stykke på vei
gjennom de første 50 årene. La oss
satse på enda bedre resultat i de neste!
Kilde: «50-årsberetningen» forfattet av Knut
Andreassen

Dansk – norsk forbrødring: 3. Silkeborg på besøk
SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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FRA NETTSIDEN:

Forny ditt speiderløfte!
Teskst: Gunilla Engvall, S:t Georgs Scoutgillen i Sverige

På St. Georgsdagen minner speidere og gildemedlemmer seg selv
om løftet og speiderloven.
St. George ble valgt av BP, til å være foreningens høye beskytter. I
håndboken "Scouting for Boys", fortalte Baden-Powell at ridderne av
det runde bord hadde adoptert St. George som beskytteren deres
fordi han var den eneste av alle de hellige som hadde vært en rytter.

På Verdens Jamboreen 2012 i Sverige,
fornyet alle deltakerne sitt speiderløfte
under avslutningsseremonien. Dette
ble et høytidelig og minneverdig
øyeblikk for mer enn 40 000 speidere.
Solidaritet, arbeid for en mer fredelig
jord og viljen til å endre lå i luften.
Hver og en avla sitt løfte på sitt eget
språk. Det gjorde det enda mer tydelig
at her og nå, lover jeg å adlyde
speiderloven etter min beste evne og
at jeg er en som ønsker å delta i
arbeidet med å bygge en mer fredelig
verden - i min egen del av verden.
Jeg er nå tilbake til mitt fedreland, til
mine vanlige dager, hvor jeg vil dele
mine erfaringer fra Jamboreen.
Snart har det gått et år siden
Jamboreen var den store opplevelsen.
Hva er igjen fra alle inntrykk? Mange
lykkelige øyeblikk, svært mange nye
opplevelser, men også muligheter til
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refleksjoner og stolthet med
utgangspunkt fra bilder og kontakter
med speidere og fra venner.
Vi, de voksne speiderne, feirer også
St Georgsdagen, en dag av solidaritet
innenfor den verdensomspennende
speiderbevegelsen. Disse feiringer bør
ha et punkt i programmet for å fornye
vårt speiderløfte! Vi hører sammen,
unge og gamle, nye gildemedlemmer
og de med et langvarig medlemskap.
Vi er forent av vår speiderlov og løfte.
Vi fornyer vårt løfte i vårt eget språk,
og jeg avlegger MITT EGET løfte!
Og når vi uttrykker vår motto – En
gang speider – Alltid en speide –
fastslår jeg igjen at det er jeg selv som
tar del i speiderverdiene, de som må
etterleves, nå og for alltid.

ST. GEORGSDAGEN

St. Georgs budskapet 2012

Drager som drepes.
Troll som sprekker.
Tekst: Speidersjef Solveig Schytz og landssjef Atle Aas

LEGENDEN

På St. Georgsdagen minnes vi
legenden om den modige ridderen
Georg som red ut mot den farlige
dragen, drepte den, og på den måten
reddet både prinsessen og hele
landsbyen hennes fra den visse død.
Det har blitt skrevet og snakket mye
om helten Georg som nedkjempet
dragen. Speiderne har valgt han til sitt
forbilde og minnes han 23. april hvert
år.
DRAGEN

Det er skrevet mye mindre om
dragen. Dragen i eventyret er den
truende, skumle, den grådige;
skapningen som sprer frykt. Barn og
voksne måtte passe seg . Dragen
stjeler det som er blankt og verdifullt
og samler seg store skatter. I dype
huler vokter den skattene gjennom
århundrer. Dragen dreper den som
kommer i dens vei, med sin giftige
pust og farlige ild.
Drager lever i historier og eventyr.
Betyr den noe i det virkelige liv?
I eventyrenes og leirbålenes tid var det
mange ting menneskene ikke forstod.
Mennesker var redd kriger,
naturfenomen, naturkatastrofer.
Eventyrene skapte trygghet og mening
og ga forklaringer på det uforståelige.
Det uforståelige og kanskje unevnelige
ble gjort om til tusser, troll, drager
eller det underjordiske. Eventyrene
forklarte og ga håp. Noen mennesker
kunne kontrollere disse
ukontrollerbare skapningene. Trollene
var det ofte Espen Askeladd som
gjorde ende på (og fikk store
rikdommer hjem til ei lita stue),
dragene måtte det en ridder til for å
drepe. Eller , trollene sprakk når de
kom ut i sola.

