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SAMMEN STØTTER
VI SPEIDERSAKEN

LEDER

NOEN TANKER ETTER
KENYA TUREN
Det er ikke min oppgave å skrive
referat fra turen men jeg er heldig
som får denne muligheten for å
dele noen tanker med dere.
Når jeg forteller folk jeg møter at
jeg har vært i Afrika er alltid
reaksjonen: så spennende, har du
vært på safari? Ja, det var vi og vi
har sett alle dyrene i Afrika og det
var imponerende. Men det var
menneskene som gjorde størst
inntrykk. Kvinnene og barna,
spesielt gledelig å se alle de små
jentene på vei til og fra skolen.
Smilende blide skolebarn som
løper ved siden av bussen og
vinker til oss. Flotte unge jenter i
klynger som ser ut til å kose seg på
skolen. Hyggelige, hjelpsomme
unge menn både ute i gatene og på
hotellene.
Kenya er en 50 år ung nasjon med
et gryende demokrati og jeg kan
ikke la være å tenke: hvor var vi for
150 år siden? Jeg innser at jeg vet
lite om kvinners reelle rettigheter i
Kenya noe jeg selvfølgelig burde
sjekket. Inntrykket likevel var at de
fleste vi så var glade og
optimistiske. Takk til Peter som
også viste oss slumområdene, så vi
fikk oppleve forskjellen på
utstrålingen fra barna med skole og
speideruniform og barna i
slummen… de fikk nok ikke noe
skolegang.
Noen av oss snakket litt om hvor
utrolig heldige vi er og hvor
tilfeldig det egentlig er om du
vokser opp i slummen i Kenya eller
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i ett av verdens rikeste land. Vi tar
kanskje våre rettigheter som
kvinner og likeverdige
samfunnsborgere litt for gitt.
Kontrasten ved å komme hjem til
den største 8. Mars markering
siden 70-tallet var stor. Det gir
meg noe å tenke på: Kanskje vi
ikke er helt i mål likevel? Eller er vi
kommet for langt? Jeg prøver å
sortere tankene, men det er litt
vanskelig å stå i disse kontrastene,
jeg må nok ha turen litt mer på
avstand. Men etter en togtur med
Vestfoldbanen en fredag i

Denne turen til Kenya har gitt meg
mange tanker som jeg kommer til å
bruke lang tid på å sortere. Det
har selvfølgelig vært en stor
speidermessig opplevelse å delta på
Founders day, det er verd en egen
refleksjon så det får jeg skrive om
en annen gang. Før reisen var jeg
preget av nysgjerrighet og
forventning: Hva møter oss der,
hvordan er jeg rustet til å møte
fattigdom og sult? Etterpå sitter jeg
igjen med et bilde av glade,
vinkende barn langs veien med
skitne skoleuniformer – og neste

«Kontrasten ved å komme hjem... Det gir meg noe å
tenke på: Kanskje vi ikke er helt i mål likevel? Eller er
vi kommet for langt?
ettermiddagsrushet er jeg helt
sikker på at det er noe vi ikke har
husket på å ta med oss… Jeg
observerte en høygravid ung dame
som prøver å beskytte magen
stående i midtgangen på et overfylt
tog, mens unge dresskledde
kontormenn og hettegenserkledde
ungdommer stirrer ned på
mobiltelefonene sine for å slippe å
reise seg. Kanskje vi er kommet litt
for langt på noen områder og
trenger å lære litt av andre kulturer
som vi vel på mange måter ser på
som et uland.

morgen med skinnende hvite
skoleuniformskjorter igjen. Når jeg
tenker på den enkle
boligstandarden vi så fra veien,
små trehytter med bølgeblikktak,
og på jordveier med Afrikas
karakteristiske røde jord som fester
seg til alt, kan jeg ikke la være å
undre meg over hvordan de klarer
å holde barna så rene og fine.
Jambo fra en Kenyaturist full av
inntrykk…

Kanskje det hadde vært lurt å
bevare speidelovens paragraf om
høflighet og hensynsfullhet likevel.

Styremedlem

Vibeke S. Gordner

GILDEMESTERMØTET

TRO OG SPEIDERLOV
SPEIDING I ET FLERKULTURELT SAMFUNN
«Tro og speiderlov.
Speiding i et flerkulturelt
samfunn» blir tema på
Gildemestermøtet, som
tradisjon tro holdes på
Sanner Hotell, lørdagsøndag 20.–21. september.

Lise Tørnby

Med utgangspunkt i en av de
foreslåtte formuleringene til ny første
paragraf i speiderloven; «En speider
søker sin tro og respekterer andres»,
vil vi invitere til samtale. Vi har
invitert Lise Tørnby, daglig leder i
Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn, som vil innlede til
samtalen.
– Samarbeidsrådet for tros- og

livssynssamfunn (STL) er en
paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og
livssynssamfunn, eller sammenslutninger
av disse. Den norske kirke er medlem
gjennom Norges Kristne Råd. STL
arbeider for likebehandling av tros- og
livssynssamfunn i Norge. Rådet vil
fremme gjensidig respekt og forståelse
mellom tros- og livssynssamfunn blant
annet gjennom dialog om sosiale og etiske
spørsmål med utgangspunkt i ulike trosog livssynstradisjoner. STL har siden
opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle
som brobygger mellom tros- og
livssynssamfunn og sørget for en
bevisstgjøring omkring religions- og
livssynspolitiske utfordringer og
dilemmaer i dagens Norge, sier Lise
Tørnby

STORE SAMLINGER
En annen viktig sak er retningslinjer
for Gildenes store samlinger,
Landsgildetinget og
Gildemestermøtet. Bør disse fortsatt
finne sted annet hvert år? Skal vi
holde fast ved tiden på året, LGT om
våren, GMM om høsten? Skal vi
holde fast ved hotellstandard eller
finne rimeligere rammer for møtene?
Deltakere vil få tilbud om workshops
om interessante og nyttige emner, for
eksempel foto og geocaching.
Distriktsgildemestrene inviteres til en
egen samling allerede fra fredag kveld.

Fra Gardermoen: Flybussekspressen
mot Hønefoss. Ring og avtal henting
på Lunner rådhus. Alternativt: Tog til
Oslo S og videre med tog mot Jaren
eller Gjøvik. -Se http://www.sannerhotell.no/www.sanner-hotell.no/
Kontakt.html. På websiden kan du
også lese mer om hotellet.
Velkommen til å bli inspirert og til å
delta i viktige samtaler!

SPEIDER-SPORT
Speider-sport vil ha utsalg av
gildeeffekter. Det vil nå bli mulig å
betale med kort.

PÅMELDING
Påmeldingsskjema finnes på neste
side.
Reisefordelingen blir etter billigste
transportmiddel (bestill reisen i god
tid!).

KOMME DIT
Hvordan kommer man til Sanner?
Fra Oslo S: Alle tog med endestasjon
Jaren eller Gjøvik stopper på Gran
Stasjon. Fra Gran stasjon kan man ta
taxi, men henting kan også avtales.

