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SAMMEN STØTTER
VI SPEIDERSAKEN

LEDER

GODT NYTT ÅR,
GILDEVENNER!
Den 7. januar kom NOU (Norges
offentlige utredninger) nr.1 2013 med
tittelen «Det livssynsåpne samfunn.
En helhetlig tros- og livssynspolitikk».
I dagene etterpå var utredningen og
kommentarene til den i nyhetsbildet,
og debatten skal nok gå en stund.
Mange uttrykte sin glede over at
begrepet «livssynsnøytralt» ikke ble
brukt i komiteens innstilling. At det i
stedet handlet om et «livssynsåpent
samfunn» ble tolket dithen at utvalget
nå klart sier at det ikke er om å gjøre å
fjerne alt som reflekterer et bestemt
livssyn fra det offentlige rom. Tvert
imot anbefaler de at staten aktivt skal
tilrettelegge for et samfunn der retten
til synlig å praktisere en tro eller et
livssyn (eller å la være) skal beskyttes.
Det presiseres at det innebærer at alle
bør akseptere å bli eksponert for ulik
tros- og livsynspraksis i det offentlige
rom. Utvalget bygger sine anbefalinger
på menneskerettighetene. Tros- og
livssynsfrihet skal gjelde for alle, og
bare begrenses der praksis krenker
andres frihet og rettigheter.
Det skal bli spennende å se om vårt
flerkulturelle samfunn nå åpner for at
det blir mer naturlig å snakke om tro
og livssyn. I dag tør jeg si at samtalene
om dette begrenses fordi mange
mener temaet er for privat og
personlig. Selvfølgelig vil det alltid
være rom for å gå inn i sitt
«lønnkammer» og tenke igjennom
stort ,- og smått. Men det er
spennende om det også kan bli lettere
å oppleve trosfellesskap og ulikheter,
og dele sine erfaringer og tanker med
andre, og at det blir naturlig plass for
det i skole, på arbeidsplasser og der vi
elles ferdes i det offentlige rom.
Som speidere, er vi vant til å kople
fred og forståelse. Baden Powell satte
fra starten av fokus på viktigheten av å
komme sammen på tvers av
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nasjonaliteter, kultur og tro for å
skape forståelse og muligheter for
fredelig sameksistens. Jeg har av og til
undret meg over at speiderbevegelsen
i Norge ikke har kommet lenger i
arbeidet med å inkludere barn og unge
med annen tro. Jeg kjenner bare til én
muslimsk speidergruppe i Oslo.
Norges speiderforbunds lover åpner
for det. At vi skal være «åpne for Gud
og hans ord» stenger heller ikke for
mulighetene til å invitere noen med en
annen tro inn i speiderfellesskapet. Vi
kan ta med oss vårt kristne
verdigrunnlag i møtet med andres tro.
På forrige landsgildeting vedtok vi at
kvalitet / program skulle være ett av 3
satsningsområder i perioden 20112013. BP-komiteen har, i tillegg til å
gjøre kunnskap om Lord Baden

verdigrunnlaget vårt, skal inspirere oss
til større åpenhet. Noen av dere har
sikkert gode erfaringer fra lokale
prosjekter, og jeg utfordrer dere til å
dele dem med bladets lesere! Om det
blir enda mer synlig at vi som
gildemedlemmer er åpne og gjerne
engasjerer oss, så kan det til og med
friste nye inn i fellesskapet!
I landsgildeledelsen skal vi i år forsøke
å styrke arbeidet med å spre Fredslyset
og budskapet som følger det, slik at
det når enda lenger ut neste år. Og vi
leter etter nye, internasjonale
prosjekter vi kan gå sammen om. Det

«La oss utfordre hverandre
på å ta speiderideen og
speiderverdiene ut i det
offentlige rom!
Powell tilgjengelig, levert et godt
innspill til engasjement og aktivitet
omkring våre grunnverdier og vårt
samfunnsengasjement. Det er opp til
oss alle å ta ballen, enkeltvis og som
St. Georgs Gilder!

er summen av alt det St. Georgs
Gildenes medlemmer engasjerer seg i
lokalt, internasjonalt og som
medmennesker i nære og mer perifere
relasjoner som virkeliggjør ideen om
god tørn!

På slutten av fjoråret var noen av oss
på regional samling i Irland. Det var
satt av tid til å dele prosjekter innenfor
god-tørn og samfunnsengasjement, og
jeg var imponert over det jeg hørte. I
Norge er vi gode på friluftsliv og
fellesskap, men kanskje ikke så
suverene på åpenhet for andre og
engasjement i samfunnet rundt oss.
Det er mitt håp, at det arbeidet vi nå
gjør med å styrke bevisstheten om

La oss utfordre hverandre på å ta
speiderideen og speiderverdiene ut i
det offentlige rom!
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Velkommen til videre samarbeid!
Gildehilsen
Karin R. Thompson
Landsgildemester

TANKER I TIDEN

VEIEN TIL POPULARITET
Tekst: Ivan Chetwynd

Foto: Microsoft

Hva er det som gjør barn populære
blant sine jevnaldrende? At man har
den nyeste smartphone og går i
moteriktige klær? At man har en
ideellkropp – slank for jenter,
muskuløs for gutter? At man er flink i
idrett – fotball, håndball, skisport,
friidrett? Ja, alle disse kan spille en
rolle, men ikke alle barn har
muligheten for å oppfylle slike krav.
Men det er én ting som alle kan gjøre
for å bli mer populær: det som på
godt norsk heter god tørn.
Noen forskere fra California gjorde et
eksperiment med 400 skolebarn i
alderen 9-11 år (tweens) i 19
skoleklasser i Vancouver i fjor. Først
måtte all barn i klassen sette ring
rundt navn på klassekamerater de

ønsket å bruke tid sammen med.
Deretter utpekte forskerne to grupper
elever i klassen. Den ene gruppen,
kontrollgruppen, skulle besøke tre
steder etter eget ønske hver uke i
løpet av en periode på fire uker. Den
andre gruppen skulle gjøre en god
gjerning for noen tre ganger i hver av
de fire ukene. Disse gjerninger kunne
gjøres for hvem som helst,
skolekamerater, familie eller
fremmede. «Gav mamma en klem da
hun var stresset på jobben», «delte
matpakken min», «støvsuget» var noen
av eksemplene.
Etter de fire ukene måtte klassen igjen
velge hvem de hadde lyst til å være
sammen med. Begge gruppene i
eksperimentet fikk flere stemmer enn
før, men gruppen som hadde gjort

gode gjerninger fikk betydelig
(statistisk signifikant) flere stemmer
enn den andre gruppen. De meldte
også at de selv følte seg lykkeligere.
Forskerne mener at dette viser at
snille barn er mer populære og
lykkeligere – og at hvis man følger
dette opp, kan det bidra til å
forebygge mobbing i skolene.
Det var en gang en mann som sa:
«Den daglige god tørn er noe som bør
tas på alvor, og du bør aldri gå og
legge deg uten å ha utført den»; «Det
flotte med en god tørn er at selv om
den virker ubetydelig, så vet du aldri
hva den kan føre til»; «Et smil og en
god tørn er vår spesialitet. Mangelen på
disse blant folk flest er roten til mange
av problemene i dagens samfunn.»
Gjett hvem det var…
SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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1. PORSGRUNN
Landsgildetingarrangørene
Tekst: Knut Andreassen

Gildet i Porsgrunn ble
stiftet 21. november 1960
under navnet St. Georgs
Gilde på Herøya. Sitt
nåværende navn fikk det i
1995. 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.

