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SAMMEN STØTTER
VI SPEIDERSAKEN

LEDER

GODT NYTT ÅR —
er du beredt på 2014?

Godt nyttår – tiden er igjen klar for et
tilbakeblikk på det gamle året, med
ettertanke og nye løfter for det nye. Vi
har lagt bak oss et år med mange
aktiviteter hvor gildemedlemmer har
engasjert seg. Landsgildetinget var et
godt gjennomført arrangement og
engasjementet som kom frem under
enkelte saker var flott. For meg var
årets største opplevelse BLÅ PÅ
LEIR: Fellesskapet av gamle og unge
gildemedlemmer som hadde dannet
tropp, hvor alle var engasjert i driften
av Hotelt og annet arbeid som kom
ramlende inn på landsleiren i
Stavanger. Det var ikke bare jeg som
var imponert over hvordan ting ble
løst, men det gikk rykte om «disse
menneskene» som bare løste
problemene etter hvert som de dukket
opp. Og alle sammen gjorde det med
et godt smil og fantastisk humør.
I tillegg var medlemmer av
gildetroppen engasjert på
speidermuseet og i frimerkebanken.
Blå på leir hadde som mål å besøke
alle tropper i landet, hvor vi hadde
med oss informasjon om gildearbeidet
og delte ut «blå resepter – for slitne
leder», hvor de kunne komme til
gildetroppen og få vafler og kaffe. Vi
hadde en jevn strøm av ledere /
gildemedlemmer og hotellets gjester
på kveldene og det ble en utrolig
hyggelig atmosfære og stemning der.
I løpet av leiren fikk vi kontakt med
noen som kunne være interessert i å
være med i gildearbeidet vårt, men det
aller viktigste var at vi igjen fikk
markedsført oss som en aktiv,
hyggelig gjeng, som støtter
speidersaken – og som har et tilbud
som er der når ledere en gang slutter
sin aktive speidertid.
De siste årene har vi jobbet med
kontakten mot speiderforbundene –
og forsøkt å si noe om at vi er et
naturlig valg etter endt ledergjerning
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eller et positivt tillegg til en som er
aktiv med som leder. I år har jeg vært
så heldig å være med på 4 opptakelser
av nye gilder, alle nært knyttet opp
mot nettverk som ble dannet i aktiv
speidertid. Velkommen til oss – dere
fra Nittedal, Karmøy, Langhus og
Wøyen. Jeg håper dere får en
fantastisk gildetid og at dette er en
bevegelse hvor dere kan påvirke og
gjøre den til deres.

MEN HVOR GÅR VEIEN
VIDERE NÅ?

HVA MED DEG – ER DU
BEREDT PÅ 2014?

Vi har mange planer for det nye året. I
februar drar ca. 40 gildemedlemmer til
Kenya og til sommeren blir det tur til
Rondane for noen av oss, og vi har
plass til fler. Noen skal på KFUKKFUM sin leir og være deltakere i
«Blå på leir 2014». Dette er

Jeg opplever av og til at tiden bare
spinner bortover – og at jeg henger på
slep og prøver å følge med så godt jeg
kan. Da er det utrolig viktig å trekke i
nødbremsen og stoppe litt og dvele
ved de møtene du har i hverdagen,
med mennesker rundt deg.

«Jeg har et eget nyttårsløfte for 2014 og har lyst til å
utfordre DEG til å ta del i dette. Hver dag i 2014 skal du
glede en person, kjent eller ukjent.
fellesarrangementer som er åpne for
hele GildeNorge. Dette var et klart
mål – og nå har vi kommet i gang med
disse fellesarrangementer som skal
kunne være et tilleggstilbud til de
lokale gildene. Har dere et
gildearrangement som kan åpnes for
flere – send informasjon til St. Georg
og inviter.
Rett rundt hjørnet er det samling for
medlemmer av komiteer og utvalg –
her skal vi sammen se hvordan vi
ønsker å jobbe for å nå de målene
som ble satt på landsgildetinget. . Til
høsten står gildemestermøte på
Sanner på programmet og vil skal
også ha en samling for
ressurspersoner rundt om i Norge
som har lyst til å bidra i rekrutteringen
av nye gilder. Er du en som har lyst til
å bidra – så er det deg vi ser etter.

Jeg har et eget nyttårsløfte for 2014 og
har lyst til å utfordre deg til å ta del i
dette. Hver dag i 2014 skal du glede
en person, kjent eller ukjent. Det skal
ikke være store tingen – men en liten
hyggelig medmenneskelig gest. Nå er
det slik at hvis du gjør noe hyggelig er
det mange som spør – kan jeg gjøre
noe igjen? Si da – gi det videre! Det
står nå 365 dager klare til å ta imot en
hyggelig glede fra hver av oss – en
fantastisk mulighet for å gjøre
hverdagen til en fest.
Inge E. Merli
Styremedlem

FRA LANDSGILDELEDELSEN

NYTT FRA LANDSGILDELEDELSEN

LANDSGILDETINGET 2015 BLIR PÅ HAMAR
I forrige nummer av St.Georg, under
punktet om Gildemestermøtet, delte
vi noen tanker om store
fellesarrangementer ; Hvordan sikrer
vi demokratisk representasjon? Hva er
god nok standard på slike samlinger
m.m. Landsgildeledelsen har sett en
del på kostnader i lys av dette.
Parallelt var vi i dialog med
Distriktsutvalget i Bergen, som på
forrige ting hadde meldt at
Bergensgildene var interessert i å
arrangere tinget sentralt i byen, i 2015.
Det hadde passet godt med et ting på
Vestlandet, og tanken på Bergen i juni
var forlokkende. Det skulle vise seg at
Bergen nok er litt for fristende for
altfor mange… Etter hvert som det
ble innhentet priser, viste det seg at vi
nesten doblet deltakernes kostnader
sammenliknet med Langesund om vi
skulle bo sentralt i Bergen i
begynnelsen av juni. Og om vi gikk til
slutten av juni, var det fortsatt svært
høye priser på overnatting.
Bergenserne arbeidet med å finne
rimeligere alternativer, men det var
vanskelig.

tilbake til Mjøsdistriktet, som også
hadde vært interessert tidligere.
Hamar kom raskt opp med
alternativer, og til en helt andre priser.
På landsgildeledelsens møte 29.og
30.november, ble det vedtatt at vi
arbeider videre med tanke på at
Landsgildetinget 2015 holdes på
Hamar. Vi takker begge distrikter for
godt samarbeid og positiv holdning!
Vi får lete etter nye muligheter for å
besøke gildevenner i Bergen og
oppleve byen mellom de 7 fjell. Det
kan vi finne!
Og Hamar i juni med forsommerens
blomster og gode gildevenner som
forbereder program og tar imot oss …
Vi kan glede oss!
Når vi på Sanner inviterer til diskusjon
om sentrale samlinger, vil vi også stille

Landsgildeledelsen bestemte at vi
måtte prøve å komme opp med et
alternativ, slik at vi hadde noe å
sammenligne med. Dermed gikk vi

spørsmålet om når det er best å
arrangere landsgildeting. Norges
speiderforbund arrangerer nå ting i
november. Det åpner muligheter for å
forhandle med hoteller med høy
standard, og oppnå en akseptabel pris.
Men det er kanskje mer utfordrende å
reise i Norge i november. Hva mener
dere i deres gilde? Vi er spente på hva
gildemestrene vil si i september.
Helga 7.–9.februar hadde
landsgildeledelsen årets første møte i
speiderhuset i Nesparken på Moss.
Lørdag var alle medlemmer av
komiteer og utvalg invitert til
inspirasjon, samtaler og planlegging.
Møtet ble avsluttet idet dette bladet
gikk til trykking, men vi tar med at
landsgildeledelsen arbeidet med et
svar på høringen om speiderloven,
som har frist i mars.

