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Fælles opgave i at fastholde de gamle spejdere
Overskriften for hovedtemaet i denne 
udgave af Sct. Georg lyder ”Hvor går 
spejderne hen, når de går ud?”  
På et stykke papir er det nemt nok at 
skitsere nogle retningslinjer for, hvor-
dan det kan/bør gøres. Du kan komme 
i gang i Det Danske Spejderkorps som 
3-årig, fortsætte op gennem grenene 
til du ender som seniorspejder, men 
den dag du bliver 25 år, må du fi nde på 
noget. Du kan blive leder, men hvis det 
ikke trækker i dig, eller du efter nogle år 
på en sådan post gerne vil noget andet, 
så kan vejen være Sct. Georgs Gilderne, 
og dér kan du så blive resten af livet.

Sådan var det i et vist omfang tidligere. 
Jeg kender en ældre gildebror, der blev 
optaget, da han var i sidste halvdel af 
tyverne, og det foregik i ”fuldt ornat”, 
som han udtrykker det, dvs. nystrøget 
spejderuniform. Men den tid er ikke 
mere. I praksis mangler tilgang af gam-
le spejdere til gilderne, selvom det går 
endda rigtig godt med tilgang til grup-
perne rundt om i Det Danske Spejder-
korps, må man også dér notere proble-
mer med at skaff e ledere fl ere steder.

Det skal tilføjes, at andre korps som 
KFUM-Spejderne og De grønne pige-
spejdere har ordninger, der gør det 
muligt for ældre medlemmer at fast-
holde noget af spejderlivet. Men det 
kan knibe i DDS, hvor korpsledelsen un-
derstreger, at bevægelsen har fokus på 
børn og unge – ikke på gamle spejdere. 
Så fi nder man alligevel på praktiske løs-
ninger rundt om i grupperne. Det har 
korpsledelsen det ”helt ok” med,  men 
der er ikke ønsker om  at indføre en ny 
gren  som voksenspejder.

Ideer til tættere spejderkontakt
Det må for både DDS og for Sct. Georgs 
Gilderne være centralt at fi nde frem til 
nogle arbejdsmodeller, der kan fasthol-
de de gamle spejdere. Det er et fælles 
problem og dermed også en fælles op-
gave. Som de to spejderchefer udtryk-
ker det i en samtale her i Sct. Georg, er 
risikoen, at de ender med bare at være 
på sidelinjen, ”Det er det reelle tab. Der 
hvor folk stopper, selvom de gerne ville 
være fortsat. Tabet er jo ikke, om de 
vælger det ene frem for det andet.” 

Der er ingen mirakelkur, men i løbet 
af samtalen dukker et par ideer op til, 
hvordan man kunne forestille sig, at 
gildebevægelsen fi k en fastere tilknyt-
ning til/forankring i spejderbevægelsen. 
En af ideerne er, at man måske 
skulle søge optagelse i den tvær-
korpslige forening Spejderne og 
flytte kontoret ud til de andre på 
Holmen. Det sidste har været fremme 
før, men nu er der måske en ny bold i 
luften.

Holmen er som Spejdercenter blevet 
omfattende og knopskyder med nye 
aktiviteter.  DUI – LEG og VIRKE har 
lejet sig ind med sit landskontor, og to 
fl otte falke er fl yttet ind i en stor uden-
dørs voliere. Det er billedkunstneren 
Stefan Blöndals. Han driver ikke jagt 
med dem, men han giver gerne opvis-
ninger på Holmen.

Det må blive et hit i spejderkredse. Hvor 
mange patruljer landet over har ikke i 
tidens løb kaldt sig ved rovfuglenavne 
som Falke, Ørne, Ugler, Glenter osv? Og 
DUI’erne kalder oven i købet deres mø-
desteder rundt om i landet for Falkebo.

Jagt på ny landsgildeledelse
I denne udgave af Sct. Georg bringes 
også årets Sct. Georgs Budskab, og der 
er selvfølgelig nyt om det kommende 
landsgildeting til september – hvis coro-
naen ikke udsætter det. Der skal denne 
gang fi ndes en helt ny landsgildeledel-
se, idet alle tre medlemmer har med-
delt, at de ikke genopstiller. Så dermed 
er en anden slags jagt allerede gået ind, 
jagten på egnede kandidater. Man kan 
næsten i et glimt fra ulvetiden høre sin 
Akela ønske: ”God jagt ulve.”

God læselyst
Benny Aros

Stefan Blöndal med en falk på cykelstyret på vej til træning på Amager Fælled. 
Han har fået bygget en voliere på Holmen.  Foto: Michael Christian Paldan
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Hvor går spejderne hen, når de går ud?
Det går medlemsmæssigt godt for spej-
derbevægelsen. Det Danske Spejder-
korps, der er landets største, melder ud 
på sin hjemmeside, at der i skrivende 
stund er 35.872 børn, unge og voksne 
som medlemmer fordelt på 407 grupper 
over hele landet.  Korpset oplyser sam-
tidig, at dem, der er fl est af, er 9 år. Det 
betyder, at de er mini-spejdere.

DDS tager imod børnene allerede, når 
de er kun 3 år gamle og typisk går i bør-
nehave. Den arbejdsgren hedder fami-
liespejd og tegner sig for en pæn del 
af korpsets fremgang. Men det smitter 
selvfølgelig af op gennem rækkerne, så 
der også bliver lidt fl ere store spejdere. 
Sidste trin på stigen hedder senior eller 
klanspejdere, men når man fylder 25 år, 
er det slut. Som reglerne er i dag, må 
man i princippet forlade korpset, med-
mindre man er parat til at påtage sig en 
ledergerning. En ordning, der kan fore-
komme fi rkantet for de spejdere, der 
gerne vil fortsætte samværet rundt om 
i grupperne uden nødvendigvis at stå 
med ansvaret for børnene en gang om 
ugen.

Vilje til åben dialog
Men det viser sig også, at reglerne i 
praksis kan bøjes lokalt, når der er be-
hov for det, og et spørgsmål er, om DDS 
er på vej til at skabe en særlig gren, 
voksenspejd, for dem, der vil fortsætte. 
Jeg har sat de to spejderchefer Kristine 
Clemmensen-Rotne og Mathias Lys-
holm Faaborg stævne på Spejdercenter 
Holmen til en samtale om muligheder-
ne. Det vender vi tilbage til, for spørgs-
målet er ikke så enkelt, som det lyder, 
og svarene kan derfor heller ikke blive 
så konkrete. Men afgørende er, at der 
ved begge spejderchefer er en klar vilje 
til at at gå i gang med en åben dialog, og 
derfor skal deres udsagn i det følgende 
mere tages som ideer end som DDS-
politik.  