Besøk på Kvernmoendagen 2002

I årenes løp har medlemstallet variert
noe, men stort sett vært økende opp
til dagens nivå. Nå er vi blant landets
største gilder. Inntil nå vi hatt 15
gildemestere, noen i flere perioder.
For tiden ledes vi av gildets fjerde
kvinnelige gildemester.

gjerne til medlemmenes hytter. Men
også flotte overnattingsturer har vært
arrangert.
Målsettingen i vårt Gilde har alltid
vært å «hjelpe andre» i sann
speiderånd, enten direkte gjennom
innsatsen eller indirekte ved å skaffe
penger i kassen som så kunne benyttes
til beste for eksterne formål. I tillegg
til de konkrete resultatene av
arbeidsinnsatsen, gir dugnad
fellesskapsfølelse, og deltakerne får
anledning til å bli ekstra godt kjent
med hverandre.
Vi har forsøkt oss som forhandlere av
henholdsvis spekesild og spekepølser,
med vekslende resultat. Skogplanting
var en sikker inntektskilde i
noen år. Størst gevinst ble
oppnådd ved å arrangere
loppemarkeder. Den mest
omfattende
dugnadsinnsatsen gjennom
alle år har imidlertid vært
knyttet til hyttene.
Allerede på Gildets annet
møte, i januar 1961, ble
hyttesak satt på dagsorden.
En festetomt ble raskt
skaffet til veie, og etter langvarig
dugnadsinnsats fra hovedsakelig
gildemedlemmer, men også speidere
med foreldre, kunne «Speiderglimt»
ved Nøklevannet i Oklungen åpnes i
1975. I 1977 fikk den selskap av hytta

Medlemsmøtene har alltid vært
ryggraden i virksomheten. Med noen
unntakelser har hovedposten på
møtene vært et foredrag eller kåseri
med et vidt emnespekter, alt fra natur
til samfunnsliv, sosialpolitikk og
kulturhistorie.
Utallige turer i årenes løp har vært
med på å styrke vennskap og samhold
i Gildet vårt. Dagsturer på
forsommeren har vært mest vanlig,
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Hytta «Speiderglimt»
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«Trollhaugen», som var en gave fra en
oppløst teknikerforening. Gildet
hadde vedlikeholds- og driftsansvaret
for begge hyttene inntil 2011. Da
overlot vi ansvaret for «Trollhaugen»
til speidergruppene.
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 dem 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.
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.
Kontakt med andre norske gilder har
vært nyttig og til felles glede. Særlig
gildene i Skien, Notodden og Larvik
har vi møtt mange ganger, og det har
blitt tradisjon å feire St. Georgsdagen
på Notodden sammen med Skien. I
1989 var vi arrangør av
Landsgildetinget i Stavern sammen
med Larvik.
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 vel 50
årene. La oss satse på enda
bedre resultat i de neste!

Du har vel husket å
melde deg på til
Landsgildetinget,
enten som
representant for
gildet ditt eller som
ledsager?

Gildene i Norge er klare til å imponere – du blir vel med?

BLÅ PÅ LEIR
Vi er inne i NSF sitt landsleirår og
dagene til vi samler de blå styrker i
Stavanger 6.-13. Juli blir færre og
færre. Prosjektet «Blå på leir» er godt i
gang og vi har mange spennende
oppgaver å ta fatt på som
gildemedlemmer. Dette skrev vi en del
om i forrige utgave av St. Georg og nå
er tiden inne for å tilkjennegi din
ønske om deltakelse.
Har du lyst til å ta noen dager som

•
•
•
•
•
•
•
•

Stuepike
Nattevakt
Booking og resepsjonstjeneste
Vaffelsteker
Kaffekoker
Gruppebesøk. Utdeling av blå
resept på vafler og besøk hos
gildetroppen til slitne ledere.
Bemanne informasjonsstand
sammen med speidermuseet
Gå rundt i leiren i blå genser og
smile til alle speiderne

Gildetropp
Troppsleder og tidligere
landsgildemester Harald B. Pettersen
er forteller at de første påmeldingene
til gildetroppen har kommet. Han
inviterer til godt leirliv i gildetroppen
som blir liggende ved siden av
Hoteltet. Deltakerne i gildetroppen
betaler stabskontingent, 2063 kroner.
Da er matbilletter til alle måltider,
servert i stabskantine eller kafeteria
inkludert. Det vil bli en døgnpris for
de som ønsker å delta i deler av
leiruka.
Er det lenge siden du har vært på leir,
er dette en god anledning til å
gjenoppfriske følelsen. Kanskje du
oppdager at speiding i Norge har det
samme verdifundamentet som alltid,
selv om rammene har endret seg.

Lurer du på noe kan du kontakte
prosjektleder Trond Olsen .
trondo@sandefjordscout.no. Eller
sjekke om det ligger mer informasjon
på www.sggn.no.
Landsleirens egne hjemmesider finner
du på www.stavanger2013.no. Ta en
titt og la deg inspirere.
Meld din interesse til post@sggn.no.
Det er mange hyggelige gildeoppgaver
og vi trenger din påmelding til
gildetroppen innen 1. mars 2013.

Hotelt
St.Georgs Gildene har tatt
utfordringen og skal igjen drive Hotelt
og tilby overnatting for leirgjester .
Hoteltet blir åpent fra lørdag 6.juli kl.
08.00 til lørdag 13.juli kl. 10.30.
Gildetroppen vil gjøre tjeneste her og
dessuten invitere Hotelt-gjestene til
kaffe, vafler, leirbål og gode
leiropplevelser!
Priser:
Helpensjon : 400 kr
Bed and Breakfast: 200 kr.
Barn under 6år ; gratis

Gildetreff
Alle gildemedlemmer er
velkommen til gildetreff på
landsleir Stavanger 2013

søndag 7.juli kl.13.00.
Det blir litt program med lokal
vri, godt fellesskap,
leirstemning, spekemat, kaffe
og kake.
Påmelding til gildekontoret.
Pris:150kr,
som betales inn til St. Georgs
Gildenes konto 8200.06.04980
(merket Gildetreff Stavanger)
sammen med påmeldingen,
eller ved oppmøte på treffet.
Vi vil gjerne ha påmeldingen din
innen 15.april.
Også medlemmer i stab/
gildetropp må melde seg på, for
å være med!

