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LEDER

JORDA SNURRER LITT PÅ SKRÅ
Jorden snurrer litt på skrå, noe som gir
oss årstider. Akkurat nå blir sommeren
avløst av høst. På våre breddegrader
betyr det kjøligere vær, og kanskje noen
høststormer. Da kan det jo passe å sette
seg ned i sofaen og lese litt. Slik du
kanskje gjør akkurat nå.
Du kan lese om sommeren som var:
Om Hotelt, om «Blå på leir». Mange
blåfargede gildemedlemmer var i farta
på NSF-speidernes landsleir i Bodø.
Noen styrte Hotelt, noen hjalp
leirorganisasjonen, noen trøstet slitne
speiderledere med en vaffel på «blå
resept». Vi var synlige på en positiv
måte.
Det er også anledning til å tenke
framover: I høst vil en del av oss samles
i Trondheim på Landsgildeting. Du
finner sakslisten i dette bladet. Mange
har tenkt mye på dette med distrikter.
En egen komite har samlet informasjon

og kunnskap i nesten to år, og nå er det
opp til delegatene på tinget å gjøre
vedtak i saken.
Vi har ofte spurt «Hva kan du gjøre for
gildebevegelsen?». Men, har noen spurt
«Hva kan gildebevegelsen gjøre for
deg?». Vi har gildefellesskapet, og vi er
mange gildemedlemmer med
forskjellige interesser. Jeg tror det
finnes gildemedlemmer og
speiderledere der ute, som deler mange
av dine interesser. Internett har mange
spennende muligheter, og det skal vi
klare å bruke på en måte som får alle
med. Mer om det kommer senere...
God lesing, uansett om dette leses på
papir eller på nettbrett!

Gildehilsen fra
Dag Espolin Johnson
Styremedlem

Vi har ofte spurt
«Hva kan du gjøre
for gildebevegelsen?
Men, har noen spurt
«Hva kan
gildebevegelsen
gjøre for deg?»
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TANKER I TIDEN

VEIEN TIL NIDAROS

For 20 år siden monterte kronprins
Håkon et skilt på enden av en lav mur
på Vestfrontplassen utenfor
Nidarosdomen. I tre år hadde man
ryddet og merket den gamle
pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim.
Dette var det siste skiltet, ved
pilegrimenes mål, Kristkirken i Nidaros.

I middelalderen var Nidaros den
nordligste av kristenhetens store
pilegrimsmål. Siden 1997 har titusener
av pilegrimer fra Norge, Sverige og
andre land fulgt hele eller deler av

pilegrimsleden til Trondheim, slik
tusenvis gjorde i middelalderen.

Tekst/foto: Ivan Chetwynd

katedralen ble redusert til en luthersk
soknekirke.

Det er ikke overraskende at den økende
bevissthet om Norge som nasjon, som
begynte på 1800-tallet, etterhvert førte
Bokstavelig talt er det det samme som i til at Nidarosdomen ble gjenreist og at
middelalderen: kirken som ble bygget for Olav ble hentet frem fra historiens
å huse skrinet med liket til Olav den
glemmebok. Og i dag strømmer
hellige. Men tenker dagens pilegrimer på pilegrimer til Nidaros, og Olsok får en
helgenkongen fra 1000-tallet?
storstilt feiring som er annerledes, men
sikkert like imponerende, som i
Olav Haraldsson var en nokså brutal
middelalderen.
krigerkonge som måtte slåss mot en
bondehær på Stiklestad nord for Nidaros Like før sin død fikk Olav et merkelig
29. juli 1030. Han ble drept i slaget –
syn, der han så alle jordens riker –
etter sigende etter å ha kastet fra seg
steder han hadde besøkt, steder han
sverdet. Stemningen skiftet, og et år
hadde hørt om og steder som var ham
senere ble hans lik gravd frem og han ble helt ukjent. Dagens pilegrimer kommer
erklært helgen. Legender forvandlet
fra mange land, og vår bevissthet i dag
krigerkongen til en Kristus-lik figur som er preget av behovet for å tenke globalt.
fremmet humane verdier som er like
Mon ikke målet for dagens pilegrimer er
dagsaktuelle i dag som de var den gang. å få styrke til å leve ut de kristneOlav ble erklært som «Norges evige
humanistiske verdiene i denne ene store
konge», en religiøs figur som
og mangfoldige verden?
småkårsfolk, syke og lovbrytere kunne
Olav er avbildet med en drage under
appellere til for å få helbredelse,
sine føtter. Og dragen har hans egne
tilgivelse og oppreisning.
ansiktstrekk. Det viktigste slaget i hans
I år markerer vi at det er 500 år siden
liv – og i vårt liv – er vel kampen med
Reformasjonen begynte. Den gang ble
oss selv.
Norge styrt fra København, og
Reformasjonen ga danskekongen en
gyllen anledning til å bli kvitt denne
«Norges evige konge» – og til å ta et
oppgjør med kirken som forvaltet
Olavsarven. All pilegrimstrafikk til
Nidarosdomen og Olavsskrinet ble
stanset. Selve skrinet ble brutt i stykker
PS. Logoen til Landsgildetinget viser en
og fraktet til København, så gullet kunne annen kristningskonge: Olav
smeltes ned og bidra til statskassen. Hva Trygvason, som grunnla Trondheim by
som skjedde med Olavs lik er litt uklart. i 997. Han har et sverd i den ene
Det er mulig at han fortsatt ligger
hånden, og i den andre et ciborium, som
begravet under kirkegulvet et sted. Selve inneholder oblatene til nattverden.

Hva er målet for deres
pilegrimsvandring?
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KNUTABRUO OG BÅLPANNO…
Tekst: Jan Helge Støve. Foto: Turid Tangen og Erik Næsgaard.

sidelengs også. Heldigvis hadde
konstuktørene stivet den godt opp med
barduner, så den var veldig stabil og grei
å krysse for de litt mer pysete av oss.

O-endingen forteller oss at
onsdagsturen denne gangen går i Os.
Turid og Per Olaf Tangen tar oss med
til nok en tur i Os. Denne gangen skal
vi spasere over Knutabruo, en svært så
ny bro som gjør det lett for turgåere å
krysse Oselvo.

Kommet vel over svingte vi til høyre og
kom ned til elvebredden hvor en
permanent gapahuk var satt opp. Her
var også en bålpanne, og som den
utmerkete turleder hadde Per Olaf
allerede tidlig på morgenen vært oppe
med ved. Alt lå til rette for en herlig
lunsj, med pølsegrilling over bålpanno.

Knutabruo er bygget etter et privat
initiativ av «Brukameratene», som består
av 7 privatpersoner som har sett et
behov for å kunne legge til rette for en
grei kryssing av Oselvo, for turgåere.
Her har vært innsamlingsaksjoner og
kommunen har også bidratt til å få dette
til.

Etter lunsjen returnerte vi over bruo,
tok en runde på turveien og kom tilbake
til startpunktet.

Om broen:
Broen får en liten bue og blir ca 40 meter lang.
Vil rage 6-8 meter over Oselva.
Den skal lages i wire og det blir treverk til å
gå på.
Broen blir strammet godt opp, så det blir bare
litt bevegelse i den.
Den blir tilrettelagt for barnevogn, sykkel og
rullestol.
Broen har fått navnet «Knutabruo» ut fra
Knut Jarle Apenes sitt initiativ, men og fordi
det blir et knutepunkt.
25. oktober 2015 åpnet bruo.
Vi møtte opp på parkeringsplassen ved
Rema 1000 og gikk derfra raskt ut på
stien. Det var, som vanlig, vått og
sølete, men godt fottøy gjør det til en
fornøyelse å «vasse» i søle. Oselvo er

Nok en vellykket onsdagstur var
gjennomført.
kjent for rimelig godt laksefiske og Per
Olaf, som den ivrige sportsfiskeren han
er, orienterte oss om gode fiskeplasser
langs elvo. Som den «lure»
sportsfiskeren han er var vi nå flere som
tok orienteringen hans med en «klype
salt» - de beste plassene røpet han
neppe, det kunne jo være at noen av oss
ville prøve lykken og kjøpe et fiskekort.
Vel, vi nærmet oss bruo og noen av oss
hadde nok litt bange følelser for å
krysse denne hengebruo, det var tross
alt bare noen tynne vaiere som holdt
den oppe og noen spinkle planker å gå
på. Andre løp ut på bruo og beynte å
gynge og prøvde å få den til å gå

MS-gilde på tur langs Lysakerelva
Tekst/foto: Anne-Brit Lillethun Johansen

Lørdag 13. mai var vi en gjeng på 12
gildemedlemmer som vandret fra
Lysaker til Bogstad camping. Vi vandret
gjennom vill og spennende natur, så
mange forskjellige blomster og trær og
hørte fantastisk fuglesang. To gode
pauser med matpakke og ferske vafler
rakk vi også. Vi avsluttet med
hamburger eller kebab på Markaporten
Jafs. Turen langs Lysakerelva kan
absolutt anbefales!
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Kul tur i Oslo!
Tekst/foto: Per Sørhaug

Med et lite spark bak fra gildene i Bergen tillyste
distriktsutvalget i Oslo til en formiddagstur til fots
onsdag 3. mai i år. Vi tenkte det var tilrådelig å invitere
til et fysisk relativt lett foretak ettersom dette var første
gang vi forsøkte oss på noe slikt. Resultatet ble derfor
at vi inviterte til en spasertur i Ekeberg skulpturpark.
Dagen opprant med fint vårvær og 20 deltagere stilte
opp for å være med. Ekeberg skulpturpark har vært et
omstridt prosjekt idet Christian Ringnes tilbød seg å
stille ut skulpturer i et skogområde på Ekeberg. Dette
har i alle år vært et frilufts- og rekreasjonsområde for
befolkningen i den østre del av byen. I historiske
annaler kan vi lese følgende:
Et areal på 779 mål av Ekebergskogen – det hadde tidligere
tilhørt konsul Lorenz Meyer – ble kjøpt opp av Christiania
kommune i 1889 for at dette området skulle sikres for
framtida:

The Dance beundres av deltagerne

«Å sikre dette området og forhindre at Meyers eiendom «skal
gaa over i private Spekulanters Hænder og derved blive stængt
for Byens Befolkning», betraktes som en kommunal oppgave:
«Som fremhævet i 1881 er Hovedøiemedet at bevare
Eiendommen i dens nuværende Skikkelse som tilgjængelig for
Publikum, hindre Skovens udhugning og forhindre Grundens
Udparcellering til en uregelmæssig og vansirende Bebyggelse,
medens det ikke har været Meningen, at man skulde anvænde
store Bekostninger paa at omdanne den til Park.»» .
Som en forstår var ikke dette noe en kunne gjøre hva
som helst med. Imidlertid ble det til slutt enighet om
hvordan det hele skulle se ut. Og i august 2011 ble det
endelig vedtatt etablering av Ekeberg skulpturpark.
Det skulle være et feminint preg over samlingen. Dette
var da bakgrunnen for vår tur i Ekeberg skulpturpark.
Vi konsentrerte oss om den øvre del av parken som
ligger i den flate del av området.
Vi startet med skulpturen «The Dance» av George
Cutts. Dette er to bueformede staver stående opprett
og roterer rundt uten å treffe hverandre, men meget
elegant å se på. Så fortsatte vi til Hilde Mæhlums
«Konkavt ansikt» som er et negativt formet ansikt i
marmor. Etter å ha passert flere objekter kom gruppen
til Louise Bourgeois «The Couple» som er to tett
omslungne mennesker som henger fritt mellom
trærne. En skulptur som selvsagt fanger
oppmerksomheten er Ann-Sofi Sidèns
«Fideicomissium» hvor hun sitter og tisser og ikke bare
på lissom, men det skvetter og renner. En protest mot
det gamle svenske arvesystemet. Vi passerte i rolig
tempo flere skulpturer og kom så til Sean Henrys
«Walking woman». Den store damen som spaserer
sammen med publikum på en av vegene. Siste post ble
«Anatomy of an angel» av Damien Hirst. Denne
skulpturen står i et restaurert område som under siste
verdenskrig var æreskirkegård for tyske soldater i
Norge.