Sanner Hotell
Granavollen 3-5
2750 GRAN
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TANKER I TIDEN

GRUNNLOV OG SPEIDERLOV
Tekst: Ivan Chetwynd

«En speider klarer seg
med lite». Dette skulle
erstatte den nåværende
§ 9: «En speider er
nøysom og prøver å
klare seg selv» – som er
den paragrafen som det
viser seg er vanskeligst
for dagens ungdom å
forstå.

I år fyller Den norske
grunnlov 200 år. I løpet av
disse to hundre år har
grunnloven fått noen nye
paragrafer. Den ene er §
110b, som gjengis her (med
takk til Besteforeldrenes
klimaaksjon). Den er et
solid fundament for
miljøengasjement som
kan komme
«etterslægten», dagens
speidere og våre
barnebarn, til gode.
Speiderforbundene er i gang med å
lage en ny speiderlov for Norge,
som skal få sin endelige form og
vedtas i 2015. Hensikten er å gi
loven en mer moderne språkdrakt
og gjøre den mer anvendelig for
dagens speidere. Her blir det syv
eller åtte paragrafer. I utkastet som
ble sendt ut i januar 2014 heter § 6:

Komiteen som jobber
med loven hadde gått
grundig til verks. De
spurte speidere hva
«nøysom» betyr – og
fikk som svar at det
betyr at en speider er
nøyaktig eller presis. De
spurte også Språkrådet
om råd, men rådet
kunne ikke finne noe
enkelt ord som kunne erstatte
nøysom. Språkrådet ønsket imidlertid
at «nøysom» skulle beholdes i
speiderloven: Det ville være synd om
ordet forsvant fra det norske språk.
Det er flere som er enig med
Språkrådet, blant annet
Landsgildeledelsen. I sin
høringsuttalelse peker LGL på at
«klarer seg med lite» henviser bare til

handlinger, som til og med kan være
motvillige. I mange fattige land klarer
speidere seg med lite fordi de ikke har
noe valg! Men å være nøysom er mer
enn handlinger, det er en
karakteregenskap. Det er et bevisst
verdivalg om ens forbruk, om å klare
seg med så lite som mulig.
Og her møter speiderloven
grunnloven.
Ifølge Grunnloven er vi «berettigede
til Kundskab om Naturmilieuets
Tilstand». Og forskere gir oss stadige
beretninger om denne tilstand: Miljøet
nærmer seg sammenbrudd.
Naturressurser er ikke uendelige. Hvis
vi fortsetter å utnytte dem slik som i
dag – enn si fortsetter å øke vårt
forbruk – kan konsekvensene være
økende ødeleggelse av miljøet,
utryddelse av flere og flere dyre- og
plantearter og mer og mer alvorlige
klimaendringer.
Hvis vi gjør alvor av Speiderlovens
paragraf om å være nøysom, kan vi
bidra til å avverge de verste
ødeleggelser av «Naturmilieuet». Hvis
ikke, kan våre barnebarn og hele
«etterslægten» bli tvunget til å klare
seg med lite!

Ordskyen viser hvilke ord som har gått igjen mest i høringsuttalelsene som er mottatt.
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INTERNATIONAL
AMBASSADORS GUILD
Støtten i 2014 vil gå til et
fellesprosjekt på Elfenbenskysten der
stedlige speidere og franske speidere i
fellesskap skal oppgradere et senter
for unge under utdanning og til et helt
spesielt prosjekt på Kypros.

Generalsekretæren i ISGF Cecile Bellet, president ISGF Mida Roderigues og
chairman IAG Bjørg Walstad.

International Ambassadors Guild
(IAG) er et gilde med
medlemmer fra hele verden.
Medlemmene av dette gilde
ønsker å gi en ekstra økonomisk
støtte til speiderprosjekt. St.
Georgs Gildene i Norge er
medlem i tillegg til flere
enkeltpersoner.

14. mars i år avholdt de
generalforsamling i Brüssel. De siste
årene har vi støttet svært ulike
prosjekt. «Green Days» i Bosnia
Herzegovina 2012, Malawi GirlGuides Thinking Day 2013. ISGF fikk
heftet «Old thoughts – New visions»
på engelsk, fransk, spansk og arabisk I
forbindelse med 60års jubileet.

ALF PRØYSEN 100 ÅR
Anbefalt som tema av 1. Våler

Den akutte økonomiske krisen på
Kypros har skapt store problemer for
familier i byene. I den forbindelse gir
speiderpikene et tilbud til utsatte barn
og unge om 10 dagers leir. IAG vil
betale for at 10 jenter får denne
muligheten.
Har du lyst til å bli en Ambassadør?
Ambassadørene har egne samlinger på
konferanser og treff.
Kontingenten er enten 100 Euro året
eller du kan betale for et livsvarig
medlemskap 1000Euro.
Du kan lese mer om oss på
www.ISGF.org

Da styret i 1. Våler St. Georgs Gilde i desember 2013
fastsatte terminlista for 2014, tok vi sjansen på at
noen i vårt gilde ville være sporty nok til å ta
stafettpinnen, og gjennomføre et møte hvor vi skulle
feire Alf Prøysens 100 årsdag.
Line Nilsen og Karl Edvard Thalberg slo til som
vertskap, og dette ble en stor opplevelse for oss alle!
Vi ble møtt av Kanutten og Romeo Klive da vi kom inn
i møtelokalet, og hele møtet var prikkfritt
gjennomført i Alf Prøysens ånd! Vi fikk høre historien
om Prøysenstua på Rudshøgda, og hvordan han på
1940 tallet slo igjennom som visesanger og ble
etablert som anerkjent kunster på 1970 tallet.
Kanutten og Romeo Klive hadde heldigvis med
mettepipen, og tryllet fram både lang mat og rund
mat til kaffen.
Vi sang en mengde av hans sanger, og møtet ble
avsluttet med en morsom konkurranse i Prøysens
ånd.
Vi kan anbefale Alf Prøysen som tema på gildemøte,
og for gilder i Mosseregionen er det kanskje mulig å
leie/låne Kanutten og Romeo Klive fra Våler?
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LANDSLEIR — ASKER 2014

Vil du oppleve KFUK-KFUM-Speidernes landsleir på nært hold? Leiren arrangeres fra
2.–9.august, kun 30 minutter unna Oslo sentrum. Leirinformasjon finner du på
www.kmspeider.no/asker2014. Gildene er til stede med Gildetropp og Hotelt.
Grip sjansen og få noen dager leirliv også i år.

Gildetroppen –

«BLÅ PÅ LEIR»
Gildetroppen er den perfekte måten å
oppleve en landsleir. Du blir med
akkurat som alle andre speidere, sover
i eget telt og egen sovepost.
Gildetroppen har stort, flott masteseil
(felles med Hotelt) som fellesareal.
Der er bord og sittebenker, litt
kjøkken og varme griller hver
ettermiddag.
Har du lyst til å oppleve leirlivet på
nært hold, så har vi avtale med
leirledelsen om at de som ønsker, kan

hjelpe til der det trengs i driften av
leiren. Det kan du velge selv fra dag til
dag på leiren. – Vil du bare gå rundt
og oppleve leirstemningen, gjør du
gjerne det. Ta gjerne med deg noen
«Vafler på blå resept». Det er
invitasjoner som du deler ut til ledere
som kanskje trenger en oppmuntring.
Alle medlemmer av gildetroppen får
også hver sin flotte «Blå på leir»
t‑skjorte. Den bruker vi på leiren til å
profilere St. Georgs Gildene på en
positiv måte!
Troppsleder for gildetroppen er
Inger-Lise Echoldt, og påmelding
gjøres til gildekontoret
post@sggn.no.