Booking:

hotelt@stavanger2013.no

SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

5

FREDSLYSET 2012
BRØNNØYSUND
Ett sted hvor Fredslyset brukes er i
Brønnøysund. Speiderleder Kirsten
Østergård forteller:

Fredslyset i Hoeggen kirke

Fredsflammen spredte seg
rundt om i landet også i
2012. Fra Oslo ble den kjørt
med bil til Molde og
Kristiansand, NSB fraktet
den fra Kristiansand til
Stavanger, mens Hurtigruta
spredte den langs kysten,
sydover til Bergen og
nordover til Hammerfest.
Den symbolhandlingen det
er, å ha en flamme fra
Betlehem brennende i
adventstiden, ble ekstra
meningsfull i fjor på grunn
av krigshandlinger i Gaza.
I hvor mange hjem, kirker og andre
steder fikk flammen brenne? I hvor
mange møter, andakter og
gudstjenester ble den nevnt? Det er
umulig å si. Svært få melder tilbake til
gildekontoret med beretninger og
bilder. Men det viktigste er at denne
stille, vakre flammen kan tenne en
indre fredsflamme hos dem som tar
seg tid til å sitte og se på den – en
fredsflamme som kan føre til en
fredelig fremferd over for familie og
venner og til ulike former for
fredsengasjement i samfunnet.
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«Vi bruker fredslyset i speidernes
lysmesse 2. søndag i advent. Alle våre
speidere er med fra 2. klasse og
oppover – i fjor var vi ca 70 stykker.
Vi har en patrulje med 16
funksjonshemmede speidere som også
er med. Alle speiderne kommer inn i
kirka med levende lys eller batterilys,
alle med konfirmantkapper eller store
hvite skjorter til de minste. Kirka vår
er en korskirke hvor vi blir sittende på
benkene slik at vi danner et kors med
hvite engler med hvert vårt lys. Etter
starten på gudstjenesten kommer lykta
med fredslyset inn og vi leser en
tilpasset tekst om fredslysets historie
og funksjon. Underveis tenner vi også
en syvarmet lysestake mens vi leser
tekster fra Det gamle testament og
synger ett vers av «Gjør døren høy,
gjør porten vid» mellom hver
lystenning. Prekene handlet i fjor om
lyset, Jesus som viser oss veien i
mørket.»

HOEGGEN KIRKE,
TRONDHEIM
Flammen brant også i Hoeggen kirke i
Trondheim. Presten Andreas Hilmo
Grandy-Teig skrev før jul:
«Fredslyset vart overlevert av
speidarane i Hoeggen på familiemessa
første søndag i advent i fjor (så vidt eg
veit), og i år fikk vi ta i mot det igjen,
og har bestemt oss for å la flammen
brenne heilt til jul.
Julaftan håpar vi så at dei som ønskjer
det kan få tent sine eigne lys og lykter
etter gudstenestene og ta med seg
fredslyset til julefeiringa i heimen.
Fredslyset brenn gjennom adventstida
i kirka om dagen og blir flytta til ein
tryggare plass om natta. I løpet av den
første uka gikk flammen ut ved ei
misforståing, men heldigvis fikk vi
lokalisert nærmaste flamme på
Stjørdal og organisert ny overlevering
før gudstenesta 2. søndag i
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adventstida. Etter dette har vi eit
sikkerheitsnett med ein avleggar som
brenn heime hos kapellanen.
Vi håper dette kan bli ei meiningsfylt
tradisjon i kirka vår, og ser fram til å
fortsette samarbeidet med speidarane i
åra framover.»
Godt gjort å kjøre fire mil for å hente
flammen på ny da den sluknet!

LUNDEN KLOSTER
Ivan Chetwynd

Metodistkirkens gilde er
landsomfattende, og det er tradisjon
for å holde en fredslyssamling
lørdagen før første søndag i advent.
Her kommer gildemedlemmer fra
flere steder på Østlandet for å hente
flammen. I år ble samlingen holdt på
Lunden kloster: vakre omgivelser for
lysdelingen, og seremonien ble
etterfulgt av vesper, der nonnenes
sang koplet fredslysmarkeringen til
tidebønnenes åndelige tradisjon.
Landsgildeledelsen håper å kunne
samarbeide tettere med
speiderforbundene om fredslyset i
2013, så vel som å skape mer
oppmerksomhet om dets symbolikk
ute i samfunnet. Dette er jo i BadenPowells ånd. Han skrev: «Fred kan
ikke sikres ved kommersielle
interesser, militære allianser, generell
nedrustning eller gjensidige avtaler,
hvis ikke fredsviljen finnes i folkets
tanker» og «Internasjonal fred kan
bare bygges på ett fundament: et felles
ønske fra grasrota med en slik kraft at
det påvirker makthaverne.» Flammen
fra Betlehem kan hjelpe å styrke
fredsviljen og binde landet og verden
sammen i et ønske om fred.

BERG KIRKE, TRONDHEIM
Säde Rotås

For 3. år på rad har 1. Nidaros St.
Georgs Gilde fått ta med Fredslyset til
lysmesse i Berg kirke i Trondheim
2. søndag i advent. Det var
Gildemesteren vår, Magnhild Sandvei
som tok kontakt med sogneprest
Bergljot Svanholm om en slik
gudstjeneste i samarbeid med oss og
hun og menigheten stilte seg positive
til det. Menigheten har en K/M
speidergruppe og de deltar også aktivt
under gudstjenesten.

Fra Lunden kloster. Foto: Petter Evensen

BRYGGEKAPELLET,
TØNSBERG
Finn-Arne Bratteli

Jarlsberg St. Georgs Gilde hadde også
i år gleden av å få invitere til et felles
Fredslysarrangement i Bryggekapellet i
Tønsberg lørdag 1. desember 2012.
Her markerte vår del av stafetten som
Fredslyset gjør på veien gjennom
Norge. Dette har for mange av oss
blitt en fast og hyggelig tradisjon som
innkjøring til adventstiden og
juleforberedelsene. Flammen ble i
løpet av seremonien videreført både
til andre gilder og til noen

speidergrupper for bruk rundt på
lokale arrangementer. Arrangementet
ble ledet av vår GM Ruth Iren T.
Tjäder og «kapellmester» Bernt H.
Christensen, og med god hjelp av
speidere fra Eik Speidergruppe.

Lysene i kirken blir tent fra Fredslyset (i
lykten bak).

Dette ble også i år en hyggestund i
Bryggekapellet. Med 29 fremmøtte var
Bryggekapellet nesten fullt, og som
dere ser av bildet: Bryggekapellet er
uten oppvarming så det krever god
påkledning.
Etter seremonien serverte vi gløgg og
pepperkaker, populært og godt i
kulda.

Speiderne har tekstlesing og lystenning
vekselvis.