HAR VI DRAGER I VÅR TID?

I dag kan vi forklare mye av det som
var uforståelig for våre forfedre.
Likevel har vi mange ting vi kan være
redde for. Noen har det vanskelig i
livet. Noen har opplevelser de ikke tør
fortelle om. Det skjer vonde ting vi
ikke kan forstå. I disse dager pågår
rettsaken etter den dramatiske 22. juli i
fjor. En person stilles til ansvar for
grusomme og uforståelige handlinger.
Klimaet er truet av global
oppvarming, vi får mer ekstremvær og
trues stadig av naturkatastrofer. Til
tross for all vår kunnskap om hvordan
tingene henger sammen så lever
mange mennesker i verden i
fattigdom.
HVORDAN KAN VI BESKYTTE OSS
MOT SLIKE DRAGER?

Noen drager kan vi beskytte oss mot
ved å være bevisst måten vi lever på.
Som speidere skal vi arbeide for
mindre forurensning og mer
rettferdighet i verden. Det krever
kunnskap og det krever handling.
Noen drager kan drepes ved å snakke:
Er vi redd for noe, eller har hatt
vonde opplevelser, hjelper det å
snakke om det. Mamma, pappa, en

speiderleder, noen på skolen,
helsesøster. Det skumle som er delt,
er mindre skummelt. Klumpen i
magen blir mindre når noen har hørt
om den. Det som ikke kan snakkes
om, som likevel blir fortalt, er ikke
lenger noe som ikke kan snakkes om.
Å VÆRE MODIG

Vi som er speidere i dag, over hele
verden, vi kan også drepe drager slik
St. Georg gjorde. Å kjempe mot
drager handler om å være modig :
Modige nok til å ta tak i
miljøutfordringene, - så handlingene
og holdningen e våre kan bidra til en
bedre verden.
Modige nok til å kjempe for at
mennesker som lever i fattigdom skal
få et bedre liv.
Modige nok til å jobbe for åpenhet,
enten det gjelder de vanskelige
samtalene med en venn, eller det
gjelder landet ditt.
Det handler om speiderloven: Som
speidere skal vi være en god venn,
verne om naturen og arbeide for fred
og forståelse mellom mennesker.
SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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Katniss:
fremtidens speiderpike?
Tekst: Ivan Chetwynd

«Du føler deg frem i stummende
mørke, mistenksom over for hver
buske og klippe, med alle sansene
skjerpet – øyne, ører, nese – for å
kunne få et glimt, en lyd, en lukt av
fienden. Du kryper videre, så flat på
bakken som mulig; stanser et øyeblikk;
kryper videre, i en blanding av
blindebukk og gjemsel. Du er alene,
fullstendig avhengig av dine egne
speiderferdigheter for å orientere deg,
for din sikkerhet, ja, for å overleve…»
Slik skrev Baden-Powell da han var 76
år gammel og skulle fortelle om den
delen av livet sitt som tiltrakk ham
mest (Robert Baden-Powell, Playing the

Tegning av BP i «Scouting for Boys»

Game, red. Mario Sica, Pan 2007, side 28).

Katniss ville kunne kjenne seg igjen i
beskrivelsen – selv om hun ønsker å
glemme sine opplevelser fullstendig.

Hvem er Katniss? Hun er en 16-årig
jente, en av 24 ungdommer som
tvinges ut i en enorm arena med ett
enkelt oppdrag: å drepe hverandre.
Den siste som overlever, vinner. Og
alle de grusomme detaljer sendes
direkte på tv som underholdning for
de blaserte innbyggerne i landets
hovedstad.
Dette er utgangspunktet for
ungdommenes nyeste kultromaner,
Dødslekene. Handlingen finner sted
flere tiår inne i fremtiden i Panem,
det som en gang hadde vært Nord
-Amerika. Ungdomslitteraturen
har forlatt vampyrene. Nå er det
dystre fremtidsvisjoner som
gjelder – visjoner som kan
sammenlignes med George
Orwells 1984, Aldous Huxleys
Brave New World eller Knut
Faldbakkens Uår – for å nevne
noen av tidligere
generasjoners forsøk på å
skue inn i fremtiden.
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Det er selvfølgelig forskjeller på BPs
«blindebukk og gjemsel» og
dødslekene i Suzanne Collins’ roman.
Men Katniss’ kamp for å overleve
trenger mange av de samme
ferdighetene som BP måtte stole på
som speider, selv om både farer og
hjelpemidler bærer preg av fremtidens
teknologi – og forfatterens frodige
fantasi.
Forut for dødslekene hadde en
katastrofe ødelagt sivilisasjonen som
vi kjenner den. I dag er en slik
katastrofe ikke utenkelig. Kanskje våre
barn og barnebarn vil trenge speiding,
ikke som en fritidsaktivitet, men rett
og slett for å overleve? Eller for å
avverge at fremtiden blir like dyster
som litteraturen spår…
Mer om Baden-Powell og Katniss neste gang.
Om dagsaktuelle spørsmål belyst fra et
fortidsperspektiv og et fremtidsperspektiv.

