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I disse coronatider gentages disse anvisninger dagligt på tv og i avisen.
Bemærk fx nederst til venstre: Gildehilsen bør undgås!
Med Gildebrødrenes aktuelle gennemsnitsalder,
er advarslen vel ekstra relevant?

1. Sct. Georgs Gilde
Skanderborg

Kære gildebrødre
Det er tid for Sct. Georgs dag, og vi skal forny vores gildeløfte.
Men på grund af de mange begrænsninger, som corona-virusset har givet, så kan vi ikke gøre det sammen.
Med den alder, vi har, er vi alle i risiko gruppen for virusset og skal passe ekstra godt på os selv. Derfor har
vi aflyst og udsat aktiviteter i gildet, hvor hele gildet skulle/kunne være med.
Når vi fornyer vores gildeløfte, siger vi ”JA” til at gøre vores bedste for
- at holde gildeloven,
- at hjælpe andre,
- at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i os selv og for det, som efter vores overbevisning er ret og
rigtigt.
Vi skal særligt tænke på de dele af gildeloven, hvor vi skal gøre vores bedste for at være venlige og
forstående overfor andre, at gøre livet gladere og lysere for andre, at tage medansvar i familie og samfund,
og selvfølgelig gøre vores pligt frem for at kræve vores ret.
For mig betyder det, at vi skal tage vare på hinanden og hjælpe, hvor vi kan. Samtidig med at vi ikke
kommer for tæt på og gør hinanden utrygge.
Vi har i mange år givet ”krammere”, og det skal vi fortsætte med, bare på en anden måde. Vi skal gøre det
uden fysisk kontakt. Det er tanken og meningen, der er det vigtigste.
Vi skal også have modtaget Sct. Georgs budskabet, som du i år selv kan læse et andet sted i bladet. Det er i
år skrevet af gildemesteren i Flensborg gildet Anne-Margrete Jessen (Ami) og har overskriften ” Dit
samfund, dit medansvar!”
I budskabet tager Ami udgangspunkt i 100-året for genforeningen og den verden, vi har i dag. I grænselandet er det på tværs af grænsen blevet til at leve ” for hinanden og med hinanden i gensidig respekt”.
Jeg vil ønske jer alle en god Sct. Georgsdag.
Husk at tage vare på hinanden.
Med gilde hilsen
Kjeld
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Tak for opmærksomheden på min 80 års dag.
Kh Erik

Sct. Georgs Budskabet 2020
Dit samfund, dit medansvar!
1920 er året for Danmarks genforening med
den nordlige del af det tidligere Hertugdømme
Slesvig, det nuværende Sønderjylland. Efter
krigen mod Preussen og Østrig i 1864 måtte
Danmark afhænde Hertugdømmerne Slesvig,
Holsten og Lauenburg til Preussen.

Min barndom, ungdom og voksentilværelse
har været præget af en stort set fredelig kappestrid mellem dansk og tysk her i Sydslesvig. Men det har været trange år at komme
igennem for mine forældre og deres samtidige.

Første Verdenskrigs afslutning åbnede muligheden for en demokratisk afstemning om
landegrænsen mellem Danmark og Deutsches Reich Preussen.

Mine forældre oplevede både Første og Anden Verdenskrig. På grund af sit tyske pas
skulle min far endda i seks år – heraf et af
dem i krigsfangenskab – være tysk soldat under Anden Verdenskrig for et forhadt regime.
Han havde stærke forbehold over for Tyskland efter krigen. Det prægede os børn og
var svært at komme væk fra.

Det er en tid så fjern og dog så nær, at den stadig præger min hverdag i det danske mindretal
syd for den dansk-tyske grænse. Så nær, at
mine forældre som 12- og 13-års børn oplevede afstemningen i det gamle Hertugdømme
Slesvig. Så fjern at jeg selv ikke har oplevet
den, men dens følger har påvirket hele mit liv.

Nu lever vi dog fredeligt side om side med
det tyske flertal ofte i blandede ægteskaber,
men i respekt for hinandens identitet. De unges ståsted er ikke mere så udpræget et ”enten eller”, men nu mere et ”både og”. De
unge har en sydslesvigsk identitet, der også
bunder i en dyb kærlighed til Danmark. Danmark er deres hjerteland, som 18-årige sydslesvigske gymnasieelev Johanne Juul Olsen
så smukt udtrykte det i sin tale til H.M. Dronning Margrethe, da hun gæstede Sydslesvig i
september 2019.