Gildemester Magnhild Sandvei gir «Hellig tre
kongers lys» til sogneprest Bergljot Svanholm
som takk for det trivelige samarbeidet.
(Lysene dypper vi selv og gir i gave til
foredragsholdere og noen vi er på besøk hos).
Bryggekapellet, Tønsberg

SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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EPLESANKING OG SILDESALG
2. Lier et gilde med mange jern i ilden
Tekst og foto: Tonic

Lørdag 8. desember 2012
feiret 2. Lier St. Georgs
Gilde sitt 50 års jubileum i
de trivelige gamle stuene til
«Madam Tveten» på Søndre
Tveten gård i Lier.
Foruten gildets medlemmer var det
også invitert gjester fra hvert av
nabogildene i distriktet og fra de fire
speidergruppene i Lier. Fra
Landsgildeledelsen hadde vi besøk av
Landsgildemester Karin R.
Thompson. Fire av gildets
medlemmer som var med å stifte
gildet i 1962 ble utnevnt til

Eva og Rolf Wilhelm Runge
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æresmedlemmer av gildet: Rolf
Wilhelm Runge, han var gildets første
gildemester, Eva Runge, Liv Opsahl
og Inger Aalstad. Alle har deltatt
aktivt med forskjellige oppgaver i
gildet gjennom årene. Gildet hadde
sågar sitt stiftelsesmøte hjemme hos
Liv og Gunnar Opsahl i 10. desember
1962.
Mange taler ble holdt, og mange
historier om tidligere hendelser ble
tatt fram. 2. Lier har bestandig vært et
aktivt gilde. Gildet har alltid hatt
deltagere på de aller fleste samlinger i
St. Georgs Gildenes regi opp gjennom
årene.

Inger Aastad og Liv Opsahl
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Inntektsgivende arbeid har alltid vært
en stor del av aktivitetene. Foruten å
tjene penger til kassa, gir dugnadene
også samhold. Det har vært
eplesanking, salg av kornnek og
pølser, skogplanting og konglesanking
m.m.. En av skogene som ble plantet
på 1960 tallet har vokst seg så stor at
den ble høstet denne vinteren. En har
også stilt opp som «onkler» og
«tanter» i egen 5-årsklubb i en periode
på 1980 tallet.
Men det med flest morsomme
historier har nok sildesalg på 1970tallet. Vi tror gildet kan rose seg av å
ha «norgesrekord» som sildeselgere, til
og med Bergensgildene ble slått. Årlig
kunne en komme
opp i 400 spann.
Sildepannene kom
fra Bergen om
våren. En kjørte
alltid rundt med
sildespann i
bagasjerommet på
bilen i påkommende
tilfeller.
«Gildebarna» fikk
høre av medelever
på skolen at «Nå er
sildesesongen i gang

igjen», for det luktet unektelig sild til
tider i de bilene. Sildespannene ble
solgt med takkeskriv fra 2. Lier St.
Georgs Gilde, med tegning av en 1
sild, St. Georg og dragen og en
oppskrift på «Oberstinnens
Morgenfristelser» (en Lier-komponert
sursildoppskrift).
Turer i både innland og utland har det
også vært. Spesielt huskes en gildetur
med buss til Landsgildetinget i
Lofoten i 1983. Her hadde hvert av
medlemmene forberedt seg og guidet
hver sin del av veien fra Lier til
Lofoten. Bussen ble fylt opp med ikke
bare egne medlemmer, men også fra
andre distrikt også representant fra
vårt vennskapsgilde i Skive i
Danmark.

som vi deltar på så mange vi kan. Det
hender også at vi møter gilder
nabodistriktene. Fellowshipdag hos
Asker og Bærum, teaterturer med
Oslo gildene. 2. Lier har vært faddere
til to av gildene i distriktet, Nedre
Eiker og gildet på Hønefoss.
Gildet fikk en fornyelse på 1990 tallet
da en god del av speiderlederne i
Tranby speidergruppe gikk inn i gildet
med sine ektefeller. Vi er i dag 25
medlemmer, og har møtene våre i
peisestua til Tranby Menighetshus. Vi
er fortsatt delt inn i patruljer, Uglene
(styret), Bjørnene, Grisene,

Nyperosene og Myggene, som det har
vært fra starten i 1962. Patruljen har
hele ansvaret for hver sine
gildemøter.
Er noen på disse kanter av landet,
andre onsdagen i måneden, er en
hjertelig velkommen til gildemøtet
vårt. Velkommen også til
bokmarkedet vårt, som er 13.–14.
september i år, da har vi også egen
kafé. Julemessen og loppemarkedet er
20. og 21. november. Alt på Tranby
menighetshus. Ta gjerne en tur
innom.

Gildet er i dag fortsatt aktivt med å
skaffe inntekter. På høsten er det
«bokmesse» i egen regi og
loppemarked i samarbeid med Tranby
menighetshus julemesse. Dette krever
en innsats gjennom hele året av noen
av gildets medlemmer. Gildet har i
perioden 2003 til 2012 delt ut til
sammen kr 220.000,- i pengegaver til
forskjellige formål knyttet til
gildebevegelsen, speidere og
hjelpeprosjekter for eksempel i
forbindelse med Fellowshipdagen.
Gildespretten, en konkurranse for
speiderne i distriktet, er blitt holdt på
Liers bygdetun hver høst de siste
årene. Denne ble startet i 1975 i
samarbeid med de to andre gildene i
Lier. Da disse gikk inn, forsatte 2. Lier
tradisjonen alene. Alle deltagere får
premie og vandreskjold blir delt ut.
Deltagelsen er fortsatt god, sist høst
var det over 120 stykker med ledere
og noen foreldre. Det er hyggelig å ha
litt kontakt med speiderne i Lier. De
hjelper oss til gjengjeld hver høst med
å avvikle loppemarkedet vårt. Vårt
håp er jo selvfølgelig at vi skal greie å
få noen nye gildemedlemmer ut av
dette samarbeidet.
Tradisjonen med en fest for beboere i
noen hjelpeboliger i Lier har vi hatt
fra starten til gildet. Den har hatt
forskjellige former, men har de siste
årene vært en juletrefest i starten på
januar.
Gildene i Nedre Buskerud distrikt har
en del felles arrangementer gjennom
året. St. Georgsdag, julemøter,
Fellowshipdag og sommeravslutninger
SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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SILDEGILDE
Tekst/foto: Finn-Arne Bratteli

Jarlsberg St.Georgs gilde sto i år
(2012) som arrangør av Sildegildet.
Sildegildet er et felles arrangement for
gildene i Vestfold, og det går på
rundgang blant gildene å arrangere.
Årets Sildegilde fant sted på Skjeestua
like ved Skjee kirke i Stokke torsdag
25. oktober.
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I tillegg til at vi hygget oss med mye
god mat og prat, fortalte et av våre
medlemmer; Ole Harald Flåten; om
«Saga Oseberg», det nye vikingskipet
som er bygd i Tønsberg i løpet av de
siste årene. «Saga Oseberg» er bygd
helt på gamlemåten, med verktøy og
metoder som er mest mulig identisk
med vikingtidens. Skipet ble sjøsatt
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under Kongebesøket i sommer, og har
allerede vært på flere turer.
Med over 30 fremmøtte fra de fleste
gildene i Vestfold ble dette en hyggelig
samling, med mange gode silderetter
og mye god «gildeprat». Vi har allerede
begynt å se frem til neste fellessamling
i Vestfold.