< Speiderhuset i Moss

Onsdag 25.– Søndag 29. juni:

TUR TIL RONDANE – MELD DEG PÅ!
Meld deg på til gildekontoret innen
1. mars, slik at vi kan bestille
overnatting på hyttene, og eventuelt
buss.
Planen er at vi reiser oppover med
Nordfjordekspressen fra Oslo onsdag
25. juni (om morgenen).
Fra Illmannsdalen , langs stien mellom
Bjørnhollia og Rondvassbu.
Foto: Inger E. Merli

Fra Skysstasjonen i Otta tar vi bussen
opp til Spranget og går derfra inn til
Rondvassbu. Torsdag går turen til
Dørålseter, fredag til Bjørnholia og
lørdagen tilbake til Rondvassbu.
Søndagen går vi til Spranget. Alle
netter skal vi overnatte på betjente

DNT hytter og tanken er at vi betaler
for overnatting, middag, frokost og
matpakke (termos)
Vi satser på å få små kulturelle glimt
underveis og noen «lunsj» aktiviteter.
På ut.no står det at turen er av
middels vanskelighetsgrad, men da er
det tenkt at du går over Høgerodden,
men det kan noen velge å ikke gjøre –
og turen blir da litt lettere å gå.
Muligheten for å gå over Rondhalsen
er også til stede.
ut.no/tur/klassisk-rundtur-i-rondane(trekanten)
ST. GEORG NR. 1 - 2014
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Hvorfor være taus når man er
lykkelig som sanger?
Alf Wibe Lund, 1923-2001
Tekst: Betten Gundersen
Foto fra Marit Haugen

Blant gledene i livet er det å ha en venn.
Det største som er givet, så gi deg selv til en.
Og når en så har flere, som gilderekken lang
blir gleden desto mer – og vel ærlig vært en sang.
En speiders ideal er «å være alles venn».
St. Georgs gildeløfte er bygget opp på den.
Men vennskapet må være no’ mer enn teori, og slik er livets lære: vennskap betyr å gi!
Til våre gildevenner vi derfor synger ut:
Slik gildelyset brenner er vennskap lysets bud!
Med omsorg smil og glede, med åpent sinn og hånd Vi skjenker til vår neste den rette gildeånd.
Alf Wibe Lund og Ivar D. Haugen i fullt arbeid med mwslwmabladet.

Alf Wibe Lund har skrevet
flere av sangene i gildenes
sangbøker. I anledning 90års jubileum for hans fødsel
holdt Betten Gundersen et
kåseri om ham på formiddagstreffet for oslogildene i
november 2013. Her ble flere av hans sanger sunget,
så les eller syng sangene
når man leser artikkelen!

Alf Wibe Lund fra 12. OsloNordberg var født i Oslo og så
dagens lys på selveste St.
Georgsdagen 23. april i 1923. Han
ville vært 90 år i år, så da er det
passelig med noen ord om ham og
å synge noen av sangene hans.
Wibe vokste opp i Iladalen og var
speider der i en NSF tropp, men vi
vet ikke i hvilken.
Under krigen var han i
polititroppene i Sverige, blant
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annet på Kjesäter, og da freden var
et faktum, kom han tilbake til
Norge. Sammen med polititroppen
marsjerte han inn i Moldes gater
der Randi Solemdal var møtt frem
med sin speidergruppe. Wibe var
blitt kjent med Randis bror, og søt
musikk oppsto. Wibe utdannet seg
i det militære og det sto major i
rubrikken for yrke som var
tidligere brukt i medlemsarkivet
vårt.
Etter hvert giftet Wibe og Randi
seg, de fikk tre barn og flyttet til
Nordberg i 1960. Hele familien
var glad i natur og sport og aktive i
Nordberg menighet og
speiderlivet. Wibe og Randi var
begge med i stiftelsen av 12. Oslo
– Nordberg Gilde i juni 1966, og
som voksne var de hele
livet engasjert i gildebevegelsen.
Wibe var primus motor i
speideraktiviteter/ konkurranser på
Nordberg og var med på bygging
av gildehall til troppslokale under
Nordberg kirke. For å nevne noe.

Wibe og Randi deltok på treff i
Grossarl og på World Conference i
Montreux og Dijon. De var også
med på oppstart av
gammeldansgruppen som distriktet
Oslo og omegn hadde i mange år.
Wibes penn ble viden kjent, han
skrev sanger og taler til alle
anledninger. Mange av hans sanger
står i vår sangbok og en av hans
sanger blir sunget fast på
landsgildetingene i Sverige.
For gildet vårt skrev han mye, og
årsrapporten kom alltid som sang.
Men skriveferdigheten gikk også
en annen vei. Sammen med Ivar
Haugen var Wibe redaktør av
gildebladet i 13 år fra 1972 til 1985.
Og i den tiden var det ikke
datamaskin, og det kom ut seks
nummer i året. Til nå er dette
rekorden for år som redaktør, men
Arve Urlin er i sitt 13 år nå.
Wibe og Ivar laget også
jubileumsheftet da St. Georgs
Gildene fylte 25 år, og det var et

meget godt grunnlag for
Jubileumsboken for 50 års jubileet.
I en tid der et forslag til ny
speiderlov drøftes, kan det passe
bra å lese hva Wibe Lund skrev om
speiderlovens betydning i
Jubileumsboken, side 31.
Wibe døde i mars 2001, og etterlot
seg et stort tomrom i vårt gilde.
Hvordan var Alf Wibe Lund? –Les
sangen «Blant gledene i livet er det
å ha en venn.» Slik var Wibe.
Han var og vil alltid stå for meg –
nettopp som den vennen, med et
lunt smil, en stor porsjon humor,
et åpent sinn og med omsorg for
alle. Han var alltid beredt og han
sto for alle paragrafene i
Speiderloven, ikke bare det å være
en god venn!

Forberedelser til lunsj i det grønne, i Alme, syd for Paderborn. Randi, Alf Wibe, Ivar og Marit på vei
til World Conferense i Dijon 1981.