HOTELT

Da er Hotelt kanskje løsningen for deg. For 290,- kroner pr
natt kan du komme og bo en natt (eller flere). Er dere to i
samme lavvo, blir prisen kun 245,- per person.

Vil du komme noen dager, bo i
en ferdig oppsatt luksus-lavvo
med feltseng, og ellers dele
leirlivet med 6.000 speidere?

Frokost er inkludert. Lunsj og innkjøpt grillmat til middag kan
du også få, men da koster det litt ekstra. Gildetroppen og
Hotelt er naboer på landsleiren. Masteseilet med alle dens
fasiliteter og sosiale hygge er til for å skape fellesskap og
leirstemning.
For bestilling eller mer informasjon, ta kontakt på e-post med
hotelt@kmspeider.no. Det er nok veldig lurt å bestille på
forhånd.
ST. GEORG NR. 2 - 2014
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2. St. Georgs Gilde i Drammen 30 år:

249 OVERNATTINGER I VASSFARBJØRNENS RIKE
Tekst: Svein Jacobsen
Vårt første styre 30 år
etter, sammen med
dagens Gildemester. Fra
venstre Tore Kristian
Jansen, Trulte
Ellingsen, Kjell Enger,
Runar Bakke, Anne
Nevjar, Jorunn KyllandEriksen
<

2. St. Georgs Gilde i
Drammen feiret sitt 30 års
jubileum 1. februar 2014.
Foreningen er et av de
største gilder i landet; med
hele 50 medlemmer.
Aktivitetene er mange,
varierte og spennende. Til
jubileet var det utarbeidet
en 40 siders jubileumsberetning med skildringer
av Gildelivet fra 1984 frem
til i dag.
Gildebevegelsen står sterkt i
Drammen. 1. St. Georgs Gilde kom til
allerede høsten 1945 og lenge før
Norsk Speiderguttforbund tenkte
tanken, kalte de sin forening for
Speidergildet. Så fornøyd var de med
organiseringen og navnet at de først i
1954 meldte seg inn i St. Georgs
Gildene i Norge. På det meste var de
oppe i 61 medlemmer.

Vi feirer 10 år i Vassfaret
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De gode speiderguttene diskuterte
også om tidligere speiderjenter burde
ha adgang. Men damene laget sin egen
forening – Engang Alltid i Drammen
– og syntes de hadde det aldeles
utmerket der. Også denne foreningen
fikk god oppslutning og var aktiv i
over 50 år.
Men aldersforskjellen mellom de
etablerte medlemmene og de som
hadde sin speidertid på 50- og 60tallet var betydelig og det ble besluttet
å starte et nytt gilde. Denne gangen et
fellesgilde og den historiske
begivenheten ble behørig beskrevet i
byens største avis, Drammens
Tidende. Det startet med 32
medlemmer og siden har foreningen
sakte, men sikkert, vokst til 50.
To aktiviteter står som bautaer i
gildehistorien. Den ene er St. Georgs
marsjen, som 1. Gilde startet opp i
1981, men som etter hvert fikk de
langt fleste i vårt gilde som
funksjonærer. Marsjen var en av
landets største, med en topp på 1.065
deltakere i 1989.
Men som
turmarsjer flest gikk
deltagerantallet ned
og det ble besluttet
avvikling i år 2000.
Da var
deltagerantallet
sunket til 327, så
det var på tide å gi
seg.
Gjennom de 20
årene ble det delt ut
over 400.000
kroner til gode

Ny speiderhytta flys inn i marka ved hjelp av
Skvadron 720 fra Rygge —
Og slik ble hytta.

formål. Mest gikk til Sørvangen
arbeidssenter for psykisk
utviklingshemmede, som fikk nær
250.000 kroner. Også speiderne i
Drammen fikk gode tilskudd til sin
drift og en del gikk også til gildets
hjertebarn, Speiderhytta ved
Whiskybekken i Drammens
Nordmark. Hytta «eies» av seks
tidligere KFUK-speidere og de fleste
er medlemmer i vårt gilde. Den brant i
1989 og gildet la ned mange
dugnadstimer for å få den gjenreist.
Til og med Forsvaret trådte til og
fraktet materialene inn med
helikopter. Hytta er til stadig utlån for
en svært billig penge til speidergrupper og ungdomsforeninger.
Den andre mimreaktiviteten er turene
til Vassfaret. En helg i juni fra 1986 til

2002 dro mange opp til Berte
Skrukkefyllhaugens rike, for telting,
leirbål, kano- og fottur og ikke minst
mat-mat-mat. Til sammen 249
overnattinger er registrert i Vassfarbjørnens rike og turene gikk på kryss
og tvers i åssidene.
Ellers er møteaktivitetene mange.
Foredrag, sang og utflukter – ett
arrangement hver måned året
igjennom. Det er ikke mange
severdigheter i Drammen og omegnskommunene som vi ikke har besøkt.
Jubilere, det kan vi. Hvert femte år
trekkes det i fintøyet for å oppleve
fellesskapet rundt et godt måltid med
taler, sanger, hvorav mange selvdiktede, leirbål bygget opp av telys og
konkurranse. Akkurat slik det var på
50- og 60-tallet; mener vi i hvert fall!
Og historikken er samlet. Gildet er så
heldig å ha en profesjonell fotograf i
sin midte, som har fotografert gildelivet helt fra starten i 1984. Og når det
viste seg at et av våre nyeste medlemmer hadde arbeidet med layout i
40 år, så var grunnlaget lagt for et
jubileumshefte vi er mektig stolte av.
Samhold, vennskap, glede, opplevelser
og engasjement gjennom 30 år står det
på baksiden av jubileumsheftet. Det
kan stå som et motto for 2. St. Georgs
Gilde i Drammen.

TUR TIL SVALBARD I 2015
St. Georgs Gildene i Norge
planlegger tur til Svalbard i
perioden 31. august - 4.
september 2015.
Turen er i første omgang
beregnet på medlemmer av
St. Georgs Gildene, men blir det
ledige plasser kan andre også få
delta.

Dette er i denne omgang bare en
orientering til våre medlemmer
om turen.
I neste nummer av St. Georg vil
det bli redegjort nærmere for
planene, priser mv. og en endelig
påmelding.