GILDEMAT
Det finnes mye kunnskap og erfaring
hos gildemedlemmer, blant annet når
det gjelder mat. Og her tenker jeg ikke
på pølser stekt på bål og pinnebrød
som er svart utvendig og rått
innvendig, men på ordentlig mat. 1.
Nidaros SGG fant ut at denne
kunnskapen og erfaringen burde deles,
og resultatet er blitt en egen Kokebok.
Boken er trykt på solid papir og i et
hendig format med spiralrygg, slik at
den holder seg åpen mens du lurer på
hva som er det neste du skal gjøre,
mens fingrene er fulle av deig eller
fett. Den inneholder 87 oppskrifter på
alt fra Elins koteletter gjennom Arnt
Olavs pai til Tante Hildurs havrekjeks.
Her er kjøttretter, fiskeretter, supper,
salater, desserter og kaker – ja, til og
med oppskriften på «Kursøl» fra
Leksvik, med den nyttige tilføyelsen at
«ingen har blitt tatt i promillekontroll».
Det er gildemester i 1. Nidaros,
Magnhild Sandvei, som er bokens
redaktør.
Var det vanskelig å få folk til å røpe
sine kulinariske hemmeligheter?
- Nei. Alle medlemmene var med og

bidro med
oppskrifter. Det var
meningen, at det
skulle være et felles
prosjekt som kunne
samle oss.
Og hvordan er
boken blitt mottatt?
- Vi delte den ut
som julegave, men
ellers hadde jeg den
med på en
tilstelning og solgte
flere enn jeg hadde
trodd. Vi har fått
flere godord om
den.
Hvor mye selger
dere den for?
klok dansk dame: «Det tar ikke noe
lengre tid å lage god mat enn å lage
dårlig mat.» Og her finnes
oppskriftene på den gode maten.

Den koster kr 100 – og hele
overskuddet går til gildenes
nødhjelpsprosjekt på Haiti.
Det var et felles prosjekt å lage boken,
og det er også meningen at resultatene
skal nytes i fellesskap. I forordet står
det: «Vi håper at kokeboka gir deg
påskudd til å samle familie og venner
til et godt måltid.» Og: «For å sitere en

Kokeboken kan bestilles fra
ma-sa@netcom.no. Gildet har planer
om salg på Gildetinget i juni.

1. LILLESTRØM ST. GEORG GILDE HAR BESØKT
GRINI-MUSEET
Nåværende Ila landsfengsel og
sikringsanstalt var kjent som fangeleiren
Grini under den 2. verdenskrig. Grini
fangeleir var den største leiren for politiske
fanger i Norge under 2. verdenskrig.
Grini-museet åpnet i 1996, og holder til i
den gamle kommandantboligen. Museet
viser forholdene for fangene som satt på
Grini gjennom tegninger, foto, gjenstander,
boksamling og en modell av brakkeleiren.
Hver søndag har tidligere Grini-fanger vært
omvisere på museet og fortalt om
hverdagen på Grini under krigen.
Vi oppfordrer til et besøk på museet
mens det ennå finnes samtidsvitner!

SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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TIPS TIL GILDEPROGRAM?
Ta en titt i 4. Horten St. Georg Gildes mange
aktiviteter gjennom 40 år
Carl Inge Svenungsen

I gildesangen vår står det
blant annet «så sender vi
en hilsen til oss sjæl». Det
synes jeg sannelig vi kan
gjøre ved en slik anledning,
så vi gratulerer hverandre
med vårt 40-års jubileum!
Det hele startet ved at Hans Kapstad
og Knut Zimmer tok initiativ til et
stiftelsesmøte i Teknikernes hus i
Horten 22. november i 1972.
Fjorten av femten møtte, den
femtende var ute på reise, men kom
sterkt tilbake
Allerede dagen etter gikk søknaden
om opptak inn til St. Georgs Gildene i
Norge, og svarbrevet kom kjapt
tilbake 24. november.
I den første gildeledelsen satt Knut
Zimmer som GM, Jan Eilert
Gabrielsen som kasserer og Helga
Olafsen som sekretær.
De første ti medlemmene ble opptatt
ved en høytidelig og hyggelig
sammenkomst i Teknikernes hus 13.
desember 1972. Daværende LGM
Tore Høye deltok i seremonien. 26.
januar 1973 ble ytterligere fem
medlemmer tatt opp.
Av de femten som var med i starten er
nå i 2012 kun to tilbake.
Medlemstallet har i årenes løp vært
oppe i 18, men nå i jubileumsåret er vi
ti, og med en relativt høy
gjennomsnittsalder.
Siden starten har 11 av våre kjære og
aktive gildemedlemmer så altfor tidlig
gått bort, og vi savner dem alle.
Antall møter pr. år har ligget på 7 +
gildetinget, og har gått på rundgang
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privat blant medlemmene. Gildetinget
har alltid vært et høydepunkt i vår
egen stil med tradisjonell spekemat og
tilbehør, som en fin avslutning på
gildeåret.
Gildeledelsen har gjennom årene gått
på rundgang. I de første 20 årene var
det kvinnelig GM i kun tre år, men det
har vi jo fått rettet opp i løpet av de
siste 20 år. Flere har hatt lang fartstid i
gildeledelsen.
Kontingenten vår, sammenlignet med
andre foreninger, må kunne sies å ha
vært høyst rimelig. Den var i 1972-73
på kr. 40,- , 5 år senere på kr. 70,- , i
1982 på kr. 150,- , og fra 1987 til 1992
på kr. 220,- pr. år. I år på kr. 400,Aktiviteter og tiltak av ymse slag har
engasjert oss gjennom mange år, og
jeg tror vi må kunne si at det meste
har vært vellykket gjennomført.

speidere som vi faktisk greide å
holde på med i 15 år før vi overlot
det til yngre krefter. Det var en
aktivitet som både speiderne og vi
hadde stor glede av, og den ble
gjennomført i august
• Deltatt aktivt i speidernes
loppemarked med ansvaret for
bokavdelingen.
• Vi har aktivt bidratt til at speiderne
har fått sitt eget hus på Festningen
Men vi har ikke bare hatt aktiviteter
for andre. Våre sosiale samvær har
alltid vært og vil alltid være av
uvurderlig betydning jo eldre vi blir.
For å nevne noe av det som har
skjedd:
• Familieturer med unger, bikkjer og
skillpadder til bl.a. Adalstjern og
Bastøya

Det vil føre for langt å ta med alt, men
noe av det vi har vært opptatt av kan
nevnes:

• Årlige St. Hans-turer til Rogneskjær

• Bingo for å få bygget arbeidsstuen
for de handikappede i Kongeveien.

• Tradisjonell tur til speiderhytta på
Løkensetra hvert år i mai med Knut
Ingebretsen som vert.