Møbius trippel av Ase Texmon Rygh ble beundret og befølt med undring

Avslutning med kaffe m.m.
på Søylehuset kafe i
strålende vær.

Etter all denne kultur var det tid for noe i magen og vi beveget oss
til søylehuset «Marienlyst» hvor det ble fortært kaffe, kaker o.l.
Søylehuset er et gammelt hus som tidligere stod på Ensjø i Oslo
og som i sin tid huset forfatteren Sigurd Hoel. Det ble revet i
forbindelse med bygging av næringsarealer, men så gjenreist på
Ekeberg og fungerer nå som kafe med tilliggende minigolfbane.
Dette var avslutningen på et vellykket arrangement, og folket
returnerte på forskjellig vis hjem igjen.
ST GEORG NR. 3 - 2017
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← Stor gjensynsglede preget årets
«Vårspretten». Jentene fra 3. Fredrikstad er
fra venstre Anne-Berit Ileby, Berit Pinås, Liv
Simensen, Ida Andersen, Astrid Bartholsen og
Bodil Bjørnstad.

I ruinene etter St. Nikolaskirken fra 1200tallet. Utsiktstårnet i bakgrunnen. ↓

43 gildemedlemmer fra samtlige
St. Georgsgilder i Østfold møttes
til den årlige fellesturen
«Vårspretten» søndag 30. april,
var i år lagt til Sarpsborg som i
fjor feiret sitt tusenårsjubileum.
Gjensynsglede og historisk
engasjement preget deltagerne i
det fine vårværet. Turen var lagt
opp av Bjørg og Trond Walstad,
begge med oppvekst og speidertid
i Sarpsborg. Bjørg var i sin tid
speiderleder og mangeårig
kretsleder i speiderpikenes Østre
Østfold krets.

VÅRSPRETT
I
TUSENÅRSBYEN
Tekst og fotos: FINN SAUGESTAD

Einar Brenne guidet deltagerne gjennom
byens rike historie både religiøst og kulturelt
etter at Aage Syversen, tidligere mangeårig
prest på Madagaskar og i Tune og
speiderleder på Hafslundsøy, forrettet en
scouts own i det gamle Olavskapellet på
Borgarsyssel museum.

UTSIKTSTÅRN OG
OLAVSSØYLE
Vi så ruinene av St. Nikolaskirken på
museumsområdet og besøkte det nye 32
meter høye utsiktstårnet med sitt fantastiske
utsyn over byen og dens omgivelser. I
Olavshallen vistes glimt fra byens historie
helt fra Olav den helliges tid, og
Olavssøylen, som er en kopi av en søyle fra
fødselskirken i Betlehem, som for øvrig er
Sarpsborgs vennskapsby. I Olavskapellet
vistes også Borg-krusifikset, et kors i kobber
og emalje, som trolig opprinnelig stammer
fra St. Nikolaskirken på 1200-tallet. Det ble
6
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↑ Petter Hepsø er kunstneren
bak «Flod», bjørnen som
avkjøler seg i et badekar.
Mossingene Svein Simensen,
Jan Erik Blomgren, Turid
Simensen og Inger Lise
Echoldt bivåner.
>
«Genesis» symboliserer unge
Olav den hellige og byen som
han grunnla ved Sarpsfossen.
Fra venstre, Trond Walstad,
og Roar og Ragnhild Løken fra
1. Våler.
Trond og Bjørg Walstad hadde lagt opp turen.
Begge har sin oppvekst og det meste av sin
speidertid i Sarpsborg. >

solgt i Tyskland i 1820, kom på auksjon hos
Sotherby’s i London i 2000, og ble kjøpt
tilbake i et samarbeid mellom mange gode
krefter i jubileumsbyen.

FLOTTE SKULPTURER
En byvandring gjennom sentrum viste Finn
Eirik Modahls skulptur «Genesis», som
symboliserer byens grunnlegger og byens
opprinnelse ved Sarpsfossen, Fredrik
Raddums «Gutten som snakket med
dyrene», og Petter Hepsøs «Flod»,
henholdsvis en gutt på ryggen av en
skilpadde og en bjørn som kjøler seg i et
badekar. Moderne kunstneriske innslag som
setter Sarpsborg på kartet også som
skulpturby. Ved en trivelig felleslunsj
vanket det godord både til initiativtagere,
arrangører og deltagere, og neste år er det
Varna St. Georgsgilde i Rygge som skal
videreføre tradisjonen med «Vårspretten».

Guide Einar Brenne og prest og speiderleder
Aage Syversen bidro sterkt til en vellykket
Sarpsborgtur.

Kvernmoen sommeren 2017
Tekst/foto: Dag Roar Lund

Vårens dugnad ble vellykket med flere
deltagere enn tidligere, og vi fikk mye
gjort på en dag. Dugnaden på
Kvernmoendagen ble ikke noe av pga
dårlig vær.
I løpet av våren ble Kvernmoen besøkt
av mange skoleklasser som vanlig.
Spesielt hyggelig med klatrekurset i april
med seks deltagere. Vi fikk kr 9000.- av
Lions Aremark til klatreutstyr, og etter
det er det arrangert flere klatredager.
Flott at klatretårnet brukes.

ukes gruppeleir og spesielt hyggelig var
det med Pionniers Saint Leon fra Paris
som avsluttet sin Norgesekspedisjon
etter å ha vært på landsleir i Bodø, med
å vandre 5 dager og 15 mil sørover i
fjellene og så tok tog til Halden derfra
gikk de til Kvernmoen. I juli ble det
også inngått ekteskap da Victoria
Håkansson og Robin Håkansson giftet
seg på Kvernmoen.
Det er også flere arrangementer å glede
seg til utover høsten med JOTA/JOTI
som et høydepunkt.

4H leiren i juni hadde ca 200 deltakere.
Fossekallen speidergruppe har hatt en
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Vi listet oss så stilt på tå !
Tekst/foto: Vidar Østby

Speiding og sang hører sammen, og vi
vil påstå at dette også gjelder for gildene
i Norge! Som et resultat av denne
påstanden, slo 1. Moss- og 1. Våler St.
Georgs Gilde seg sammen, og inviterte
øvrige gilder i Mosseregionen til en sang
og musikkaften på speiderhuset i Moss.
Etter tradisjonell åpning av gildemøtet,
ble alle de 44 frammøtte ønsket
velkommen. Imponerende antall i et
aldeles elendig vær.
Vi hadde flott tonefølge av Bjørn
Saugstad og Gro Nordby, som ledet oss
gjennom sangene vi hadde valgt ut.
Gode gamle speidersanger blandet med
sanger av Evert Thaube, Øystein Sunde,
Alf Prøysen, Astrid Lindgren, Stein Ove
Berg, Margrete Munthe, Torbjørn

Egner, The Beatles, Bjørn Rønningen
og Henning Sommero.
Et sanghefte med 20 sanger med god
leselig tekst, og flott musikk gjorde
dette til en kveld vi håper mange vil
huske. Det ble også tid til pause med
kaffe, kaker og utlodning, og en liten
konsert med
musikerne våre.
Det er fristende å
benytte en
avslutning som vel
de fleste husker
fra folkeskolen:
Vi var alle enige om
at det hadde vært en
fin dag.

FRILUFTSGUDSTJENESTE PÅ KIRKEBIRKELAND
Tekst og foto: Jan Helge Støve

I år, som i mange, mange år tidligere,
deltok vi i friluftsgudstjenesten på det
gamle kirkestedet på Kirkebirkeland.
Som vanlig tok vi i 5. Bergen St. Georgs
Gilde ansvaret for alt det praktiske
rundt arrangementet. Våre
gildemedlemmer Jan Holdshus og Jan
Helge Støve var oppe på den gamle
kirketomten å sjekket ut alteret og fikk
satt opp klokketårnet. Alteret er laget av
John-Egil Lilletvedt for tre år siden, og
det var fremdeles i rimelig bra stand.
Godt pionerarbeid! Litt ekstra surringer
og så var det på plass, godt som nytt.
Klokketårnets «føtter» lå fremdeles
gjemt under buskene ved muren rundt
kirkegården. En perfekt åttetallssurring
og tårnet var på plass.
Edel og Dag Eikeseth som sammen
med Jan Helge Støve utgjorde
kommiteen for friluftsgudstjenesten var
tidlig på plass denne søndags formiddag
og pyntet alteret med duk, blomster og
opp på duken ble det lagt en tung
steinhelle som var fra taket på gamle
Fana kirke. Hellen var nummerert, altså
et lite klenodium. Speiderkretsen sin
gamle skipsklokke ble hengt opp i
tårnet. Alt var nå klart for
gudstjenesten. Og været var med oss –
bare noen små skyer og fin temperatur.
Mange av deltakerne på denne
gudstjenesten startet med å marsjere en
8
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Plaketten som er festet like ved
inngangen til kirkegården.

Her er presten Bård Eirik Nordheim og skriftleserne Jan Holdhus og Gunvor Risnæs

del av den gamle kirkevegen fra
Skjoldabukten til Kirkebirkeland. En
tur som tar en times tid i greit tempo.

og Kari S. Olsen begge fra vårt gilde
samlet inn kollekten. Klokker var Jan
Helge Støve også fra 5. Bergen.

Presten som hadde gudstjenesten var
Bård Eirik Norheim. Videre deltok våre
gildemedlemmer Gunvor Risnes og Jan
Holdhus med tekstlesning. Midttun
skoles musikkorps spilte til salmene,
Bobla ten-sing sang og Dag Eikeseth

Som vanlig var det relativt godt
fremmøte ved denne
friluftsgudstjenesten, et raskt overslag
ga oss ca. 65 personer. Kollekten gikk
denne gang, som tidligere, til Kirkens
bymisjon.

Dagene rinner og ukene svinner…
Wøien St. Georgs Gilde på kabaret

Et av rommene på brakka. Bak fra venstre: Ellinor Kittilsen, Bjørn Lind
og Wenche Håtun. Foran fra venstre: Wenche Helsingeng, Olav Urdahl
og Gry Walderhaug Grimsrud

Dagene rinner
og ukene svinner,
og nå har vi månter og år
passert
ifra den dag vi ble invitert
med på en biltur og her plassert.
Stedet er rekti
forbausende prektig,
å nei da, med oss er det ingen
nø',
Her har vi uten å stå i kø
gratis det daglige brød -

Tekst/foto: Olav Urdal

Mellom sangene kåserte Per Vollestad om livet i leiren.

sang fangene på Grini. Teksten er
skrevet av Otto Nielsen, mens han satt
på Grini.
I mai dro Wøien St.Georgs Gilde på
kabaret.

forstilling der latteren ofte avløser
tårene, og omvendt.
Humor og ironi var et viktig virkemiddel
for å bevare håpet for fangene, men også
frykt, sinne og fortvilelse hadde sin plass
i sangene og i fangenes notater. Sangene
og historiene blir illustrert på storskjerm
med tegninger og originale foto fra livet i
fangenskap.

Sangeren Per Vollestad og gruppen
«Gutta på Skauen» har tatt for seg
dagboksnotater og historier fra Grinifangene, og laget en forestilling om livet
Kabareten handler om vår nære fortid.
i Norges største fangeleir under annen
verdenskrig. Historier om noen utvalgte Jeg anbefaler alle å besøke museet på
fanger, og tyskere, fortelles i en gripende Grini.