For videre planlegging vil det
være greit å vite om interessen
er til stede for deltakelse på en
slik tur.
Så kunne du tenke deg å delta,
send en melding om dette til
kontoret, på e-post, brev eller
per telefon

ST. GEORG NR. 2 - 2014
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KENYA – INGEN DANS PÅ ROSER
Gildemedlemmer på en kontrastfylt og spennende speiderreise
Tekst : Jan Petter Bergan
Foto: Hege Brit Randsborg
Karin P. Thompson

Gleden over å treffe 30 000
speidere rundt graven til
speidingens grunnlegger
Baden-Powell var nesten
overveldende. Graven er nå
pent tilrettelagt med vakker
utsikt til Mount Kenya. I løpet
av ti dager med et omfattende
og kontrastfylt program, fikk
vi innblikk i et land som har
sine utfordringer. Imidlertid
er speidingens idé og metoder
høyst levende og aktuell.
Harald B. Pettersen, Peter
Kimita og Tore Torstad la opp
til aktiviteter og opplevelser
som vi deltakere kan ta med
hjem og formidle videre. Dette
var ikke bare en vanlig
turistreise, men en speidertur
og en studietur i infrastruktur
og sosiale forhold. Men det
ble også plass til «alle dyrene
i Afrika».
Vi står med en vakker rose i hånden,
midt blant tusenvis av roser beregnet
for eksport, pakket av enslige mødre.
Det slår oss at mange av de kollektive
produksjonsbedrifter vi har sett på
turen har til hensikt å assistere
mennesker som trenger arbeid for å
tjene til livets opphold. Teblader og
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kaffebønner plukkes og foredles i
bedrifter som er avhengig av leveranser
fra tusenvis av bønder. Overskuddet går
tilbake til utgangspunktet framfor å
havne hos noen få eiere. Det gir arbeid
for mange, selv om lønningene til de
som plukker teblader og kaffebønner
nok ligger nær eksistens minimum.

HØYDEPUNKTENE
Det absolutte høydepunktet var, på den
internasjonale Tenkedagen 22. februar,
å stå ved graven til Lady Olave og Lord
Robert Baden-Powell blant 30 000
speidere i Nyeri. I mange år lå graven
gjengrodd og vanskjøttet. Den er nå
pent utsmykket og blir jevnlig
vedlikeholdt, mye ved hjelp av norske
penger og innsats fra vår kenyanske
venn Peter Kimita og Svein Nesse, som
tidligere satt i vårt speiderstyre. Svein
bor utenfor
Nairobi og
driver en stor
farm der.
Speidersenteret i
tiknytning til
graven er
under
oppbygging.
Ikke langt
unna ligger
Paxtu og
Outspan
hotell, der BP tilbrakte

sine siste år. Det er etablert et enkelt
museum der og rommet hans står til
disposisjon for reisende speidere. Vår
landsgildemester Karin la ned krans på
vegne av gildet og norske speidere.
Unektelig er det stort å møte 30 000
utrolig humørfylte og glade speidere fra
Kenya og Tanzania. Våre tanker om
internasjonal solidaritet fikk en viktig
vekker. På turens siste dag plantet vi et

tre på speidersenteret for å markere vår
takk til stedet og til speidervenner i
Kenya. Vi vet at speiderne i Kenya har
som oppgave å plante to millioner trær
for å bøte på avskogingen.
Besøkene i speidersentrene Pigeon Park
camp og Embu Scouts Centre står også
blant høydepunktene. Vi ser likhetene –
og forskjellen. Speidermetoden er
internasjonal og vi kjenner den.
Ressursene er skjevt fordelt.
Speiderledere i Pigeon Park legger til

rette for at ungdom, som nettopp er
kommet ut av fengsel, tilbys et
rehabiliteringsopplegg med speiding.
Men det er tragisk å se unge, triste
ansikter, nesten traumatiske. Her har
speidingen tatt et samfunnsansvar. Vi
kunne bringe litt glede i øyeblikket med
gaver fra Speider-sport. Scouts Centre
on Embu styres av WOSM. Senteret har
mottatt penger fra NSF, men er ikke
ferdigstilt og under oppbygging. Det
foreligger planer, men strid og uenighet
om framdrift og standard og islett av
korrupsjon gjør at arbeidet står i
stampe. Det er utrolig viktig at vi
kanaliserer penger til korrekt adresse.
WAGGS er svært lite synlig i Embu og
vi tror vel at her er en (lang) vei å gå og
speiderprestisje og egenrådighet må
gjerne vike plassen for innsats og
utvikling. Potensialet er absolutt til stede
og vi må be gode krefter i Kenya sørge
for at dette speidersenteret kommer ut
av «stillstand». Sentrale ledere i Norge,
Jens Døvik, Tore Torstad og Svein
Nesse, har sitt navn på rom i senteret.
Svein er en betydelig ressurs her og
følger utvikling og ikke minst
pengebruk nøye videre. Forholdet til
WOSM-kontoret i Nairobi kan vel sies å
være noe kjølig hva angår Embu Scouts
Centre.

kolonitiden) bor på store eiendommer
med tjenerskap og luksus, mens de
spiser sine lunsjer i Karen Blixen
Restaurant… Midt i dette rike distriktet
ligger Kazuri – der 300 enslige mødre
lager vakre keramikksmykker. Mest for
eksport. Som det heter; «by buying this
piece you have kindly contributed to the
pride of our workers and welfare of
their families». Og vi la igjen gode
penger som støtte til denne bedriften.

KONTRASTENES LAND

NATUREN

Kenya er et kontrastfylt land. Stor
fattigdom og en urettferdig fordeling av
landets goder er åpenbar. Vi vandret
gjennom slumdelen i Nyere, rett ved
graven til B-P. Store søppelhauger og
skur som tjener til bolig ligger like
utenfor gravplassen. Fattigdommen er
tydelig, men barn er barn, som
tilsynelatende glade vinker og smiler til
oss rare hvite fra et land langt borte.
Vi kjører gjennom slummen i Nairobi.
Svært fattig, men et lyspunkt er
vannprosjektet i slummen som speidere
i Kenya driver. Nok en kontrast er The
Karen Distrikt, der rike hvite (for
eksempel engelske etterkommere fra

Det gjør inntrykk å treffe 500 skolebarn,
som står og venter på disse hvite fra
Norge. En liten titt inn i klasserommene
er som å se klasserom i Norge fra 50tallet. Men skole og utdanning betyr
mye i Kenya. Skolegang koster penger,
skoleuniform koster penger, så vi spør
om barn med foreldre som ikke har råd
og om skolegang tilbys alle? Vi møter
små barn på barnehjem der foreldrene
har etterlatt sine barn i veikanten eller
levert inn på politistasjonen. Disse
adopteres bort, forhåpentligvis til
kenyanske foreldre. Stiftelsen som
driver disse barnehjemmene er totalt
avhengig av milde gaver. Kenyanske
myndigheter bryr seg lite. Vi la igjen
noen av våre gaver og leker ble vel
mottatt.
Kenya er stort sett en svært stor
høyfjellsslette. Vi krysset fram og
tilbake, på veier som ofte er en
utfordring for buss og passasjerer. Vi
overnattet i Tree Tops Hotell som
ligger midt inne i en stor nasjonalpark.
Til vannhullet rett utenfor hotellet kom
bøfler, elefanter, sebraer, gnuer og
mangfold av fugler. Om natten ble vi
varslet om at nå ruslet nesehorn rett
utenfor hotellvinduet. Det er
imponerende å beskue alle dyrene i
Afrika og alt de har å gjøre. Senere fikk
vi se giraffer, løver, flere elefanter og
ikke minst apekatter. En svært frekk
bavian hoppet inn i bussen, overfalt
landsgildemesteren og satt seg på fanget

til Bjørg. Jo da, dyrelivet her byr på
overraskelser! På vår vei ser vi at
jordbruket er aktivt, men med primitive
metoder. Vi kjører gjennom små
landsbyer der mange har oppstilt til
salgs det de dyrker – poteter, ris, frukt,
grønnsaker. Markedsplasser er det
mange av og alle vil selge deg sine varer.

