
10. Gilde 

Fødselsdagsgildehal. 

Den 22. august kunne 10. Gilde fejre 52-års fødselsdag, og vi skulle optage Leif som 

væbner.  

18 gildebrødre incl. 2 gæster var med til at fejre fødselsdagen og Leifs optagelse som 

væbner. 

Efter væbner optagelsen talte Bjørn i sin gildemestertale om oprindelsen og traditionen 

med at holde fødselsdag. 

Susanne holdt 5 min’s Sct. Georg.  

Susanne har været – og er stadig - medlem af det danske spejderkorps i 55 år. Susanne 

fortalte om, hvor meget det har betydet for hende. 

Her er et uddrag af Susannes 5 min’s Sct. Georg.: 

I bevægelse! 

”Der findes mange forskellige spejderkorps og I har sikkert været medlem på den ene eller 

anden måde, som det ene eller andet og i forskelligt antal år. Vi kan kigge os omkring og 

se, at der stadig er mange spejderkorps, at der stadig holdes sommerlejre og mange 

spejdermøder og kurser. Masser af børn, unge og voksne der får fantastiske 

spejderoplevelser og er en del af fællesskabet. Selvfølgelig er antallet af medlemmer 

svingende. Der er år, hvor det er moderne at være spejder, og så stiger antallet, og der er 

år, hvor andet i samfundet, trækker børn og unge til andre aktiviteter, og derfor ikke den 

store medlemstilgang. Men en stor krise har spejderkorpsene ikke haft. 

Det er der stadig – spejderbevægelsen - selv her 115 år efter starten på Brown Sea Island 

og 112 år efter, at Det Danske Spejderkorps blev dannet.  

Hvorfor mon?? Der kunne sikkert findes mange forklaringer, men et jeg tror på er 

bevægelsen – altså at der er tale om en spejderbevægelse – ikke en forening eller en 

organisation, men en bevægelse 

Hvad er så en bevægelse? Hvornår kan vi tale om bevægelse og ikke organisation eller 

forening. Hvordan oplever vi normalt bevægelse?  

I den fysiske verden er bevægelse altid i forhold til noget. Vi ser ting komme imod os, 

vokse og derefter bliver mindre og forsvinde. Vi hører lyde skiftet toneleje fx en ambulance 

eller klokken fra is bilen. Ofte er bevægelse også ledsaget af rytmiske lyde – tog mod 

skinner – fødder mod gruset. Vi mærker luften stryge langs huden.  Vi føler usikkerhed og 

spænding ved forandringen, ved at komme til nye steder og vemodet ved at tage afsked 

med det gamle.  

Kan disse banale sanseoplevelser overføres på den slags bevægelse vi taler om her. Er 

det overhovedet rimeligt at anvende et personligt, ja, ligefrem følelsesmæssigt 

udgangspunkt til at beskrive et spejderkorps og endda en verdensomspændende 

bevægelse? 



Ja det kan man godt, for spejderbevægelsen ser sig selv i forhold til det omgivende 

samfund og i forhold til historien. Spejderarbejdet i dag er meget anderledes end for 55 år 

siden, da jeg startede, ja endda for 10 år siden. Omgivelsernes syn på spejderbevægelsen 

giver år for år et fingerpeg om spejderbevægelsen udvikling i forhold til samfundet.  

Baden-Powell sagde, at en organisation styres af regler, hvorimod en bevægelse drives af 

ånd, der næres af vores inderste overbevisning og grundlæggende værdier. Mange 

spejdere og leder kan mærke ”suset”, som er en bevægelse, når mange spejdere er på 

lejr. 

Til bevægelse knytter sig både forandring og gentagelser. Vi har brug for både vinger og 

rødder (et DDS – udtryk). Vinger der løfter os op, giver os nye horisonter og mål og skaber 

forandring. Rødderne er erfaringer, traditioner, gentagelser og følelsen af sammenhæng.  

Hvis vi ikke både holder fast i historie og traditioner – suger af rødderne, og samtidig hele 

tiden sigter mod nye mål - afprøver vingerne, så går bevægelsen i stå og der bliver tale om 

en organisation, der kun forvalter nuet. 

Baden-Poweel sagde fra starten følgende:  

”Først havde vi en ide, derefter så jeg et ideal. Nu har vi en bevægelse, og hvis I ikke 

passer på, ender vi med kun at have en organisation” 

Jeg kunne komme med mange eksempler på vinger og rødder i DDS - men vil ikke bruge 

mere tid på dette nu. 

I stedet går min tanker til det fællesskab jeg blev optaget i den 30. november 2015- 48 år 

efter min indmeldelse i DDS. Sct Georgsgilderne – først 9. gilde og efter et par år nu 10. 

gilde 

Er Sct. Georgsgilderne en bevægelse, en organisation eller en forening? 

Jeg fandt følgende på vores landsdækkende hjemmeside 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark (i daglig tale ofte blot “gilderne”) er et mødested og 

fællesskab for nuværende og tidligere spejdere, hvor man samles under sloganet 

“Spejderidéen for voksne”. Vi arbejder i fællesskab aktivt med personlig udvikling, 

støtte til spejderarbejdet og deltagelse i løsning af humanitære og 

samfundsmæssige opgaver både nationalt og internationalt. Vi er ikke en loge, men 

en organisation, der har sin rod og inspiration i spejderbevægelsen. 

 

Sct. Georgs Gilderne er ikke en bevægelse men en organisation. Er det forklaringen på 

stagnationen i gilderne, det faldende medlemstal og mangel på nye medlemmer. Skulle vi 

begynde at kigge på rødder og vinger. Rødder har vi mange af, er de for mange, er det de 

rigtige vi suger fra. Vinger mangler vi måske nogle flere af, hvor kan vi flyve hen, hvor kan 

vi forandre, lukke op, ændre. 

Ser vi os selv i forhold til det omgivende samfund, er vi opmærksomme nok på 

omgivelsernes syn på os. Hvordan skaber vi kontakt til alle de spejderledere, som jo ville 

være en naturlig del af gilderne. 



Ideer har jeg, idealer har jeg også, men hvordan ændrer vi os fra at være en organisation 

til et være og være i bevægelse? 

Kan vi - Vil vi – Tør vi” 

Susanne Danielsen, 10. Gilde 

Da gildehallen var slut 

og herolden bad 

gildeledelsen om at 

forlade gildehallen 

foregik det ikke som 

sædvanligt, men ud ad 

sidedøren, hvor der 

ventede os et dejligt 

køligt glas champagne i 

haven. 

I efter gildehallen ønskede grupperne Leif ønsket til lykke med 

optagelsen og Jørn A. holdt fødselsdagstalen. Efter buffeten 

var der kaffe med kage i dagligstuen. 

 

 

 