I tiden før 1920 har man sikkert diskuteret
nationalt sindelag. Var man nu dansk, var
man nu tysk?
Det danske nederlag i 1864 betød, at alle
værnepligtige skulle kæmpe for den tyske
kejser under Første Verdenskrig. For de
dansksindede var det en tort, men i 1920
kom chancen for at kunne stemme sig hjem
igen til Danmark.

København/Bonn-erklæringerne af 1955 dannede grundlaget for et nyt forhold til hinanden i det dansk/tyske grænseland. De gav
nemlig befolkningerne ret til at erklære sig
som enten dansk- eller tysksindede uanset
passets farve.

I 1920 blev Hertugdømmet Slesvig delt op i
tre afstemningszoner. Første zone gik fra
Kongeåen til den nuværende grænse. Anden
zone indeholdt Flensborg, Flensborg Amt og
Mellemslesvig. Tredje zone gik til Slien og
langs med Dannevirke. Det var en glædens
dag, da 1. zone stemte sig hjem den 10. februar 1920 og en sorg for de tilbageblevne
dansksindede i 2. og 3. zone.

Denne udvikling er fortsat indtil nu, hvor
mottoet faktisk er blevet til et for hinanden
og med hinanden i gensidig respekt, og det
går rigtig godt. Der skal dog fortsat arbejdes
på det gode forhold, som bliver bedre og
bedre.

Disse begivenheder førte til, at der nu er et
dansk mindretal syd for den dansk/tyske
grænse og et tysk mindretal nord for.
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Sct. Georgs Budskabet 2020
Dit samfund, dit medansvar!
Hvad har Sct. Georgs Budskabet nu at gøre
med Danmarks Genforening med Sønderjylland?

Sct. Georgs Gilderne i Norden og Litauen
samt ISGF på verdensplan har en stor opgave, en forpligtelse til at arbejde på, at samarbejdsrelationer bliver forbedret uafhængigt af etnisk baggrund eller religion.
Hver personlig positiv indsats gør en forskel
og smitter af på andre.

Mit svar er, at afstemningen i 1920, der lod
folk selv bestemme, om de ville være borgere under Danmark eller Tyskland, viser, at
en fredelig dialog er den bedste vej for al
sameksistens. Kun sådan kommer man videre i et samliv med andre. Kun gennem
samtalen kan freden bevares. Kun gennem
respekten for den andens identitet, kan man
udholde at leve side om side.

Husk: En lille indsats kan gøre en meget stor
forskel!
Tænk på Baden-Powells ord om altid at arbejde på at kunne forlade verden en lille
smule bedre, end vi forefandt den. Det er
kun os - som enkeltpersoner eller i fællesskab med andre - der kan gøre en lille eller
stor forskel, der hvor vi bor – i familien eller i
det omgivende samfund!

Intet menneske skal assimileres i flertalssamfundet, men mennesker skal integreres i respekt for deres identitet.
Det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland er integrerede
dele af den samlede befolkning. Gode samlivsforhold skal findes ved at søge konstruktive muligheder i stedet for at fokusere på
mulige barrierer. Dem må man naturligvis
tage i betragtning, men de skal overvindes
via konstruktive løsninger.

Vær beredt og tag din tørn, dit medansvar
for freden, hvor du end er!
Med hjertelig gildehilsen
Anne-Margrete Jessen (Ami)
Gildemester for Flensborg Gildet
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2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg
Indkaldelse til ordinært gildeting
Onsdag d. 27. maj 2020 KL. 19,00
Kirkecenter Kirkebakken i Skanderborg
Dagsorden i henhold til gildets vedtægter § 4.
1.

Valg af dirigent, referent, evt. stemmetæller.

2.

Gildemesterens beretning

3.

Behandling af indkomne forslag, (skal være gildemesteren i hænde 1 mdr. før
mødet)

4.

Gildeskatmester fremlægger det reviderede regnskab og forslag til budget for
det kommende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent.

