
     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  37. ÅRGANG  

  NUMMER  4      

  

  

                         APRIL 2020 

S c h a n d t o r p 
1. og 2. Sct Georgs Gilde                                                                   Skanderborg      

 

 

Sankt Georgs kamp med dragen, 

skulptur af Bernt Notke (1400-tallet) 

i Stockholms Storkirke. 



1. Gilde holder Dragedag.  
 

 
 

Sct. Georgs aften 

torsdag den 23.april 2020 kl. 19.30 

Kirkecenter, Kirkebakken. 

 

Vi starter med Gildehal, hvor vi hører årets Sct. Georgs budskab. 

Der vil være optagelse af ny gildebror. 

Derefter fortsætter vi med hyggeligt samvær. 

Der serveres brød med pålæg og ost, småkage med kaffe/the. 

Pris. 50 Kr. 

 

Tilmelding senest 15.april 2020 til  

Birte Morsø Andersen på mail birte.morsoe.andersen@gmail.com  

eller telefon 24259648 

 

Vel mødt 

Gruppe 5, 1. Gilde 

 

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &  

 

Tak for den flotte vingave 
til min runde fødselsdag. 

 
Mvh 

Kjeld Krabsen 



      2. Sct. Georgs gilde. 
 

 
1. gruppe inviterer hermed til Sct. Georgsaften d. 23.april kl. 18.30 i Spejderhytten Kulla.  
Skovvej 44, 8700 Horsens. 
 
Hvis vejret tillader det, bliver der udendørs gildehal, så tag passende tøj på. 
Hytten er opvarmet. 
Der er gildehal, og vi skal høre Sct. Georgs budskabet og aflægge gildeløftet. 
 

 

 
Efter gildehallen er der et traktement bestående af brød og oste/pølsebord. Dertil diverse drikkevarer. 
Senere får vi kaffe/te og othellolagkage. 
 
Pris: kr. 100kr. inkl. drikkevarer. 
Medbring: Service til eget brug. 
 
Tilmelding senest  d.15 april til Ella e.o@turbopost.dk eller på tlf. 86510479 
 
Gildehilsen 1. gruppe.  

mailto:e.o@turbopost.dk


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To    23.  apr.    Sct. Georgs aften            1. gruppe 

Ti     12. maj    Dist. Gildeting                  Dist. 

On   27.  maj     Gildeting                           GL 

Lø/sø 6.-7.juni  Udflugt                        Udf.gr. 

 

Aug.      Bilorienteringsløb            Voksenl. 

To   20. aug.      Gildemøde  1. gruppe 

Ti     25. aug.      Dist. Arrangement Dist.  

            Sep.      Spis sammen Int.gr.  

Fr       2. okt.       Fødselsdagsgildehal 2. gr+1.G 

Lø      3. okt.      MUS-løb  T.h.Gyrd 

Ma   26.okt.      Fellowship Day T.h.Ka.Bo. 

Ma    2. nov.      Gildehal                            1. gruppe 

To    12. nov.      Distriktsrådsmøde Dist. 

On    25. nov.      Fredslyset  T.h.Ka.Bo 

Sø       6. dec.      Juletur/møde                   2. gruppe 

  

  

Schandtorp 
v/ Nils Jørgen Rasmussen 

Fenrisvej 10, Gram 

8660 Skanderborg 

Mob. tlf.: 2181 2415 

Mail: schandtorp@live.dk 

To 23. apr.  Sct. Georgs aften 5. gruppe 

To 30. apr.  Gruppeledermøde   GL 

Ti 12. maj Dist. Gildeting Dist. 

Ma18. maj     Gildemøde      1. gruppe 

           Juni  Planlægn. MUS-løb            koord.gr. 

 

           Aug. Bilorienteringsløb Voksenl. 

Ti 25. aug.     Dist. Arrangement Dist. 

To 17. sep. Gildemøde  1. gruppe 

Lø   3. okt. MUS-løb  T.h.Gyrd 

           Okt. Gildefødselsdag 4. gruppe 

Ma 26.okt. Fellowship Day T.h.Ka.Bo. 