Ved minnesmerket med stolper fra det elektriske gjerdet i
forgrunnen. Fra venstre: Bjørn Lind , Wenche Håtun, Wenche
Helsingeng, Gry Walderhaug Grimsrud og Ellinor Kittilsen.

Ved minnesmerket. Fra venstre: Bjørn Lind , Wenche Håtun, Wenche
Helsingeng, Gry Walderhaug Grimsrud, Olav Urdahl og Ellinor Kittilsen.

Vil du vite mer?

Sjekk disse nettstedene:
http://mia.no/grinimuseet
http://www.gps-kultur.no/gps-kultur.no/Velkommen.html
ST GEORG NR. 3 - 2017
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INKLUDERING
Skidag, busstur og språkkafè.
Vi i Nittedal ønskes å være med på å
inkludere våre nye landsmenn.

Tekst/foto: Haldis Østby

Vi tok kontakt med Nittedal Røde Kors,
som driver et flott arbeide. I februar var
vi med på «Flerkulturell skidag. Over 70,
voksne og barn, fikk låne støvler og ski.
Etter en kort instruksjon fikk de prøve
seg, både på flatmark og i bakker. Åtte
unggutter fra Afghanistan imponerte i
utforbakken. På niende og siste forsøk,
klarte fire av dem bakken uten å falle. Vi
gildemedlemmer hadde ulike oppgaver:
Hjelpe med å finne riktig sko og ski,
smøre rundstykker og hjelpe til i
skiløypa.
I mai hjalp vi til på en busstur rundt i
byga vår, fra sør og til nord. Vi var
guider og forklarte ting som var
vanskelig for dem. Vi stoppet ved kirker,
skole, jernbanestasjoner og rådhus.
Lunsjen spiste vi ute på en besøksgård
sør i Nittedal. Det ble en fin dag med
opplevelser for alle sammen.
Hver mandag er det språkkafè på det nye
biblioteket vårt. Der er 20- 25 nye»
landsmenn» og 5-7 norske. Vi har gjerne
et tema vi snakker om: 17.mai ,
barnebøker, norske dyr mm.

VI HAR KLART DET!
Drømmen om en ny utgivelse av
diktene til Pus Brodal har gått i
oppfyllelse.
Tusen takk til Norsk speidermuseum
som tok seg av det økonomiske. Museet
hadde fått en pengegave, og ville gjerne
bruke en del av gaven til en ny utgave av
diktbøkene til Pus Brodal.
Et «Pusianer» prosjekt ble satt i gang, og
fire ivrige personer møttes 11.januar
2017 for å gå i gang.
Det var Karen Marie Engeseth fra
KFUK-KFUM-speiderne, Ivan
Chetwynd, Arve Urlin og Betten
Gundersen, alle fra St. Gildene i Norge.
Målet var å få boken ferdig til
Landsleiren i Bodø. Det ble intens
jobbing, og tusen takk til «Pusianerene»,
og ekstra takk til Arve! Han nedla det
største arbeidet.
10
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Boken ble ferdig til 20. juni, og reiste
med på Landsleir. Målet ble nådd, hurra!
«SKATTEN PÅ BUNNEN» Boken har
fått navnet etter et av diktene hennes,
og ble solgt på Speidermuseet og på
Hotelt. Salget ble ikke så stort under
leiren som vi hadde trodd, men det er
en god begynnelse. Nå trenger vi å
reklamere mer i lederbladene, her i St.
Georg og med «munn til munn»
metoden.
Boken inneholder flere ukjente dikt
for de fleste av oss, alle diktene i
begge de tidligere bøkene, og de
fleste sangene hennes. Diktene og
sangene er til ettertanke,
oppmuntring og glede.
Boken får man kjøpt via Speidermuseet
og på Gildekontoret og koster kr.100, -

BESØK FRA ITALIA

fotografering foran vannfallet før vi
sluttet oss til de øvrige verter ved
grillvarmen.

DU-styret i Oslo fikk en utfordring fra gildekontoret og internasjonal
sekretær: Vi har fått en forespørsel fra italienske gildespeidere som skal
besøke Oslo, om aktiviteter og møte med norske gildespeidere.

På grillplassen hadde Svein Holmby,
Randi Pettersen og Geir Fredhjem, tross
høljende regn, fått god varme på bålet.
Vi hadde med godt, norsk vann til
drikke, men ble overgått av italienerne
som alle hadde med seg en flaske
champagne hjemmefra. Etter behørig
skåling på flere språk, var det tid
for mat. Serveringen besto av
pølser, lomper, pinnebrød og
salat. Siden 14 av 16 bare snakket
italiensk var «learning by
showing» mest effektivt. Alle
skjønte tegninga da en pølse ble
tredd på pinne, og fikset det selv.
Det var mye diskusjon på
italiensk om hva det kunne være i
posen med ubestemmelig masse.
Grethe Baustads demonstrasjon
av hvordan man ruller og surrer
pinnebrød på pølsene skapte mye
latter og stor iver. Dette hadde
de ikke sett eller smakt før. Lomper var
også et interessant tema, tydeligvis ikke
vanlig i Italia. Noen hadde tålmodighet
til å få helt gjennomstekt pinnebrød,
andre fant at lompe med salat i var
gjevt.

Vi leste e-poster fra Italia. De spurte om
forslag til aktiviteter i Oslo og
Nordmarka, og ville gjerne
møte norske gildevenner for å
høre hva vi holder på med i
Norge. Etter en diskusjon i
DU-styret om hva vi kunne
bidra med, endte vi med å
sende dem forslag på
aktiviteter, formidlet kontakt
til Speidermuseet, avtalte et
møte med Sverre Shetelig
torsdag morgen for å ønske
dem velkommen til Norge, og
inviterte dem på barbeque
«scout-style» ved et tjern i
skogen ved Bogstad.
Vi sendte ut invitasjon til gildemestrene i
Oslo: ta med dere egen mat og kom til
grillplassen ved Jegersborgdammen. Ivan
la også invitasjonen ut på Facebook.
Mandag 12. juni stilte 16 gildespeidere
fra Movimento Adulto Scout Cattolici
Italiani, Murano, utenfor inngangen til
Bogstad Camping. Her møtte Liv
Dietrichs og Per Sørhaug opp for å følge
flokken til Jægersborgdammen hvor vi
hadde invitert til speidergrillaften. Det
var lovet skiftende vær denne dagen så
vi var litt spente på om det ville gå bra.
Starten var derfor litt foruroligende da
det startet med regnvær. Det ble bare en
byge på ca 1/2 time før det ga seg. Etter
det var det bare glede idet solen tittet
fram mens vi hørte tordenvær i det
fjerne.
Fra Bogstad Camping til
Jegersborgdammen er det en fottur på ca
2 km på sti og grusvei. Ikke alle var like
raske til fots så turen tok ca 1,5 timer,
men du verden så mye vi så underveis.
Speiderne fra Murano, som er en øy
utenfor Venezia, høyeste punkt er ca 2
moh., var nok ikke vant med natur slik
vi har den tett inntil Oslo. Bratte bakker
opp og ned var spesielt. Likeledes var de
røde stuebygningene vi passerte
eksotiske. Hester ute på beite, som vi
synes er ganske vanlig, ble gjenstand for
nærkontakt og fotografering. I pent
tempo kom vi til Jegersborgdammen
som vi rundet forbi utløpet hvor det er
et lite vannfall. Det ble ivrig

Tekst: Grethe Baustad, Per Sørhaug
Foto: Per Sørhaug, Geir Fredheim

Vi fikk alle plass rundt bålet, og praten
gikk livlig på italiensk, norsk og engelsk.
Litt sang hadde vi også.
Italienerne hadde bestemt seg for at
opptakelsen av deres nyeste medlem
skulle foregå på dette gildetreffet. Alle
stilte seg opp i ring. Michela fortalte om
sin speiderbakgrunn og hvorfor hun
hadde ønsket å bli med i gildet. Dette
ble oversatt til engelsk til ære for oss
som ikke er helt stø i italiensk. Så avla
hun gildeløftet, fikk sitt skjerf av
lederen, og de sang en opptakelsessang.
De ville gjerne at vi også bidro, så vi
sang speiderbønnen. Så gikk Michela
rundt og tok alle i hånden og ble ønsket
velkommen som medlem av hver
enkelt. Det var en stemningsfull
seremoni.
Etter en trivelig samling rundt grillen
med sanger og opptagelse startet returen
mot Bogstad Camping igjen. Denne
gangen tok vi den lettere vegen langs
Bogstadvannet. Våre venner fortalte at
de hadde vært på Bogstad noen dager
tidligere i grått regnvær. Nå skinte solen
og vi fikk en flott tilbaketur med
solnedgang og svaner på sjøen. En
hjertelig avskjed med glade italienere på
Bogstad Camping.
ST GEORG NR. 3 - 2017
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«Hei! Velkommen til Hotelt, skal
det være en vaffel?»
Foto: Sidsel Gotaas, Olav Urdal,
Knut Jorde og Arve Urlin

Lengst nord i området til NSFs landsleir
Nord2017 kunne du besøke et
troppsområde med innbyggere «litt
over» vanlig speideralder. Du var
kommet til «Hotelt».
Knut Jorde forteller at Hotelts
kjernetropp kom opp noe dager før
leiråpningen, og omgående satte i gang
med å sette opp teltene. Speider-sport
stilte med mange telt og lavvoer med
mellom en og fire gjester i hvert telt.
Bestillingene fortsatte å strømme inn
etter at leiren startet så vi måtte supplere
med tre små tomannstelt. Lengst
reisende gjester kom helt fra Australia.
Til sammen var over 89 gjester innom.
Beleggsprosenten var på hele 96%.

↑ «Velkommen, skal det være en
vaffel? »Hovedinngangen med
resepsjonen til venstre.

Olav Urdal forteller at troppsleder for
Blå på leir denne gang var Gry
Walderhaug Grimsrud fra Wøien. Trond
Olsen fra Sandefjord var «hoteltdirektør». Troppen besto av 21
gildemedlemmer samt mannskapet i
Frimerkebanken. I tillegg til at troppen
drev Hotelt, hjalp noen til når det
trengtes ved enkelte økter i forsyning
eller vakter på hvilehjemmet (tidligere
kalt sykestua).
Sidsel Gotaas forteller at Hotelts
område var fint skjermet fra resten av
leiren da den lå i hagen til Vågan gård.
Denne gang var det også et element av
uvant luksus: Vi fikk hit en vogn med
dusj og toaletter tilkjørt helt fra Tromsø.
Været var litt blandet, både litt vått og
tidvis temmelig kaldt. Var det godvær,
var det fint å sitte ute, men ofte ble
forsamlingsteltet fylt av vaffelspisere.
Og ikke bare fra Hoteltets gjester. Olav
forteller at møtte man en leder i leiren
som kunne trenge en pause, fikk han
eller hun overlevert en «blå resept» med
invitasjon til å stikke innom, og sette seg
ned med en kopp kaffe og en vaffel.
Gildetreffet ble også holdt her og hit
kom Ove Daniel Jakobsen. Han er
professor ved Handelshøgskolen i
Bodø. Foredraget han holdt hadde tema:
«Er litt bedre godt nok? Verden trenger
en mental klimaendring, økologisk
økonomi.» For de interesserte, se
12
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Denne gang satset vi på å sette opp
teltene selv, og etter litt plunder
gikk det både raskt og greit.

Teltene var nummerert, slik at
gjestene kunne tildeles
«romnummer»:

hjemmesiden ovejakobsen.com. Det ble
også en høytidelig opptakelse av nytt
gilde, Hålogaland St. Georgs Gilde,
denne dagen.
For hoteltstaben ble det også tid til
utflukt til Kjerringøy, Luftfartsmuseet

og temakveldeer. Som Knut forteller så
var det lyst hele natten og alle fikk
anledning til å oppleve midnattssolen –
rosignalet gikk ikke før kl 0200 om
morgenen, og det er jo ikke helt vanlig
på en speiderleir.