5.

Beretning fra grupper og udvalg

6.

Valg af gildeledelse

7.

Valg af suppleanter til gildeledelsen

8.

Valg af herolder

9.

Valg af revisorer og suppleanter for disse

10.

Valg af oplysningsudvalg i henhold til landsorganisationens love §4.

11.

Valg af udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer

12.

Eventuelt.

Der er mødepligt til Gildetinget.
Efter gildeting er gildeledelsen vært ved et let traktement.
Med venlig hilsen
f/ gildeledelsen
Jørgen Kiærskou
11.04.2020

1. Gilde
Gildemester Kjeld Berthold Krabsen
8653 8188/2970 8188, kjeld@krabsen.dk
Gildekansler Else Andersen
8652 4652/2943 4970, elseander@mail.dk
Gildeskatmester Inga Bisgaard Staal
8652 2122/2172 0522, ingastaal@turbopost.dk

2. Gilde
Gildemester H.C. Jensen
4053 0275, iljhcj@gmail.com
Gildekansler Jørgen Kiærskou
4010 6520, joergen@kiaerskou.dk
Gildeskatmester Henning Søe
2386 9231, henning@soeehome.dk

www.sctgeorg.dk/1skanderborg

www.sctgeorg.dk/2skanderborg

Programmer, 2020
1. Gilde

2. Gilde

Ti 12. maj
Juni

?? Dist. Gildeting
Planlægn. MUS-løb

Dist.
koord.gr.

Aug.
Ti 25. aug.
To 17. sep.
Lø 3. okt.
Okt.
Ma 26.okt.
Ma 9. nov.
To 12. nov.
On25. nov.
Ti 8. dec.

Bilorienteringsløb
Dist. Arrangement
Gildemøde
MUS-løb
Gildefødselsdag
Fellowship Day
Gildemøde
Distriktsrådsmøde
Fredslyset
Julemøde

Voksenl.
Dist.
1. gruppe
T.h.Gyrd
4. gruppe
T.h.Ka.Bo.
2. gruppe
Dist.
T.h.Ka.Bo.
3. gruppe

ÆRESRULLEN
Fødselsdage
1. Gilde:
Else A.:
75 år
Birthe B.N.: 80 år

TILLYKKE

Tryk:

privatkopi
Fenrisvej 10

Ti 12. maj ?? Dist. Gildeting
On 27. maj Gildeting
Lø/sø 6.-7.juni Udflugt
Aug.
Bilorienteringsløb
To 20. aug. Gildemøde
Ti 25. aug. Dist. Arrangement
Sep.
Spis sammen
Fr
2. okt.
Fødselsdagsgildehal
Lø 3. okt.
MUS-løb
Ma 26.okt.
Fellowship Day
Ma 2. nov.
Gildehal
To 12. nov. Distriktsrådsmøde
On 25. nov. Fredslyset
Sø
6. dec. Juletur/møde

Schandtorp
v/ Nils Jørgen Rasmussen
Fenrisvej 10, Gram
8660 Skanderborg
Mob. tlf.: 2181 2415

Mail: schandtorp@live.dk

Deadline for næste nummer:

20. maj 2020

Dist.
GL
Udf.gr.
Voksenl.
1. gruppe
Dist.
Int.gr.
2. gr+1.G
T.h.Gyrd
T.h.Ka.Bo.
1. gruppe
Dist.
T.h.Ka.Bo
2. gruppe

2020-02
7. april 2020

Til alle DGL og GL
Landsgildeledelsen (LGL) beder alle Distriktsgildeledelser (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

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 henvendelser og beder derfor alle om at spørge blandt
gildebrødrene. Sct. Georg udkommer februar –
maj – august – november.
Kender I nogen, der kan – og vil – påtage sig
posten, hører vi gerne snarest fra jer.

Sct. Georgs Budskab 2020
Budskabet, som i år er skrevet af Anne-Margrete
Jessen (Ami), Flensborg gildet, er udsendt til alle
DGM og GM den 16.3.2020.
Budskabet, som vi normalt læser op under Sct.
Georgs gildehallen, må i år finde andre veje til
gildebrødrene, f.eks. gildeblade, Sct. Georg, lokale
Facebook-sider og ”Sct. Georgs Gilderne –
debatsider” under Facebook.