• Pølsesalg på langdagene i Horten
og utlodning på Domus til støtte
for speidersaken og andre sosiale
formål. Innbrakte ca. kr. 60.000,• Avholdt det populære sildegilde. I
oktober 1987 «Sild og kultur» med
vår kjente lokalhistoriker Alf Breda
som kåsør, og GM Halvorsen fra
Herøya-gildet (nå Porsgrunn) som
kåserte om Quatar.
• I 1974 drog Knut Tore Bråtane og
undertegnede i gang «Klondyke»,
en villmarkshaik for speiderne i
Horten. Ideen ble skapt ved vasken
på kjøkkenet i det gamle biblioteket
etter at gildemøtet var over. Et
meget populært tiltak blant byens
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• Juleselskap for både voksne og
barna våre

• Turer til Lifjell og Bø i Telemark
• Fantastisk tur til Aurlandsdalen i
1991 med Knut Ingebretsen som
turleder
• Tur til Peer Gynt-spelet
• Tur til Olavs-spelet
• To ganger med hurtigruta BergenTronheim, og Trondheim-Bergen
• Samvær og turer sammen med vårt
vennskapsgilde i Hillerød, både i
Norge og i Danmark, bl.a. fjelltur
til Torsetlia på Dagalifjell.
• Teaterbesøk i Sandefjord og Oslo

Det kunne sikkert vært nevnt flere
ting, men det gir jo et godt inntrykk av
bredden i vårt gildeliv, og det får
holde.
Vel, årene bak oss er historie, men de
gode minnene lever videre, og det skal
og vil også vårt gilde gjøre i
forhåpentlig mange år til, selv om vi
blir litt skrøpelige etter hvert.

VISSTE DU AT...
Den nye nettbutikken, speidersport.no, ble lansert i
forbindelse med at SpeiderSport AS ble heleid av Norges
speiderforbund fra 1. januar.

Vi gledene gjemmer og sorgene glemmer
fra tiden som nå har passert revy.
Men skulle det på vår himmel komme en
dunkel sky
så bryter sola alltid frem påny.
Vårt gilde skal fortsatt gi grunnlag for
vennskap og hygge,
for aktive år i et godt miljø,
og sammen skal vi vårt gildeskap trygge.

•
Scouterna har gitt ut
Speiderboka på svensk. Den
heter «Redo för friluftslivet» og
gir alle knepene man trenger å
vite som speider.
Ved hvert av stedene vi hadde «Klondyke» ble
det satt opp en varde som viste at vi hadde
vært der.

– Vi synes at Speiderboka er et
fantastisk produkt, og når det
gjelder friluftsliv blir vi ofte
inspirert av Norge. Denne her
typen bok mangler hos oss, og
vi har mange speidere som
etterspør en aktuell håndbok
rundt friluftsliv, sier salgssjef
Anna-Karin Hennig i Scouterna.
•
Sct. Georgs Gilderne i Danmark
blir 80 år i april.
•

Fra et av mange «Klondyke» arrangementer for speiderne.

I Danmark har de turgrupper
åpne for alle gildemedlemmeer
fra hele landet. Det blir sendt ut
en kort orientering om hvor og
når. Oppmøtetiden er som
oftest søndag klokken 10. Det
blir gitt en kort orientering om
området turen går i eller de har
med en lokal guide. Dette har
de nå holdt på med i 20 år.
•
Gildemedlemmer som er med
speiderne på overnattingstur i
to netter eller mer skal levere
politiattest. Gruppeledere som
benytter gildemedlemmer som
hjelpere, har i tilfelle ansvar for
å kreve politiattest.

Fra vårt samvær med vennskapsgildet i Hillerød, Danmark.
SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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MUSEET

SPEIDERMUSEET ER 25 ÅR
Tekst og foto fra speidermuseet.no

Kakelag: I anledning 25-årsjubileet feiret frivillige på museet seg selv. I
tillegg til staben på museet var det inviterte fra forbundene; Dag Espolin
Johnson fra KFUK-KFUM-speiderne, Jens Morsø fra NSF og Ivan
Chetwynd fra St. Georgs Gildene.

Speidermuseet ble stiftet i
november 1987, og var da et
resultat av flere års arbeid.
I 1976 ble ideen om et norsk
speidermuseum første gang luftet i
Gildebladet i en artikkel av daværende
landsgildemester John Erik
Christensen. Hans etterfølger som
landsgildemester, tidligere
generalsekretær i Norsk SpeiderguttForbund, Odd Hopp gikk inn for
tanken. Landsgildetingene i 1981 og
1983 bevilget penger fra St.
Georgsfondet til et fremtidig
speidermuseum.

ble et museum for alle speidere i
Norge.
Alle de tre daværende norske
speiderforbundene Norges KFUKspeidere, Norges KFUM-speidere og
Norges speiderforbund gikk inn for
ideen. Etter landsgildetinget i Bergen i
1985 oppnevnte St. Georgs Gildene i
Norge og de tre speiderforbundene en
felles komité for opprettelse av et
speidermuseum.

STIFTELSEN

TYDELIGERE PLANER
I 1985 ble det også vedtatt å
gjennomføre en økonomisk aksjon
«Speidermuseets venner» for å skaffe
et økonomisk grunnlag ved gaver fra
St. Georgs Gildene og enkeltpersoner.
Det var viktig for St. Georgs Gildene
at det museum som skulle opprettes

«Stiftelsen Norsk Speidermuseum» ble
en realitet under en høytidelig
tilstelning på KFUK-speidernes
leirsted Nordtangen på Hadeland den
28. november 1987. Det nyutnevnte
styret ble overrakt en sjekk på 100.000
kroner fra St. Georgsfondet og
«Speidermuseets venner».

Møtet på Nordtangen ble historisk på
mer enn en måte. Da Norsk
Speidermuseum ble stiftet var det
antagelig første gangen styrene i de tre
speiderforbundene og St. Georgs
Gildene var samlet rundt samme bord.

KOMMET LANGT
Museet består i dag av samlingene og
utstillingen i Storgaten i Oslo, der et
20-talls frivillige bidrar til å bevare og
fortelle om speiderhistorien. I tillegg
har museet ambulerende utstillinger
på leirer og i kontorene til
forbundene. Det har egne nettsider og
driver Speiderhistorisk leksikon som
nettopp rundet 3000 artikler.

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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TUR TIL KENYA FEBRUAR 2014
Det har vært bra interesse for turen til
Kenya februar 2014. Omlag 12
personer har meldt sin interesse, og
det innbærer at vi starter med mere
detaljplanlegging. Vi setter en grense
på 20 deltakere.

Er det flere interesserte er det bare å
kontakte undertegnede, Harald B.
Pettersen, epost: harald.bp@c2i.net
mobil 920 22 505.

Under oppholdet i Nairobi vil vi
avsette en dag til besøk i Karen
Blixens hjem og eiendom. En tur til
en av de store slumområdene hvor
speiderne har gjort et godt arbeide, vil
også bli lagt inn.
I samarbeide med blant annet vår
kontaktmann i Nyeri, vil et nærmere
program foreligge i neste nummer av
St. Georg.
Her vil også et prisanslag foreligge, og
også frister for påmeldinger mv.

Foto: Jørn Jørstad

Speiderne utfordrer gildene i Asker og Bærum til

GRØNLANDSTUR
Speiderne i Asker og
Bærum krets av NSF har
utfordret gildene i Asker og
Bærum til en Grønlandstur!
Tar de utfordringen og vil
de klare det?