Vi ønsker Hålogaland St.Georgs Gilde velkommen. Stående fra venstre:
Karl-Erlend Mikalsen, Ebba T.Jenssen, Rita Eliassen, Astrid Holten, Dan
Olav Gabrielsen, Karina Mathisen, Heidi Gabrielsen, Lill Iren Gabrielsen
Mikalsen, Landsgildemester Inger Merli, Foran fra venstre: Tone
Drøsshaug, Ørnulf Jenssen, Jørn Mathisen

Gildetreffet søndag med fullt fellestelt.

Det var mange på besøk,
både små og store. Noen
med «blå resept» for vaffel
og kaffe, andre uten.
Stemningen var hyggelig i
«dagligstuen» på Hoteltet.
Mange gode samtaler med
gamle speidervenner ble det
også.

Det var flaggheising hver morgen, men dette bildet er tatt etter at flagget ble firt for siste gang.
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NATUR

Geitrams
CHAMERION ANGUSTIFOLIUM (L.) HOLUB.
Tekst/foto: Olav B.

Geitrams finner du på forstyrret mark
over det meste av landet. Mange steder i
Norden kalles den for rallarblom, fordi
den ofte vokser langs jernbanelinja. I
dag finner du den like gjerne langs veier,
skrotemark og på hogstflater i skogen.
Årsaken til dette er at på slike steder
ligger det ofte planterester og annet
materiale som brytes ned og frigjør
nitrogenholdige næringsstoffer som
geitramsen trenger.
Geitrams står nær mjølkene (Epilobium)
systematisk, og har til tider vært ført til
denne slekten. Til forskjell fra mjølkene,
har geitramsblomsten en uregelmessig
oppbygning, slik at det bare kan legges
ett symmetriplan gjennom den. Ellers
har også geitramsfrøene lange hår som
mjølkene, noe som bidrar til
spredningen av planten.
Som et kuriosum kan nevnes at det var
på geitramsblomsten dette med
kryssbestøvning ble beskrevet første
gang i 1790. Når blomsten er ung, er
støvbærerne modne og insektene finner
nektaren ved basis av støvbærerne.
Pollenet henger fast på buken av
insektene, og blir så avsatt på arret på de
eldre blomstene, for da er de
mottakelige for bestøvning.
Visste du at geitrams kan spises? Ikke de
gamle plantene som blomstrer, men de
unge skuddene om våren kan være en
riktig lekkerbisken. Disse må være så
unge at de kan brekkes med et lite
«knekk». Da er de akkurat passelige.
Lengden på skuddene kan være opptil
20 cm. Så plukker du av bladene
nedenfra, slik at det bare står en dusk
igjen i toppen. Disse stilkene kan du
selvsagt spise rå, men aller best er de om
du lar dem få et lite oppkok i lettsaltet
vann i noen få minutter. Tilsett litt smør
etterpå. De skal ikke kokes i hel, men
være omtrent som asparges på
konsistens. En nydelig grønnsak!
Geitramsblader kan du selvsagt lage te
på ved å la dem trekke i varmt vann
noen minutter. En «grønn» te uten noen
spesiell smak til forskjell fra gran- og
furunål-te som kan være skikkelig vondt.
14
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Geitramsrøtter har i nødstid blitt malt
til mel og spist. Ikke godt, men fullt
spiselig.
En gelé på geitramsblomster kan være
noe å prøve seg på:
Samle sammen geitramsblomstertopper;
så mange som du klarer å få ned i gryta.
Så fyller du på med vann til vannet
dekker blomstene.
Kok opp. Sil vannet fra blomstene og
tilsett 1 kg sukker pr. liter væske.
Kok opp igjen og fjern det skummet
som blir på toppen. Så skal du ha oppi 1
flaske Certo eller Certopulver per 0,4
liter med væske og 1 teskje sitronsyre.
Sett gryta til siden, og fyll blandingen
opp på små glass (barnematglass er fine)
og la dem stå og bli kalde før du setter
lokket på.
Går dette fint, har du en blekrosa gelé
som smaker svakt sur-søtt.
Selv om geitrams finnes over
hele landet, fra fjæra til høyt
til fjells, har Hedmark valgt
denne planten som
fylkesblomst.

AKTIVITER

2017
29. september – 1. oktober
9.—14. oktober
13. oktober
25. oktober
27. november
28. november

OM ST. GEORGS GILDENE
Landsgildeting, Trondheim
28. Verdenskonferanse, Denpasar, Bali
Manusfrist St. Georg nr. 4
Fellowshipdagen
Fredslyssamling i Ahmadiyya-moskeen,
Oslo
Fredslysgudstjeneste i Hamardomen

30. juni – 7. juli
24.—28. august

speiderbakgrunn. Sammen er
vi en del av et internasjonalt
felleskap som bygger på de
samme verdier som
speiderbevegelsen. Vårt mål er
både lokalt, nasjonalt og

50 års jubileum, Europeisk Forum for
gildemedlemmer i Grossarl
KFUK-KFUM-speidernes landsleir, Stjørdal
Nordisk-baltisk underregion, samling i
Göteborg

2019
21.—25. august

både med og uten

å arbeide for speidersaken

2018
mai/juni

Vi er en bevegelse for voksne

internasjonalt.
Vi er også et tilbud til aktive
speiderledere. For i tillegg til
hyggelig samvær, får du
støtten du trenger i din daglige

ISGFs 10. Europakonferanse i Bremen,
Tyskland

UTFORDRING! Kan du tenke deg å sette opp sider i St. Georg?
Fra tid til annen får bladet tilsendt
sider som er satt opp i Word.
Dessverre lager programmet farger
i formatet RGB, mens trykkeriene vil
ha farger i formatet CMYK. Så må
profilen vår være tatt hensyn til.

ledergjerning hos oss.
Sammen har vi lang erfaring
fra det meste, og om du
trenger hjelp til tiltak i din

Vil du prøve må programmer slik
som PagePlus (billig) eller InDesign
(dyrt) benyttes.

speidergruppe stiller vi opp.

Har du lyst til å sette opp bladet, ta
kontakt på e-post: bladet@sggn.no

fra middelalderen og ble brukt

Betegnelsen «gilde» stammer
om sammenslutninger til
gjensidig hjelp og beskyttelse,
dannet av mennesker med

NYE MEDLEMMER

felles interesse.

Hålogaland
Ebba T. Jenssen, Rita Eliassen, Astrid Holten, Dan Olav
Gabrielsen, Karina Mathisen, Tone Drøsshaug, Ørnulf Jenssen,
Jørn Mathisen.

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

1. Skien

deg med å finne din nærmeste

Johnny Nilsen, Knut Hansen

Gildegruppe. Besøk også

1. Trondheim

nettsiden vår www.SGGN.no.

Bjarne J. Aasum, Mari Aasum
1. Nidaros
Marit Valle Raaness

Leif Raphaug

!. Skien

Owe Stenvik

1. Hamar
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1 – LANDSGILDETINGET

LANDSGILDETINGET – 2

3 – LANDSGILDETINGET

LANDSGILDETINGET – 4

5 – LANDSGILDETINGET

LANDSGILDETINGET – 6

Presentasjon av kandidatene,
Landsgildetinget side 19-20

3 LANDSGILDELEDELSENS BERETNING
01.01.2015 – 31.12.2016
Landsgildeting 2015
Landsgildetinget ble avholdt i på First
Hotel Victoria på Hamar
• 46 gilder var representert med 47
stemmeberettigede,
• 7 representanter fra
landsgildeledelsen, inklusiv
representantene fra NSF og KMspeiderne.
• 3 innvalgte medlemmer av tinget
• 10 distrikter var representert
• 61 observatører og ledsagere
• 3 gjester:
o Hanne Mette Lundberg
(speiderstyremedlem – åpning og
lunsj)

o Morten Aspeli (Hamars ordfører
– åpningen)
o Gjermund Austvik (Sekretær i
Landsgillerådet i S:t Georg
Scoutgillen i Sverige)
• 40 gode hjelpere fra arrangørgildet

LANDSGILDELEDELSEN
2015 – 2017
Følgende ble valgt på Landsgildetinget
2015:
Landsgildemester:
Inger Elisabeth Merli
Viselandsgildemester:
Knut Jorde
Landsgildekasserer:
Astrid Heen Lillebostad

Styremedlemmer:
Vivi Heine-Hansen, Linda Amundsen og
Dag Espolin Johnson
I valgperioden har Line Solvik vært
representant for NSF og Bjarne Lohman
Madsen har representert KM-speiderne.

ANDRE VALG:
Revisor:
Ragnar Pettersen
Valgkomite:
Karin Thompson, Ingar Aas, og Trond
Olsen.

ANSETTELSER OG
OPPNEVNINGER:
Ivan Chetwynd har vært ansatt i 25 %
kontorsekretærstilling.

7 – LANDSGILDETINGET

SPEIDERMUSEET
Gildenes representant i
representantskapet:
Karin R. Thompson vara: Inger Elisabeth
Merli.

STATISTIKK:
62 medlemmer sluttet / døde i 2015 og
64 medlemmer sluttet / døde i 2016
Følgende gilder ble lagt ned i perioden:
2015: 1. Skoger.

TILVEKST:
26 nye medlemmer ble tatt opp i 2015 og
27 nye medlemmer ble tatt opp i 2016.

MEDLEMSUTVIKLING:
1. januar 2015 1340 medlemmer fordelt på
77 gilder, samt 20 direkte medlemmer
1. januar 2016 1304 medlemmer fordelt på
76 gilder, samt 20 direktemedlemmer
1. januar 2017 1267 medlemmer fordelt på
76 gilder, samt 17 direktemedlemmer

LANDSGILDELEDELSENS
MØTER
I 2015 holdt Landsgildeledelsen 5 møter
og behandlet 52 saker, inklusiv 2
helgesamlinger med utvalgene.
I 2016 holdt Landsgildeledelsen 4 møter
og behandlet 43 saker.
Arbeidsutvalget møtte forut for enkelte
LGL – møter og forberedte sakene.
Landsgildeledelsen og kontoret har
vært representert ved følgende
arrangementer:

2015:
Inger Elisabeth Merli:
• Landsgildetinget i Bergen for KMspeiderne
• Dugnad på Kvernmoen
• Nordisk Baltisk møte og treff i
Horsens
• Distrikts treffet for Romsdal og
Nordmøre i Åndalsnes
• Deltaker i utvalget for Vekst og
profilering
Knut Jorde:
• Kvernmoendagen
• Nordisk baltisk møte og treff
Horsens
• Leder i internasjonalt utvalg
Linda Amundsen:

•

Leder i utvalg for inkludering og
integrering

• Leder i fredslyskomiteen

Vivi Heine-Hansen:
• Leder for Kvernmo utvalget og
Kvernmoendagen.
Dag Espolin Johnson:
• Leder for gruppen som jobber med
distrikter og distriktsgildemestre
Ivan Chetwynd:
• European workshop i Panonhalma,
Ungarn

LANGTIDSPLAN 2015 –
2019

2016:

På landsgildetinget 2015 så vedtok vi en
langtidsplan fra 2015 – 2019.

Inger Elisabeth Merli:
• Utvidet møte i Nordisk Baltisk – for
å diskutere synliggjøring og vekst
• St. Georgs dagen i Bergen
• Kretsleir for Rogaland og Agder
KM speidere m. 1 overnatting
• Speidertinget for NSF i Drammen
(Vekst og profilering bemannet
stand)
• Medlem av vekst og
profileringsutvalget
• Åpning av klatretårnet på
Kvernmoen

Vi har hatt fokus på kvalitet på
arrangementene våre og synliggjøring når
vi deltar på arrangementer. Vi har satset
på flere åpne arrangementer i perioden,
hvor det har vært mulig for alle landets
gildemedlemmer, aktive speiderleder og
gildemedlemmer fra de nordiske landene å
delta.