TANKER I TIDEN

Å VÆRE EN PILEGRIM
Tekst: Ivan Chetwynd

Man kan reise kloden rundt og ikke
være en pilegrim. Man kan vandre et
par timer i Oslos gater og være en
pilegrim.
En turist reiser for å finne avspenning
og adspredelse. En pilegrim vandrer
for å finne seg selv – og for å finne
«liv fra kilder uten for oss selv», som
det heter i salmen.
Kildene uten for oss selv er knyttet til
personer som har levd eller hendelser
som her skjedd på bestemte steder.
Det kan være steder knyttet til
religionsstifternes liv – for eksempel
Jerusalem eller Mekka – eller gravene
til andre mennesker som man
betrakter som «hellige», rollemodeller,
noen som gir inspirasjon til å leve og
utvikle seg. Det kan være helgener,
eller til og med en musiker som Jim
Morrison, hvis grav i Paris er et
valfartssted for mange.

Pilegrimstradisjonen er en erkjennelse
av at mennesker er kropp, og at vi
lever i en fysisk verden og en historisk
sammenheng. Tro er ikke noe abstrakt
som oppstår eller daler ned i oss uten
ytre påvirkning eller konkrete
konsekvenser. Den angår hele oss og
slekten og kulturen som vi befinner
oss i og må leve vårt liv i.
Man taler noen ganger om livet som
en pilegrimsvandring. Problemet er at
et viktig ledd i pilegrimsvandringer har
vært å komme hjem igjen. Man sa om
middelalderens pilegrimer at de ikke
komme hjem uten å ha mistet minst
én fordom og fått minst én ny ide.
Målet med vandringen er ikke bare
stedet vi reiser til, men også
betydningen av reisen for vår
livsvandring videre når vi vender
tilbake til hverdagen i våre vante
omgivelser.
Norges fremste pilegrimsmål er
Nidarosdomen, gravkirken til Olav
den hellige. I middelalderen (da kirken
faktisk var hans gravplass) var
Nidaros kristenhetens nordligste
utpost. Pilegrimsledene til Nidaros har
blitt opparbeidet i løpet av de siste
tiårene og brukes av mange.

Turistfrimerke 2012

PILEGRIMSVANDRING — lørdag 9. juni
Gildene sentralt vil gjerne invitere
gildemedlemmer og -venner til å få en liten smak
av pilegrimstradisjonen:
En vandring langs den første delen av
pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros, nærmere
bestemt strekningen fra Mariakirkens ruiner til
Gamle Aker kirke.
Oppmøte ved ruinene i Sørenga lørdag 9. juni
kl. 13.00. Vandringen varer til ca 3 timer.

Påmelding er ikke nødvendig, men vi skal ta en
pause på en kafé underveis, så vi vil gjerne kunne gi beskjed om ca hvor mange som kommer.
Send en melding til post@sggn.no.

SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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SPEIDERMUSEET

Reddet fra glemselen

Heldigvis husket jeg at jeg en gang
som speider sang etter bilder vist fram
som filmstrips. Undersøkelser ble
foretatt og Trond Hoel hadde «Som
speidere vi moro har» liggende og
Harald B. Pettersen fant
«Annengraden den er ikke grei sann».
Begge sangene er nå lagt inn på en
CD som PowerPoint filer og som
enkeltbilder. Seriene stammer fra
1925, manuskriptet er ved Gabriel
Kielland og tegningene er laget av
Einar Halvorsen.
Ved «forsøk» på museet synes dagens
speidere dette var moro og sang med.
Og en CD er vel i dag noe lettere å
spille av enn med filmstrips på
speidersamlinger!
Med hilsen
Trond Walstad, Museumsbestyrer
PS. CD’n kan kjøpes på
Speidermuseet for kr 25 + porto

