Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Orientering om
Sct. Georgs Gilderne
2.Skanderborg Sct. Georgs Gilde

Sct. Georgs Gilderne – en dansk idé
- en international bevægelse

Sct. Georgs Gilderne
Sct. Georgs Gilderne er den eneste internationale bevægelse, der er
opstået i og udgået fra Danmark. Den blev stiftet i København den
24. april 1933.
2.Skanderborg er tilsluttet Østjysk Distriktsgilde, som også
rummer tre gilder i Horsens, et gilde i Odder, et gilde i Hammel, et
gilde i Hadsten samt et gilde i Galten.
Distriktsgilderne afvikler kurser og har et par årlige arrangementer.
På landsplan arrangeres der gildetræf samt stævner og kurser, som
alle gildebrødre kan deltage i.

Organisationen
Lovene for Sct. Georgs Gilderne i Danmark fastslår, at organisationen - kaldet landsgildet - omfatter alle danske Sct. Georgs Gilder.
Lovene fastlægger også retningslinierne for det organisatoriske arbejde på landsplan, mens distriktsgilder og gilder normalt har deres
egne vedtægter, der dog ikke må stride mod landsgildets.
Øverste myndighed for de ca. 7000 danske gildebrødre er landsgildetinget, som afholdes hvert andet (ulige) år, i forskellige større
byer i Danmark.
I Danmark er der 218 enkeltgilder (+ 2 i Grønland), og de er opdelt i
23 distrikter, der hver har en distriktsgildeledelse, en uddannelsessekretær og en international sekretær.

Sct. Georgs Gildernes idégrundlag og formål
Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en organisation, der har rod i
spejderbevægelsen.
Medlemmerne tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne. Medlemmerne vil i fællesskab arbejde med personlig udvikling,
støtte spejderarbejdet samt løse humanitære- og andre samfundsopgaver.

Hvem kan blive gildebror?
Som medlem kan optages personer over 21 år, som er eller har været
spejder, eller som viser interesse for spejder- og gildebevægelsen,
og som vil gå ind for gildebevægelsens idégrundlag. Det er altså ikke
et krav, at man har været spejder som barn for at kunne blive ”voksen spejder”.

Gildelov og gildeløfte
Som nævnt tilstæber medlemmerne (gildebrødrene) at leve efter
spejder- og gildeidealerne. Gildelov og gildeløfte lyder således:

Gildeloven
Enhver gildebror gør sit bedste for:
- at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget
for sin tilværelse
- at erkende sine fejl og rette dem
- at nå til beherskelse af sit sind
- at have respekt for det, der har værdi for andre
- at være venlig og forstående over for andre
- at gøre livet gladere og lysere for andre
- at tage medansvar for familie og samfund
- at værne naturen og vore nationale værdier
- at virke for international forståelse
- at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret

Gildeløftet
Jeg lover oprigtigt at stræbe efter:
- at holde gildeloven
- at hjælpe andre
- at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv, og for
det, der efter min overbevisning er ret og rigtigt

Lidt om Sct. Georgs Gilderne
Gildebrødrenes forståelse af bevægelsens formål og deres aktive
deltagelse i arbejdet søges udviklet gennem svende-, væbner- og riddertid.

Svendetiden
I svendetiden deltager gildebroren i alle gildets aktiviteter, og efter
et par år aflægges væbnerløftet, efter at man har deltaget i en
væbnerforberedelse.

Væbnertiden
I væbnertiden øges kravet til en mere aktiv indsats for gildet, og
gildebroren har med aflæggelsen af væbnerløftet blandt andet lovet
at arbejde med sig selv og at tage et medansvar for gildets trivsel.

Riddertiden
I riddertiden øges kravet yderligere, idet gildebroren med ridderløftet forpligter sig til at efterleve dette uden de forbehold, som
svende- og væbnerløfterne indeholder. Det er en væsentlig forskel,
og derfor er det helt frivilligt at aflægge ridderløftet i modsætning
til det obligatoriske væbnerløfte.

Orientering
På landsplan har vi vort gildeblad ”Sct. Georg”, der udsendes
til alle medlemmer i landet.
I Sct. Georg kan du læse om,
hvad der sker på gildeplan i både ind- og udland.
Der er mulighed for at komme
med sit eget indlæg og også mulighed for at annoncere i bladet.
Sct. Georg udkommer i februar,
april, juni, august, oktober og
december.