Knut Jorde:
• Utvidet møte i Nordisk Baltisk – for
å diskutere synliggjøring og vekst
• Kvernmoen dagen
• Danmarks landsgildeting i Køge
• 9. Europa konferansen Tours,
Frankrike 11-15. september 2016
• Leder for internasjonalt utvalg

Det har vært gjennomført disse åpne
arrangementene disse årene:
• Fjelltur på Finse 5 – 9.8.2017 (10
deltakere)
• Tur til Svalbard 31.8 – 4.9.2017 (48
deltakere)
• Tur til Svalbard 4 – 8.7.2017 (47
deltakere)
• Tur til Brownsea Island 28.7 –
4.8.2017 (17 deltakere)
• Fjelltur fra Haugastøl 10 – 14.8.2017
(10 deltakere)

Dag Espolin Johnson:
• Kretsleir for Rogaland og Agder
KM speidere m. en overnatting
• Leder for gruppen som har jobbet
med distrikter og
distriktsgildemestre
Linda Amundsen:
• Leder utvalg for inkludering og
integrering
• Leder for fredslyskomiteen
Vivi Heine-Hansen:
• Leder for Kvernmo komiteen og
Kvernmoendagen
• Innvielsen av klatretårnet på
Kvernmoen
Ivan Chetwynd:
• Utvidet Nordisk Baltisk møte for å
diskutere synliggjøring og vekst

Tanken bak de åpne arrangementene er at
de skal være et tilbud på tvers av gilder i
Norge, det skal også være et arrangement
som har med seg speiderverdiene og er
gjenkjennbart for aktive speiderledere.
Vekst og profilering med hjelp av
informasjonsutvalget har gått igjennom
rekrutteringsmateriellet og oppdatert
dette.
Vi har investert i et klatretårn på
Kvernmoen som ble innviet på Jota i
2016, og laget nytt materiell til å dele ut til
speidergrupper / kretser i Norge, men
også over grensen til Sverige

Vi har sett på fredslysarrangementene, og
forsøker å styrke samarbeidet med
forbundene. Komiteen har nå et
overordnet ansvar for fredslyset, og flere
gilder i distrikter rundt om går sammen
om store markeringer. Det nye i 2016 var
fredslys markeringen i Bergen, som var et
samarbeidsprosjekt mellom Kirkelig
dialogsenter, St. Georgs gildene i Norge,
Kirkens bymisjon, KFUK-KFUM og
Metodistkirken, og Oslo gildene har tatt på
seg ansvar for samlingen i Oslo. Vi ville
ikke hatt mulighet til å gjennomføre
fredslyset – slik vi nå gjøre, hvis det ikke
var for alle de frivillige som er med på å
bringe lyset rundt.
Etter landsgildetinget ble det satt ned et
utvalg som skulle jobbe med inkludering
og integrering, dette kom som et resultat
av landsgildetingets vedtak om et nytt mål
i forhold til nasjonalt samfunnsansvar. Det
ble også satt ned et eget utvalg som skulle
jobbe med distrikter og distriktsgildemestre og utarbeide et forslag til
landsgildetinget i 2017.

SENTRALE SAMLINGER:
Landsgildeledelsen har gjennomført 2
samlinger for utvalgene, begge disse har
vært i Moss – der det er gode
overnattingsmuligheter og sentral adkomst
for både buss, tog og fly.
Gildemestermøte ble arrangert i oktober
2016 på Sanner Hotell med hovedtema:
Inkludering og Integrering.

Informasjonsutvalget:
Arve Urlin og Toril S. Nicolaysen.
Redaksjonskomite:
Arve Urlin, Finn Saugstad, Karin R.
Thompson og Ivan Chetwynd.
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forsøker vi å øke interessen for det
internasjonale gildearbeidet, slik at det
som skjer ute i verden kan gi inspirasjon
til vårt eget, lokale arbeid.

Vi orienterer også andre land om hva vi
gjør i Norge, og hvordan vi gjør det, i håp
Webansvarlig: Toril Schøyen Nicolaysen. om at de kan få ideer og inspirasjon fra
oss. Vi kan for eksempel nevne at ideen
Redaktør for St. Georg: Arve Urlin.
om «Blå på leir» og Hotelt har fenget
interesse. Finland gjennomførte i 2016 et
Utvalget for inkludering og
Blå på leir-type arrangement stor suksess
integrering:
Anne-Elisabeth Iuell Bergan, Kristin Øylo, – inkludert en sauna, og Danmark har
planlagt en versjon av Hotelt for sin
Sissel Jacobsen og Linda Amundsen.
landsleir 2017.
Utvalg for distrikter og
Vi inviterer også gildemedlemmer fra
distriktsgildemestre:
våre nordisk-baltiske naboland til våre
Inger-Lise Echolt, Jan Petter Bergan,
åpne arrangementer. Det var således både
Bjarne Eide, Dag Espolin Johnson.
danske og svenske deltakere med på
Svalbardturen i 2016, guidet av Harald B.
Vekst- og profileringsutvalget: Vibeke
S. Gordner, Einar Haugland, Trond Olsen Pettersen.
og Inger Elisabeth Merli.
Av andre aktiviteter med internasjonalt
mål var turen til Brownsea Island – «I
INTERNASJONALE VERV:
Baden-Powells fotspor», sommeren 2016.
Medlem av verdenskomiteen:
Leder for turen var Vibeke Salicath
Gordner og Trond Olsen, med Øysten
Alf Runar Bakke.
Gonsholt fra speidermuseet som svært
Leder for International Ambassadors`
kunnskapsrik guide. Med på denne turen
Guild:
deltok noen aktive speiderledere fra
Bjørg Walstad.
Danmark.

RAPPORTER FRA
KOMITEER OG UTVALG:
INTERNASJONALT
UTVALG:
Utvalget har deltatt i to samlinger felles
med landsgildeledelsen og de øvrige
sentrale utvalgene, og de har hatt syv
utvalgsmøter.

KOMITEER OG UTVALG:
Følgende utvalg har fungert i perioden:
Arbeidsutvalget:
Inger Elisabeth Merli, Dag Espolin
Johnson og Knut Jorde
Internasjonalt utvalg:
Knut Jorde, Gunn-Bjørg Wisløff, Bjørg
Walstad, Harald Pettersen, Ivan
Chetwynd. Bjarne Lohmann Madsen og
Alf Runar Bakke inviteres også til møtene,
og mottar møtereferatene.
Kvernmo utvalget:
Vivi Heine-Hansen (leder), Dag Roar
Lund, Reidar Merli og Johan A. Bye t.o.m.
2015 / Jon Gunnar Olsen f.o.m. 2016.

Internasjonalt utvalg har vært representert
på Danmarks landsgildeting i Køge,
Danmark høsten 2015 og på
Europakonferansen i Tours, Frankrike
høsten 2016 med 5 deltakere fra Norge.
Internasjonalt utvalg har bidratt med
artikler til St. Georg.
Norge har hatt ansvar for å samle nyheter
og lage Nordisk-Baltisk Nyhetsbrev. Det
skrives på engelsk og blir utgitt to ganger i
året, og sendes til alle gilder i subregionen. Nyhetsbrevet blir også lagt ut på
ISGFs hjemmeside. Etter ønske fra de
nordiske gildemedlemmer blir det nå også
utgitt en nordisk versjon, der de nordiske
innleggene er skrevet på norsk, svensk
eller dansk. Denne sendes ut til alle de
nordiske gildene, sammen med den
engelske versjonen.
Mandatet til internasjonalt utvalg er å
holde seg orientert om det som foregår på
internasjonale plan. Gjennom dette

HJELPEPROSJEKTER:
Norge er tradisjonelt en god bidragsyter
til internasjonale hjelpeprosjekter.
Hovedinnsatsen i 2015 – 2016 har vært å
støtte ferdigstillelsen av
undervisningsbygget i speiderleiren
Pigeon Park i Nyeri, Kenya. En
imponerende stor giverglede har ført til at
dette huset nå er ferdigstilt, og er i full
bruk for speidere og andre i Nyeri
distriktet. To av utvalgsmedlemmene,
Knut Jorde og Bjørg Walstad var med på
«kranselag» i Nyeri våren 2016.
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FRIMERKEBANKEN

KVERNMOUTVALGET

Det er etablert en gruppe i Oslo
bestående av:

Det er avholdt 10 møter og behandlet 30
saker. Den viktigste saken har vært
klatretårnet. Marker sparebank har bidratt
med 20.000 og Sparebankstiftelsen
Halden med 100.000 kroner til dette
prosjektet. Med vedtak om bruk av
60.000 fra egne midler og 40.000 fra St.
Georgsfondet sto tårnet ferdig og ble
innviet av LGM under Jota/Joti 15.
oktober 2016.

•
•
•
•
•
•
•
•

Betten Gundersen, Jessheim
Odd Fjeldstad, Asker
Helen Rydling, Oslo
Christian Edvardsen, Asker
Terje Eriksen, Oslo
Erik Rødland, Bærum
Sverre Shetelig, Oslo, leder
Claus Arne Wilhelmsen, Bergen har
til nå tatt seg av nettsidene.

Arbeidet i arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen har hatt månedlige møter
i Oslo. Arbeidet har i stor grad bestått av
innsamling av klippete merker fra gildene
rundt i landet og videre salg til
frimerkehandlere. Vi har også fortsatt
arbeidet med å få omsatt lageret som har
samlet seg opp gjennom mange år, og få
solgt dette til frimerkehandlere.

Utleien har vært på det jevne med
112.000 disse to årene. Planen om en
dugnadsuke har vært diskutert, men ikke
bestemt. Ideene har vært mange og nå
som tårnet er på plass kan de små ideene
bli noe av. Ny søknad er sendt
Gjensidigestiftelsen om kanoer m.m.
Dugnader har vært holdt i april.
Kvernmodagen 1. søndag i juni, går sin
gang mellom Østfoldgildene. I 2015 var
2. Moss SGG arrangør og i 2016 Våler
SGG. Vi er takknemlig for at loddsalget
gir et godt bidrag i gave.
Av utført arbeid i perioden kan nevnes:

Vi har tatt i mot deler av samlinger fra
gildemedlemmer. Disse er også solgt til
frimerkehandlere. Den senere tiden har vi
arbeidet med å få systematisert norske
dubletter vi har hatt liggende. Disse vil bli
tilbudt speiderne til sterkt reduserte priser
i forhold til frimerkehandlere.
I 2015 var overskuddet kr 15.469 og i
2016 var overskuddet kr 16.805.

Utadrettete aktiviteter
Frimerkebanken var til stede på
Landsgildetinget 12.-14.juni 2015, med
eget poststempel og eget «personlig»
frimerke. Frimerkebanken har også
planlagt deltakelse på landsleiren i Bodø
2017.
Frimerkebankens hjemmeside
www.frimerkebanken.no er knyttet opp
mot sggn.no.
Frimerkebankens fremtid er i stor
avhengig av i hvilken grad vi mottar klipp
fra gildene rundt om i landet. Dette er
hovedinntektskilden til Frimerkebanken.

INFORMASJONSKOMITEEN

• Skogrydding hoppbakken,
kirkebakken
• Annen rydding mellom tårnKvernkroa og tjernet
• Diverse hvitevarer og møbler skiftet
ut
• Bortkjørt søppel
• Vedlikehold (maling) av bygningene
inne og ute, badeflåte og vei
• Feiing (godkjent 7.11.2016)
• Toalettanlegg tømt
• Plenklipping
Dag Roar Lund er fortsatt vår
tilsynsmann og gjør en fantastisk jobb der
nede.