Norsk Speidermuseum gjør speiderhistorien levende
Besøk museet på www.speidermuseet.no
eller kom til Storgata 3 (4. etasje) i Oslo.
Museet er åpent tirsdag kl. 10-15 og ellers etter avtale.
*Telefon 22 42 29 85 (post@speidermuseet.no)
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SPEIDERMUSEET

Nytt spennende
speiderhistorisk skrift

Som nr 20 i rekken, kommer det tykkeste
speiderhistoriske skrift noen gang utgitt av
Speidermuseet. Heftet omhandler Norge og
WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl
Scouts). Her er det historier om alt fra WAGGGS'
tilblivelse i 1928, Our Chalet, til hvordan norske ledere
var med å starte speiding i Ukraina. Inger Sjønnesen,
en av redaktørene, forteller at de hadde interessant

stoff til et dobbelt så tykt hefte, og har måttet
begrense seg. Gjennom 48 sider får du lese om ulike
måter Norge har påvirket WAGGGS, og
WAGGGS har påvirket Norge. Det har blitt en
spennende samling av hva norske jenter har stått for
og utført i internasjonal sammenheng. Heftet er
sendt Speidermuseets venner, men kan og kjøpes på
museet.

Speiderhistorisk leksikon
Speiderhistorisk leksikon er startet for å ha et sentralt sted å samle ulike biter av norsk
speiderhistorie. Leksikonet er startet av Speidermuseet i anledning 100-årsjubileet for Speiding i
Norge i 2011. Leksikonet er bygget opp med wiki-teknologi og skal inneholde artikler om norsk
speiding. Norsk speidermuseum er vert for leksikonet. Alle som registrerer seg som brukere kan
være med å legge inn eller redigere leksikonet.

SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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NATUR

BUKKEBLAD
(Menyanthes trifoliata L.)
Tekst og foto: Olav B.

Til deg, du Hei og bleike Myr
med Bukkeblad,
der Hegre stig og Heilo flyr,
eg gjev mitt Kvad.

Innledningsdiktet i Arne Garborgs
Haugtussa er velkjent av mange. Men
kjenner du planten bukkeblad? Her
skal vi se litt nærmere på denne litt
spesielle planten i vår flora.
Bukkeblad vokser på våte steder som
myr, sump og vannkanter. Og ett lite
tips: Bukkebladbestander i låglandet
går du ikke ut i med lave sko, her er
det helst vadere som duger om du tør
gå uti. For her kan det være bunnløst!
Inntil 3-4 m i hvert fall. Ellers finner
vi bukkeblad over hele landet opp til
1200 m o.h.
Bukkeblad er den eneste viltvoksende
art i Norge i sin slekt og familie. Navnet menyanthes kommer fra det greske
ordet menyein som betyr åpning og
anthos som betyr blomst. Dette henspeiler på at enkeltblomstene i blomsterstanden åpner seg etter tur. Blomstene er hvite, men de røde knoppene
gjør at et bukkebladbestand gjerne ser
litt rosa ut på avstand. Trifoliata betyr
tre blader. Derfor har botanikere en
gang i tiden kalt bukkeblad Trifolium
(kløverslekten) som slektsnavn, selv
om planten ikke har noe slektskap
med kløverne.
I planteverden er det mange forskjellige løsninger for å unngå selvbestøvning. Det er mange løsninger, og vi
har i denne spalten vært innom flere:
Egne hann- og hunnblomster på samme plante, egne hann- og hunnplanter, plassering av støvbærere og griffel
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som regulerer mulighetene for bestøvning, forskjellig modningstid av støvbærere og arr. Her er naturen mangfoldig. Bukkeblad har valgt løsningen
som kalles heterostyli, dvs. at noen
individer har lang griffel og korte
støvbærere, mens andre har det omvendt. Normalt setter bukkeblad rikelig med frø, men så kan du finne hele
bestander uten frø i det hele tatt. Her
har det skjedd noe. Bukkeblad formerer seg også vegetativt med rotskudd.
Det kan bety at alle plantene i ett bestand kan utgjøre ett individ, slik at
det mangler planter med omvendt
forhold når det gjelder støvbærere og
griffel. Altså ingen bestøvning = ingen
frø.
Bukkeblad var en av de viktigste medisinplantene og har vært brukt til det
meste: Nervøsitet, blodrensing, brystsyke, kardialgi, gulsott, mark, vatersott
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og utslett pluss noen til. Planten er
bitter, og bitre planter har ofte vært
tillagt mange egenskaper i folkemedisinen. Den kan kanskje ha en viss
virkning som feberstiller og appetittvekker. I farmakopen var det tørkede
blader som ble brukt og da som veterinærmedisin. Det forhindrer likevel
ikke det faktum at bukkeblad har vært
brukt til å smaksette øl. Det var nok
de bitre stoffene som var ettertraktet
til dette.
Navnet bukkeblad har kanskje sammenheng med at geiter synes å sette
stor pris på planten, men dette er nok
litt usikkert. Planten har lokalt fått
navn som myrkløver (se over) eller
triblekkje (se over). På svensk kalles
den vattenklöver. De aller fleste lokalnavn i Norge har noe med geit i seg.
Men den er nå pen å se til i alle fall.
Og når den blomstrer, er det sommer!