Lidt om 2.Skanderborg Gildet
Gildeledelse
Gildeledelsen består af en Gildemester (formand), en Gildekanseler
(sekretær) og en Gildeskatmester (kasserer).
I tæt tilknytning til gildeledelsen er der desuden en Flagherold og en
Dørherold.

Udvalg
Ud over gildeledelsen er der en række udvalg, som alle er nedsat for
at løse særlige opgaver. Gildets medlemmer kan tilmelde sig til de
udvalg man gerne vil deltage i samt evt. starte nye udvalg.
Aktivitets-udvalg er ansvarlig for arrangementer som spejderløb,
financering af støtte projecter ved afholdelse af pengegivende
arrangementer – markeder m.m.
Frimærke-udvalg indsamler brugte frimærker til støtte projecter.
Dåse-ringe indsamling af dåseringe til velgørende formål
100 mands laug Begravelses hjælpe fond
Pengetank fond til spejder støtte
IT-udvalg tager sig af gildets hjemmeside.

Grupper
Hvert 2 år deles gildets medlemmer ind i grupper af gildemesteren.
Gupperne fungerer som en slags studiekreds og vælger selv
mødehyppighed, form og hvad mødet skal indholde. Disse møder
foregår normalt i deltagernes hjem.

Gildehaller
I løbet af året afholdes 3-5 gildehaller. Gildehallen er et møde for
alle medlemmer i gildet og er præget af vores traditioner og afsluttes med kammeratlig hygge med spisning, sang og underholdning samt
meddelelser til gildebrødrene om kommende aktiviteter.

Gildemøder
Ud over gildehallerne afvikles et antal fællesmøder, som regel med
spisning og med f.eks. foredrag eller møder med andre foreninger eller sammenslutninger om emner af fælles interesse.

Gildeting
Hvert år i marts måned afholdes gildeting (generalforsamling). Gildetinget er gildets øverste myndighed, og her vælges gildeledelse og
medlemmer til de forskellige udvalg.

Orientering
I Skanderborg gilderne holdes vi
orienteret om gildets aktiviteter
samt får be- retninger om de
forskellige grup- pers aktiviteter
gennem vort eget blad, som hedder
”Schandtorp”, og som redigeres af 1.
gildes redaktør.
Schandtorp udkommer 11 gange om
året, idet månederne juli og august
slås sammen i ét blad.
Bladets sider er åbne for alle gildebrødre, og alle kan være med til at
gøre bladet spændende og læseværdigt.

Hjemmeside
2. Skanderborg har sin egen hjemmeside www.2skanderborggilde.dk
Her kan du bl.a læse Schandtorp og kontakte gildeledelsen.

Gildecenter - Gildetræf
Hvert andet år i juli måned afholdes et gildetræf på Sct. Georgs Gildernes Gildecenter ”Rodbjerggaard”, som er smukt beliggende i Vejle
Ådal ved landsbyen Vork.
Rodbjerggaard er
indrettet i en tidligere landbrugsejendom og er velegnet til lejrskole
og week-end ophold.
I hovedbygningen
forefindes i stueetagen kombineret
opholds- og spisestue, køkken samt
2 rum med hver 3 sengepladser. På førstesalen er indrettet 4 køjerum med i alt 19 køjer samt toilet.
Laden er indrettet med 4 soverum med i alt 16 køjer, samt et samlingslokale (BP stuen). I alt 41 sovepladser fordelt på 10 rum.
I en tilbygning er der indrettet toilet- og badefaciliteter til både piger og drenge.
På lejrcenterets 98.000
kvm. er indrettet lejrpladser
på de ca.
30.000 kvm i
umiddelbar
nærhed af
gården.
Der findes
desuden 2
shelters med
bålpladser.

Bliv gildebror

- en kilde til selvudvikling, til engageret samvær med ligesindede, til at holde sig aktiv og i vigør som menneske, noget at være sammen om.
Vi har det både sjovt og hyggeligt i 2.Skanderborg gildet.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark’s officielle kendetegn
er en rød lilje med en femtakket stjerne i hver af de yderste flige,
på baggrund af en hvid trekløver

Læs mere om Sct. Georgs Gilderne i Danmark på www.sct-georg.dk