Som Kristine lyrisk udtrykker det, så har 
”vi ikke nogen holdninger, der ligesom 
er mejslet i sten på det her område. Det 
er et område, der ikke har fået så me-
gen kærlighed, og det kunne nok træn-
ge til, at vi kikker på det.” Hun tilføjer, 
at man fra korpsets side vil være meget 
fl eksible for at fi nde gode løsninger for 
de gamle spejdere, der er i situationen, 
for de lokale grupper, for divisionerne 

og hvem, der ellers måtte have en inte-
resse i det, herunder Sct. Georgs Gilder-
ne, der i sin tid blev oprettet som den 
”gren”, man kunne gå over i.

Børn og unge – 
kernen i arbejdet

Mathias påpeger to forhold. For det 
første er der allerede og har altid været 
masser af muligheder for at engagere 
sig som voksen. Man kan være med 
til at arrangere løb, hjælpe til i en lejr, 
man kan hjælpe til i et spejdercenter i 
DDS eller på tværs af korpsene, man 
kan engagere sig internationalt osv. 
”Der er rigtig mange steder, hvor man 
kan gøre sig gældende og komme i spil, 
men vi er måske ikke særlig gode til at 
gøre opmærksom på det”,  siger han. 
Og for det andet skal man fastholde, at 
spejderarbejdet er til for børnene og de 
unge. ”Det er jo det, vi er her for først 
og fremmest. Det er virkelig kernen i 
vores arbejde.”

Men han erkender, at der er en gruppe 
på over de 25 år, der også gerne vil have 
spejderoplevelser og aktiviteter for sig 
selv - ”og det er helt ok” – selvom han  
kan være lidt bekymret for en mulig 
udvikling, hvor de lokale ledere skulle 
fi nde på at sige ”Nu har vi ikke lyst til at 
gøre noget med børnene. Nu mødes vi 
bare selv og går ture. Det er måske et 

lidt langt ude eksempel, men kan man 
så kalde sig spejder, eller er der en for-
pligtelse til at gøre noget for andre, hvis 
man er spejder? Lige præcis her har 
Sct. Georgs Gilderne en ret god mulig-
hed for at sige: Vi er den platform, man 
melder sig ind i, når man ikke ønsker at 
være leder, men gerne vil have en fast 
forbindelse til spejderbevægelsen alli-
gevel”, lyder det.

Måske højere aldersgrænse
Men i og med at gilderne mange steder 
ikke er en realistisk mulighed, er hans 
umiddelbare konklusion, at korpset må 
blive bedre til at fastholde de ældre, og 
”så tror jeg, man skal slå en streg et sted 
højere oppe, f.eks. ved de 50.”

En for lav aldersgrænse kan betyde, at 
”vi mister en del, fordi de ikke går ind 
i f.eks. Sct. Georgs Gilderne. De ender 
med bare at være på sidelinjen”, mener 
Kristine, og Mathias supplerer: ”Det er 
det reelle tab. Der hvor folk stopper, 
selvom de gerne ville være fortsat. Ta-
bet er jo ikke, om de vælger det ene 
frem for det andet.” 

Korpscheferne ved, at der fi ndes man-
ge kreative løsninger rundt om i grup-
perne, hvor man accepterer lidt ældre 
spejdere i de lokale klaner eller ligefrem 
danner old-boys-klaner.

De to spejderchefer for Det Danske Spejderkorps Kristine Clemmensen-Rotne og Mathias Lys-
holm Faaborg foran administrationsbygningen på Spejdercentret Holmen. Begge er meget 
åbne for en dialog om forholdet mellem spejderne og gilderne. Måske skulle gilderne ligefrem 
undersøge mulighederne for at blive medlem af Spejderne?



5

”Vi har jo meget lidt at skulle have sagt 
over, hvordan de enkelte grupper or-
ganiserer sig, så hvis der er en gruppe, 
der har lyst til at lave en voksengren, så 
gør de nok det. Det tror jeg ikke, vi skal 
blande os i”, siger Mathias.

Ikke voksenspejd –
men gerne lokale grupper

Kristine tilføjer, at det ikke skal ses 
som udtryk for, at man har ønsker om 
at etablere en voksenspejdgren, hvor 
der skal laves programstof fra korpsets 
side, men hun vil have det godt med, at 
der kan opstå lokale grupper, der laver 
lidt arrangementer for sig selv og for 
hinanden  og så i øvrigt bruger resten af 
tiden til at hjælpe lokalt i gruppen eller 
divisionen.

”Men i tilknytning til korpset?”

”Yes, absolut som medlem af korpset. 
Det skal man kunne blive ved med”, 
mener hun.

DDS har endnu en mulighed for at til-
byde medlemskab, fra man er fyldt 25 
år og i princippet på livstid. Man kan bli-
ve MUK-medlem – det der indtil nu har 
heddet SMUK med S’et i betydningen 
Særligt. Forkortelsen står nu for Med-
lem Under Korpset. De hører til under 
korpset, men fi ndes i hele landet. Der er 
ingen tradition for, at disse MUK-med-
lemmer mødes, eller som gruppe påta-
ger sig en spejderfunktion. Man får sine 
medlemsblade og er medlem af DDS. 
Det er det. Korpsledelsen fremlægger 
på et korpsrådsmøde til november et 
forslag til nye vedtægter, hvorefter man 
som medlem af MUK også bliver med-
lem af en gruppe – i praksis på Holmen. 
Men der er ingen planer om at skabe 
landsdækkende aktiviteter for MUK, og 
hvis man lokalt går ind i en gruppe, skal 
det i princippet igen være som leder el-
ler i bestyrelsen. MUK er kun tænkt som 
en ”fl eksibilitetsordning”, og ikke som 
et netværk, der skal lave noget på tværs 
af landet, pointeres det.

Gilderne med i spejder-
bevægelsen?

Hvor kommer Sct. Georgs Gilderne så 
ind i billedet? Mathias stiller et mod-
spørgsmål: ”Tænker man,  at Sct. Ge-
orgs Gilderne fortsat skal være en 
selvstændig organisation, der dækker 
medlemmer på tværs af korpsene, eller 
måske en gren man har indenfor korp-

sene, eller hvad er det for en konstruk-
tion man forestiller sig?”