INNTRYKKENE
Et vell av synsinntrykk gjør oss ydmyke.
Vi får raskt et respektfullt forhold til de
utfordringer Kenya står overfor. Vi ser
at det er mange fordeler med
speidingens ansvar i samfunnet, kanskje
mer i forhold til utdanning og sosiale og
kulturelle forhold enn her hjemme hos
oss. Å inkludere arbeidsløse står særlig i
fokus. Det virker som om
speiderarbeidet er mer enn en
fritidsbeskjeftigelse. Utfordringene blir
et sterkere samarbeid mellom jenter og
gutter. Vår venn Peter er en mann med
store ideer om speiding, om arbeid for
unge mennesker og innsats for
samfunnet.
Men det krever mye. Flere farer truer.
Og som han selv sier; «all things are not
in place»…
Det kan vi vel skrive under på. Vi har
sett «both sides of Kenya» og vi får
dermed et mer nyansert inntrykk. En
slik speiderreise utenfor allfarvei gjør
noe med oss. Vi kommer fra
ressurssterke og rike Norge ved våre
briller på og prøver å være fordomsfrie
og lar være å innta «vi-vet-best» –
holdninger. Det er ikke lett. Vi tror og
vet at speiderarbeidet har sin misjon og
at metodene har effekt. Men vi liker
ikke organisatoriske hindringer
(WAAGS – WOSM), maktbegjær og
korrupsjon som til slutt går utover
speidingens kvaliteter. Potensialet i
Kenya er stort, men det er ingen dans
på roser uten torner. Uansett, 36 svært
fornøyde og glade gildemedlemmer sier
vel tilslutt at Karen Blixens «Mitt
Afrika» blir «a little bit our Africa – our
Kenya». Vi tar med oss hjem «the very
best of Kenya». Tusen takk Harald,
Peter og Tore!
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GILDELIV 2013

Tekst: Ivan Chetwynd

Av Norges 79 gilder, har 75 sendt inn
oppdaterte medlemslister og 69 har
fylt ut årsrapportskjemaet, slik at det
er mulig å få vite om noen av
aktivitetene til våre ca 1370
medlemmer i 2013. (Tallet er usikkert
på grunn av gildene som ikke har
returnert skjemaet med
medlemslisten.)
42 av gildene markerte
Fellowshipdagen i oktober, 38
markerte St. Georgsdagen 23. april og
38 var med på arrangement i
forbindelse med Fredslyset fra
Betlehem. Bare 6 gilder markerte
Tenkedagen 22. februar, Lord og Lady
Baden-Powells felles fødselsdag, som
kalles «Founders’ Day» i noen andre
land.
Fredslysarrangement er som oftest i
form av en speidergudstjeneste 1.
søndag i advent. I Hamar holdes
speidergudstjenesten i Hamardomen
tirsdagen før advent, dagen etter lyset
tradisjonelt deles ut i Oslo.1. Toten
forteller: «Fredslyset har aldri vært
brukt så mye som i fjor… (Vi) tenker
å sende ut mer info i god tid i år, så vi
kan få engasjert flere speidergrupper i
distriktet» – et eksempel til
etterfølgelse! 25. Oslo Manglerud
sprer lyset til flere kirker, bl.a.
Søsterkirkene på Gran og
Østmarkskapell, og bruker lyset i en
minnestund for gildevenner som er
gått bort i løpet av året. 1. Høvik tar
lyset til et hjem for afasirammede, 1.
Tromsø tar det til byens
cistercienserkloster, og i 2013 tok
Metodistgildet fredslyset til
Rabitamoskeen i Oslo. Man kan lese
om flere av disse samt andre
arrangement på www.fredslyset.no og
på facebooksiden Fredslyset i Norge.
St Georgsdagen markeres også ofte
ved en speidergudstjeneste.
Ikke alle gilder forteller om sine
aktiviteter, men de som gjør det viser
at gildelivet er meget variert. 20 har
gitt detaljer om turer i bil, i kano eller
til fots. 1. Høvik har en langtids
prosjekt: De skal gå pilegrimsleden til
Nidaros, en kort strekning om gangen.
Turer hjelper å holde kroppen i form,
men som 1. Vestre Aker sier: «De
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Pilegrimsvandring,
Høvik 1
<

Bayalpata sykehus, Nepal. Prosjekt til 4. Oslo Fagerborg 

Bergensgilde på sommertur 

Oslo gildene har formiddagstreff 

gode samtaler som oppstår mens man
går er det sentrale.»
Kåserier og foredrag gir også innhold
til samtaler, ofte om lokalhistorie, noe
som ni gilder nevnte spesielt – ofte
kombinert med turer til historiske
steder. «Gyldne minner fra min
speidertid» var emnet på ett gildemøte
– og mon ikke slike minner inngår i
mange samtaler? (Speidermuseet er i
ferd med å bevare slike minner for
ettertiden ved å dra på besøk med
opptaksutstyr til dem som har noe de
gjerne vil berette om.) Bare ett gilde
nevnte bruk av BP-heftet «Gamle
tanker – nye vyer», som inneholder
opplegg til samtalemøter om BadenPowells liv og lære.
Gilder holder ofte felles møter med
andre gilder i nærheten. Det er nok
ikke rart at dette ofte er tilfellet på
Fellowshipdagen. Bergensgildene har
en sterk tradisjon for felles
arrangement, og i 2013 gjennomførte
de også en felles ferietur til Slovenia.
Oslogildene holder formiddagstreff et
par ganger i semesteret. Disse var
opprinnelig tenkt som et tilbud til
direkte medlemmer, men er blitt
populære også blant andre.
Vestfoldgildene holder et årlig
sildegilde og Tiurleiken for speidere.
Et Midtnorsk gildetreff i Trondheim
samlet gildemedlemmer fra hele
regionen.
Et viktig formål med gildearbeid er å
støtte speidersaken, ofte ved dugnad
og drift av speiderhus og
speiderhytter. Syv gilder nevner dette.
Men speiderarbeid støttes også på
andre måter. Vestfoldgildenes
Tiurleiken er allerede nevnt. 1. Salten
stiller med dommere i NM i speiding i
kretsen – og serverer julegrøt til
speidere i Bodø/Fauske. 1. Rauma har
møtt med speiderledere for å høre
hvordan gildet kan hjelpe speiderne.
Flere gilder var representert i
gildetroppen som bl.a. drev «Hotelt»
på NSFs landsleir i Stavanger.
Og gilder utfører også andre former
for samfunnsnyttig arbeid. 1. Asker
kjører pasienter til Radiumhospitalet.
2. Drammen organiserte en busstur
for eldre. 2. Lier har holdt bokmarked
og loppemarked, der en stor del av
inntektene går til det lokale
menighetshus. 1. Nidaros strekker ut
en hånd til flere verdensdeler:
Overskuddet fra Midtnorsk gildetreff

gikk til barnehjemmet «Streetlight» i
Filippinene, overskuddet fra
kokeboken de har trykt går til Haiti,
og de støtter et barnehjem i Estland.
4. Oslo Fagerborg er i ferd med å
planlegge en konsert som de håper vil
skaffe kr 300 000 til et sykehus i
Nepal.
Og noen gilder får kanskje
prestasjonsangst når de leser alt
dette… At et gilde er et nettverk der
eldre mennesker har kontakt med
hverandre og hjelper hverandre er
både viktig og samfunnsnyttig. Lykke
til videre med gildelivet 2014!