Å SITTE VED ET SILDEBORD
Denne sangen ble til den gang gildene solgte sild.
Mel.: Dansen på Sunnanö

Å sitte ved et sildebord
med venner rundt i ring –
å høre kjente stemmers kor
fortelle rare ting,
er sælebot for kropp og sinn,
og dertil ganefryd.
:/: Så kos deg nå på stolen din
og la din sang få lyd. :/:
En gang var silda sikringsmat
på karrig husmannsplass.
Nå er den adlet og på fat –
serveres i palass.
Og ved vårt bord kan du nyte sild,
i sennepssaus og dill,
:/: og sur- og søt- og salt- og snill
samt krydret slik du vil. :/:
En liten skøyer av en dram
kan volde velbehag.
I troen på at det er sant
så tar vi en i dag.
Vi skåler for vår gilde lag;
:/: og håper på at kvelden vil
blir oss til velbehag. :/:

Kveldsvise
Mel.: Amazing Grace.
Når dagslysets siste flamme dør
og bålet går over til glør;
da vet du hva dagens prøve var,
og hva du har gitt som svar.
Det løftet du gav ved morgengry:
«Å være din nestes venn».
Det kan du i morgen gi på ny
og innfri det om igjen.
A.W.Lund
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FREDSLYSETS FERD
GJENNOM MØRKET
Det ble en stemningsfull gudstjeneste
blant ruinene. Domen var fullsatt og
alle kom opp til alteret for å tenne sitt
lys fra flammen som er kommet fra
fødselsgrotten i Betlehem.

Fredslyset er et sterkt
symbol på fred. Den samme
flammen tent i en kristen
kirke i et muslimsk område
i et hovedsaklig jødisk land
brenner i mange land rundt
om i verden. Én flamme –
én menneskehet!

Flere lykter ble også tent og flammen
er derfr blitt brakt av sted til mange
steder i Hedmark.
Kirkekaffen etterpå i Speiderhuset ble
et eventyr med ca 100 besøkende som
alle ble godt bevertet. Ja det var
nesten som en Sareptas krukke som
ikke ble tømt! Takk til alle som bidro
bare på en liten oppfordring.

Omlag 45 personer deltok i fjorårets
første fredslyssamling mandag 25.
november.

Alle de store religionene har fred som
en sentral verdi - så vel som
rettferdighet og menneskerettigheter.
Religionsdialog er derfor en viktig
form for fredsarbeid.

Fredslyset ble tent på minnestedet for
22. juli utenfor Oslo domkirke til
minne om alle ofrene for krig og
terror.
I kirkens krypt kunne Kjell Magne
Bondevik fortelle at han hadde vært i
krypten under Fødselskirken i
Betlehem, opphavsstedet til
fredslysets flamme. Religionene bør
kunne bidra til fred heller enn å være
en kilde til strid, mener Bondevik,
som har bred erfaring fra fredsarbeid
både tidligere som statsminister og i
dag som leder for Oslocenter for fred
og rettferdighet.

Bondevik berømmet innsatsen som
speiderbevegelsen gjør for freden,
også gjennom fredslyset
Etter talen var det flere som fikk med
seg fredsflammen, som nå er på vei
rundt om i landet, og som vil brenne
blant annet i flere kirker i osloområdet
i tiden som kommer.
Dagen etter var det holdt den
tradisjonelle speidergudstjeneste i
Hamardomen.

Foto: Sidsel Gotaas
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Fredslyset fraktes rundt i landet med
bil, bane og båt – og til fots. Thormod
Myhre kjørte lyset helt fra Oslo til
Molde, og derfra fraktet Hurtigruta
lyset sydover til Bergen og nordover
til Tromsø. I Tromsø er det tradisjon
at lyset brenner i karmelittklosteret.

Nyttårsaften ble Fredslyset benyttet i
forbindelse med fakkeltoget i Misvær
med ca 100 deltakere. Deretter ble
Fredslyset og budskapet benyttet
under nyttårsgudstjenesten i Skjerstad
kirke hvor det var med i
inngangsprosesjonen og båret ut i
forbindelse med postludiet og deretter
slukket.

Speiderne fra Kongsvinger hentet
lyset i Hamar, men… Speiderleder
Hege Manstad forteller:
«Tirsdag hentet 10 speidere fredslyset
i Hamardomen. Stemningsfullt og
spesielt. Mange flere tok del enn i fjor.
Etterpå dro vi til det koselige
speidersenteret og fikk flott
bevertning. Flere av speiderne mine
møtte Noen møtte igjen andre
speidere de hadde sett på peffkurs
eller på leir før. Tida gikk altfor fort til
vi skulle hjem.
Det er langt å kjøre til Kongsvinger,
men med blide speidere fulle av
historier i bilen var vi snart forbi
Skarnes. Litt over ei mil igjen.
En bil skulle brått av veien og jeg
bremset. Lykta med lyset vårt vippet
litt da den ble truffet av ei colaflaske
fra en av speidernes fang.
Forskrekket og tydelig uten å vite om
han skulle le eller gråte sier han: Det
har slukket. Latter og fortvilelse om
hverandre blant speiderne i bilen. Jeg
forteller at det er jo ingen krise, ingen
kunne noe for dette.

1. Salten St. Georgs Gilde har etablert
et samarbeid med KFUM/KFUK i
Bodø om henting av flammen på
nordgående hurtigrute og oppbevare
og distribuere flammen til mulig
brukere i forbindelse med jule- og
nyttårsfeiringen.

Du kan lese mer om
fredslyset og se flere bilder
på www.fredslyset.no og på
facebooksiden Fredslyset i
Norge.
Fredslyset er et sterkt og engasjerende
symbol på fred. Beteningen fra
Kongsvinger vitner om det – også om
hvor sårbar flammen er, akkurat som
fred mellom nasjoner og
enkeltmennesker. Det skal ikke mer til
enn en colaflaske å slukke den!

Diskusjonene går høylytt i bilen. Kan
vi bare tenne den igjen? Nei, det blir
ikke riktig, det er jo symbolsk at
flammen kommer fra Betlehem. De
blir enige om at vi ikke kan jukse, da
er det bedre å være uten noe lys denne
gangen. En av speiderne, Stian, ber
om å få med seg lykten, han skal se
om han får noen til å kjøre ham de syv
milene til Våler der nærmeste lys er.
Det hadde vært så fint å ha det på
adventsgudstjenesten i Vinger kirke på
søndag.
I kveld kom omsider fredslyset til
Kongsvinger, noen dager forsinket og
via Våler. Men hva gjør vel det. Jeg er
imponert over speideren som ikke ga
opp selv om vi andre gjorde det!»

Fred mellom religioner er viktig i
dagens verden, og for første gang ble
fredslyset tent i en norsk moské. Det
var Metodistkirkens gilde som holdt
sin tradisjonelle fredslyssamling i
Rabita-moskeen i Oslo.

Komiteen jobber for å engasjere
speiderne mer i fredslyset i 2014, også
internasjonalt i WOSMs fredsprosjekt.
Den håper på flere ruter, mer bruk av
tog og flere muligheter for
speidergrupper og gilder å hente lyset.
Og allerede nå kan du notere datoen
for fredslyssamlingen i Oslo: mandag
24. november.

1. Søndag i advent i nye Hunstad kirke i Bodø.
Gildemester Lovise Hansen bærer lyset.
Foto: Jan Olav Johansen
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Moss St. Georgs Gilde:

60 ÅRS JUBILEUM I BESKJEDNE FORMER
Tekst og foto: Finn Saugestad

I november feiret landets
nest eldste St. Georgs
Gilde, 1. Moss, sitt
60-årsjubileum.