LEDERKONFERANSE
PÅ EN VASKEEKTE HERREGÅRD

Mandater for de ulike komiteer og utvalg og tanker om
program var de viktigste
sakene.
10.-12.februar inviterte landsgildeledelsen representanter for komiteer
og utvalg til felles arbeidshelg. Vertskap for helgen var gildemedlemmene
Edel og Dag Noreborg. De åpnet dørene til herregården de har pusset opp
og fylt med spennende innhold, i
Åmotsfors i Sverige. Her var det hjerterom, spennende historie, god plass
til komitémøter og til og med eget
kapell. Mellom arbeidsøktene var det
tid for å utforske eiendommen og nyte
vinterlandskapet.
En av de viktigste sakene på programmet var å arbeide videre med mandatene for de ulike komiteene og utvalgene. Landsgildeledelsen har generelt
et ønske om en tydeligere «spissing»
av arbeidet, slik at vi arbeider sammen
mot de målene landsgildetinget har
uttrykt gjennom strategi og langtidsplan.
Informasjonsutvalget har overordnet
ansvar for oppfølgingen av profilmanualen vår, St. Georg, nettsiden vår,
Facebooksiden, oppdatering av aktivitetsplanen og det elektroniske nyhetsbrevet som vi starter med før sommeren i år.
Vi oppfordrer distriktene til å sende
beskjed til gildekontoret om arrange-

menter og alle til å sende stoff eller
tips til St. Georg.
Bladet vårt har fortsatt en redaksjonskomité med ansvar for å sette sammen innholdet av St. Georg. Komiteens adresse er gildekontoret.
Internasjonalt utvalg er involvert i
forberedelsene til Europakonferansen
2013. Den arrangeres av landene i
Nordisk-baltisk underregion i fellesskap, og akkurat det kan medvirke til
en ønsket revitalisering av det nordiske samarbeidet.
Utvalget utgir også Nordisk-Baltisk
Newsletter, og arbeider med aktuelle
hjelpeprosjekter.
Vekst og profileringsutvalget er fortsatt i støpeskjeen. Vi har flere grupper
som ønsker å starte nye St. Georgs
Gilder, og oppfølgingen av disse er
utvalgets ansvar. De arbeider også
med å etablere fadderordning og med
profileringsartikler.
Kvernmoenkomiteen var også representert. Leirplassen gikk med overskudd i fjor, og alle var enige om at
komiteen arbeider videre uten særlige
endringer.
TRENGER ST. GEORGS GILDENE
MER PROGRAM?

Landsgildeledelsen har fått en del forespørsler etter program, og på samlingen diskuterte vi muligheten for et
program der vi legger opp til at alle
gildemedlemmer i løpet av ½ år skal
oppleve; friluftsliv, vennskap, lære noe

Tekst: Karin P. Thompson
Foto: Ivan Chetwynd

praktisk, vise samfunnsengasjement,
være kreative, gjøre noe for speiderne
og reflektere over livskvalitet. Vi vil se
nærmere på dagens speiderprogram i
begge forbund og se om vi kan la oss
inspirere.
I tillegg ble det oppnevnt en hurtigarbeidende komité som forbereder et
praktisk opplegg tuftet på BP’s tanker
til distrikts- og gildemestersamlingen
på Sanner i september.
ÅPNE AKTIVITETER