Grønland er kretsens hytte i
Vestmarka. Den ligger på løypenettet
mot Mikkelsbånn der Lions har en
kiosk for skiløpere. Kan gildene stille
med medlemmer slik at Grønland
også kan ta imot skiløpere helgen 16.–
17. mars? Holder skiføret? Følg med
på hjemmesiden deres under Prosjekt
Grønland (link via sggn.no).
SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN
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NATUR

FURU
(Pinus sylvestris L.)
Tekst og foto: Olav B

Furu er et av våre mest utbredte
treslag. Det er bare bjørk som er
vanligere. Det er derfor ikke så rart at
disse to treslagene også var de første
som kom tilbake da isen forsvant etter
siste istid. Furu finner du over hele
landet fra fjæresteinene og opp til
1400 m i Lærdal. Dersom du tenker
etter, skjønner du at furua må være
både formrik og ha temmelig vide
voksestedskrav. Noen steder vokser
den tilsynelatende ut av selve fjellet,
andre ganger finner du den på våte
myrer. En ting kan vi slå fast: Den
stiller ikke store krav til voksestedet
når det gjelder næringsstoffer. Det
gjør at furu kan dominere i de indre
dalførene på Østlandet hvor
naturgrunnlaget er godt drenerte og
tørre breelvavsetninger (moene) og i
bratte rasmarker med lite finmateriale
og god drenering. I områder med
morenemateriale og større
næringsstofftilgang blir furua
utkonkurrert av grana der hvor den
finns naturlig. På Vestlandet, hvor
gran med noen få unntak ikke er
naturlig forekommende, har det vist
seg at plantet gran vokser utrolig godt,
med årlig tilvekst større enn 1 m3 pr.
haa og år, mens furu på samme mark
knapt har tilvekst i det hele tatt. Som
skogstre har vi i Norge 1.4 milliarder
furutrær mens gran utgjør 3.1
milliarder.
Slekten Pinus er stor i verden, med
over 115 arter. I Norge har vi bare en
naturlig forekommende art, men
mange utenlandske arter brukes som
innplantet skogs- og prydtrær. «Vår»
Pinus kjennes igjen på sine doble ca. 5
cm lange nåler. Trærne kan bli
bortimot 40 m høye, men alt etter
vekstform og voksested kan dette
variere fra ett par meter og oppover.
Artsnavnet sylvestris kommer av
sylva = skog.

16

Det sier seg selv at en så vanlig plante
har og har hatt en viktig rolle i
menneskers liv. Vi kjenner alle til
bruken som byggemateriale. Men
skulle furu brukes til lafting, var det
viktig å sjekke om stammene var
«vridd» samme vei. For det er noe rart
med furuved: Ytterveden er vridd
med eller mot solen, og la du stokkene
medsols og motsols annen hver, vil
lafteveggen vri seg slik at mosen
mellom stokkene faller ut. I dag kan
det være verdt å merke seg at
furuplank lar seg trykkimpregnere,
granen ikke. Furuved inneholder store
mengder terpener. Dersom vevet blir
utsatt for skade, øker utskillelsen, og
vevet blir nærmest konservert. Dette
har vært utnyttet på forskjellig vis.
Ved å hogge i stammen av
utvalgte furuer, kan dette gi
grunnlag for førsteklasses
laftetømmer. Dessuten kan
slik ved gi grunnlag for
produksjon av tjære ved
tørrdestillasjon.
Hvem har tenkt på at de to
viktigste barkebrød-kildene
var bjørk- og furubark? Det
var da den tykke barken under
bjørkeneveren eller
underbarken på yngre
furugreiner som ble brukt. Du
vet, den barken som er lys
brun og ikke oppsprukket.
Etter tørking ble barken malt
til mel og brukt til å drøye
kornmelet. Mennesket kan
ikke fordøye bark, med det
fyller opp i en slunken mage.
At furuved også har vært
brukt til tauverk er ukjent for
de fleste. Men furupert ble
laget ved at meterlange stokker
ble kløyvd i fire. Så ble hver
enkelt årring hogd ut. Disse
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ble delt opp i smale fliser som så ble
vridd og slått sammen til brukstau.
Furublomstene blir bestøvet ved hjelp
av vinden. Dette betyr at det
produseres store mengder pollen om
sommeren til stor plage for nyvaskede
biler og klesvask som tørkes ute.
Bildene viser hannblomster og toppen
av ett furuskudd med unge kongler.
Nevnte jeg furu som juletre? På
Vestlandet var furu og einer vanlig
som juletre før siste krig, men nå har
andre tresorter overtatt. Det er synd,
for furu drysser ikke. Men nå er julen
over, og det spørs hvor fast nålene
henger på ditt tre når det skal ut. Det
er godt at det finnes gode støvsugere!

FRA LANDSGILDELEDELSEN

Hva skal være St. Georgs
Gildenes satsningsområder?
Nå er det tid for evaluering og for utforming av
strategi for perioden 2013-2015.
Tekst: Karin R. Thompson, LGM

Siden 2007 har vi hatt en langtidsplan for å gjøre St. Georgs
Gildene til en naturlig fortsettelse på speiderveien og for å
øke medlemstallet vårt og antallet gilder. Planen går, etter
forlengelsen som ble vedtatt i 2011, frem til 2015.

Landsgildeledelsen har en nøkkelrolle
når det gjelder å legge til rette for at
medlemmene når de målene de setter
seg, og medlemmene har en viktig
rolle både når målene skal settes, og
når strategien skal settes ut i livet. Vi
arbeider sammen, ellers kan vi ikke nå
dit vi vil.
Nå går vi inn i den siste, utvidede fase
av langtidsplanen. I landsgildeledelsen
synes vi mye er gjort. Vi har fått en
tydelig profil, styrket samarbeidet med
speiderorganisasjonene og vi har
prøvd å gi distriktsgildemestere og
gildemestere verktøy i arbeidet med å
skaffe flere medlemmer. Program er
fortsatt mye opp til det enkelte gilde,
men tips finnes og BP-utvalgets hefte
kan inspirere og vitalisere! 1.-2. mars
samles landsgildeledelsen og lederne
for komiteer og utvalg i Oslo for å
foreslå mål og aktiviteter for
kommende tingperiode. Vi vil også
svært gjerne ha innspill fra andre
medlemmer!
Noen signaler har vi fått om at vi
kanskje bør rette fokus mot

medarbeiderne våre, særlig
distriktsgildemestere og gildemestere, i
kommende periode. Nyhetsbrev og
mer personlig kontakt,- er det
ønskelig? Hva er så bra at vi bør gjøre
mer av det? Hva er for dårlig? Eller
har du kanskje en helt ny ide, som du
vil spille inn? Små og store tanker
mottas med takk til post@sggn.no
eller direkte til Ivan eller noen i
landsgildeledelsen. Bruk sjansen!
I 2010 og 2011 økte medlemstallet litt,
men i 2012 ser det ut til at vi har en
nedgang. Til tross for nystartinger,
øker ikke det samlede antallet av
gilder. Skal vi bli nedslåtte, eller skal vi
stikke fingeren i jorda og si at med
nåværende alderssammensetning i
medlemsmassen, tar det lenger tid å
øke i antall enn det vi la inn i
langtidsplanen? Skal vi fortvile, eller
skal vi glede oss over nye medlemmer
og nye gilder og samtidig arbeide med
kvalitet i program og fellesskap? Veien
videre skal vi finne sammen. På
landsgildetinget i Langesund skal vi
feire alt vi er og får til, og vi skal
strekke oss mot nye mål.