Spørgsmålet får lov at hænge i luften 
uden svar, men det giver anledning til 
nogle ideer til, hvordan man eventuelt 
kan komme videre med en fastere til-
knytning til spejderbevægelsen. Mathi-
as understreger, at man ikke har noget 
ønske om, at ”suge medlemmer ud af 
Sct. Georgs Gilderne, altså konkurrere  
med organisationen”.  Han føler sig be-
rørt af, at gilderne er i en kritisk fase og 
tænker ”at det må vi ligesom gøre no-
get ved, for der må da være kandidater 
nok.”

Spejdercheferne er med på – hvis Sct. 
Georgs Gilderne vil – at det kunne være 
en ide at af-
søge en mu-
lighed for, at 
gilderne kunne 
gå med i For-
eningen Spej-
derne. Det er 
en fælles pa-
raplyorganisa-
tion for de 5 
spejderkorps, 
der bl.a. står 
for de store 
fælles lejre, 
men også er i 
gang med an-
dre fælles ak-
tiviteter. Ide- 
en er ny og 
har ikke været 
lagt på bordet 
nogen steder, 
men Spejder-ne holder til på Holmen, 
og Kristine er formand. En ide om at 
Sct. Georgs Gilderne måske også kunne 
indgå i et kontorfællesskab på Holmen 
modtages positivt. Den dialog vil man 
gerne ind i, hvis der er interesse for det 
i gilderne.

Et andet spørgsmål er, om man lokalt i 
de store spejdergrupper kunne knytte 
et Sct. Georgs Gilde direkte til gruppen.

De understreger begge, at de er på-
passelige med at sige, at her har vi løs-
ningen, men synes, at man skal tage 
diskussionen om, hvordan forholdet 
mellem gilderne og spejderne skal være 
fremover for at fi nde ud af, hvad der er 
den rigtige vej.

”Men jeg er lidt bekymret for at sidde 
og sige det ene eller det andet, for så er 
der måske nogen, der hører, at vi enten 

vil konkurrere med gilderne eller over-
tage dem”, siger Mathias, og Kristine er 
på samme linje:  ”Vi skal nok ikke udtale 
os for skråsikkert om, at det skal være 
sådan her, så gør vi bare det, og så er 
den klaret.”

De kender begge Sct. Georgs Gilderne – 
i forskelligt omfang. Mathias har været 
spejder i en mindre gruppe i Aarhus, 1. 
Risskov Drenge, hvor der kun var 50 – 
60 spejdere, og han husker ikke Sct. Ge-
orgs Gilderne, som specielt synlige eller 
aktive. ”Det kan jo være et spørgsmål 
om, at der ikke var mange aktiviteter i 
divisionen”. Han fl yttede til København 
i starten af 20’erne og hjalp til i en lokal 
gruppe i Birkerød som hjælpeleder, ind-
til han måtte sige fra på grund at arbej-
det. I dag er han MUK-medlem.

Kristine er vokset op som spejder i 
Præstø, hvor man var fælles om en 
tværkorpslig hytte, og der mødte man 
også gildemedlemmer ved forskellig 
lejlighed, og man begyndte at kende 
dem i bybilledet. ”Som lille spejder var 
det faktisk vældig hyggeligt, at vi havde 
Sct. Georgs Gilderne så tæt tilknyttet”, 
siger hun. I dag er hun aktiv i Egemose 
Spejdercenter, men når hun har lagt 
det og posten som spejderchef bag sig, 
synes hun egentlig, at det kunne være 
en sjov ide at fi nde på et eller andet for-
nuftigt at lave sammen med spejder-
kammerater, man har haft i mange år. 
”Så jeg kunne godt se en ide i, at man 
lavede et lille spejdergilde i Sct. Georgs 
Gilderne, der måske var koblet på en 
gruppe eller en division”, tilføjer hun.

Indgangen til Holmen – et spejdercenter, der rummer mange aktiviteter
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Holmen knopskyder med ny spejder-
gruppe, DUI, falke og billedkunst

Spejdercenter Holmen på Arsenalvej i København er oprindeligt et Spejdercenter Holmen på Arsenalvej i København er oprindeligt et 
gammelt militært anlæg, der tidligere blev brugt af Søværnet både gammelt militært anlæg, der tidligere blev brugt af Søværnet både 
som laboratorium, hvor der blev forsket i krudt og kugler, og som lager.som laboratorium, hvor der blev forsket i krudt og kugler, og som lager.
Men så blev det købt af Det Danske 
Spejderkorps, der fl yttede ind i 1998 
og gjorde det til korpsets hovedcenter. 
I 2008 fl yttede De grønne pigespejdere 
ind, og siden er fl ere knopskydninger 
kommet til. For det første er Holmen 
også blevet udviklet som et center med 
kursus- og overnatningsfaciliteter, der 
er et lejrområde med  plads til 100 per-
soner, et shelter, en stor bålplads osv. 
Tilbuddet henvender sig bredere ud 
end til spejdere og friluftsfolk. Man an-
noncerer med, at Holmen kan bruges til 
teambuilding, personalekurser, leder-
seminarer, lejrskoler, familiefester – el-
ler som en slags hotel til overnatning for 
enkeltpersoner eller små grupper.

Holmen er også det administrative cen-
ter for den tværkorpslige organisation, 
Spejderne, der bl.a. varetager Spejder-
nes Lejr, som dermed også planlægges 
på Holmen. Dertil kommer administra-
tionen af Ungdomsøen, det tidligere 
Middelgrundsfortet, der oprindelig 
skulle være Spejdernes Ø, men fi k ud-
videt konceptet til at omfatte alle børn 
og unge.

Tre nye knopskud
Og der er fl ere nye knopskud. Der er 
opstået en ny DDS-gruppe, Spejderne 
på Holmen. På sin hjemmeside melder 
den ud, at friluftslivet er meget vigtigt, 
og at man bruger naturen som lege-
plads og ramme for spændende aktivi-
teter. ”Vi bor tæt på skov og vand, og vi 
er altid udenfor”. Gruppen har indtil nu 
grenene familiespejd fra man er 3 år og 
op til og med juniorspejdere, børn fra 
4. og 5. klassetrin. Det er gået så godt 
med tilslutningen, at alle pladser på alle 
grenene er optaget, og der er oprettet 
ventelister.