Ma  9. nov. Gildemøde  2. gruppe 

To 12. nov. Distriktsrådsmøde Dist. 

On25. nov. Fredslyset  T.h.Ka.Bo. 

Ti    8. dec. Julemøde  3. gruppe 

 

    Programmer, 2020 

 

    1. Gilde          2. Gilde 
  

1. Gilde             2. Gilde 

Gildemester Kjeld Berthold Krabsen Gildemester H.C. Jensen 

8653 8188/2970 8188, kjeld@krabsen.dk 4053 0275, iljhcj@gmail.com      

Gildekansler Else Andersen     Gildekansler Jørgen Kiærskou           

8652 4652/2943 4970, elseander@mail.dk 4010 6520, joergen@kiaerskou.dk 

Gildeskatmester Inga Bisgaard Staal Gildeskatmester Henning Søe  

8652 2122/2172 0522, ingastaal@turbopost.dk 2386 9231, henning@soeehome.dk 

 

www.sctgeorg.dk/1skanderborg  www.sctgeorg.dk/2skanderborg 

 

Tryk:       privatkopi            

                   Fenrisvej 10     

   

     

      Deadline for næste nummer: 

         20. april 2020 

ÆRESRULLEN 
   Fødselsdage: 
 
   Erik J:  80 år 
Finn Th:  80 år 
 Asta H:  80 år 
 
 T I L L Y K K E 



– spejderidéen for voksne –  

 

 
 

2020-01 

2. marts 2020 

 
 

 

”Lige om lidt” starter arbejdet med majnummeret 
af vores medlemsblad. Der er deadline den 10. 
april. 

Bladets læseværdighed afhænger ikke mindst af 
de bidrag til indholdet, som gildebrødre rundt 
omkring i landet indsender. 

Så har I nogle tanker og ideer, fortællinger osv., 
som I mener, Danmarks gildebrødre kan have 
fornøjelse af at læse, så send det til 
redaktionen@sct-georg.dk.  

Prøv også at tænke fremad - fortæl om jeres 
planer, om kommende aktiviteter mv. Vi skal 
inspirere hinanden til godt og indholdsrigt 
gildearbejde. 
PR-K Henning Rose 

Ny redaktør? 
I sidste Nyhedsbrev og i Sct. Georg efterlyste 
Redaktøren af Sct. Georg og LGL en gildebror, 
som vil påtage sig opgaven som redaktør. Se evt. 
specifikationerne for posten i sidste Nyhedsbrev 
og Sct. Georg nr. 1.2020. 
 
Vi har desværre ikke modtaget nogen henvend–
elser og beder derfor alle om at spørge blandt 
gildebrødrene. Næste blad udkommer 10. maj 
2020. 
 
Kender I nogen, der kan – og vil – påtage sig 
posten, hører vi gerne snarest fra jer. 

 
 

 

 

 

www.sct-georg.dk 

Ved Distriktsforum (DF) i januar 2020 (mødet 
mellem DGM og LGL), var der debat om tre mod–
tagne indlæg til Sct. Georg.  
 
De tre indlæg indeholdt stærk kritik af LGL og 
LGT19. 
 
I referatet fra DF står der: ”Der var enighed om at 
Sct. Georg skal bl.a. bruges til at markedsføre 
gildebevægelsen positivt. Indlæg lægges på 
hjemmesiden, og debat kan føres der.” 
 
Indlæggene og eventuelle svar findes på www.sct-
georg.dk under ”Blandede bolcher”. 
 
På DF blev også debatteret vedrørende et fælles 
nationalt projekt, men det viste sig at være svært, 
da nogle distrikter kunne melde om, at gilderne 
ønskede at bestemme over egne initiativer, andre 
distrikter kunne melde om, at gilderne ønskede 
”fred”, og atter andre kunne ønske sig et fælles 
projekt. 
 
Konklusionen blev indtil videre, at ”den røde tråd” 
ikke pt. var mulig, men at distrikterne ville arbejde 
med egne projekter, gerne i netværk. 
 
Det fulde referat er tilsendt alle DGM. 