Informasjonskomiteen med Arve i spissen
har jobbet med å få håndboken digital –
og den finner vi nå på sggn.no.
Det er laget to brosjyrer til rekrutering i
små opplag. Disse finnes også på
hjemmesiden under publikasjoner. Torill
har ansvaret for å holde nettsiden vår
oppdatert, og så fort hun får stoff så
legges dette ut. Etter ønske fra henne ser
vi hvordan vi kan få nettsiden vår bedre
og dette jobbes det med nå. Komiteen har
også forsøkt å finne en brukbar PRartikkel for gildene. Valget falt på
nøkkelring med plasterbeholder.

VEKST OG PROFILERING
I denne perioden har det vært arbeidet
mye med å gjøre profilen vår synlig og i
bruk ved alle arrangementer vi deltar på.
Flere medlemmer har henvendt seg til
kontoret for å få T-skjorter når de deltar
som hjelpere på leir.
Det har vært arbeidet med forslag til
innhold i vervemateriell og her har vi også
fått god hjelp av informasjonsutvalget.
Det har blitt bistått med planlegging og
gjennomføring av åpne arrangementer, tur
til Svalbard og Brownsea Island.
Det har også vært lagt ned tid i
planleggingen av Hotelt på Nord 2017.
Utvalget har jobbet jevnt i perioden

UTVALG FOR
INKLUDERING OG
INTEGRERING
Arbeidsgruppen har i perioden jobbet
med følgende:
• Utarbeide et idèhefte om temaet
Inkludering - Integrering av
Flyktninger i Norge.
Målgruppe: Gildene i Norge
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• Planlegge å gjennomføre en temadag
om Integrering og Inkludering på
Gildemestermøtet i okt 2016.

Arbeidsgruppen har hatt 3 møter og
behandlet 10 saker. I tillegg har
gruppen vært representert på
Fellessamling i Moss i mars 2017.
I tillegg har 2 av gruppens
medlemmer skrevet 2 innlegg i St
Georg. Videre er det på initiativ fra
gruppen sendt ut brev til alle Gildene
fra Landsgildeledelsen, med
oppfordring til å sette temaet
Inkludering og integrering på
dagsorden. St Georgs budskapet
2016 ble skrevet av 1 representant
fra arbeidsgruppen.
Gruppen har utarbeidet innholdet til
heftet « En speider arbeider for fred
og forståelse mellom mennesker»
som trykkes og distribueres i 2017.

Visjon, mål & strategi
Visjon:
• St Georgs Gildene i Norge skal være
et tilbud til alle som ønsker å tilhøre
et fellesskap av voksne som bygger på
speiderbevegelsens verdier
• St Georgs Gildene i Norge skal være
et godt tilbud til tidligere speidere og
speiderledere som ønsker å arbeide
for speiderbevegelsen
• St Georgs Gildene i Norge skal være
et tilbud til speiderledere som ønsker
støtte i sin daglige ledergjerning

Mål 2015 – 2019
Et aktivt og synlig fellesskap med
fokus på speideridealene

Videre har gruppen planlagt og
gjennomført temadag «Et samfunn i
forandring» på Gildemestermøtet i
oktober 2016. Vi inviterte en representant
fra Norges Røde Kors og representanter
fra Sandefjord kommune til å holde
foredrag om deres erfaringer med
tematikken. Vi utarbeidet oppgaver til
workshops som ble gjennomført på
samlingen.

Aktivt

Erfaringer og idèer fra
Gildemestermøtet er tatt med i det
utarbeidde heftet.

Synlig

Arbeidsgruppen har introdusert «Blått
Lys» til bruk i Gildene gjennom året 2017.

SAMARBEID MED
SPEIDERORGANISASJONENE
Vi har hatt god dialog med begge
speiderorganisasjonene i perioden. Og vi
har gått igjennom og skrevet under nye
samarbeidsavtaler med begge forbund.
St. Georgs Gildene inviteres til landsting /
speiderting i begge speiderforbundene og
vi får bringe en hilsen og informere om St.
Georgs Gildene. Vi inviterer også
representanter fra forbundene til våre
sentrale møter.
Vi har hatt to aktive speiderrepresentanter
som har bidratt godt til arbeidet i styret.

• Nye gilder opprettes og nye
medlemmer tas opp i eksiterende
gilder
• Sentrale arrangementer er attraktive
med gode aktiviteter og speiderpreg
• Arrangementer i distriktene og lokalt
er ofte åpne for speiderledere og
deltakere fra andre gilder

• Gildemedlemmer er naturlige
bidragsytere på speiderarrangementer
• Kvernmoen er et attraktivt leirsted
som er godt kjent i begge forbund

Fellesskap
• Det er god kontakt mellom
landsgildeledelsen,
distriktsgildemestere og lokale gilder
• Det nordiske samarbeidet er godt, vi
deler erfaring og inspirerer hverandre.

Fokus på speideridealene
• St Georgs Gildene forankring i
speiderverdiene er klar og tydelig og
vises i engasjement for samfunn og
miljø
• Fredslysaksjonen fremmer
fredsengasjement blant speidere og
gildemedlemmer og bidrar til respekt
og forståelse mellom ulike
trossamfunn

Strategi 2015-2019
Aktivitet
• Økt markedsføring og informasjon
om gildearbeidet i
speiderorganisasjonene, med tanke på
rekruttering til nye gilder
• NSFs landsleir i Bodø nyttes til
aktivitet og rekruttering i nord
• Vi prøver en fast helg på høsten for
GMM og LGT
• Vi videreutvikler åpne arrangementer:
turer, temasamlinger og
interessegrupper / nettverk
• Vi undersøker muligheten for fellestur
til landsleiren i Bodø (tog til
Trondheim, Hurtigruta Trondheim til
Bodø)

Synlighet
• Rekrutteringsmateriell er lett
tilgjengelig på nett og oppdateres
jevnlig
• Vi markedsfører og videreutvikler
Kvernmoen som leirsted
• Samarbeidet med Speidersport om
utvikling av praktiske
profileringsartikler videreføres.
• Vi har en tydelig (blå) profil når vi
deltar på speiderarrangementer

Fellesskap
• Årlig samling med utvalg, komiteer og
distriktsgildemestre
• Fortsatt bruk av sosiale medier
• Vi inviterer nordiske gildemedlemmer
til åpne arrangementer og til å delta i
interessegrupper (nettverk)
• Vi oppmuntrer til flere nordiske
vennskapsgilder

Fokus på speideridealene
• Sentrale arrangementer skal ha
engasjement for samfunn og natur
som en del av programmet.
• Vi utfordrer St. Georgs Gildene på
hva det betyr å være nøysom i dagens
samfunn.
• Vi opprettholder fokus på
fredslysaksjonen og viser dens
betydning i et fler-religiøst samfunn.
(blant annet ved å spre lyset til andre
trossamfunn)
• Ny aksjon for Kenya
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DISTRIKTER
I ST. GEORGS GILDENE I NORGE
På Landsgildetinget (LGT) i 2015 ble det
vedtatt at Landsgildeledelsen (LGL) skulle
vurdere den nåværende strukturen med
distrikter, med tanke på et endelig vedtak
på LGL i 2017.
LGL opprettet en komité
(Distriktskomitéen) som skulle skaffe
informasjon og innspill fra hele
organisasjonen og deretter komme med
en anbefaling til LGL.

Innledning
Enhver organisasjon må alltid stille seg
selv spørsmål om den er «i bevegelse»
framover og er oppdatert og effektiv
organisert? På Landsgildetinget på Hamar
i 2015 reiste MS-gildet et spørsmål om
organisering i distrikt og med
distriktsgildemestere er moden for en ny
vurdering. Hvis vi antar at
distriktsgildemestere ikke lenger har en
reell funksjon og organisering i distrikt er
lite relevant nå i 2017, så bør vi vurdere
endringer. Det er heller ikke opplagt at
Landsgildeledelsen (LGL)
kommunikasjonsmessig trenger distriktet
som kontaktledd. Informasjon kan med
fordel skje direkte til det enkelte
lokalgilde. Digitale muligheter og sosiale
medier gjør kontaktlinjene mer direkte og
uavhengige av formelle strukturer. Det er
dermed helt betimelig og riktig at LGL
har satt fokus på organisering av Gildene.
Likevel, noen distriktsgilder fungerer og
har en god koordinerende rolle og
betydning. Det kan kanskje være viktig å
fortsette med de oppgaver distriktene
tradisjonelt har påtatt seg. Vi skal ikke
nødvendigvis omstrukturere hvis alle ledd
fungerer. Vi må alltid søke de beste
løsninger, lokalt og regionalt. Forskjellige
løsninger kan likevel fungere og våre mål
kan oppnås. Respekten for lokale
løsninger, identitet lokalt og regionalt feier
likevel ikke vekk spørsmålet.
LGL har reist problemstillingen. Debatten
under gildesamlingen på Sanner i 2016,
viser både at spørsmålet er modent for
vurdering, noen endringer og konkrete
forslag til fleksible løsninger.

Komiteens anbefaling
Vår anbefaling er at distrikter ikke lenger
blir en del av organisasjonens struktur.
Det innebærer at distrikter ikke lenger
velger en distriktsgildemester, og heller
ikke representeres på Landsgildeting. Det

betyr også at de oppgaver som i
vedtektene var lagt til distriktene nå må
gjøres av Landsgildeledelsen og de lokale
gilder. En del steder i landet fungerer
dagens distriktsordning utmerket, og er et
godt samarbeidsorgan for de lokale
gilder. Den delen av distriktsarbeidet
anbefaler vi at opprettholdes. Ved noen
små endringer mener vi at vår anbefaling
vil styrke samarbeidet mellom gilder. For
eksempel ved at distrikter anbefales å ha
hovedfokus på samarbeid og aktivitet.
Der gildene selv ser nytten i å ha et
distrikt, og velger å fortsette med det,
anbefaler vi at distriktet ledes av et
Distriktsutvalg, bestående av én
representant fra hvert gilde i distriktet.
Dette sikrer at alle gilder får både
innflytelse og informasjon om
aktivitetene til distriktet. Vi anbefaler
også at distriktet har en koordinator, og
at denne rollen går på omgang mellom
gildene i distriktet. Koordinators oppgave
er tenkt å være et kontaktpunkt slik at
speiderkretser og andre eksterne
interessenter har en kontaktperson. Vi
anbefaler også at koordinators oppgave
er også å innkalle til
Distriktsutvalgsmøter.
Deretter er det Distriktsutvalget som tar
avgjørelser og delegerer arbeidet til
forskjellige enkeltpersoner,
adhockomiteer eller gilder. Dog er det
helt opp til hvert enkelt distrikt å selv
velge sin egen arbeidsform.
De nåværende distrikter har også
oppgaver relatert til vekst og rekruttering.
Dette anbefaler vi at skal fordeles til
hvert enkelt Gilde og til sentralt nivå:
• Hvert enkelt gilde blir ansvarlig for
rekruttering til eget gilde. Alle gilder
bør ha kontakt med én eller flere
speidergrupper, og ha som mål å
delta (hjelpe til) på minst ett
arrangement årlig for å holde
kontakten.
• Nasjonalt nivå blir ansvarlig for å
legge til rette for opprettelse av nye
gilder. Vi anbefaler en tjeneste der
interesserte personer kan ta kontakt,
enten for å bli satt sammen med
andre interesserte i samme område
eller for å bli koblet til eksisterende
gilder.
• Vi anbefaler også at interesserte
personer, der de nå er for få til å

danne et nytt gilde, bør også tilbys
direktemedlemskap.
Distriktsgildemester skulle også sørge for
kontakt mellom nasjonalt nivå og gildene.
Med dagens teknologi (Facebook, epost,
web samt medlemsbladet St. Georg) anser
vi denne funksjonen som overflødig.
Der det er langt mellom gildene, vil det
ikke være naturlig med et distrikt. Behovet
for et distrikt som koordinerer
fellesarrangementer vil da heller ikke være
til stede.