Vidste du, at:


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.



Beslutninger vedtaget på gildeting er
gældende fra det øjeblik, gildetinget sluttes.
Indsættelser o.l. ved gildehal er et ritual.



Du kan møde andre gildebrødre på
Facebook-siden ”Sct. Georgs Gilderne –
debatforum”. Hvis du ikke er tilknyttet
siden, (dette sker ved invitation fra en anden
gildebror) så skriv en mail til lgk@sctgeorg.dk, så sørger LGK for, at du kommer
med.



Når I på et tidspunkt har holdt jeres gildeting, så husk at aflevere ledelseserklæring
og vedtægter i banken. Dette skal gøres
uanset om der er ændringer eller ej.

.

International Koordinator Birthe Ømark.
Gilderejser
Det er nok lidt småt med gilderejser til udlandet i år.
Men husk at prøve at tænke en gildekontakt ind ét
eller andet sted på de rejser, I planlægger.
Det kan give spændende oplevelser og en anden
indsigt i hverdagslivet i andre lande. Jeres IK har
adgang til den internationale gildenøgle og vil kunne
hjælpe jer med at skabe kontakt.
Der er mere internationalt på side 3.



– spejderidéen for voksne –

Landsgildeledelsen har svaret følgende til Lissi:

Indlæg modtaget fra Lissi Houman, 3.
Haderslev

Landsgildeledelsen har bl.a. ved Distriktsforum i
januar 2020 aftalt med distriktsgildemestrene, at
Sct. Georg, som udkommer 4 gange om året, er
gildernes synlighed udadtil.

"Nedlæg Kongehuset "
Provokerende overskrift!
Ja, men en analogi til gildebevægelsens tanke om at
nedlægge landsgildeledelsen.
Endnu en analogi: Skal vi i gilderne afskaffe gildeledelserne og lade grupperne køre gilderne?
Der vil opstå splid!
Der vil skabes ideologier, selvom vi har vores faste
holdepunkt med gildeloven i baghovedet.
Alt det, der sker på landsplan for øjeblikket, er for
mig trist, jeg kan slet ikke finde punkter som
" at have respekt for det, der har værdi for andre",
"være venlig og forstående over for andre" og
" at gøre sin pligt fremfor at kræve sin ret".

De indlæg der bringes i bladet, skal være forståelige
for personer også udenfor gildernes kreds.
Nyhedsbrevet, som udkommer efter behov, distribueres til alle gildebrødre, og er velegnet til intern
debat.
………………………………………………
Indlæg til debat bedes sendt til landsgildekontoret
eller landsgildeledelsen.

Når et rige er kommet i splid med sig selv, kan det
ikke bestå.
Vi har især nu, i vores " nedgangstid", brug for at
samles om vores værdigrundlag, så vi kan fremstå
som en bevægelse, mange har lyst til at tilslutte sig,
netop fordi vi kan fremstå som en miljøbevægelse,
der har eksisteret i over hundrede år, hvor vi har
taget vare på naturen, taget vare på hinanden og
skabt venskaber globalt.
Den bevægelse Baden Powell startede - ikke en
ideologisk bevægelse, men en bevægelse der
byggede på medmenneskelige vilkår og med en
suveræn etik.

I disse tider bliver der sagt mange kloge ord i tv og
radio, her er nogle få af dem, som er gode at huske
på:
 En af de vigtigste ting er at mærke
fællesskabet – hver for sig


I skal holde i
I skal holde ved
I skal holde ud



Hold ud derinde
Hold igen derude

Jeg er ikke ude på at kritisere distrikterne, for de er
velfungerende på hver deres måde og de er samlingspunkter for gilderne.
Her i Sønderjylland har vi et meget velfungerende
distrikt som står for mange spændende aktiviteter.
Jeg vil også rose Landsgildeledelsen for deres store
arbejde.

Dronning Margrethes fødselsdag

Og når vi nu har 2 så velfungerende grene, er det op
til os at finde enighed gennem gildelov og løfte.

I anledning af Dronningens fødselsdag, vil der fra
Sct. Georgs Gilderne i Danmark blive sendt en
fødselsdagshilsen.

