
10. Gilde – Åben Fellowship Gildehal. 

I alt 30 gæster og gildebrødre var mødt op til åben Fellowship Gildehal. 

Gæsterne var:  

Divisionschef for DDS Jens Bang Division Sus Egtoft, som var ansvarlig for Jens Bang 

Divisions ansøgning til gilderne om støtte til spejdernes Verdens Jamboree 2019 i West 

Virginia for spejdere mellem 14 -18 år. 

To spejdere Philip Sperling (leder) og Jens Nielsen på 14, som deltog i Verdens 

Jamboreen, var inviteret til gildehallen for at fortælle om deres oplevelser. 

Philip: 

Philip havde tidligere deltaget i en Verdens Jamboree i Sverige for 8 

år siden. 

For et par år siden så Philip at man søgte ledere til Jamboreen USA. 

Selvom Philip i mellemtiden er påbegyndt et lægestudie kunne han 

bare ikke lade være med at søge, når han tænkte tilbage på alle de 

gode oplevelser, han havde haft tidligere. Det ville han gerne give 

videre til de nye unge spejdere. Udover lejren skulle han bl.a. 

arrangere forweekender og arrangere rundrejsen inden lejren. Da 

Philip lærte de unge spejdere, var det heldigvis nogle meget 

fornuftige unge mennesker, som kunne lave mad og bl.a. diskutere verdensmålene. Så 

Philip var meget fortrøstningsfuld inden han tog af sted. 

Turen startede med en 5 dages rundtur i New York, hvor lederne lærte spejderne at kende 

og de var heldigvis var gode til at holde aftaler. 

Philips erfaring med Verdens Jamboreen er: 

Verdens Jamboreen er givende i spejderarbejdet.  

Lejroplevelsen gør én til en bedre leder. 

Bidraget fra Sct. Georgs Gilderne gør det muligt for unge mennesker at komme ud og 

opleve. 

Jens: 

Jens er 14 år og tropsspejder i Hardeknud. Jens havde valgt at 

deltage i Verdens Jamboreen fordi andre spejdere og ledere havde 

fortalt om deres oplevelser i både Sverige og Japan. 

Der deltog 55.000 spejdere i Jamboreen i USA. 

I lejren boede spejderne i 2 mands telte.  Toiletterne blev brugt som 

mødested (da det var stedet hvor kan kunne oplade telefonerne). 

Der var ingen bål, men gasild. Teltene skulle stå meget lige og 

præcist. Det så bedst ud, når der skulle tages billeder!! 



Mad:  

Bestod hovedsageligt at hvidt brød med peanut butter og snacks, ingen grøntsager, men 

mange nødder (smarties). Den varme mad var mest pasta/ris, men de fik også nogle gode 

bøffer. 

Man skiftedes til at lave manden i de forskellige patruljer. De danske patruljer havde navne 

som ”leverpostej, bacon, sultede agurker, æggemad” etc. Man kunne også købe mad fra 

forskellige lande i madboder. 

Naboerne: 

Var fra Zimbabwe og Tyrkiet. Foran os lå nogle spejder fra Hawaii, som vi fik god kontakt 

med (også efter hjemkomsten). 

Sidste aften var der ”gadefest”, hvor alle nationer spiste sammen ved lange borde og 

smagte hinandens mad. 

Aktiviteter: 

Der var mange ting at prøve, men ikke normale spejder aktiviteter, som vi er vant til. 

Der var f.eks. skateboarding, klatring, rappelling, svævebane, river rafting – der var rigtig 

mange vand aktiviteter. Også skydning med håndpistol, 9 kaliber, shotgun og riffel var på 

programmet. 

Desuden fik spejderne udleveret et ”novus-armbånd”. Et elektronisk armbånd, som havde 

mange forskellige funktioner – spil og en måde at få kontakt til venner på.   

Moderne tider!!!! 

Jens sagde mange tak for bidraget fra Sct. Georgs Gilderne, 

uden hvilket det ikke havde været muligt for ham at deltage i 

Jamboreen. 

Det har været en meget stor oplevelse for ham, og det er først 

efter at han er kommet hjem det rigtigt er 

gået op for ham, hvor stor. 

Efter gildehallen, og efter vi havde spist 

dejlig lammekølle og chokolade dessert, 

kunne gildebrødrene stille spørgsmål til 

de 2 spejdere. 

Stor tak til Philip og Jens, men også tak til arrangerende gruppe 

for et godt arrangement. 

 

 