Et andet knopskud er billedkunst. Ste-
fan Löndal har indrettet sig med atelier 
i en af de gamle bygninger, der med 
billederne på væggene næsten får ka-

rakter af et stykke middelalder. Og i 
gårdhaven har Stefan bygget en voliere 
til sine to falke, det kan der læses mere 
om på bagsiden.

DUI – ældre end spejderne
Et tredje knopskud er børne- og ung-
domsorganisationen, DUI-LEG og VIR-
KE, der er fl yttet ind, hvor Spejdermu-
seet Holmen tidligere holdt til. Museet 
er pakket i kasser, og der arbejdes på at 
fi nde en alternativ løsning et andet sted 
i byen, men der er ikke noget konkret i 
skrivende stund.

DUI har en historie, der går længere 
bagud end spejdernes. Organisationen 
opstod i 1905 som et alternativ til FDF. 
Initiativtager var den 18-årige Louis Flo-
rin. Han havde været fører i FDF, hvis ar-
bejde han havde sympati for, men han 
var ivrig socialist og derfor modstander 
af FDF’s tilknytning til kirken og ifølge 
DUI’s egen historieskrivning uenig i det 
”militaristiske præg, som FDF søgte at 
bibringe drengene”. Han fi k arbejderle-
deren og politikeren A. C. Meyer med på 
ideen, i november 1905 var man i gang. 
Programmet blev en slags FDF med 
marchture, hornorkester og diverse 
idrætsaktiviteter.

I 1920’erne indførte man lejrsport ef-
ter spejderbevægelsens model. I slut-
ningen af 20’erne kom man med i et 
internationalt samarbejde med andre 
socialistiske børne- og ungdomsorga-
nisationer med tilknytning til arbejder-
bevægelsen. Det blev til International 
Falcon Movement. Desuden indgik man 
i et snævert samarbejde med DSU, Dan-
marks Socialdemokratiske Ungdom. I 
dag opfattes DUI stadig som en social-
demokratisk børne- og ungdomsbevæ-
gelse, og man fornægter på ingen måde 
sin historie. I foreningens formålspara-
graf står bl.a., at ”DUI - LEG og VIRKE 
er en selvstændig idébetonet børne- og 
ungdomsorganisation, der på arbej-
derbevægelsens demokratiske, sociali-
stiske idégrundlag har til formål: – at 
organisere fritidsaktiviteter for børn, 
unge, familier og andre voksne overalt 
i landet….”. På hjemmesiden udvides 
det til, at ”Vi skaber fritid med mening 
og indhold for hele familien…”

DUI’er hele livet
Det betyder ifølge formanden Ann Ur-
brand, at man kan være med i DUI hele 
livet, og hun tilføjer, at ældste medlem 
lige nu er 101 år. Men der er ingen am-

Stefan Blöndals atelier i de historiske bygninger. Det store portrætbillede er Beethoven og til 
højre for ham et selvportræt af kunstneren.
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bition om at blive en del af spejderbe-
vægelsen. Set fra hendes stol er udfl yt-
ningen til Holmen en videreførsel af den 
kontakt, man har haft gennem mange 
år bl.a. i Samrådet. Det er snarere så-
dan, at ”de fl este spejdere ikke ser os 
som en del af dem”, men hun ved også, 
at der mange steder lokalt samarbejdes 
med spejderne.

En lille historisk tilføjelse. Den første 
spejderchef i Det Danske Spejderkorps, 
ritmester Cay Lembcke nåede i sine sid-
ste år på posten at blive upopulær i sto-
re dele af spejderbevægelsen. Der var 
fl ere grunde, også politiske, men en af 
dem var at han i 1922 tog initiativ  til et 
samarbejde med DUI.  I følge en special-
opgave af Per Biensø, ”Cay Lembcke, 
Spejdersport og fascisme, 1910-1923”, 
har sagen for Lembcke også været at 

DUI har også større lejre på programmet, men tilrettelagt mere med henblik på familierne.

Ann Urbrand – formand for DUI

hjælpe til med at løse fritidsproblemet 
i København. Der var i følge Biensø 
60.000 drenge i København, hvoraf ikke 
engang 10.000 blev nået af de forskel-
lige drengeorganisationer.  Lembckes 
initiativ øgede mistilliden til ham, og få 
år efter blev han presset ud som spej-
derchef. 

Den historie gentager sig ikke. Dagens 
to spejderchefer har det ”rigtig fi nt” 
med, at DUI er rykket ind. ”DUI har in-
gen ambition om at være spejdere, og 
vi har ingen ambition om at gå DUI’s 
vej i politik, idræt eller familieoriente-
ring. Så vi ser dem ikke som konkurren-
ter” , siger Mathias Lysholm Faaborg og 
tilføjer, at man kun kan mene godt om 
et formål om, at arbejderfamilier og de-
res børn skal ud i naturen.

Gammelpatruljen i Hørning
Det er ikke den traditionelle kaff e og 
kage, der kommer på bordet. Den står 
i stedet på bål og snobrød i bålhytten. 
Den ene af værterne har taget en stor 
klump dej med i en spand og fi nder 
nogle a  arkede pinde frem. Resten fi n-
der man selv ud af. Det er trods alt en 
spejderpatrulje, omend de tre spejdere, 
jeg besøger, indrømmer, at de nok lige 
har passeret korpsets offi  cielle grænse 
på 25 år for aktive spejdere en anelse. 
Faktisk er to af dem blevet 74 år og yng-
stemanden i selskabet har rundet de 65.

Men spejdere er de, ikke bare af sind 
men også i praksis, medlemmer af Hør-
ning Gruppe – midtvejs mellem Aarhus 
og Skanderborg - og dermed medlem-
mer af Det Danske Spejderkorps i en 
gren, de har navngivet Gammelpatrul-
jen. På gruppens hjemmeside karak-
teriserer de sig selv på følgende vis: 
”Gammelpatruljen er for ‘gamle’ spej-
dere, som ikke er gamle! Men alligevel 
for gamle til at være klanmedlem, fær-
dig med ledergerningen – men absolut 
ikke færdig med spejderlivet.” Der skil-

tes med en nedre aldersgrænse på 35 år, 
men så kan man også blive ved til de 99 
år.