Hvert år får hvert gilde et
årsrapportskjema der man
bl.a. krysser av, hvis gildet har
markert Tenkedagen, St
Georgs dagen,
Fellowshipdagen og
Fredslyset. Skjemaet har også
god plass til opplysninger om
årets aktiviteter. Flere gilder
sender også sin egen
årsrapport inn til kontoret.

I Mjøsregionen har det
vært tradisjon for å
samle alle St. Georgs
gildene en gang i året til
et stort stevne på
vårparten.
Totengildet som sto som
arrangør der vi først var
til gudstjeneste i Hoff
kirke og senere var vi på
Apelsvoll forskningstasjon og i Toten
gammelbilsenter. Flott
vær ga en fin ramme om
arrangementet. >

TENKEDAGEN
Tekst og foto: Sidsel Gotaas

Damene er: Åse Storås, Wenche Eriksbakken, Lise Storås Høyem, Ragnhild Steinsland fra
1. Hamar St. Georgsgilde

Som tidligere blåspeider, var det
tenkedagen vi feiret i Oslo med store
samlinger.
Da årets gildeprogram skulle lages, og
tenkedagen i år kom på en lørdag,
tenkte vi det kunne være fint igjen å
markere fødselsdagene til både lord og
lady Baden Powell.

Fem hyggelige damer hadde en koselig
frokost på speiderhuset i Hamar mens
vi tenkte på Harald og turfølget med
gildemedlemmene som var på
Kenyatur og skulle besøke BP’s grav
denne dagen.
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«Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg tar vel fem år til» sa
Varna gildet og feiret

5 ÅRS JUBILEUM I ASKELADDENS FOTEFAR
Tekst og foto: Finn Saugestad

gjester alltid stortrives. Gildet ser det
som en av sine viktigste oppgaver å
vedlikeholde og drifte speiderhuset på
Vaskeberget.

Gildevenner fra faddergildet, 2. Moss, fremførte egendiktet sang til jubilanten.
Fra venstre, Åse Ekroll, Per Anstensen, Torbjørn Ekroll, Ellen Anstensen,
Nanna Pettersen, Randi Johansen, Gunnar Pettersen og Ragnar Johansen.

Varna St. Georgs Gilde i Rygge
kan se tilbake på fem års
drift, og denne første
milepælen ble behørig feiret
med en jubileumsmiddag i
Speiderhuset på Vaskeberget
ved Vansjø 1. april. Det var
Henry Brinchmann som tok
initiativet til stiftelsen av
Varna-gildet og var dets
første gildemester. Med
rovertid i 5. Moss og livslang
ledergjerning i 2. Rygge har
Henry gjennom hele sitt liv
levd opp til mottoet
«Engang speider, alltid
speider». Han er en ildsjel
og en inspirator som har
vært et forbilde for
svært mange.
Gildemestervervet er nå
overtatt av Odd
Kristoffersen, som
karakteriserer det å overta
etter Henry som «å hoppe
etter Wirkola».
Blant gjestene på Vaskeberget var
medlemmer av 2. Moss-gildet som
bisto med råd og dåd i forbindelse
med stiftelsen, Per Anstensen og
Ragnar Johansen, Gunnar Pettersen,
som er tidligere gruppeleder i 2. Moss,
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og distriktsgildemester Jon Gunnar
Olsen fra Rakkestad. Tormod Voll var
toastmaster og konsertmester på
trekkspill og bant det hele sammen på
en fortreffelig måte. Espen Pollen
fremførte «I Askeladdens fotefar» av
Theodor Caspari, det var taler og
gaveoverrekkelser, og blant annet fikk
jubilanten et sett med splitter nye
gildesangbøker fra sitt faddergilde.
Gildemester Odd overrakte på sin
side gildets takk til Henry for
innsatsen i form av et gavekort.
Tradisjonell gildeåpning og –
avslutning med tenning
og slukking av lys satte
sitt

stemningsfulle preg på jubileumsfesten. Det samme gjorde et historisk
jubileumsskrift som er utarbeidet i
forbindelse med jubileet, og som
forteller Varna-gildets korte men
hektiske historie. Fem år er jo ingen
rekord i gildesammenheng, men
Varna-gildet har i det minste rukket å
bygge opp et miljø rundt sin
virksomhet hvor både medlemmer og

Etter et velregissert taffel ble Varnagildets første jubileumsfest avsluttet
med noen tankevekkende ord av
Tormod Voll om betydningen av «et
vindu over kjøkkenbenken», hvorav
kan utlegges hvor viktig det er å ha
vidt utsyn over og åpen
kommunikasjon med det samfunn vi
selv er en del av.

Gildets stifter
og første gilde
mester, Henry
Brinchmann, re
symerte det jub
ilerende
gildets første fe
m år.

glimrende
Tormod Voll var en
stmaster.
toa
og
ter
konsertmes

KVERNMOENDAGEN 2014

PROGRAMMET FOR
KVERNMOENDAGEN
SØNDAG 1. JUNI 2014
LEIRPLASSEN VÅR
Det er ikke mange
speidersentre igjen i Norge
og når vi eier en så fin plass
krever det litt innsats for å
bevare og utvikle stedet. .
Vi oppfordrer dere til å bli med på
Kvernmoendagen 1. juni 2014, og
spesielt oppfordrer vi dere som ikke
har vært på Kvernmoen tidligere til å
komme. Da kan dere få se planene for
klatretårnet og hvor det skal stå.
Et klatretårn koster litt penger. Som
nevnt i forrige nummer av St. Georg
tar vi gjerne imot bidrag til
Kvernmoen.
Konto 8200 06 05014, merk
innbetalingen med ”gave til
Kvernmoen”.
Adresse for innbetalingen er:
St. Georgs Gildene i Norge
Postboks 6840 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Om dere vil aktivt delta i dugnaden
eller støtte stedet økonomisk, så sier
vi som Ole Brum: Ja takk, til begge
deler.
< ETTERLYST
Arrangør er i år 1. Moss
St. Georgs Gilde, som håper at
det gildet som overtok
Kvernmopokalen året 2013,
bringer denne tilbake til
Kvernmodagen den 1. juni.