Glade gildemedlemmer i Moss feiret 60-årsjubileum, fra venstre Jan Erik Blomgren, Ellen Sveli,
Magne Sveli, Anders Strømme, Elisabeth Strømme, Svein Simensen, Turid Simensen, Kari
Strømme, Gudrun Marthinsen, Jørn Injar, Trygve Andreassen, Hilde Andreassen, Hege Olsen, Jørn
Olsen, Marit Sagen, Helge Sagen, Liv Selmer Günther, Oddvar Günther og Inger Lise Echoldt.

På forhånd hadde styret besluttet at
markeringen av jubileet skulle foregå i
beskjedne former, så til stede var bare
gildets nåværende medlemmer. Etter
tradisjonell åpning ble det holdt
valgmøte for å sikre tilgangen på
tillitsvalgte for neste driftsår. Ny
gildemester ble Jørn Sigmund Injar,
visegildemester ble Anders Strømme,
Liv Günther og Jan Erik Blomgren
gjenstår som henholdsvis styremedlem
og gildesekretær, og Helge Sagen ble
gjenvalgt som kasserer etter flere
perioder i denne rollen.

tallet, og 1. Moss kom som en god
nummer to våren 1953. En gruppe av
seniorspeidere som kalte seg Moss
Gamlekarers Speidertropp lurte på om
de like gjerne kunne drive sin form for
speiding som et St. Georgsgilde.
Forslaget vakte en viss motbør i
begynnelsen, men på en
konstituerende generalforsamling 12.
januar 1953 ble 1. Moss St.
Georgsgilde stiftet som et rent
herregilde. Ole W. Borge var den
første gildemester, og blant andre som
var med i pionertiden kan nevnes
Asbjørn Strømnæs, Egil Kristiansen,
Victor Lagerqvist og Klaus Hansen.

Vertskapet på Speiderhuset i
Nesparken, Rannveig og Rolf
Anundsen, vartet opp med
hjemmelaget bacalao og
karamellpudding, som begge smakte
aldeles fortreffelig. Rolf er tidligere
stuert på de syv verdenshav, og
matlaging behersker han til fulle på
tross av sin pensjoniststatus.
Gildemester Finn Saugestad refererte
noen historiske glimt fra gildets
tilblivelse. Det var Fredrikstad som
var først ute etter at gildebevegelsen
ble etablert i Norge tidlig på 1950-
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Et av gildets eldste nåværende
medlemmer, Trygve Andreassen,
fortalte litt om virksomheten i gildets
unge år. Etter hvert ble det åpnet også
for kvinnelige gildemedlemmer, og i
dag er det to aktive gilder i sving i
Moss, samt et i Våler og et i Rygge.
Blant annet har gildene igjen blåst liv i
tradisjonen med å feire St. Georgsdag
i Moss. Den forsvant etter at Varna
krets ble oppløst og innlemmet i Follo
krets.

Trygve Andreassen, som er gildets eldste
nåværende medlem, fortalte spredte glimt fra
gildets tidlige år.

TANKER I TIDEN

DET VIRTUELLE OG
DET VIRKELIGE
Tekst: Ivan Chetwynd

Speiderbevegelsen i
England har opplevd
en 20 % økning i
medlemstall i løpet
av de siste åtte år.
Her er speidersjef
Wayne Bulpitts
forklaring:

Arne Johan Vetlesen uttrykker en
bekymring som flere sikkert kjenner
seg igjen i:
I økende grad er alt en ung person i
dag ser, hører og berører menneskelig
-kulturelle artefakter, noe laget og
bearbeidet til forskjell fra fremvokst,
kunstig og inne til forskjell fra naturlig
og ute. Uten å ha kunnet ta stilling til
det, tilvennes en hel generasjon en
tilværelse der elementene – naturen og
alt som lever og gror – er abstrakte,
ikke-erfarte, ukjente; et erfaringstap av
den fysiske verden vi er avhengig av,
med dertil hørende uvitenhet og
likegyldighet overfor dens faktiske
ødeleggelse. (Klassekampen, 21.01.2014.)
Men bildet er ikke bare mørkt!

Hvis man spør unge
mennesker hva de
liker å gjøre,
forventer man at de
vil svare dataspill, Xbox og dess like,
men det er ikke
riktig. Det de ønsker
er utendørs ferdigheter, leirliv, å ligge i
gapahuk – eventyraktige aktiviteter.
Disse er ting som engelske barn bare
kan gjøre i speideren fordi skolene og
samfunnet ellers overdriver behovet
for å beskytte barn mot skader og
risikoer:
En hel generasjon av unge mennesker
vokser opp pakket inn i bomull. De
kan bli ute av stand til å møte livets
farer, fordi de ikke får lov å ta risikoer
i barndommen.
Da Baden-Powell startet
speiderbevegelsen, var hans hensikt
ikke først og fremst å gi gutter noe
morsomt å gjøre i fritiden. Han ville
styrke Det britiske imperium –
forberede den oppvoksende slekt

nettopp til å møte livets farer i form
av konflikter og kriger som hang som
mørke skyer over fremtiden. Men
speiderne skulle ikke bare være med å
redde nasjonen og Imperiet. Helt fra
starten så B-P speding som en
fredsbevegelse. Når speiderne vokste
opp, ville de bli nasjonenes ledere, og
da ville de ikke føre krig med
hverandre.
Speiding har fortsatt en viktig
funksjon i verdenssamfunnet. De
mørke skyer over fremtiden gjelder
ikke lenger – eller ikke lenger bare –
forholdet mellom nasjonene. Idet
konsekvensene av klimaendringene
blir mer og mer dramatiske, vil verden
trenge mennesker som ikke bare har
digital kompetanse i den virtuelle
verden, men også kjennskap til den
fysiske verden – mennesker med
erfaringer og praktiske ferdigheter
som gjør at de bryr seg om og er i
stand til å gjøre noe med
ødeleggelsene i veden omkring oss.

Se http://www.telegraph.co.uk/
education/educationnews/10525632/
Cotton-wool-generation-denied-thechance-to-take-risks-warns-head-ofScouts.html
ST. GEORG NR. 1 - 2014
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KVERNMOEN
Vårt unikte leirsted
ønsker støtte til utvikling

Ny parkeringsplass

Tekst og foto: Dag Lund

Kvernmoenkomiteen har mange
planer og ønsker for Kvernmoen. Vi
vet at speidergrupper som besøker
Kvernmoen har mye god nytte av
stedet og er veldig fornøyde med
leirplassen og oppholdet der.
Hvert år er det nye ting som krever
vedlikehold og eller fornying. Noen er
overraskelser og må tas på sparket når
ting oppstår., for eksempel bytte av
kjøleromsaggregat i fjor midt under en
leir.

KLATRETÅRN
Vi har mange ting på dugnadslista i år
også, noe smått og noe stort. Et lenge
planlagt tårn med klatrevegger er av
det store slaget. Etter ønske fra leire
og eget arrangement i forbindelse med
JOTA/JOTI vil dette kunne bli noe
unikt for norske speiderleirsteder.
Vi vil selvsagt søke om best mulig
inndekning i forhold til

Det er også nye ting vi ønsker å
tilrettelegge for aktiviteter eller
opphold.