Mødtes som spejder-
forældre

Gammelpatruljen tæller i dag 11 med-
lemmer. Dagens ‘benjamin’ er Eddie 
Lund-Jensen, de to andre er John Frentz 
og Helge Vestergaard.  Ingen af dem 
har været aktive spejdere som børn, 
men mødte hinanden i Hørning gen-
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nem egne børn, det førte til, at de har 
påtaget sig forskellige lederroller og gi-
vet mange hænder med i gruppen, når 
noget skulle gøres. 

Hørning er en større gruppe med om-
kring 130 medlemmer. De yngste er 
med i familiespejd, hvor børnene kan 
starte som 4-årige, hvis de tager mor el-
ler far med, og Gammelpatruljen topper 
alderspyramiden. Den daterer sin histo-
rie tilbage til 1998. Den daværende sty-
relsesformand fremlagde to visioner på 
et grupperådsmøde. Han fandt, at der 
burde laves loppemarkeder på samme 
vis, som FDF i Hørning havde haft i fl e-
re år, og han foreslog oprettelse af en 
hjælpegruppe.

7-8 spejderforældre aftalte at mødes, 
og så var Gammelpatruljen etableret.

Strukturelt har det gennem årene kørt 
som en slags voksen-klan, hvor alle i pa-
truljen har en del af ansvaret  for, at mø-
derne bliver holdt, turene tilrettelagt 
og projekter gennemført. Der er møde 
typisk en aften om måneden, men der-
til kommer udfl ugter. Et hurtigt blik på 
årsskemaet viser, at det er centralt for 
medlemmerne, at man kan samles om 
noget spejderagtigt. Overskud fra lop-
pemarkederne har betydet, at gruppen 
har bygget egen hytte og derudover 
fået nogle kanoer, og det benytter de 
‘gamle’ sig også af. Man  har arbejdet 
i horn, med knob og splejsning, gået 
traveture og taget på hytteture. Man 
har også kastet sig over pionerarbejde 
og bl.a. bygget en bro over et vandløb 
på spejderområdet. Endelig er gruppen 

glad for det kulinariske, og Faste-froko-
sten i slutningen af februar er en årlig 
tradition, der altid indledes med kom-
pasløb – i mørke forstås.

Flere af patruljens medlemmer er også 
med på et onsdagshold, en gruppe af 
tidligere loppemarkedsaktive, der mø-
des om tirsdagen ved spejderhytten  for 
at hjælpe til med praktisk arbejde på 
hytten og i området.

Socialt fællesskab og
spejderi

Med årene spiller det sociale fælles-
skab nok en afgørende rolle, men det 
skal også lugte af spejderi. Patrulje-
medlemmerne understreger, at den 
faste tilknytning til en gruppe og det 
at bruge spejdergrunden og hytten er 
helt afgørende for dem, og det kunne 
Sct. Georgs Gilderne lære noget af, me-
ner man. Man har et godt forhold til og 
samarbejde med gilderne, men der fal-
der en bemærkning om, at man ikke har 
megen lyst til at sidde til møde inden-
dørs i varmen, hvis den tid der går med 
det, i stedet kunne være brugt udenfor.

Nyt medlem fra gilderne
Derfor har der heller ikke været nogen 
interesse for eller brug for at søge op-
tagelse i et af de to nærliggende gilder 
i Skanderborg. Kun John trækker lidt på 
det og tilføjer, at han kunne overveje 
det, hvis ikke Gammelpatruljen eksiste-
rede.

I stedet har den fået et nyt medlem 
fra gilderne, Henning Søe der kommer 
fra 2. Skanderborg, hvor han er skat-
mester. Henning fortæller i en mail, at 
siden han blev optaget som gildebror 
er medlemstallet dalet fra over 30 til 
de nuværende 16 medlemmer, og han 
er stadig det nyeste medlem. Som al-
derssammensætningen er nu, må man 
også konstatere, at der kun er ca. 10 
aktive gildebrødre.

”Vi har jo længe talt om at få nye 
medlemmer, men jeg er bange for, 
det skulle være sket for længe siden, 
og jeg mener ikke, vi kan tilbyde ret 
meget til eventuelle nye  medlemmer,  
medmindre der kommer en hel flok, 
som kan tage over”, mener Søe.

Da han bor privat i Hørning og kendte  
nogle af de gamle i Gammelpatruljen, 
hvor der er lidt mere ‘spejderi’ end det, 
der kan lade sig gøre i gildet, meldte 
han sig ind.

”Vi har talt om en eventuel optagelse 
i gildet, men det er der ikke stemning 
for, da de føler sig mere tilhørende 
gruppen og hjælper med praktiske op-
gaver der,” påpeger han, men tilføjer, 
at han ikke med sit skridt opgiver gil-
dearbejdet. Det er simpelthen for at 
få lidt spejderliv sammen med gamle 
venner.

Skal skabes lokalt og
vokse nedefra

Mon Hørning kunne bruges som ‘rolle-
model’ for, hvordan man kunne bygge 
voksenspejd op i andre grupper under 
Det Danske Spejderkorps. De tre med-
lemmer af Gammelpatruljen overvejer 
ikke længe, det bliver til et nej og et 
måske. Nej’et skyldes ganske enkelt, 
at et spejderarbejde som deres for det 
første kræver et tæt fællesskab, der 
endda kan være svært at komme ind 
i, fordi så meget kører på fælles ople-
velser, og for det andet er det en kon-
struktion, der må og skal skabes lokalt 
og vokse op nedefra. Det nytter ikke 
at komme ovenfra med færdige for-
skrifter, mener man. 

Der har også i Hørning Gruppe været 
tiltag til at starte voksenspejd blandt 
forældre og andre interesserede, no-
get som med tiden måske kunne ud-
vikle sig til endnu en ’gammelpatrulje’ 
– på egne betingelser. 

Gammelpatruljen tager ofte på udfl ugter. Her præsenterer nogle af medlemmerne – iført deres 
karakteristiske ble-tørklæder – sig ved et maj-gåtur til Vestermølle.
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Snobrødene er efterhånden ikke bare 
blevet bagt, de er også spist. På falde-
rebet viser man stolt sin patruljestander 
frem, en gammel spejder med fi pskæg 
pryder standerdugen, vi skal også have 

en runde om deres særprægede tørklæ-
der. De ligner det, de er. Gamle bleer 
der er blevet indfarvet.