Vi setter også i gang med planlegging
av noen flere arrangementer som er
åpne for alle gildemedlemmene. Det
kan være utenlandsreiser, lørdagsarrangementer ulike steder i landet men
der alle er velkommen, kurs og turer.
Først ute er vi med en pilegrimsvandring i Oslo lørdag 9.juni.
Gildetropp på Norges speiderforbunds landsleir i Stavanger 2013 er
også et åpent tilbud. I september 2013
blir det hellerisningstur i Østfold.
PROSJEKTAVTALER

To prosjektavtaler inngås denne våren: Den første var avtalen med 1.
Porsgrunn om Landsgildetinget, og
den neste er avtalen om «Blå på landsleir 2013» (foreløpig arbeidstittel). Vi
har fått en prosjektleder som skal ha
ansvar for samordning av Hotelt, gildetropp og eventuelt andre aktiviteter
på landsleiren i Stavanger neste år. På
denne måten håper vi på synlighet og
gode aktiviteter. Det kommer mer om
dette i neste nummer.
SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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ISGF

CROSSING
8th European Conference

Scandinavia
Stockholm – Helsinki
5 – 8 September 2013

Gildemestrene i Norden og internasjonale sekretærer samt
leder av Europakomiteen Olav Balle er avbildet ombord i
m/s Mariella på vei fra Stockholm til Helsingfors. En del
av konferansen skal holdes på denne båten.
Merk dere datoene slik at Norge blir godt representert på
den 8. Europeiske konferanse neste år

NYE EPOST ADRESSER

Vi ønsker å opptre mer helhetlig når
det gjelder vår elektroniske hverdag og
begge de to epostadressene har fått
forbindelse som minner om vår
nettside: sggn.no.

Kontoret har nå: post@sggn.no

Minner om at vi også er på Facebook:

St. Georg, bladet har nå: bladet@sggn.no

facebook.com/StGeorgsGildene

St.Georgs gildene i norge har fått
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Her er arrangementkomiteen for neste års store Gildebegivenhet i Norden samlet.
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SAMLING PÅ SANNER

PÅMELDINGSSKJEMA
Gildemestermøte på Sanner Hotell 22. – 23. september 2012
og Distriktsgildemestermøte 21.-22. september 2012, fra kl.18.00 fredag

Navn: ……………………………..……… Gilde/distrikt:………………………………..
Gildemester: Ja /nei. Distriktsgildemester: Ja/nei (stryk det som ikke passer)
Annet verv:………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………….
Telefon:………………………… Mobil: …………………………..
E-post: ………………………..................................
Navn (ledsager): ……………………………………………………………………………
1. Overnatting i dobbeltrom lørdag/søndag, inklusive lunsj søndag: kr 1350,2. Overnatting i enkeltrom lørdag/søndag, inklusive lunsj søndag: kr 1525,3. Overnatting fra fredag til søndag, med fullpensjon : dobbeltrom kr. 1995,4. Overnatting fra fredag til søndag, med fullpensjon: enkeltrom kr. 2195,Jeg velger alternativ: ……………………
Har du spesielle diettbehov (allergi eller lignende)?
………………………………………………………………………………………………..
Gilderepresentanten betaler selv for oppholdet på hotellet, og det er reisefordeling for
delegatene. Eget skjema for dette utleveres ved ankomst hotellet.
Ta gjerne med «småpenger» til reisefordelingen og evt. kjøp i Gildebutikken.

Påmeldingen sendes til:

eller til:

St. Georgs Gildene i Norge.
Postb. 6840 St. Olavs plass
0130 Oslo.
post@sggn.no

Innen 31. mai 2012

SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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NYE MEDLEMMER

OM ST. GEORGS GILDENE

24. Oslo Bryn
Jørgen Eger; Fredrik Saugstad

Vi er en bevegelse for voksne

1. Skien
Terje Meyer Hermansen

speiderbakgrunn. Sammen er

både med og uten
vi en del av et internasjonalt
felleskap som bygger på de

1. Våler
Anne Grete Simonsen; Helge Simonsen

samme verdier som
speiderbevegelsen. Vårt mål er

Metodistkirkens speiderkorps
Eva Brask; Knut Magne Ellingsen; Erling Gulliksen;
Anne Marie Huseby; Birgit Larsen; Toril Olsen; Øystein Olsen;
Karin Synøve Sandvik

å arbeide for speidersaken

2. Lier
Mute Strandrud; Tore Strandrud

Vi er også et tilbud til aktive

både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.