Hva gjør vi så? Det er opp til det
enkelte gilde å finne sin vinkling
på en innsamling. Er det
utlodning, inntekt fra et bestemt
arrangement, kronerulling, salg
eller rett og slett en gave fra
gildet .

Mange midler er blitt samlet inn over
årene. Faste gaver på
Kvernmoendagen, gilder og
enkeltpersoner som har gitt gaver til
konkrete ting på stedet.

10
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Komiteen er så frimodig at vi ber
hvert enkelt gilde om å bidra til en
innsamling til klatretårnet.
Kvernmoen vil da kunne gi et enda
bedre aktivitetstilbud til speidere og
andre som besøker leirstedet. Vi vil
ubeskjedent påstå at Kvernmoen har
vært og er et av de flotteste flott
leirplasstilbud til speiderne i Norge
(og utlandet).

INNSAMLING

De siste årene har vi hatt en god
økonomi med gode inntekter og
overskudd.

I 2013 lagde vi til ny parkeringsplass
for store leire, noe som har vært
etterlengtet. Imidlertid så koster slikt
ca 60 000.- bare til graving, pukk og
sand. Allikevel gikk vi ut av 2013 med
et regnskap i noenlunde balanse.

støtteordninger det kan søkes om. Et
slikt bygg vil kreve fagmessig bygging
på grunn av sikkerheten.

Vi er glade for alle bidrag til:
Kontonummer 8200 06 05014 til
Kvernmoen merket gaver.
Følg med i resultatet av
innsamlingen på www.sggn.no!
Klatretårnet slik det kan bli.

Bilder fra JOTA/JOTI
arrangementet som er blitt
årlig foreteelse på
Kvernmoen i oktober.
Arrangører er gruppen UT OG NED
som legger ned utrolig forarbeid for
hvert arrangement. Som bildene viser
er taubane høyt over Kvernmoen,
bruskasseklatring, radioamatør
virksomhet på JOTA med profft
utstyr og link via Moss og greier.

Friluftsaktiviteter på tjernet og JOTI
på data og nett i Kvernkroa.
Blant annet for dette arrangementet
vil klatreveggen være et viktig element
for å fortsette på Kvernmoen. Det er
mangel på klatremuligheter, noe man
hadde tidligere da arrangementet var
på Ingelsrud. I 2012 var det 200 på
arrangementet i 2013 var det i
overkant av 100. Med klatretårn ferdig
i høst vil det være et flott tilskudd til å
få flere med på leiren.

DUGNAD PÅ KVERNMOEN I MAI
Dugnaden 10. mai blir i
samarbeid med
Kvernmokomiteen. Som vanlig
er det ingen mangel på oppdrag
for dugnad: Det sakl ryddes i
vedlageret, materiallageret.
Piggtrådgjerdet langs bekken
skal bort,området for leirkirken
skal ryddes for kvist, det skal
legges plater på taket innvendig i
skjulet, huset skal males ferdig
utvendig, skul males bakvegg,
bakebord skal oljes, ovner
fjernes inne i hytta, nye vindskier

skal opp over inngangen,
takrenner opp på skjulet,
stokker skal legges opp for båt/
kanolager, vårrengjøring inne,
raking rydding ute rundt husene.
Vi vil legge ut
dugnadsmuligheten på nettet i
forkant av dugnaden slik at man
kan forberede sin deltakelse for
å se hvilkje oppgaver som vil
prioriteres.
• Kvernmoendagen er 1. juni.

ST. GEORG NR. 1 - 2014

11

3. St. Georgs Gilde i Molde

JULEMØTE MED
OPPTAGELSE OG HEDER
Tekst/foto: Morten Lerø

Gildesalen i Speidernes Hus var
vakkert pyntet og feststemte
gildemedlemmer og innbedte gjester
gledet seg til kveldens program.
Julemøtet ble tradisjonen tro, når
anledningen er der, innledet med
opptagelse. I år ble to nye medlemmer
opptatt.
Et av høydepunktene ble hedringen
av et av medlemmene, og en av
nestorene i gildet, 80 år gamle Sigurd
Skarsbø.
Sigurd begynte som foreldreleder i
Moldespeiderne for 40 år siden, som
troppsassistent i 2. Molde. Han
engasjerte seg i de mange husprosjekt,
særlig i bygging av det nye

speiderhuset som ble en del av
Speidernes Hus og eiendommen
rundt. Videre var han aktivt med i
komiteen som hadde ansvar for
speidernes egen hytte, Speiderbo.
Sigurd er fremdeles aktiv med i
dugnadsarbeid når det er snakk om


Gildemester Anne Margrethe Behrentz i
midten sammen med våre to nye medlemmer,
Tove Austnes til venstre og Berit Solaas til
høyre.

vedlikehold og rehabilitering av
eiendommene. Han har vært
gildemedlem siden 1983 da 3. St.
Georgs Gilde i Molde ble startet.
For sin innsats ble Sigurd tildelt NSFs
hederstegn for ikke-medlemmer.
Gruppeleder for Moldespeiderne,
Odd Kjetil Sørgård var med på møtet
og foretok den høytidelige
overrekkelsen av plakett og nål. Et
stort og ærefullt øyeblikk for Sigurd
og en minnerik stund for resten av
gildemedlemmene.

<
En sprek 80-åring og aktivt gildemedlem
Sigurd Skarsbø, til høyre, blir tildelt NSFs
hederstegn, plakett og nål, av gruppeleder for
Moldespeiderne, Odd Kjetil Sørgård til
venstre.
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BESØK LANDSLEIREN I ASKER
2.–9. AUGUST 2014
Var du en av dem som fikk ganske
imponerende opplevelser på
Stavanger 2013? Nå har du mulighet
til å delta på landsleir igjen. Gildene
inviteres til å komme tett på Asker
2014!
I sommer er det endelig igjen tid for
KFUK-KFUM-speidernes landsleir.
Landsleiren arrangeres kun hvert 4. år,
så dette vil du ikke gå glipp av!
Denne gangen er landsleiren lokalisert
sentralt i Asker med fin beliggenhet til
både sjø og skog.

HOTELT OG GILDETROPP

Du kan glede deg til blant annet:
♦Åpningsleirbål med ordfører Lene

W. Conradi og konsert med Trine
Rein og Christian Ingebrigtsen
♦Flotte nattverdgudstjenester og
bibeltimer
♦Leirbål
♦Konsert med TV Experience
♦Globalløp og markedsdag med
innsamling til KFUK-KFUM Globals
prosjekt i Ilula, Tanzania
♦Aktiviteter med fokus på
samfunnsengasjement
♦Interessante lederkurs: f.eks.
meditasjonskurs, eller lær å lage bål
uten fyrstikker
♦Spennende foredrag: Mikael
Andersson kommer 7. august for å
holde et foredrag som vil motivere og
inspirere deg!
♦Ledertelt med vafler og kaffe og
lederkro etter rosignal
♦Og selvfølgelig får du oppleve
enorm glede i ansiktene på tusenvis av
speidere!
For å lese mer om landsleiren og for å
se priser kan du gå til vår nettside:
www.kmspeider.no/landsleir
Speidere fra alle forbund er inviterte,
så motiver speiderne i ditt nærmiljø til
å melde seg på nå! Gi dem en
mulighet til å komme tett på leirlivet,
tett på hverandre, tett på verden, tett på
naturen og tett på Gud i sommer.