Det har været en praktisk løsning i sin 
tid, og er ikke tænkt som et symbol på 

Gammelpatruljen holder fast ved gamle spejderdyder. Man har gjort noget ud af dagbøgerne siden starten og har også lavet sin egen patrulje-
stander. Det fremgår ikke helt, hvem der har stået model, men fi pskægget er ægte nok.

evig ungdom. Til spørgsmålet om at 
have en ble om halsen, lyder forklarin-
gen nærmest logisk: -”Fordi vi er blevet 
så gamle, at vi ikke kan huske, hvor 
bleen skal sidde.” 

Et godt bofællesskab i Hadsten
Der er forskel på tørklædets farver og uniformen – og unægtelig også Der er forskel på tørklædets farver og uniformen – og unægtelig også 
tallene på dåbsattesterne. Men ikke på ånden. Man bor ikke dør om dør, tallene på dåbsattesterne. Men ikke på ånden. Man bor ikke dør om dør, 
Sct. Georgs Gildet i Hadsten og HadstenSpejderne. Man bor sammen i Sct. Georgs Gildet i Hadsten og HadstenSpejderne. Man bor sammen i 
samme hus, og udover en række fælles aktiviteter giver det også gild-samme hus, og udover en række fælles aktiviteter giver det også gild-
ets medlemmer en følelse af  fortsat at være en del af af det fælles ets medlemmer en følelse af  fortsat at være en del af af det fælles 
spejderliv, de fl este er rundet af.spejderliv, de fl este er rundet af.
Og det er en gevinst for begge parter. 
Det er de meget enige om, gruppele-
deren for spejderne Vibeke Ludvigsen 
og gildemesteren Kirsten Andersen, 
som jeg har sat stævne i hytten. Bofæl-
lesskabet går lige så langt tilbage, som 
spejderhytten har eksisteret. Hadsten-
gildet blev oprettet i 1966, og de første 
10 år holdt man til på Centralhotellet, 
men da DDS-spejderne byggede hytten 
på Ellemosevej, rykkede man derud. 
Den første gildehal fandt sted i novem-
ber 1976 kun 3 dage efter indvielsen.

Gildehal i en rundkreds
De har været holdt der siden. Det går 
lige netop,  selvom gildet er på 30 med-
lemmer, og man har indført en ny skik. 
I stedet for at bruge et højsæde sætter 

man sig i en rundkreds om-
kring levende lys, og ”højsæ-
det” er simpelthen en del af 
rundkredsen. Kirsten under-
streger, at man har de regali-
er, der skal til, og man bruger 
de ritualer, der nu en gang er. 
Men mødeformen giver fæl-
lesskab, og man vil gerne give 
gildehallen lidt samme karak-
ter som at sidde omkring et 
lejrbål. 

”Vi er i hvert fald mere spej-
dere, end vi er logemedlem-
mer”, tilføjer hun. Der har 
været debat om det i gildet. 
For nogle medlemmer har 
det været grænseoverskri-
dende, og de syntes, det tog 

Sådan ser det ud, når Hadsten-gildet gør klar til gildehal. 
Man ønsker at give gildehallen karakter af et lejrbål.



10

noget af det højtidelige fra gildehallen. 
”Det synes jeg ikke. Tværtimod appelle-
rer det mere til mig, måske fordi jeg har 
spejderblod i årerne”, mener Kirsten, 
der har en baggrund som spejderleder i 
Hadsten. ”Jeg føler, at jeg har det med 
mig, og at det er derfor, jeg er her.”

Vibeke tilføjer, at nogle af hendes spej-
dere deltog i en gildehal i forbindelse 
med, at have modtaget støtte fra Sct. 
Georgs Gildet. De havde syntes, det 
var meget højtideligt. ”Det at sidde i 
en rundkreds understreger, at vi alle er 
lige. Det er man jo ikke, hvis man sidder 
på en række”, siger hun.

Løb, Lucia og fest
Det tætte fysiske fællesskab betyder 
også, at spejdere og gildemedlemmer 
kender hinanden, måske en af grundene 
til, at der er et godt fællesskab om for-
skellige arrangementer. Hvert år i april, 
når der ikke er coronaproblemer, aran-
gerer gildet et Sct. Georgs løb for de 
6-10 årige spejdere – både grønne og 
blå – fra Hadsten, Søften og Hinnerup.  
Der deltager omkring 100-120 spejdere 
og tilbagemeldingerne lyder, at de sy-
nes, det er hyggeligt med et sådan lidt 
gammeldags løb.

Blandt andre aktiviteter må nævnes, at 
man er fælles om et Lucia-optog på ple-
jehjemmet. Gildet står for arrangemen-

tet og sørger for æbleskiver, slik, gaver 
m.m., men det er tropsspejderne, der 
går Lucia – også drengene. 

Gennem mange år har man som regel 
i november holdt en stor spejderfest 
på Hadsten skole, hvor der er spejder-
underholdning, lotteri og dans. Gildet 
klarer maden til festen, der samler over 
300 deltagere. Samtidig kan man vise 
fl aget og fortælle spejderne og deres 
forældre lidt om, hvad og hvem Sct. 
Georgs Gildet er. Kirsten tilføjer, at det 
er en rigtig god aktivitet for gildet, fordi 
mange medlemmer her kan yde noget 
alt efter, hvad de nu kan.

Kniber med rekruttering
På begge sider af bordet mærker man 
rekrutteringsproblemer. Det kniber for 
Sct. Georgs Gildet at få nye medlem-
mer, og DDS-gruppen kan have svært at 
ved at få egnede ledere. Det er en stor 
gruppe med ca. 140 spejdere og 30 le-
dere, men man kunne godt bruge et par 
stykker fl ere.

 Kirsten vil være åben for på ny at at prø-
ve med et særligt spejdergilde. ”Vi ville 
sige til dem, at de skal være så hjerte-
ligt velkomne og kunne foretage sig de 
ting, man  gerne vil, men i vores regi, og 
så stille op i gildet, når der skal bruges 
folk.”

Vibeke kunne godt forestille sig, at 
korpset åbner mulighed for, at man 
kan fortsætte som aktiv spejder i grup-
pen også efter det fyldte 25. år. ”Vi har 
tit talt om, at det kunne være fi nt, hvis 
man kunne have nogle gamle spejdere 
at trække på til at lave et løb eller noget 
andet. Nogle der kunne påtage sig en-
kelte opgaver, men som ikke samtidig 
blev a  rævet en hel masse andet.”