Forslag til vedtak
på Landsgildeting
Distriktskomiteen foreslår følgende
endring i vedtektene:

Denne paragraf endres i sin helhet. Ny
tekst:
Med distrikt menes et samarbeid mellom
gilder med nærliggende lokal plassering.
Formålet med distrikter, der det
opprettes, er lokalt samarbeid mellom
gilder innen et geografisk område. Et
distriktsutvalg leder arbeidet i distriktet.
Hvert gilde som er med i distriktet
utpeker én person sin representant i
distriktsutvalget. Distriktsutvalget
konstituerer seg selv og har møter etter
behov, minst en gang i halvåret.
Distriktsutvalget skal oppnevne en
distriktskoordinator, og kan også
oppnevne andre verv. Oppgaven som
distriktskoordinator bør gå på omgang
mellom gildene. Distriktsutvalget
bestemmer selv sitt aktivitetsnivå, og
delegerer gjennomføringsansvaret til
enkeltgilder, ad-hoc-komiteer eller
enkeltpersoner.
Landsgildeledelsen gir generelle
retningslinjer for distriktenes virksomhet.

Andre paragrafer
Som følge av ny distriktsordning, må
følgende justeringer gjøres i andre
paragrafer:
Nåværende §5 Gilder, punkt 5 fjernes:
Er det flere enn ett gilde på et sted, kan
det opprettes samarbeidsutvalg. Gildene
bestemmer selv sammensetningen av
samarbeidsutvalget og hvilke oppgaver
det skal ta seg av.

Distriktsutvalg
Rekrutering er et kontinuerlig samarbeid
mellom gilder på lokalt nivå og
gildeledelsen på nasjonalt nivå.
Fjerne «Distriktsgildemestere» fra §7
Landsgildetinget, punkt 1:
Landsgildetinget er St. Georgs Gildene i
Norges høyeste myndighet. Det består av
Landsgildeledelsen, Distriktsgildemestere,
gildemestere og innvalgte medlemmer.
Fjerne «Distriktsgildemestere» fra §7
Landsgildetinget, punkt 10:
Ekstraordinære Landsgildeting innkalles
med minst 14 dagers varsel. Innkalling og
saksliste sendes gildene,
Distriktsgildemestere og innvalgte
medlemmer.

Forslag til «Generelle
retningslinjer for
distriktenes virksomhet»:
Distriktskomiteen foreslår følgende tekst
til «Generelle retningslinjer for
distriktenes virksomhet»:

Distrikt
Hovedoppgaven til et distrikt er å være
ryggraden i samarbeid mellom gilder med
nærliggende lokal plassering. Formålet
med å ha et slikt samarbeid må være at det
er en fordel for de lokale gildene å
samarbeide om enkelte oppgaver.
Sannsynligvis vil det være samarbeid om
arrangementer som vil være det mest
nyttige, men også kontakt mot
speiderkretsene kan med fordel ivaretas
av et distrikt.

Arbeidsoppgaver for et
distrikt
Distriktet bestemmer selv sine
arbeidsoppgaver. Distriktet anbefales å:
• Ha noen felles arrangementer, som
for eksempel Fellowship-dagen,
St.Georgsdag-feiring, Tenkedagfeiring og Fredslys-samling.
• Legge til rette for at alle distriktets
gildemedlemmer kan delta på
arrangementer som enkelt gilder
arrangerer, som for eksempel
dagsturer, sosiale arrangementer og
dugnader.
• Ha kontakt med speiderkretsene i
sitt område. For eksempel delta på
kretsenes årsmøter samt vise
interesse for å hjelpe til på
kretsarrangementer.

Distriktet ledes av et Distriktsutvalg med
én representant fra hvert gilde i distriktet.
Det skal som minimum avholdes ett
telefonmøte hvert halvår. Det skal skrives
et kort referat fra møtene, som sendes
alle representantene, alle gildemestrene
og Landsgildeledelsen.
Distriktet bør oppnevne en
distriktskoordinator. Dette kan være en
«ekstern» person, og i så fall er det
naturlig at også denne personen deltar på
Distriktsutvalgsmøtene. Oppgaven som
koordinator anbefales å gå på omgang
mellom gildene. Det bør normalt ikke
byttes koordinator oftere enn én gang i
året. Det skal ikke lenger velges noen
distriktsgildemester.
Dersom distriktsutvalget har økonomi,
skal distriktet registreres med
organisasjonsnummer og oppnevne en
kasserer.

Gilder i distriktet
Der det er et distrikt, skal i
utgangspunktet alle gilder som naturlig er
innenfor distriktets geografiske grenser,
delta i distriktet.
Det vil normalt være opp til distriktet selv
å avgjøre distriktets grenser, samt vurdere
om spesielle gilder innenfor grensene skal
være uavhengig gilde. Ved uenighet
mellom gilde og distrikt, skal
Landsgildeledelsen avgjøre saken.
Nye gilder som blir med i et distrikt, skal
kunne tre inn i distriktet som fullverdig
medlem fra «dag én».
Om et gilde «melder seg ut» av et distrikt,
skal som hovedregel eventuelle eiendeler
som distriktet besitter forbli i distriktet. I
spesielle tilfeller kan annet avtales, men
slik avtale må godkjennes av
Landsgildeledelsen.
Gildemester er ansvarlig for å informere
Landsgildeledelsen om eventuelle
endringer av distriktstilknytning.
Rapportering av dette via gildets
årsrapport til Landsgildeledelsen vil i de
fleste tilfeller være nok.

Opprettelse og
nedleggelse av distrikt
Om et distrikt oppløses, skal som
hovedregel eventuelle eiendeler forvaltes
videre av landsgildeledelsen. Et distrikt
kan velge å oppløse seg selv eller det blir
automatisk oppløst dersom det kun er ett
aktivt gilde igjen i distriktet.
To eller flere gilder uten
distriktstilknytning kan gå sammen om å
opprette et nytt distrikt. Det nye distriktet
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må definere sin naturlig geografiske
grense, eventuelt i samarbeid med andre
nærliggende distrikt. Alle gilder innenfor
området skal innkalles til stiftelsesmøtet,
men én representant hver. Om det der
vedtas å opprette et nytt distrikt så blir
dette å anse som distriktets første
Distriktsutvalgsmøte.

Overgangsregler fra
«gammel» til «ny»
distriktsordning
Overgang fra «gammel» til «ny»
distriktsordning skjer på første
distriktsutvalgsmøte i 2018. Da kan det
gamle distriktet takke av sin
distriktsgildemester. De gilder som ønsker
å fortsatt være med i distriktet utpeker sin
representant til det nye distriktsutvalget,
og gjennomfører det første møtet i det
nye distriktet.
Eventuelle eiendeler i det gamle distriktet
vil normalt bli overført direkte til det nye
distriktet, men det gamle distriktet kan
også beslutte å fordele eiendelene til
gildene basert på gildenes medlemstall i
henhold til årsrapport for 2017. Annen
fordeling kan også avtales enstemmig eller
ved at Landsgildeledelsen avgjør. Dette
gjelder også dersom det gamle distriktet
oppløses.

Sluttord
Komiteen ser at det i organisasjonen var
to grupperinger; de som ønsket å
opprettholde distrikter og de som ønsket
å nedlegge distrikter. Ved å snakke med
flere av disse ved forskjellige anledninger,
ser vi at argumentasjonen for å beholde
distrikter i hovedsak var relatert til de
arrangementer og det lokale samarbeidet
som distriktet utførte. På samme måte så
vi at argumentasjonen for å nedlegge
distriktene var at distriktene ikke var til
nytte, at det var krevende å være
distriktsgildemester og at det bare var et
unødvendig mellomledd.
Vi mener at vår anbefaling har tatt det
beste fra begge grupperingene. Vår frykt
er at de distrikter som i dag driver godt,
tolker komiteens anbefalinger som at
distriktenes arbeid ikke blir satt pris på. Vi
ønsker å presisere at komiteen ser at de
distriktene som i dag fungerer gjør en
utmerket jobb for organisasjonen og
distriktets gilder. Vår intensjon er at det
gode arbeidet i de fungerende distrikt skal
kunne fortsette, og det mener vi vårt
forslag legger til rette for på en god måte.
Dag Espolin Johnson; Jan Petter Bergan, IngerLise Echoldt og Bjarne Eide

17 – LANDSGILDETINGET

Innsendt av 2. St. Georgs Gilde Moss –
som enstemmig forslag fra oss.
Forslag til vedtak på
Landsgildetinget 2017 :

Organisasjonsleddet
distriktsgilde opphører og
tas ut av vedtektene for
St. Georgs Gildene i Norge.
Regnskapsmessige
overskudd ved distriktets
avslutning overføres
St. Georgsfondet.
Begrunnelse:
Organisasjoner i dagens samfunn
søker å finne en enkel, men god
struktur for sin virksomhet.
Innen St. Georgs Gildene i Norge er
distrikter et unødvendig ledd. All
kommunikasjon går fra det enkelte
gilde til landsgildeledelsen vedr.
økonomi, aktivitet, medlemsantall,
godkjenninger. Likeså går all
kommunikasjon fra
landsgildeledelsen direkte til det
enkelte gilde.

(Brønnøysundregisteret) og i tråd
med bankers regelverk for skifte av
ledelse. Landsgildeledelsen gir ikke
retningslinjer for kontingentens
størrelse eller regnskapsføring
(budsjett). Mange kan synes det er
en sikkerhet i å opparbeide et «fond»
eller egenkapital til påkomne tilfeller,
midler som kan betegnes som
«døde».
Det kan påpekes at distriktene kan
utgjøre et samlingssted eller et organ
for samarbeid. Dette er imidlertid
ivaretatt i vedtektene således:
«§ 5.5
Er det flere enn ett gilde på et sted,
kan det opprettes samarbeidsutvalg.
Gildene bestemmer selv
sammensetningen av
samarbeidsutvalget og hvilke
oppgaver det skal ta seg av.»
I § 6 DISTRIKTER heter det bl.a.
«Landsgildeledelsen …………. kan i
samråd med distriktsutvalget gi
særskilte retningslinjer for det
enkelte distrikt».

og på den måten holde seg orientert
om behovet for nystarting.
Videre nevnes følgende som viktig
oppgave for distriktene:
«Samarbeidstiltak med
speiderbevegelsen i distriktet.»
Sammenfall mellom et distrikts
virkeområde og en speiderkrets
område gjelder ikke over alt. Vi ser
imidlertid at lokalt er det ofte godt
samarbeid. På denne måten er
kommunikasjonen mellom partene
sikret.
Distriktsutvalget – styret for
distriktet – binder opp
ledelseskrefter. Er styret
sammensatt av medlemmer fra ulike
gilder, vil styrearbeidet kreve
reisevirksomhet, tid og andre
ressurser.
Det enkelte gilde pleier å lage en
rapport til distriktets årsmøte. Dette
krever også ressurser (et tillegg til
rapporten til landsgildeledelsen).
Selve årsmøtet i distriktet er definert
slik:

Distriktene har ingen egen plass i
denne kommunikasjonen – dog med
unntak av at distriktene skal levere
en rapport til landsgildeledelsen
(«Distriktsgildemester sender hvert
år en årsrapport til
Landsgildeledelsen»).