HOTELT
Skal du besøke noen på landsleiren i
år, eller har du lyst til å oppleve litt
leirliv? Da kan du bo en natt eller flere
på Hotelt. Hotelt er et telthotell i
leiren, inne på leirområdet. Her kan
alle bestille overnatting og Hotelt har
romslige, ferdig oppsatte lavvoer som
dere bor i. Lavvoene er innredet med
feltsenger og campingbord.
Du velger selv om du vil kjøpe
ferdiglaget mat eller om du tilbereder
din egen mat. På ettermiddagene har
vi varm grill i felles-teltet. Om du
ønsker, kan du grille egen middag eller
sette deg ned å føle på leirbålstemningen utover kvelden.
Dagen benytter du som du selv
ønsker. I leiren foregår det alltid noe
du kan gå rundt og se på. Badeplass er
i gangavstand fra leiren. Vil du

oppleve Oslo er hovedstaden kun en
liten busstur unna. I resepsjonsteltet
kan du få hjelp til det meste.
Rimeligere, hyggeligere og nærmere
overnatting finner du ikke. Ønsker du
mer informasjon om Hotelt, så send
en epost til hotelt@kmspeider.no.

KLAR FOR EN INNSATS –
BLI MED I GILDETROPPEN
Vil du være med på landsleiren i Asker
2014, så sender du en epost til
Gildekontoret (post@sggn.no) for
påmelding. Det blir en gildetropp med
gildemedlemmer, som får en
fin plassering i leiren rett ved siden av
Hoteltet. Mer informasjon om leiren
kan du finne på leirens hjemmesider
(www.kmspeider.no/landsleir) og
flere detaljer om gildetropp vil også bli
lagt ut på våre hjemmesider
(www.sggn.no).
ST. GEORG NR. 1 - 2014
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MUSEET

Glimt fra museet

ST. GEORGSDAGEN 100 ÅR
St.Georgsdagen 23. april er
speidernes internasjonale
dag. Opprinnelig feiret bare
av guttespeidere, men nå av
alle speidere verden over.
1914 var første feiring i
Norge.
St.Georgsdagen feires til minne om St.
Georg som drepte dragen. Han
risikerte eget liv for å redde andre. Slik
speidere også skal opptre uselvisk.
St.Georg er skytshelgen for England
(og Stockholm.)

STARTET FEIRINGEN I 1914
I 1914 hadde Norsk SpeiderguttForbund fått henvendelse fra England
om at dagen skulle feires som
Speidernes dag. Slik det står referert i
medlemsbladet Speideren nr 4 i 1914:

B-P skrev også:
Det er på St. Georgs dag som jeg selv gjør et poeng av lese
«Scoutning for Boys» på nytt for å minne meg om hva den
inneholder.

Tekst og foto: Oddveig Bergsager

St. Georgsdag 2013 i Haugesund.
Over 200 speidere fra hele byen
trosset kuling og regn og møtte til
flaggheis ved Håvåsen Skole.
Det var en heller strabasiøs sak å få
heist flagget, men det kom nesten helt
opp til slutt. Etterpå var det oppmarsj
til Rossabø kirken med flaggborg og
speidere i skikkelig kuling og regnvær.
Men alle kom fram og fikk delta på en
flott gudstjeneste med løftefornyelse.
Flaggborgen dannet en fin ramme om
det hele.

Oppfordring:
Send inn bilder av
årets feiring der
St. Georgs Gildene
er med!

Etterpå var det kirkekaffe med boller
og brus.

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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HUSK ROSE DEN
23. APRIL!
Tekst: Ivan Chetwynd

Lørdag 23. april. Det var nok ingen
som kom på at det var St Georgs dag.
Ja, det er ikke sikkert at noen av dem
visste en gang at denne dagen var viet
til den modige soldaten som var
Englands nasjonalhelgen. De hadde
viktigere ting å tenke på. Men modige
soldater ville de sikkert få bruk for.
Det som de holdt på med var opprør,
og de hadde verdens store
militærmakter mot seg. De kunne
trenge en hærfører. Deres leder hadde
ikke noen krigserfaring.
Nå ja, det er 23. april 1814 det er tale
om her, og de 112 «edsvorne menn»
samlet i Eidsvoll for å lage en
grunnlov for Norge.
Konstitusjonskomiteen var i gang
med å lage et utkast, med flere
utenlandske grunnlover å få ideer fra;
og noen av utsendingene hadde tatt
med seg sine egne utkast. Samlingen
var delt. Et selvstendighetsparti
ønsket at Norge skulle bli helt
selvstendig med sin egen konge, den
danske prins Christian Frederik, mens
unionspartiet ønsket et selvstendig
Norge i union med Sverige.
Stormaktene hadde bestemt at Norge
skulle overdras fra Danmark til
Sverige, siden Danmark hadde vært på
taperen Napoleons side og som
kompensasjon fordi Russland hadde

annektert Finland. Det var urolige
tider…
Det var også urolige tider nesten
hundre år senere, da Baden-Powell
grunnla speiderbevegelsen og ville ha
en skytshelgen og rollemodell for
speiderne. Noen mener at formålet
med speiding var å skaffe modige
soldater til å kjempe for England i
krigen som var i emning, så det er ikke
rart at han valgte en soldat som
rollemodell.
Men det er ikke krig som B-P har i
tankene når han holder frem Georg
som ideal, det er ridderidealene. Han
skal inspirere speiderne til å være
høflige, hjelpsomme, selvoppofrende
– ikke akkurat de viktigste verdiene
man trenger, når man skal ut i krig og
drepe fiendene.
Da nordmenn og svensker barket
sammen i krig sommeren 1814, var
mange av de brave menige soldatene
nokså halvhjertede med tanken på å
slakte hverandre. Den ene norske
soldat forfulgte én av fiendene, inn til
svensken snudde seg og de to
oppdaget at de kjente hverandre far
før. Så de slo seg ned og delte niste og
tobakk med hverandre. Og Christian
Frederik ble forferdet over alle de
drepte i slagene, som han bebreidet

seg selv for. Da er det passende at vi
feirer eidsvollsmennenes bedrifter
med et barnetog og ikke en
militærparade.
Og hvordan skulle speiderne markere
St Georgs dag? Med våpen og
våpentrening? Nei. Speiding er en
fredsbevegelse, ikke en krigsbevegelse.
Her er hva Baden-Powell skriver i den
første utgave av Scouting for Boys:
«St Georgs dag er 23. april, og på den
dagen går alle gode speidere med en
rose til hans ære og de heiser flagget.
Ikke glem det, neste gang det er 23.
april!»

En 15-tallet ikon av St. George
fra Novgorod. 

AVTALE MED SPEIDER-SPORT
Etter grundige forhandlinger, kunne landsgildemesteren og daglig
leder for Speider-sport AS undertegne avtalen om utvikling,
markedsføring, salg, lager og distribusjon av profilartikler.
Samtidig med avtaleinngåelsen, fikk SGGN 200 T-skjorter som skal
deles ut i Kenya, og mange andre småartikler som kan deles ut til
barna deltakerne skal treffe treffer i forbindelse med prosjektene
som skal besøkes. En hyggelig start på samarbeidet! Speider-sport
AS skal også levere lavoer og mastetelt til Hoteltet på KFUK-KFUM
-speidernes landsleir i Asker til sommeren.