Hun ser ikke noget modsætningsfor-
hold til gilderne, fordi der vil være tale 
om, at man henvender sig til en helt an-
den og yngre aldersgruppe.

Kirsten er ikke helt enig. ”Jamen så bli-
ver det jo organiseret, så vi lige så stille 
dør ud. Det tror jeg, for hvor skulle vi så 
få  folk fra?”, spørger hun.

Gildemester Kirsten Andersen og gruppeleder Vibeke Ludvigsen ved siden af det træ, gildet fi k 
i jubilæumsgave, og som er plantet på spejdernes grund.

Lucia-optoget på plejehjemmet er en fælles spejder-gilde-aktivitet. Alle de store spejdere er 
med i optoget – også drengene tager ivrigt del i arrangementet.
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Solidt plantet fællesskab
De mener begge, at forklaringen på re-
krutteringsproblemet er en ændring i 
holdningen hos mange mennesker. Det 
er ikke længere sådan, at man melder 
sig ind i en forening for at gøre stykke 
arbejde.

Vibeke: ”Nej, det handler om, hvad får 
jeg ud af det. Det er ikke det med at give 
til fællesskabet som før i tiden. Vi kan 
måske nok få nogen til at komme og 
hjælpe en gang imellem, men det der 
med at give sig fuldt ud, at fi nde tovhol-
derne, de rigtige ledere, det er svært.”

Kirsten: ”Da jeg var leder i sin tid, fi k 
jeg det hele hundrede fold igen i kam-
meratskab, samvær og oplevelser. Folk 
skal forstå, at det ikke bare er et off er at 
yde noget – det giver så meget tilbage.”

Vibeke: ”Det er nok bare tiden, at fami-
lierne har så travlt.”

Kirsten: ”Det synes jeg jo også, vi andre 
havde. Vi gjorde det bare alligevel.”

Fællesskabet mellem HadstenSpejder-
ne og Hadsten-gildet er solidt plantet – 
i bogstaveligste forstand. Da gildet fej-
rede 50 års jubilæum i september 2016, 
var en af gaverne et træ, der er plantet 
på spejdergrunden. Det har livskraften 
i sig.

Der er tæt kontakt mellem Sct. Georgs Gildet og HadstenSpejderne. Her sidder gildemester 
Kirsten Andersen og gruppeleder Vibeke Ludvigsen sammen med Kirstens ægtefælle Sten Bo 
Andersen. Han er distriktsgildemester i Østjysk Distriktsgilde og har også sin faste gang i spej-
derhytten.

Grønne spejdere hele livet
De to grønne spejderkorps, KFUM-Spejderne og De grønne pigespe-De to grønne spejderkorps, KFUM-Spejderne og De grønne pigespe-
jdere, har ingen regler om, at man kan være for gammel til at være jdere, har ingen regler om, at man kan være for gammel til at være 
spej der. Her kan man uden videre fortsætte som aktivt medlem så spej der. Her kan man uden videre fortsætte som aktivt medlem så 
længe man vil under lidt forskellige former, og begge steder tilbydes længe man vil under lidt forskellige former, og begge steder tilbydes 
også muligt medlemskab af en voksengruppe.også muligt medlemskab af en voksengruppe.

KFUM-Spejdernes
voksenarbejde

Hos KFUM-Spejderne kan man som i 
DDS starte som en del af familiespejd, 
der tager imod børn op til 5 år, og så 
fortsætter man op igennem grenene, til 
man bliver 17 år, oplyser Tobias Simon-
sen, der som næstformand er en del af 
korpsets formandskab. Herefter kan 
man kan man være rover, til man bliver 
99, hvis man har lyst.

Som rover kan man udføre en lederger-
ning eller være med i en klan. Man er 
derfor, understreger Tobias, meget vel-

kommen til at være medlem af KFUM-
Spejderne, selvom man er voksen og 
ikke udfører en ledergerning, og det er 
der faktisk en del, der benytter sig af. 

Man kan også simpelthen fortsætte 
som direkte medlem under korpset, 
og der er et tilbud om at komme med 
i ”Korpsets Voksenarbejde”, en lands-
dækkende gruppe hvor hovedformålet 
er, at tilbyde medlemmer, der oftest 
ikke er engageret i dagligt spejderarbej-
de, at mødes med ligesindede. Gruppen 
holder hvert år et træf på Houens Odde, 
der dog i år måtte afl yses på grund af 
corona-situationen.

Medlem af formandsskabet i KFUM-Spej-
derne Tobias Simonsen har sin daglige gang 
på Spejdercenter Holmen. Han er også ansat 
i DUI-Leg og Virke som udviklingskonsulent.
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Gruppen tager også på vandre- og cy-
kelture, gerne i udlandet bl.a. til  det 
internationale spejdercenter i Kander-
steg.
Men der er et men, der kan minde om 
Sct. Georgs Gildernes. Ifølge forman-
den Jørgen Øllgaard koster det ikke 
ekstra at være med, men alligevel er der 
i øjeblikket kun knap 100 tilmeldt, og al-
dersgennemsnittet er relativt højt. Der 
burde ellers være nok til at engagere 
sig. Den seneste rapport over medlem-
mer viser, at korpset har knap 27.000 
medlemmer, og ser man på aldersfor-
delingen er 7.900 af dem medlemmer 
over 18 år.

Jørgen Øllgaard håber, det vil være mu-
ligt at tiltrække nye medlemmer. Selv 
er han hverken medlem af gildebevæ-
gelsen eller af Y’s Men, og han ser ingen 
konfl ikt i forhold til disse organisationer 
over medlemsrekruttering. ”Der er nok 
at tage af”.

De grønne piger bliver
Augusta’er

De grønne pigespejdere kan på samme 
måde tilbyde en livsvarig medlemsmu-
lighed for dem, der ikke ønsker at være 
ledere, men gerne fortsat være en del af 
korpset og deltage i andre aktiviteter.

De grønne pigespejdere (tidligere 
KFUK-spejderne) har i dag ca. 3.800 
medlemmer fordelt på 120 lokale grup-
per.  Man kan starte allerede som ”spil-
opspejd”, der er målrettet piger mellem 
3 og 5 år, og som 17-årig bliver man ran-
ger. Rangerne er selvstyrende enheder 
tilknyttet en region eller en spejder-
gruppe, og der fi ndes ca. 40 enheder 
fordelt over det meste af landet, oply-
ser organisationskoordinator Henriette 
Schultz.
Men på et tidspunkt føler man sig må-
ske lidt for ”gammel” til at være ranger, 
og så kan man i stedet tilknyttes en 
Augusta-gruppe i en region eller i en 
gruppe. Grenen er opkaldt efter Augu-
sta Frydendahl med spejdernavnet 
Fryd, der var den første spejderleder 
i korpset tilbage i starten i 1919. Disse 
Augusta’er styrer som rangerne selv de-
res aktiviteter, men giver ofte en hånd 
med i de lokale grupper.