Nytt i profilering: Jakke, skjerf og roll-up.
Foto: I. L. Echoldt
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VIS AT DU ER GILDEMEDLEM
OM ST. GEORGS GILDENE

Gildeskjerf kr 70,00
Knute kr 40,00
Send en bestilling eller ring
inn til gildekontoret og få
varene sendt hjem til deg.

Vi er en bevegelse for voksne
både med og uten
speiderbakgrunn. Sammen er
vi en del av et internasjonalt
felleskap som bygger på de
samme verdier som
speiderbevegelsen. Vårt mål er
å arbeide for speidersaken
både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.

NYE MEDLEMMER
3. Bergen

Vi er også et tilbud til aktive
speiderledere. For i tillegg til

Randi Sælen

hyggelig samvær, får du støtten

1. Steinkjer

du trenger i din daglige
ledergjerning hos oss. Sammen

Grete Sande

har vi lang erfaring fra det
meste, og om du trenger hjelp

24. Oslo – Bryn

til tiltak i din speidergruppe
stiller vi opp.

Tor Lunde
1. Hønefoss
Ivar Blystad, Georg Johan Bentzen
6. Bergen
Tordis Nigar, Rune Fauskanger

Betegnelsen «gilde» stammer
fra middelalderen og ble brukt
om sammenslutninger til
gjensidig hjelp og beskyttelse,
dannet av mennesker med
felles interesse.

2. Larvik MS
Svein Hammer Johnsen

Lokale Gildegrupper finnes
over hele landet. Ta kontakt
med oss så hjelper vi deg med
mer informasjon, samt hjelper
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Hermod Larsen

Jarlsberg

Tor Gilde

1. Molde

Kari Haugen Olsen

1. Eiker

Bodil Åsen

1. Ålesund

Harry Høiberg

1. Ålesund

Per Klæboe

2. Høvik

Svein Ivar Holte

MS-gildet

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE

deg med å finne din nærmeste
Gildegruppe. Besøk også
nettsiden vår www.SGGN.no.

SAMMEN STØTTER
VI SPEIDERSAKEN

AKTIVITETER
2013
22. februar

Tenkedagen

12.–14. april

Landsting, KFUK-KFUM speiderne

22.–28. april

Speideraksjonen

23. april

St. Georgsdagen

7.–9. juni

NM i speiding, Skogsborg

8.–9. juni

Landsgildeting

15.–22. juni

45. European Forum. Grossarl

6.–13. juli

NSF Landsleir, Stavanger
«Blå på leir» og Hotelt

7. juli

Gildetreff, se side 5

30. august–1. september

Lederløft, Hudøy

1. september

Manusfrist, St. Georg nr. 3

4.–8. september

8. European Conference

19.–20. oktober

JOTA/JOTI

24. oktober

Fellowshipdagen

25. oktober

ISGF 60 år

1. november

Manusfrist, St. Georg nr. 4

26. november

Fredsbønn i Hamardomen (Fredslyset)

2014
Februar

Tur til Kenya, se side 15

10.–16. oktober

Verdenskonferanse, Sydney, Australia
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Returadresse:
St. Georgs Gildene i Norge
Postboks 6840 St. Olavs plass
0130 OSLO

MED GLEDE
Langt tilbake hadde hver gren på speidertreet sitt
eget valgspråk. Ulvungene hadde: «Gjør ditt beste.»,
speiderne hadde «Vær beredt» og roverne «Til
tjeneste». Men jeg har ikke sett at St. Georgs
Gildene har hatt noe. Om vi skulle ha ett, hva
kunne det være?
I arbeidet med prosjektet for «Gamle tanker — nye
vyer» så vi på Baden-Powells tanker om
speiderveien og menneskelivet. Om vi hadde spurt
ham om råd for valg valgspråk tror jeg han hadde
sagt: «Be happy». Jeg velger å oversette dette fritt til
med glede. I denne forbindelse står ikke glede for det
samme som gøyalt eller festlig, se BPs tanker i
spalten til høyre.
Det er ofte spørsmål om hva som er forskjell
mellom speiderånden og gildeånden. Kanskje kan
mitt forslag til valgspråk gi en liten antydning.
Gjør du gjør ting bare fordi de forventes av deg
eller gjør du det med glede? Om du kan svare på de
gamle valgspråkene med mitt forslag til det nye er
du inne på den veien med livet BP mente vi skulle
ha: «Gjør ditt beste – med glede» …
Men, kan du si du som aldri har vært speider, jeg
har ikke vært opptatt av disse gamle valgspråkene.
Hva med meg?
Jeg håper du ikke går på gildemøter av tvang, men
tar del i gildearbeidet med glede. Mener du i tillegg
at speider ideen er god og verd å arbeide for da
stiller du i samme bås som alle andre
gildemedlemmer med og uten speidererfaring.
Har du en gang blitt fylt av denne ideen håper jeg
den for alltid vil fylle ditt liv med glede.

Arve

GLED DEG OVER LIVET NÅR DU HAR DET
Når man har passert 75 åremålet og har
kommet til det stadiet i livet at du tenker deg
om to ganger før de bestemmer for om det
nå er verdt å bestille en ny vinterfrakk, er det
tillatt for en å se tilbake langs den veien man
har reist.
Din naturlige tilbøyelighet er å råde og å
advare andre reisende om vanskelighetene
langs veien, men er det ikke bedre å opplyse
dem om noen av gledene som de ellers ville
gått glipp av?
Den største tingen som slår deg når du ser
tilbake er hvor fort det har gått – hvor kort
dette livet på denne jord er. Advarselen som
en vil gi, er derfor at det lønner seg ikke å
sløse det bort på ting som til slutt ikke teller.
Heller ikke, på den andre siden, er det smart
å ta livet for høytidelig som noen synes å
gjøre. Lev et liv i glede mens du kan det. Det
er der lykken er, tilgjengelig for hvert
menneske.
Det er mange forskjellige ideer om hva som
utgjør «suksess», f.eks. penger, posisjon,
makt, prestasjon, heder og lignende. Men
disse er ikke tilgjengelige for alle og heller
ikke bringer de med seg det som er ekte
suksess, nemlig glede.
Gleden er åpent for alle, for, når du koker det
ned, består det bare av tilfredsheten med det
du har fått, og hva har gjort for andre
mennesker.
Som Sir Henry Newbolt oppsummerer det:
«Den virkelige testen på suksess er om livet
har vært lykkelig og gitt glede.»
BP