Kl 1100
Åpning med
flaggheising, andakt
Praktisk informasjon om
dagen i dag
Kl 1130
Fordeling av
dugnadsoppgaver ved
Dag Lund
Ta med noe verktøy som
kan være aktuelt
Kl 1230
Matpause, med loddsalg.
Inntektene går til
Kvernmoen
Kl 1330
Kvernmopokalen
Konkurranse i en
sporløype/natursti
Kl 1500
Avslutning
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MUSEET

Speiderminner
ved Helge E. Refsnes
Jeg ble opptatt som speider en uke før
NS fikk tatt oss av kartet under
krigen. Men allerede 8. mai 1945 var
jeg i sving igjen som 15 åring. Ved
Jamboree de la paix i Frankrike i 1947
var jeg eneste deltaker fra Sørlandet
krets. Fikk være med på paraden opp
Champs-Elysees og da Grev Folke
Bernadotte som svensk speidersjef la
ned kransen ved den ukjente soldats
grav, sto jeg som norsk guttespeider
rett bak ham.
Jeg var selvsagt med på landsleiren i
Mandal året etter og ved Rover Moot
ved Sjåk i 1949 var jeg politi. Ved
avslutningen overnattet vi på
Juvasshytta, men det lot seg ikke
gjennomføre for en tropp fra
Liechtenstein måtte få våre senger, og
siden jeg hadde vært oppe på
Galdhøpiggen i en gruppe tidligere,
ble jeg satt som kjentmann. I
snøføyke 12. august vandret vi tre
mann opp til topps, brukte
teltpluggene til å varme opp litt kakao
og sov vår beste søvn i hytta på fjellets
topp.

Så fikk vi sette i verk første del av
professor Godske sin plan med
Roverstafetten Lindesnes –
Nordkapp, og området fra fyret til
Evje i Setesdalen ble mitt ansvar. Jeg
måtte også etablere forskjellige
grupper til å ta sin tørn på
delstrekningene.
Jeg var selvsagt med i 1952 i Verdal
som fungerende kretsleder. Overvar
«Spelet på Stiklestad». Siden jeg er
født på Olsok i 1930 har jeg planlagt å
feire min 100 års dag når resten av
Norge markerer 1.000 års dagen.
Jeg ble gildemedlem i mai 1987 og har
tatt min tørn som sekretær, nestleder,
gildemester og distriktsgildemester ut
de tillatte perioder.
Ved gildetreffet i Bodø kom det ved
leirbålet godt med at jeg husket et par
speidersketsjer fra 1946, siden de som
skulle underholde ved leirbålet ikke
dukket opp. Hjemveien la jeg om
Kirkenes for å komme inn på russisk
område for første gang. I mai 1945
bodde jeg en weekend sammen med
de russiske krigsfangene etter at de
hadde overtatt en mindre tysk
soldatleir.

LETTERE Å SKRIVE OM
EGEN GRUPPE I
SPEIDER-LEKSIKON
Speiderhistorisk leksikon er
Speider-Norges egen Wikipedia,
der vi samler informasjon om all
norsk speiderhistorie. Mange
grupper har bidratt med
informasjon om sin gruppe. Nå
blir det enda enklere å legge inn
informasjon hvis dere ikke har
begynt!
Speiderhistorisk leksikon ble
startet for tre år siden, og har nå
4600 artikler om personer,
grupper, kretser og leirer.
Leksikonet bruker wikiteknologien, akkurat som det
store nettleksikonet Wikipedia.
Denne teknologien gjør det enkelt
å gå inn å legge inn informasjon
og endre den.
Med over 4600 artikkelsider om
tidligere og nåværende
speidergrupper, kretser, forbund,
personer og mer sære
speidertemaer, begynner
Speiderhistorisk leksikon å bli en
solid base for mange av
speidingens ulike sider.

LEGG INN GRUPPENS HISTORIE!
Nå trenger vi litt drahjelp fra
forbundenes hjemmesider og
andre, til å fylle sidene med den
stoff og historier fra det
mangfoldige speider-Norge. Å bli
bevisst sin historie og å kunne se
sammenhenger, kan gi bevisste
mennesker!

SLIK KAN DU BIDRA
Alle kan bidra med endringer og
tillegg i Speiderhistorisk leksikon.
Det eneste vi "krever" er at du
registrerer deg som bruker. Dette
er for å unngå trøbbel med
vandaler som ønsker å ødelegge
for oss.
http://leksikon.speidermuseet.no/
wiki/Hovedside

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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MULTE
Rubus chamaemorus L.
Tekst og foto: Olav B.

For mange er toppen på
dessertnytelse multekrem. Selv har jeg
et litt ambivalent forhold til denne
retten. Det er fordi frøene er så harde
som følge av kokingen av
multesyltetøyet. Men bevares, multer
blir ansett som eksklusiv mat.
Hva kan så sies om multer? Vi er
fremdeles i rosefamilien, og tidligere
har vi vært innom rogn (2004),
jordbær (2006) og nyper (2008).
Bringebær og bjørnebær finner vi også
i denne familien. Og i rosefamilien er
det ingen giftige vekster, så vidt jeg
vet.
Multene er særbo, dvs. at
det er egne hann- og
hunnplanter. Så om du
kommer over store
mengder multeblomster om
våren, behøver det ikke bli
bær likevel. Og så blir
multene bestøvet av
insekter, noe som gjør at
om det blir kaldt når
blomstringen skjer, så blir
det lite insekter på jobb, og
lite bær.
Multefrukten er en
sammensatt steinfrukt som
bringebær, bjørnebær og
teiebær. Steinfrukt, fordi
den består av ett enkelt frø
omgitt av fruktkjøtt, og
sammensatt, fordi det er
flere frukter samlet på en
felles, flat blomsterbunn.
Multen blir omgitt av en
aura av eksklusivitet. Denne
kortvokste planten (sjelden
over 20 cm høy), vokser på
næringsfattige myrer eller
åpne, fattige
fuktskogstyper, ofte med
furu. Ellers vokser den
rundt om hele den nordlige
halvkulen. For det meste
finner en multe mellom 55°
N og 78°N. I tillegg til

Norden, vokser den og i Baltikum,
gjennom Nord-Russland helt øst til
Stillehavet i tillegg til Alaska og
Canada. Mens man ellers i Norge kan
plukke bær alle steder i utmark, er det
nedfelt i Straffelovens § 400 fra 1902
at multeplukking i Nordland, Troms
og Finnmark er å anse som næring og
forbeholdt dem som har rett til å
plukke. Normalt kan man plukke og
spise på stedet, men for å unngå
ubehageligheter, bør man spørre først.
Multehøsten er ikke årviss. Fjoråret
var det beste siden 1972 på Andøya,
fikk jeg fortalt i fjor. Tidligere var det
også forbud mot plukking av
multekart, men dette er opphevet,

siden forskning viste at denne
høstingen ikke ødela for fremtidige
multehøster.
Multeplanten har lange rotutløpere, og
ett enkelt individ kan derfor bestå av
mange planter. Ellers virker det som
om et godt multeår setter
hunnplantene tilbake, slik at neste år
kan bli dårlig.
Hvilke egenskaper har så multebærene
som gjør dem så ettertraktet? I Sør- og
Midt-Norge bor det mange
mennesker, og om det ikke blir krig på
multemyra, vet de som vet hvor
bærene finnes, å hegne om sine steder.
Bærene gjærer dårlig på grunn av
innholdet av benzosyre; det gjør
at friske multebær kan stå på
kjølelager i lengre tid før videre
bearbeidelse til syltetøy eller
likør.
Det latinske navnet har litt rart
opphav. Slektsnavnet Rubus var
romernes navn på små
bjørnebærarter, mens artsnavnet
chamaemorus er sammensatt av
chamai = ved jorden og morus =
morbær. Dette fordi den for
sydeuropeerne minnet om
morbærfrukten. Men noe
slektskap finnes ikke.
Multer inneholder mye Cvitamin, og ble tidligere ofte
brukt mot skjørbuk under lange
sjøreiser.