 
 

 
 
  

mailto:redaktionen@sct-georg.dk
http://www.sct-georg.dk/
http://www.sct-georg.dk/
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Temaet for Fredslyset 2020 
”FRED OVERVINDER GRÆNSER” 
Temaet kan allerede nu være til inspiration: 
 

 Gildemestertaler 
 5 min. Sct. Georg 
 Til en snak i gildet 
 Til en snak ved et spejdermøde 

 
Det kan faktisk bruges til rigtig mange gode 
samtaler! 
 
Fredslyset sendes i 2020 rundt i Danmark d. 25. 
november. 
 
I den forbindelse afholdes der arrangementer i 
Aarhus og Roskilde. 

  
Fredslysgruppen søger billeder fra fredslysarran–
gementerne i hele Danmark. Har du nogle digitale 
billeder, vil vi meget gerne modtage dem på 
fredslys@sct-georg.dk.  
 
Med gildehilsen 
Koordinator for Fredslyset  
Lene Skriver 

 
 
 

 
 

Distriktets udviklingsmedarbejder 
(DUS) 
I den nye organisation får DUS’en – en mere vigtig 
rolle. 
 
Der er ikke længere på landsgildetinget vedtaget 
handlingsplaner, men det betyder ikke, at der ikke 
skal ske nyudvikling i distriktet.  
 
Nu er denne opgave pålagt distriktsgildeledelsen i 
samarbejde med de tilknyttede gilder – og meget 
gerne i samarbejde med distriktets DUS. 
 
 
 

 
 
DUS’erne mødes i slutningen af marts til DUS-
stævnet, hvor vi dels skal arbejde med 
 
o FN’s verdensmål – stillet op mod vores 

gildelov  
o Erfaringer fra udviklingsarbejdet i de enkelte 

distrikter  
o Distriktshøjskoler  
o Inspirationsdage   
o Andre gode ideer fra de enkelte distrikter 

Har dit distrikt ikke en DUS, er det tilladt at sende en 
anden, der brænder for udvikling – meget gerne en 
fra distriktsgildeledelsen. 
 
For os alle er det vigtigt, at der i distriktet foregår et 
udviklingsarbejde – der er med til at skabe et godt 
gildeliv i det enkelte gilde. 
 

Jeres udviklingskoordinator Bente 

 
 
 
 
 

 

Aktivitetsmærke med Genforeningen 
som emne      

Kære gildebrødre 
Sønderjyllands Distriktsgilde har taget hul på 100-
års jubilæet for Genforeningen, og naturligvis kan 
alle spejdere og Sct. Georgs Gilder i Danmark også 
markere denne epokegørende begivenhed for 100 år 
siden på ægte spejder- og gildemanér, nemlig ved 
selv at gøre noget aktivt.  
 
Sønderjyllands Distriktsgilde har kreeret et vævet 
aktivitetsmærke, der kan erhverves i hele Danmark 
ved, at man løser 7 af 10 opgaver.  
 
Det er meningen, at opgaverne kan løses af alle, 
både af spejdere i alle grene og af alle gildebrødre.  
 

Opgaverne skal blot løses på forskellige niveauer.  

Hos spejderne er det lederne, der bestemmer 
niveauet, i gilderne er det gildebrødrene selv.  

Hvordan, I løser opgaverne, er op til jer selv i 
spejdergruppen eller gildet. Måske kan I aftale på et 
spejder- eller gildemøde, at I fordeler opgaverne til 
hinanden således, at enhver interesseret spejder, 
leder eller gildebror giver et delbidrag fordelt på 
flere gildebrødre over flere møder. 

I bestemmer det selv - også om I nu har løst opga–
verne tilfredsstillende. 

mailto:fredslys@sct-georg.dk


– spejderidéen for voksne – 
 

Mærkerne kan bestilles hos Distriktsgildekansler 
Mary Boe, Sønderjyllands Distriktsgilde på mail 

dgk@sonderjyllands-distrikt.dk.  De koster 10 
kr. pr. stk. plus porto. (Længde: 8 cm, bredde 3,5 
cm). 

Endvidere er der fremstillet runde mindemagneter 
til at sætte på f.eks. køleskabet eller en anden me–
talplade.  Pris: 2 kr. pr. stk. (Diameter: 5 cm).  