ST. GEORG NR. 1 - 2014

15

NATUR

BARLIND
(Taxus baccata L. )
Tekst og foto: Olav B

Barlind tilhører de nakenfrøede planter som gran og furu, men i motsetning til de fleste andre artene i denne
gruppen, har ikke barlind kongler. Her
er vokser hunnblomstene enkeltvis på
hunnplanten, og hver blomst inneholder ett frøemne. Det rare med barlind
er at når frøet er modent, har det fått
en skarlagensrød kappe rundt seg
(arillus) som er åpen i toppen (se bildet). Hele planten, med unntagelse at
nettopp denne kappen, er giftig. Kappen er søtlig på smak og har vært
brukt til syltetøy. Jeg vil IKKE anbefale å prøve det, men den røde fargen
gjør den svært ettertraktet av fugler.
Frøet selv kommer ufordøyd ut av
fuglen og dette hjelper til med spredningen av planten.
Det latinske navnet har også sin historie. Slektsnavnet Taxus er det navnet
romerne brukte på treet. Ellers er
opphavet til navnet av indogermansk
opprinnelse: «teks», som betyr «å
framstille noe». Et gammelt norsk
navn på barlind var ýr som kan bety
bue. Baccata betyr ganske enkelt «med
bær».
Nålene på barlind vokser i to rekker
på skuddet (sånn som edelgran), men
nålene er myke og spisse, mørkegrønne på oversiden og lysegrønne under.
Barlind er den eneste arten i barlindfamilien som er viltvoksende i Norge.
Du kan finne barlind i Sør-Norge på
Østlandet opp til Mjøsa, i Buskerud til
Krødsherad, i Telemark til Vinje. Ellers finner du den i kyst og fjordstrøk
opp til Molde. Barlind blir sjelden
over 15 meter høy, men stammen kan
bli svært tykk. Og alderen? De eldste
har blitt anslått til ca. 2000 år! Barlind
er ikke fredet i Norge, men planten er
underlagt et visst vern lokalt.
Det at barlind er giftig, har gjort at
bruken av planten har vært sterkt begrenset. Veden er glatt og råtner lite.
Det fortelles at det ble brukt 200 ku-
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bikkmeter barlindtømmer til gjerdestolper da Sørlandsbanen ble bygget.
For barlind kan anta anseelige dimensjoner, selv om den vokser seint. Barlindvirke har blitt brukt til sledemeier,
til flaggstenger og til knivfeste i høvler. Men aller best var det til buemateriale. Veden er svært tett, men kan
enkelt bøyes med varme. Lages buen
med ytterveden på framsiden, får du
en bue med egenskaper som i sin tid
kunne avgjøre slag. De engelske langbuene var antakelig laget av barlind.
Det heter at «buemakere blir sjelden
gamle». Forklaringen på dette en enkel: Når du lager buer, må du pusse
veden, og når støvet er giftig så…
Barlindvirke er svært dekorativt, og
siden det er så tett i veden, kan det
erstatte ibenholt. Beiser du det svart,
kalles det derfor tysk ibenholt. I møbelproduksjon og dekorasjoner har barlind vært brukt. Felles for all bruk er
at det ikke er i kontakt med matvarer.
Det er rapportert at hjortedyr spiser
barlindnåler i områder hvor treslaget
er vanlig. Det veterinærene sier, er at

for en del dyr som hest, esel og gris
(og mennesker) er baret definitivt giftig. Giftstoffet heter taxin A og B og
det forsvinner ikke ved tørking.
For noen år siden ble det funnet ut at
et stoff utvunnet av barlind, taxol,
hadde den egenskapen at det hemmet
celledeling. Derfor brukes det for å
hindre videre spredning etter noen
typer kreftoperasjoner. Problemet er
at mengden taxol i ett tre er så liten at
stoffet blir svært dyrt.
Barlindbar blir mye brukt til dekorasjoner, for nålene sitter lenge på kvisten. Og så tåler barlind svært godt å
bli jevnlig beskåret. I hagesentrene
kan du kjøpe flere arter og varianter
av barlind. På gamle kirkegårder finner du ofte varianten søylebarlind.
Det er kanskje ikke så rart med barlind på gravsteder, for fra gammelt av
mente man at treet hadde makt til å
beskytte de dødes sjeler. En annen
forklaring kan være at siden barlind er
giftig, ville ikke dyrene beite på disse
gravplantene.

JON GUNNAR OLSEN
— NY DGM I ØSTFOLD
Tekst og foto: Finn Saugestad

FRIMERKEBANKEN
LEVER VIDERE, MEN
TRENGER FLERE
MEDARBEIDERE

Regimeskifte i Østfold DU: Inger Lise Echoldt (t.h.) har overlatt
formannsklubba og distriktsgildemestertittelen til Jon Gunnar Olsen,
Rakkestad. Jon Gunnar har også tidligere fungert i denne stillingen.

Jon Gunnar Olsen, gildemester i
1. Smaalenene St. Georgs Gilde
med bopel i Rakkestad og røtter i
Våler, er valgt til ny
distriktsgildemester i Østfold.
Han etterfølger Inger Lise
Echoldt fra 1. Moss, som har
fungert i vervet i flere perioder.
Valget fant sted på
Distriktsutvalgets årsmøte i Moss
nylig, hvor 40 deltagere fra
samtlige Østfoldgilder, unntatt
ett, var til stede på Speiderhuset i
Moss. Teknisk arrangør av
årsmøtet var 2. Moss-gildet med
gildemester Arild Urdal i spissen.
Inger Lise og Karl Edvart
Thalberg, Våler, som nå går ut av
DU-styret, ble begge takket av
med godord og gave.
Årsmeldingene for Østfold-gildene
forteller om mange aktive gilder med
flotte tradisjoner, stor aktivitet og høy
trivselsfaktor og til sammen 166
registrerte medlemmer. Kun
Sarpsborg glimrer med sitt fravær, til
tross for at distriktsutvalget gjennom
mange år har gjort tallrike forsøk på å
få i gang et gilde her. En rekke
aktuelle gildespørsmål ble diskutert på
årsmøtet. Flere ga uttrykk for en for
ensidig fokus på gjennomsnittsalder i
gildene, og fryktet for at dette kunne

bidra til at de eldste medlemmene
føler seg «tiloversblevne». Men det var
også bred enighet om å arbeide for å
rekruttere nye medlemmer. Blant
forslagene var å få til en egen
«gildespalte» i bladet «Speideren». I
Østfold arbeides det også med å få
metodist-gildene integrert i SGGN, og
gildene ble oppfordret til å «vise seg»
på sommerens KFUK/KFUMlandsleir på Blakstad i Asker.
I Østfold har man nylig innstiftet en
felles gildetur for alle gildene i fylket.
Det startet på Kjøkøy i 2012, forsatte
til Ravnsjø, Svinndal, i 2013, og går til
Bjørnlia utenfor Halden 26. april i år.
Turene har samlet stor deltagelse. 45
var med til Ravnsjø i fjor, og omtrent
like mange var å se på Kjøkøy året før.
Etter et velsmakende måltid hadde
Arild Urdal et lysbildekåseri rundt
grunnlovsjubileet i 2014 og Moss’
betydning for den fredelige unionen
med Sverige gjennom Mossekonventionen for 200 år siden. Etter
valget består det nye DU-styret av Jon
Gunnar Olsen, Rakkestad, (DGM),
Ragnar Johansen, Moss, (sekretær),
Berit Holvik, Fredrikstad, (kasserer),
Ellen Tørklep, Moss, (styremedlem),
Liv Simensen, Fredrikstad, og
Tormod Günther, Halden,
(varamedlemmer/valgkomite).
Revisor er Bodil Bjørnstad,
Fredrikstad.