HVORFOR IKKE PRØVE
MULTESIRUP?
1½ kilo multer, 1 flaske hvitvin,
1 kg sukker pr. l saft. Mos
multene og tilsett hvitvin. La
blandingen stå kjølig i 4 døgn.
Siles. Tilsett riktig mengde
sukker og kok opp. Skum av.
Kok inn til sirup. Flaskes og
settes kjølig.
God fornøyelse!
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NYTT FRA
HAITI

OM ST. GEORGS GILDENE
Vi er en bevegelse for voksne
både med og uten
speiderbakgrunn. Sammen er
vi en del av et internasjonalt

Tekst: Bjørg W.

felleskap som bygger på de
I januar i år var et kanadisk team ledet
av Linda Bates tilbake på skolen vår i
Haiti. Det forrige besøket var i 2012.
Skolen fungerte fint, men
myndighetene hadde kuttet alle
hjelpetiltak til den delen av Haiti hvor
skolen ligger. Den nordlige delen av
øya var blitt erklært «et grønt
område». Det vil si at all tidligere
støtte til måltider for elever opphørte.
Vårt bidrag var derfor svært
kjærkomment. Nå får 500 elever fem

varme måltider i uken fra til slutten av
april. I tillegg har de fått penger til frø
slik at de kan dyrke sin egen mat og
på den måten få et måltid om dagen
resten av dette skoleåret. Hagen er
etablert og vil gi muligheter for
selvberging også neste skoleår.

samme verdier som

Linda sier i sin korte rapport: «Jeg kan
ikke takke dere nok for at dere gjør en
så stor forskjell i så mange barns liv.»

Vi er også et tilbud til aktive

Takk til alle dere som har gjort dette
mulig.

du trenger i din daglige

speiderbevegelsen. Vårt mål er
å arbeide for speidersaken
både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.

speiderledere. For i tillegg til
hyggelig samvær, får du støtten
ledergjerning hos oss. Sammen
har vi lang erfaring fra det
meste, og om du trenger hjelp
til tiltak i din speidergruppe

NYE MEDLEMMER

stiller vi opp.
Betegnelsen «gilde» stammer

6. Bergen
Mona Berentsen

fra middelalderen og ble brukt
om sammenslutninger til

2. Romerike
Espen Graffer, Monica Mørch,
Svein Tore Nilssen

gjensidig hjelp og beskyttelse,
dannet av mennesker med
felles interesse.

1. Porsgrunn
Sverre Alfred Glasø

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

3. Fredrikstad

Rolf S. Holth

24. Oslo Bryn

John Goldsack

Direkte medlem

Ragnhild Hellstrøm

1. Skien
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SAMMEN STØTTER
VI SPEIDERSAKEN

AKTIVITETER
2014
10. mai

Dugnad på Kvernmoen

1. juni

Kvernmoendagen

25.– 29. juni

Fjelltur, Rondane

2.– 9. august

HOTELT på KFUK-KFUM-speidernes
landsleir, Asker

GILDETREFF
Alle gildemedlemmer er
velkommen til gildetreff på
landsleiren

3. august

Gildetreff på landsleiren i Asker

18. september

Distriktsgildemestermøte, Sanner hotell

19.– 21. september

Gildemestermøte, Sanner hotell

10.–16. oktober

Verdenskonferanse, Sydney, Australia

24. november

Fredslyssamlingen i Oslo

søndag 3. august kl. 13.00
Påmelding til gildekontoret pga.
bevertningen.
Pris kr 150,Betal til St. Georg Gildenes
konto 8200 06 04980. Merk
innbetalingen: Gildetreff; eller
betal ved oppmøtet.

2015
September

Tur til Svalbard (se side 9)
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Vivi Heine-Hansen
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SOM VANLIG
TEKST: ALF PRØYSEN

Ja, nå får du skrive da maskina mi!
som vanlig…
For stubb har je låvå og stubb ska det bli!
som vanlig…
Je hørde på toget ei skrøne på skrømt
og skrøna var brukbar og skrøna vart gjømt,
men det var i går, og i dag er a glømt
som vanlig…

Alf Prøysen
Foto: Rigmor Delohin (Alle Kvinner)

Alf Olafsen ble født 23. juli 1914 på
husmannsplassen Prøysen på Rudshøgda
i Ringsaker. Da han ble voksen tok Alf
navnet Prøysen. Prøysen var en av flere
husmannsplasser under gården Hjelmstad
og er i dag museum. Alf har sjøl fortalt
om barndomsårene i boka «Det var da
det og itte nå». Her forteller han bl.a. om
den store standsforskjellen mellom folk. I
Prøysen var det ingen rikdom på
materielle goder, og de sleit hardt mange
ganger for å få det til å gå i hop. Men de
var mange i samme båt. Langs
Prestvægen lå det husmannsplasser på
rekke og rad i god avstand til de store
gårdene nede i bygda.
Det er Alf Prøysen jubileum i år, og et
gilde har allerede benyttet seg av dette
som et godt innslag på gildemøtet
(1. Våler, se side 6).

Je kunne fell nevne no onga har sagt?
som vanlig…
For der er je basen, der har je kontakt
som vanlig…
Ei freskande kjærring med gåpåhumør
som stræva og ståke som kjærringer gjør?
Men det har je skrivi om ti gonger før
som vanlig…
Je har en idé som je æiller har brukt
som vanlig…
Men den er for god tel et lørdagsprodukt
som vanlig…
Nei, den ska bli smidd tel et luende bud
og iføres tanker og revlusjons-skrud
og sendes som ilpost tel Nils Johan Rud
som vanlig…
Men så er det det at je æiller får tid
som vanlig…
Je sit her og tenkje og vrenge og vri
som vanlig…
Så får nå novella bli lørdagsstubb lell.
Je stryk litt i midten så får je det tel…
Men klæidden er borte, og snart er det kveld
som vanlig…
Nei, nå lyt je skrive og ta meg på tak
som vanlig…
og hekte på tankestrek framma og bak
som vanlig…
Hu Borghild sitt klar over tusjpenn og skrin
– det sku vara rart om den itte kom inn –
Når stubben er skral gjør hu tegnina fin
som vanlig...

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