Bestilling af mindemagneterne sker også hos Mary 
Boe (gerne samlet for hvert gilde eller spejder–
gruppe) senest den 1. december 2020.  

Med stor gildehilsen 
på PR-udvalgets og Distriktsgildeledelsens vegne 
Hans Henrik Galle 
DGM for Sønderjyllands Distrikt 

 
 

   Vidste du, at: 

 Spejdernes Lejr 2022 foregår i Hedeland, 
Hedehusene 
 

 Vi søger digitale billeder fra gildeaktiviteter 
– alle slags – til at lægge ind på en side på 
www.sct-georg.dk. Især i øjeblikket søger vi 
billeder fra Fredslysarrangementer. 
 
Billederne er så til fri afbenyttelse for gilde–
blade, invitationer, artikler til lokalblade 
osv. Det kan også godt være videoklip. 
 
Husk at alle personer på billedet skal være 
indforstået med dette. 
 

 Har du problemer med at finde dokumen–
ter, artikler eller andet på hjemmesiden 
www.sct-georg.dk, så henvend dig til 
Pernille på landsgildekontoret. 
 
Det gælder også, hvis du ønsker at mod–
tage Sct. Georg elektronisk. 
 

 Alle gilder holder gildeting i 1.ste kvartal. 
Husk at hente Gildeledelseserklæringen på 
hjemmesiden og medbring den til gildetin–
get til udfyldelse og underskrift. 
 

 Der holdes DIS-møde og DUS-møde i marts 
måned. Har distrikterne fået tilmeldt delta–
ger/e til disse møder? 

 
 
 
 
 
 

 

DIS-mødet den 14-15 maj 2020 
afvikles over en weekend på Scandic Bygholm 
 
I skrivende stund mangler svar på invitationen fra 3 
distrikter.  
 
Vi kommer til at beskæftige os med emner som det 
internationale arbejde i fremtiden, samarbejde på 
tværs af distrikter og gilder, og hvordan Interna–
tionalt Udvalg kan hjælpe med at formidle ideer og 
samarbejde – også med DUS-funktionen! 

Forskellighed, ligestilling og inklusion -Tænkedag 
den 22. februar. 
Tænkedag højtideligholdes typisk i mange spejder–
grupper med udveksling af hilsner.  
 
Der er en tendens til, at også gildebrødre sender 
hilsner til hinanden. I mange lande er der store, ofte 
landsdækkende arrangementer. 

Temaet i år fulgte WAGGGS’ fokusområde, forskel–
lighed, ligestilling og inklusion.  
 
Rejselisten 
Mange gilder arrangerer spændende rejser. Ofte er 
det for egne gildebrødre eller en snæver kreds, men 
af og til er der plads til (eller brug for) flere deltage–
re.  
 
I det omfang I ønsker at udvide jeres invitation, kan I 
nævne disse ture under denne overskrift i kommen–
de Nyhedsbreve – så kommer det alle til gode. 

Og til arrangørerne – prøv at indtænke en gilde–
kontakt et eller andet sted på et eller andet tids–
punkt af jeres rejse.  
 
Jeg er sikker på, at det vil give gode overraskelser! 
Kontakt ik@sct-georg.dk  – vi har adgang til det 
store netværk. 

Europakonferencen 2022 
Der begynder at tegne sig et billede. Vi håber snart 
at kunne løfte sløret og inddrage flere gildebrødre i 
forberedelserne. 

 

 

 
 
 

mailto:dgk@sonderjyllands-distrikt.dk
http://www.sct-georg.dk/
http://www.sct-georg.dk/
mailto:ik@sct-georg.dk


– spejderidéen for voksne – 
 

 
Verdenskonferencen i Madrid 

I henhold til den seneste melding fra Madrid er der 
nu næsten 400 tilmeldte, og kapaciteten på kon–
ferencehotellet er ved at være nået. Fra Danmark 
deltager i øjeblikket 5 personer. 