Som nevnt i forrige nummer av
St. Georg, har Sverre Shetelig
fra Vestre Aker Gilde sagt seg
villig til å bidra til videreføring
av Frimerkebanken da Per
Johansen sa takk for seg etter
mange års innsats som
banksjef. Sverre er redd for å
bli sittende alene med dette
ansvaret og etterlyser et par
andre:
• Er det noen som vil være med
og betjene banken under KFUMKFUK-leiren i sommer?
• Er det noen som vil være med
i en liten arbeidsgruppe som
kan administrere banken?
Frimerkebanken vil fremover
satse på:
• innsamling av frimerkeklipp
fra gildene og salg av dette til
frimerkehandlere
• lage filatelistisk materiale
(stempel/egne frimerker) på
større speiderarrangementer
Tidligere var gildene engasjert i
å vaske, sortere og selge brukte
frimerker. Dette vil det bli lagt
mindre vekt på.
Ta kontakt: sverre@shetelig.net
– tlf. 412 40 008, eller til
Gildekontoret.

ST GEORG BEKLAGER
I siste nummer av St Georg var
det omtale av en
frimerkesamling som Gildene
har arvet. Her var navnet på
frimerkesamleren dessverre
feil. Det riktige navnet er: Alf
Reidar Selmer-Olsen.
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NYE MEDLEMMER

OM ST. GEORGS GILDENE
Vi er en bevegelse for voksne

2. Høvik
Gerty A. M. Ly, Jon Normann Ly

både med og uten
speiderbakgrunn. Sammen er

1. Vestre Aker
Sverre Shetelig

vi en del av et internasjonalt
felleskap som bygger på de

1. Skien
Liv Gro Kjærra, Sverre Brubakken,
Terje Hermansen

samme verdier som

Wøyen
Gry Walderhaug Grimsrud, Wenche Håtun,
Olav Urdahl

både lokalt, nasjonalt og

speiderbevegelsen. Vårt mål er
å arbeide for speidersaken
internasjonalt.
Vi er også et tilbud til aktive

MS-gildet
Bjørg Dahlman, Thorild Dahl Lie,
Grethe Pedersent, Ole Geir Pedersen,
Liv Schønhaug, Tom Schønhaug

speiderledere. For i tillegg til
hyggelig samvær, får du støtten
du trenger i din daglige
ledergjerning hos oss. Sammen

2. Steinkjer
Ander Møllegård.

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

Asbjørn Bjørset

3. Molde

Roald Aanrud

2. Kolbotn

Tove Kvaran

2. Steinkjer

Bjørg (Dutta) Solem

2. Steinkjer

Gunnar Odd Pedersen (GP)

1. Salten

gjensidig hjelp og beskyttelse,
dannet av mennesker med
felles interesse.
Lokale Gildegrupper finnes
over hele landet. Ta kontakt
med oss så hjelper vi deg med
mer informasjon, samt hjelper

Åge Thomassen

29. Oslo Lillomarka

deg med å finne din nærmeste

Hasse Aigeltinger

2. Høvik

Gildegruppe. Besøk også

Bjarne Hansen

2. Høvik

Tone Selenius

5. Bergen

Hans R. Mørch

Direkte medlem

Roar Moe

1. Ås

Aksel Oddvar Olsen

1. Porsgrunn

Ruth Haukedal

1. Porsgrunn

nettsiden vår www.SGGN.no.
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SAMMEN STØTTER
VI SPEIDERSAKEN

AKTIVITETER
2014

Lyst til å være med til
Australia?
Verdenskonferansen er i
Sydney i oktober.
Ta kontakt med IC Trond
Walstad, tr-wals@online.no
mobil 997 05 033 om du er
interessert.

23. april

St. Georgsdagen

10. mai

Dugnad på Kvernmoen

1. juni

Kvernmoendagen

25.– 29. juni

Fjelltur, Rondane

2.– 9. august

HOTELT på KFUK-KFUM-speidernes
landsleir, Asker

19.– 21. september

Gildemestermøte, Sander hotell

10.–16. oktober

Verdenskonferanse, Sydney, Australia

24. november

Fredslyssamlingen i Oslo
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Postboks 6840 St. Olavs plass
0130 OSLO

Alf Wibe Lunds

SANG OM LIVET
MEL: GRESSHOPPEN OG VALMUEN.

Et aldrende ektepar satte seg ned
og tenkte og talte om hva som det ble
av drømmer og lengsler og håp som de hadde en gang
i ungdommens fang.
De så på hverandre og tenkte litt på:
hva er det min kjære tenker på nå –
hva syntes vi om den forandring vi fikk gjennomgå?
Og begge sa: vi har det godt, min kjære,
om ungdommen er bak oss får det være.
Når tiden går, går vi med den på stadig nye veier,
og veien skal vi vandre fordi vi har hverandre.
Så hvorfor være ung når man er lykkelig som gammel,
med foten på en skammel – og barnebarn på fang.

Litt vemodig kanskje å minnes den gang
da livet var kun første vers i en sang
som vi skulle synge med jublende røst så det klang
i livsdagen lang.
Som livet kan skifte i moll og i dur
så gjelder det óg for enhver trubadur
å stemme sin tone til passende leie og lyd.
Og slik har melodien fulgt sin skala;
litt opp og ned og av og til litt «la–la».
I jazz og rock, romanser, folkesang og skillingsviser
i vals og poplåt-takter, som ikke stemmen makter.
Men hvorfor være taus når man er lykkelig som sanger, –
Det gjelder alle ganger. Det gjelder her og nå!
Å se seg tilbake kan volde besvær –
som skogen er skjult bak om rekker med trær –
så skjuler vi tabber og hva som begredelig er,
det gjør vel enhver?
Det var jo så meget en skulle ha gjort,
og kanskje det gjorte helst bør glemmes bort,
ja kanskje og dersom og hvis og hvis ikke, ja da ...
nei, la oss heller se mot det som kommer,
når våren ebber ut, så følger sommer.

De tapte slag blir aldri vunnet bare ved å minnes,
de fleste gikk det ille, som bare ville vinne.
Så hvorfor se tilbake når du skuer mot det fjerne,
husk jorden er en stjerne på tusen gyldne mil!

Alle medlemmer av St. Georgs Gildene i Norge er også med i International Scout and Guide Fellowship. (ISGF)
For mer informasjon, se www.isgf.org