speiderledere. For i tillegg til
hyggelig samvær, får du støtten

1. Lillestrøm
Roar Petter Nichol Bøe

du trenger i din daglige
ledergjerning hos oss. Sammen

Varna
Joy Riiser

har vi lang erfaring fra det
meste, og om du trenger hjelp
til tiltak i din speidergruppe
stiller vi opp.
Betegnelsen «gilde» stammer
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Eileen Schreiner,

19. Oslo-Enerhaugen.

fra middelalderen og ble brukt

Odd Rud,

3. Nesodden

om sammenslutninger til

Marit Liverud,

3. Fredrikstad

gjensidig hjelp og beskyttelse,

Karin Jensen,

3. Fredrikstad

dannet av mennesker med

Edith Carlsen,

1. Kristiansund

felles interesse.

Emma Kruse,

1. Kristiansund

Erna Simonsen,

1. Kristiansand

Inga Halstensen,

2. Molde

Sonja Husby,

1. Skien

Rolf Gunnar Syvertsen,

1. Asker og Bærum

Eva Larsen,

1. Asker og Bærum

Jon Fredrik Persen,

5. Bergen

Arvid Blystad,

1. Hønefoss

Inger Langaard

24. Oslo Bryn

Knut Lie Hansen

1. Moss

Tormod Nordeng

direkte medlem

Anne-Lise Bendiksen

1. Ålesund

Sonja Husby

1. Skien

Inger Marie Madsen

25. Oslo Manglerud

Eldbjørg Aspaas

1. Asker

Kari Schrøder

Nesodden

Kjell Fodnæss

1. Hønefoss

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE

Lokale Gildegrupper finnes
over hele landet. Ta kontakt
med oss så hjelper vi deg med
mer informasjon, samt hjelper
deg med å finne din nærmeste
Gildegruppe. Besøk også
nettsiden vår www.SGGN.no.

SAMMEN STØTTER
VI SPEIDERSAKEN

AKTIVITETER

3. juni

Kvernmoendagen

8.–10. juni

Alle er velkommen til
Kvernmoendagen,
søndag 3. juni.
Arrangementet
starter kl. 11.00
Kvernmoen ligger ca 30 km fra Halden i
Østfold like ved Holmgil Kapell nær
svenskegrensen. Stedet eise og dirves av
St. Georgs Gildene i Norge.

NM i speiding

9. juni

Pilegrimsvandring, Oslo

14.–17. juni

Nordisk Baltisk treff i Litauen

16.–23. juni

44. European Forum, Grossarl

30. juni–7. juli

Roverleir

20.–28. juli

Roverway, Finland

22. juli–7. august

Dugnadsleir, Svalbard

21.–22. september

Distriktsgildemestermøte

22.–23. september

Gildemestermøte

24.–28. sepember

Vesteuropeisk samling i Kork, Irland

5.–7. oktober

Speider– og Roverforum

20.–21. oktober

JOTA/JOTI

25. oktober

Fellowshipdagen

26. oktober

Roverstevnet

2.–4. november

Speidertinget

19.–25. november

MEDLEMSBLADET ST. GEORG UTGIS AV

ST. GEORGS GILDENE I NORGE
Landsgildemester:
Karin R. Thompson (pethomps@online.no • 90 92 54 99)
Viselandsgildemester:
Trond Walstad (tr-wals@online.no • 22 46 71 22)
Kasserer:
Thormod Myhre (71 22 25 73 • thormod@myhre.tv)
Øvrige styremedlemmer:
Vibeke S. Gordner (vibeke@sandefjordscout.no • 33 45 01 55),
Inger E. Merli (merli@start.no • 66 88 04 35)
Vivi Heine-Hansen (vivhei@online.no • 95 91 38 38)
Speiderforbundenes representanter i styret:
Grethe Baustad (KFUK‑KFUM‑speiderne • 92 09 71 83) og
Christen A. Larsen (Norges speiderforbund • 95 05 33 43).

Fredslyset

Kontoret med besøksadresse SGGN, Norges speiderforbund,
St. Olavs gate 25 i Oslo (22 20 16 95 • post@sggn.no).
er åpent torsdager kl. 09–15.00.
Bankkonto 8200 06 04980
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Landgildeledelsen og representanter for komiteer og utvalg var på
Noreborg Herrgård 10.-12. februar. Se omtale på side 15.
På bildet fra venstre Landsgildemester Karin R. Thompson, eiere og
vertskap Dag og Edel Noreborg og styremedlem Inger E. Merli.