Tilmelding med eller uden hotelophold på konfe–
rencehotellet foregår elektronisk på: 
https://madrid2020.aisg.es/en/registration-form/  

Du kan også vælge alternativ overnatning (airb&b, 
andet hotel, camping …). 

Husk at den sidste tilmeldingsfrist er den 15. maj. 
Priserne er nu pr. person 998 Euro i dobbeltværel–
se / 723 Euro uden hotel. 

Programmet til den seriøse del indeholder møder i 
hhv. regioner (Europa) og underregioner (Nordisk-
Baltisk), workshops, der kommer til at kredse om 
de 17 verdensmål samt naturligvis generalforsam–
lingen – eller gildetinget.  

Forslag til behandling og afstemning bliver sendt 
til medlemslandene den 17. marts. 

Den muntre side omfatter dagsudflugt til Alcalá de 
Henares, hvis gamle bydel er på UNESCOs ver–
densarvsliste, samt en aftentur til Madrid centrum 
med spisning. Endvidere vil der være aftenunder–
holdning af folkloristisk art. 

IK Birthe Ømark 

 
 
 
 

Indlæg fra Rita, Farum gildet 

Lidt om at lytte og give lov til pauser i en samtale: 

I mit arbejdsliv blev jeg ofte opfordret til at være 
særdeles opmærksom samt at lytte til det, der 
blev fortalt. 

Det var umådelig vigtigt og meget givende i min 
daglige kontakt med mine medmennesker. 

Netop derfor har jeg opsøgt diverse kurser om 
aktiv lytning og samtaleteknik. 
 
Et af disse kurser blev ’kørt’ af socialrådgiver Karen 
Zimsen. Hun har skrevet en lærebog om samtalens 
teknik. Også om at fortælle hvordan vi kan hjælpe, 
så vi kan lytte og lære at forstå de følelser, et an–
det menneske har. 

Nu, – i mit pensionistliv må jeg indrømme, at jeg 
kun er nogenlunde god til aktiv lytning. 

 
 
 
 

Effektiv, aktiv lytning forudsætter mere end bare at 
undgå den dårlige vane at afbryde andre, medens de 
taler, og måske også til at give sig til at fuldende 
deres sætninger. 

Sidste år var jeg deltager i et gensyn med gamle 
kollegaer fra elevtiden. 

Vi havde naturligvis meget at fortælle fra årene, der 
er gået, og havde selvfølgelig også en masse 
spørgsmål til hinanden. 

Jeg fik det indtryk, at næsten ingen hørte på hinan-
den og i stedet for skiftedes til ikke at lytte. Det var 
frustrerende at gå hjem med alle de ubesvarede 
spørgsmål, man havde med sig, og også kun nogle 
halve forstyrrede fortællinger. 

Derfor sæt taletempoet ned og bliv en bedre lytter. 
Så opnår man at blive roligere og mindre stresset. 
Du konstaterer, at du ikke behøver at sidde på 
kanten af stolen, mens du prøver at gætte, hvad 
personen foran dig tænker at sige, før du kan være 
klar med svaret. 

Giv dig tid til, at den du kommunikerer med får lov 
til at tale færdig og hør bedre efter, hvad der bliver 
sagt. Straks føler man sig bedre tilpas, og det 
gælder også ens medmennesker. 

Brug også pauser i samtalen til pauser og ikke til at 
fylde ud med meningsløs plapren. Så kan du tænke 
over dit næste input i samtalen. 

Du bliver ikke blot mere tålmodig ved at blive en 
bedre lytter, men du øger også kvaliteten af din 
kommunikation. 

Alle elsker at tale med en, der virkelig gider lytte. 

Med hilsen fra en aktiv lytter på prøve /Rita Gr, Farum 

Til alle DGL og GL 
Landsgildeledelsen (LGL) beder alle Distrikts–
gildeledelser (DGL) og Gildeledelser (GL) om at 
videreformidle Nyhedsbrevet til alle jeres 
gildebrødre, så informationerne når ud til samtlige 
medlemmer. 
 
Har du selv materiale til Nyhedsbrevet, kan du 
sende teksten til kontoret@sct-georg.dk 

 
 

  

 

mailto:kontoret@sct-georg.dk
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