Jeg har en opfordring til LGL om at afskaffe gildemesterstævner og afholde Landsgildeting hvert år,
så vi kan få ryddet op i tingene, dog måske på et lidt
mindre plan end det foregår i dag.
Med kærlig Gildehilsen
Lissi Houman

Påske
Landsgildeledelsen ønsker alle gildebrødre en god
påske – også selvom den nok bliver væsentlig
anderledes i år for os allesammen.

– spejderidéen for voksne –

Sommerlys
Med forbehold for, at Sommerlyset måske ikke kan
bringes ud i 2020 på grund af corona-situationen,
håber vi, at gilderne også i år vil påtage sig at donere et Sommerlys i en velegnet lygte til den lokale
spejdergruppes sommerlejr.
Sommerlysbudskabet kommer fra PR-Udvalget til
de gilder, der tilmelder sig, når vi nærmer os sommeren.
Vi vil også gerne høre fra gilder, der ikke har spejderkontakt, for vi får måske brug for jer til at levere
Sommerlyset til de spejdergrupper, der holder
sommerlejr i Danmark, men langt fra deres lokale
gilde.
Som bilag til dette Nyhedsbrev følger en
’køreplan’, så vi sammen kan få et overblik over
hvilke spejder-grupper, der ønsker at modtage
Sommerlyset – og hvilket gilde der har mulighed
for at levere det.

DIS-mødet
Som bekendt måtte vi aflyse det planlagte DIS-møde
den 14/15 marts på Bygholm.
IU har ikke lavet en ny aftale med hotellet, men har
planer om undtagelsesvis at afholde 2 møder senere
på året. Henholdsvis øst og vest for Storebælt.
Det gør vi, fordi mange DIS’er har glædet sig til at
samles og tale med hinanden om vores område, og
fordi vi i disse usikre tider ikke kan vide, hvilke
forsamlingsregler, der vil gælde senere på året.
Vi ønsker at udnytte denne mulighed for at lave 1dagsmøder, og vi håber, at der er værter, der kan
stille gildehuse til rådighed. Det betyder til gengæld,
at vi vil kunne invitere GIM’er med
Tak for de beretninger, vi har fået fra en række
DIS’er. Det er god viden at bygge på, og de vil blive
samlet, så I kan dele erfaringerne.

PR-Udvalget håber – inden 1. juni 2020 - at høre fra
de gilder, der gerne vil medvirke.
Hvis corona-situationen ikke er afklaret før 1. juni,
vil Sommerlyset blive aflyst i et kommende
Nyhedsbrev.

UDSAT.
Verdenskonferencen i Madrid 2020 er udsat til 2021.
Det nøjagtige tidspunkt offentliggøres senere, men
det forlyder, at det igen bliver i august måned, som
er den måned, hvor hotelpriserne er lavest.
Der vil komme nye oplysninger.

Europakonferencen 2022 eller 2023?
Med udmeldingen om udsættelsen af verdenskonferencen til 2021 er der i øjeblikket usikkerhed om,
hvorvidt de øvrige aktiviteter i den 3-årige cyklus
også påvirkes.
Traditionelt følger ISGF’s konferencer rytmen i
konferencerne i WAGGGS og WOSM. Derfor må vi
afvente afklaring.
Vi er dog så småt i gang med arbejdet og har nedsat
et konferenceudvalg.
Konferenceudvalget ledes af International Koordinator
og er et selvstændigt udvalg under Landsgildeledelsen
og derfor med reference og oplysningspligt til LGL.
En planlægningsgruppe til varetagelse af de kommende opgaver i maskinrummet er ved at være på
plads, og opgaverne fordelt, men vi får brug for
hjerner og talenter på forskellige områder hen ad
vejen såvel i planlægningsfasen som i afviklingsfasen.
Opgaverne er administration/sekretariat, tilmelding,
økonomi, aktiviteter.
Under disse områder bliver brug for praktisk hjælp,
og hvis du har lyst til at blive inddraget hen ad vejen,
må du meget gerne kontakte ik@sct-georg.dk, så
sætter vi dig i vores ’jobbank’ og kontakter dig.

– spejderidéen for voksne –