I distrikt 11 Østfold er det en slik
oppgave – å sette opp en turnusliste
for gjennomføring av
Kvernmodagen. Dette kan selvsagt
Kvernmoutvalget gjøre. Tilsvarende
oppgaver finnes kanskje andre
steder.

Distriktene er ved
distriktsgildemester representert på
landsgildetinget hvert annet år.
Dertil har det vært sedvane at
distriktsgildemester inviteres til det
såkalt «Sanner møtet» hvert annet år.
For å kunne være representert på
dette, må distriktet har en
kontingent. Denne kontingenten må
kreves inn blant medlemmene som
allerede betaler kontingent til
Landsgildet og til sitt eget gilde.
Distriktsgildene må oppbevare og
forvalte disse midler gjennom
registrering i Foretaksregisteret

Det kan synes som om følgende er
en viktig oppgave for
Distriktsgildemester:

Det blir hevdet at dette årsmøtet er
en fin sammenkomst for distriktet.
Men med det lille antall stemmer,
bør ikke dette årsmøtet være en
begrunnelse for å opprettholde
distriktene.

Å ha som «hovedoppgave å arbeide
for nystarting»…

Antallet gilder pr. distrikt varierer,
fra 2 og oppover (8).

Mange har erfaring for at det er få
nystartede gilder for tiden. Denne
oppgaven kan imidlertid løses i nært
samarbeide mellom de bestående St.
Georgs Gilder.

Paragrafer som blir berørt av
endringen.

Det er imidlertid en oppgave for
landsgildeledelsen å ha god personlig
kontakt med gilder utover i landet –

§ 6 «Distriktsutvalget består av alle
gildemestere i ett distrikt og møtes 1
gang pr. år …»

§ 6 – hele; § 7.1; § 7.10:
§ 11 prikkpunkt 2
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8 Valg - presentasjon av kandidater
Landsgildetinget i Molde i 2009, flere
distriktstreff for Møre og Romsdal og
Trøndelagsfylkene. Dette er arbeid
jeg rives godt med.
Ellers er jeg kreativ og liker å ha
mange baller i luften samtidig.

Kandidatene har fått
følgende spørsmål:
1. Alder og yrke.
2. Speider- / gildebakgrunn
3. Utfordringer for St. Georgs
Gildene i perioden 2015-2017
4. Jeg ønsker spesielt å bidra på
disse områdene
5. Eventuelle andre opplysninger
som du synes er relevante i forhold
til valget.

Inger Elisabeth Merli
1 50 år og jobber som
virksomhetsleder i Kolbotn
barnehage
2 Vært speider utrolig lenge og kjente
jeg savner arbeidet i tropp når jeg går
omkring på landsleiren i sommer.
3 Har sittet i styret i 8 år – de to siste
som landsgildemester. Jeg kan
beskrive dette som en stor reise,
hvor jeg har fått være med å påvirke
gildebevegelsen i en god retning.
4 Utfordringen for St. Georgs gildene
fremover blir rekruttering. Vi har
gjort mye i forhold til synliggjøring
ved å delta på sentrale arrangementer
i forbundene og HOTELT på
forbudenes landsleire. Vi er med på
flere kretsleire og sprer mye glede.
Vi må fortsette det gode arbeidet –
og få med flere!! Så de to neste
årene må vi styrke de medlemmene
som har lyst til å bidra for å få med
flere – til å gå ut å ta tak i de som har
lyst.
5 Jeg ønsker å være med å rekruttere –
det er det jeg brenne for aller mest,
og kommer også til å ha mer fokus
på dette i neste periode.

Knut Jorde
1 75år, geolog, er pensjonist, men
gjør fremdeles litt feltarbeid om
sommeren.
2 Speiderleder i 41. Oslo (Longship)
1951-1968 og 1971-1973.
Medlem i 1 Vestre Aker Gilde siden
Dag Espolin Johnson
oppstarten i 2000.
Distriktsgildemester 2010-2014,
1 Jeg er nå 45 år, og er fast ansatt i
Viselandsgildemester +
Forsvaret som datamann.
Internasjonal sekretær 2015-2017.
2 Jeg har vært KM-speider i ca 35 år,
3 Øke rekrutering av nye medlemmer
der siste frivillige verv var 6 år i
og sørge for at vi ikke blir færre.
landsstyret. Var så drøyt to år i
Opprette ny gilder, særlig i områder
Landsgildeledelsen som
hvor det ikke er gilder idag.
«kontaktperson for St. Georgs
4 Internasjonalt arbeid, både fremme
Gildene fra KM-speiderne», før jeg
norske ideer ut til andre land, og
for to år siden ble valgt inn som
lære av andre lands erfaringer.
ordinært medlem av
5 Har hatt hovedansvaret for gildenes
Landsgildeledelsen.
Formiddagstreff 2010-2017
3 En viktig utfordring for St. Georgs
Gildene er rekruttering av nye
medlemmer. Jeg tror vår beste arena
for rekruttering er hos
speiderforbundene. Vi har de siste
årene hatt godt samarbeid med begge
forbund, noe jeg ønsker vi skal
fortsette og utvikle videre. I tillegg
må vi jobbe internt i St. Georgs
Gildene slik at vi framstår som en
organisasjon som både nye og
eksisterende medlemmer ser nytten
av.
Astrid Heen Lillebostad
4 Jeg ønsker å jobbe for at det skal bli
1 63 år. førstekonsulent i Molde
lett for gilder å informere andre om
kommune, seksjon skatt.
aktuelle arrangementer. På den måten
2 Jeg har ikke vært speider, men har
håper jeg at gilder som er åpne for
vært med i 3. Molde St. Georgs
det, lett skal kunne invitere
Gilde siden 1993. Jeg er
interesserte speiderledere og
landsgildekasserer fra 2013.
Gildemedlemmer om lokale
3 Vi må jobbe for tilvekst, samtidig
arrangementer. I tillegg ønsker jeg å
som vi skal ta vare på medlemmene
få til at gildemedlemmer med felles
som vi har.
interesser skal kunne få et
Vi må være åpne for nye måter å
interessefellesskap innen St. Georgs
drive gildearbeidet på.
Gildene i Norge.
4 Ta hånd om økonomistyringen og
5 Tja, si det. Har tre barn i skolealder,
ellers bidra på andre områder.
bor i Oslo og liker både å skrive
5 I min tid i 3. Molde har jeg vært
sakspapirer og gå tur i by og mark.
med i arrangementkomiteen for
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Linda Amundsen

medlem av Fredslyskomiteen og
komité for Inkludering og
Integrering.
3 Rekruttering av nye gildemedlemmer.
Bedre synliggjøring av St. Georgs
Gildenes samfunnsansvar.
4 Fortsette arbeidet med Fredslyset og
utvikle samarbeidet med
Speiderforbundene om lyset.
Eventuelt også utvikle samarbeid
med andre samarbeidspartnere.
Bedre synliggjøring av St. Georgs
Gildenes samfunnsansvar. Eks arbeid
med nye landsmenn og kvinner.

1 Jeg er kvinne på 67 år og pensjonist.
Av yrke er jeg utdannet
spesialpedagog, veilederutdannet og
lederutdannet fra NHH. Jeg arbeidet
i skoleverket som spesialpedagog i 12
år. I 27 år hadde jeg ulike
lederstillinger innen for skole og
NAV.
2 Jeg begynte som meise i Norges
KFUK speidere i 1960 og har gått
gradene som patruljefører,
gruppeleder og visekretsleder i
Bergen. Jeg har deltatt i mange og
ulike komiteer på krets og landsplan i
Norges KFUK – KFUM speidere.
Jan Petter Bergan
Jeg begynte i 3. St. Georgsgilde i
Bergen i 1998. Jeg har vært
1 64
gildemester i 2 perioder og er
Informasjonssjef i Tønsberg
framdeles gildemester i dette gildet.
kommune.
Jeg er også medlem av
Bor i Tønsberg.
Distriktsutvalget i Bergen.
2 Speiderbakgrunn fra 2.Nøtterøy
De to siste årene har jeg sittet i
speidergruppe.
landsstyret i St. Georgs gildene. Jeg er

Har sittet i en rekke sentrale utvalg i
NSF. Programansvarlig for
landsleiren 1985 på Notodden og
1989 Skaugum
Medlem av arbeidsgruppen som har
vurdert ny struktur hva angår
distriktsgilder.
3 På rimelig kort sikt må St. Georg
Gildet sentralt og lokalt iverksette en
rekrutteringsstrategi, ellers dør
bevegelsen «på sotteseng». Jeg tror
det er et stort potensiale blant ledere
som nylig har avsluttet sin aktive
lederrolle. Vi bør ha en sterk
tilknytning til NSF. Vi bør ha et
program som gir våre medlemmer
aktivitet, opplevelse og fellesskap. Vi
må utvikle en raus, inkluderende og
motiverende organisasjon og hente
inn verdier som toleranse, miljø og
våge å ta noen tydelige standpunkter.
Internasjonalt engasjement må ha
klar og konkret relevans for våre
medlemmer.

5 minutter St. Georg
BRINGE BUDSKAPET UT
Munken, broder William, var veldig
nervøs fordi han skulle holde sin
første preken for de andre munkene.
Dagen opprant og broder William
steg opp på prekestolen og myste
over kanten av den, utover rekken av
nysgjerrige ansikter. Han renset
strupen og begynte: «Brødre, vet
dere hva jeg skal fortelle dere i
dag?» Munkene så på hverandre og
så ristet alle langsomt på hodet.
«Vel, det gjør ikke jeg heller!» sa
broder William. Han fortet seg ned
fra prekestolen og styrtet ut av
kirken.
Litt senere kalte abbeden broder
William inn på kontoret sitt. I klare
ordelag fortalte han broder William
at dette ikke var godt nok. Slik gikk
det ikke an og han fikk holde preken
den neste dag også.
Som bestemt sted broder William
igjen opp på prekestolen og myste
utover rekken av nysgjerrige fjes.
Han begynte: «Brødre, vet dere hva

jeg skal fortelle dere i dag?» Nå hadde
munkene diskutert denne muligheten seg
imellom så nå nikket alle til svar på broder
Williams spørsmål.
«Ja, da er det jo ikke nødvendig for meg å
fortelle dere det,» sa broder William. Han
skyndte seg ned fra prekestolen og ut av
kirken.
Som du sikkert forstår var ikke abbeden
noe særlig imponert over broder Williams
opptreden og ga han ordre om å gjøre det
bedre allerede neste dag.
Neste dag kom og broder William gikk
langsomt opp trinnene på prekestolen.
Dette var hans siste sjanse. Han myste
igjen ut over rekken av de nysgjerrige
ansiktene og rensket stemmen. Så
begynte han: Så begynte han: «Brødre, vet
dere hva jeg skal fortelle dere om i dag?»
Munkene hadde forberedt seg på dette, så
halvparten ristet på hodet og den andre
halvparten nikket.
«I dette tilfelle,» sa broder William, «så
må dere som vet fortelle det til de som

ikke vet!» Han steg ned fra prekestolen
og styrtet ut av kirken.
I motsetning til det han ventet smilte
abbeden nå over hele fjeset neste gang
broder William møtte han på kontoret.
«Bra gjort, broder William,» sa han. «Din
preken hadde et budskap som vi alle kan
lære av.»
Og synes du fortsatt at dette var noen
underlige minutter og savner en
henvisning til Bibelen, da kan du slå opp
i Matteus evangeliet, kapittel 28 og lese
fra vers 19.
«Gå derfor ut og gjør alle
folkeslag til disipler: Døp dem
til Faderens og Sønnens og
Den hellige ånds navn og lær
dem å holde alt det jeg har
befalt dere. Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens
ende.»

Returadresse:
St. Georgs Gildene i Norge
Postboks 6840 St. Olavs plass
0130 OSLO