KFUM-Spejdernes voksengruppe har især kunnet tilbyde udfl ugter – her er et foto fra en af de længere ture, klar til at cykle over Golden Gate.

Augusta-gruppen har bl.a. været med til at tilrettelægge et spejderløb i Den gamle By i Aarhus. 
Her er et af gruppens ældste medlemmer Else Broundal – bedre kendt som Bonzo – i gang med 
at instruere. Bonzo startede sin spejderkarriere som grønsmutte i 1936. Organisationskoordinator Henriette Schultz
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Prioriterer fællesskab og udendørsliv
Holdningen til frivilligt arbejde og det 
at engagere sig i foreningsliv har åben-
bart ændret sig. Engagementet er ikke 
blevet mindre, snarere tværtimod. Men 
som det hedder i en rapport fra Center 
for frivilligt socialt Arbejde: ”I takt med 
samfundsudviklingen er mennesker 
blevet mere bevidste om egne handle-
muligheder og deltagelsesformer. Det-
te gælder på alle livets arenaer som fx 
arbejde, familieliv og fritidsvaner.” 

Det handler derfor mere for de etab-
lerede ”gamle” organisationer om at 
fi nde  modeller, der matcher det hold-
ningsskift. De følgende to ”cases” er ud-
tryk for, hvordan man kan gå sine egne 
veje, når der er behov for at skaff e ek-
stra frivillige til en spejdergruppe, eller 
hvis gildebevægelsen synes for trang.

DDS-gruppe i Vanløse på
vej med voksensspejd

4. Absalon i Vanløse er en gruppe under 
DDS. Gruppen er inde i en god udvikling 
med tilgang af nye spejdere og venteli-
ster i alle grene. På et grupperådsmøde 
i  or besluttede man, at ”arbejde på at 
få stablet en voksenspejdafdeling på 
benene. Formålet er at få en hjælpe-
gruppe, der eventuelt kan hjælpe med 
at udvikle gruppen uden at have en fast 
opgave.” Der blev lavet et opslag på 
Facebook og inviteret til et møde en 
søndag eftermiddag. Der kom 13, og 
desuden havde 3 meldt deres interes-
se, men  kunne ikke komme, fortæller 
gruppeleder Axel Ørndrup.

Så kom coronakrisen og satte en stop-
per for nye møder, men der bliver ind-
kaldt igen efter sommerferien, hvor 
man skal drøfte, hvordan den nye gren 
kan fungere. 

”Jeg kan se projektet som en kombi-
nation af et netværk, vi i gruppen kan 
trække på, men også en mulighed for at 
kunne mødes med andre ligesindede”, 
mener Ørndrup. Han tror, ”der er et 
uudnyttet potentiale i den målgruppe, 
som er for ”gamle” til offi  cielt at være 
aktiv spejder, hvad enten det er support 
til en gruppe eller bare en del af et vok-
sent fællesskab.”

To gildebrødre var med til det første 
møde. Den ene var landsgildekansler 
Kirsten Christensen, der i Sct. Georgs 
Gildernes nyhedsbrev bagefter skrev, at 
”vi havde nogle fornøjelige timer, hvor 
der blev tændt bål, bagt pandekager og 
diskuteret fremtid for gruppen … Det 
bliver spændende at se, om vi kan fi nde 
fælles fodslaw.”

Axel erkender, at han ikke har de store 
holdninger til gilderne, men synes, de 
har lavet et godt stykke arbejde i mange 
år. ”Det ville i min optik være optimalt, 
hvis gilderne var med i grupperne som 
en supportfunktion. Så ville man kunne 
deltage i det omfang, man har mulighed 

for. Derudover kunne man stadig mø-
des i gilderne på samme måde, som jeg 
mødes med gruppelederne på tværs. På 
den måde kan det være, at man ser på 
at udvikle gilderne i stedet for at afvikle 
dem - men det er bare min tanke”.

Spejdergilde i Køge
– uden gilderne

I Køge meldte en gruppe på 7, der hav-
de været spejdere sammen og kendte 
hinanden, sig i 2013 ind i Sct. Georgs 
Gildet. Malene Erkmann, der i dag er 
formand for gruppen, skriver i en mail, 
at udgangspunktet var, at de ville være 
”voksenspejdere”, og altså ikke støtte-
gruppe for den lokale spejdergruppe, 
hvor fl ere allerede var ledere, men net-
op fi nde et andet fællesskab. Det holdt 
til 2019, så meldte gruppen sig ud igen.

Der var fl ere ting, der resulterede i ud-
meldingen, skriver Malene. ”Formen 
og traditionerne blev en hæmsko, og vi 
havde svært ved at forestille os at kunne 
få fl ere interesserede med i en forening, 
hvor man stadig opererer med ”herol-
der”, svinger øksen og benævner hinan-
den  bror”.

Desuden spillede gildets gennemsnits-
alder også en rolle, fordi ture måtte Gruppeleder Axel Ørndrup – starter vok-

senspejd.

Ved første voksenspejdmøde var menuen pandekager over bål.
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planlægges med bus for at få majorite-
ten med, hvor spejdergruppen ville på 
lange vandreture, samles om madlav-
ning over bål, på kanoture osv. Nu kører 
de deres eget spejdergilde uden at være 
en del af  gildebevægelsen. Der er 14 
medlemmer - alle kvinder -, men de har 
beholdt en arv fra gildetiden. De kalder 
stadig hinanden  for ”brødre”.

”For os er det et voksenforum med na-
turen som ramme, hvor vi kan møde 
andre voksne,der ikke beskæftiger sig 
med det samme, som vi selv gør i hver-
dagen, men som  til dels deler et syn på 
livet og verden og som har spejderli-
vet som baggrund eller i hvert fald kan 
identifi cere sig med det”

”Men hvad skulle der til, hvis 
gruppen skulle vende tilbage til 
Sct. Georgs Gilderne?

”Det er jo egentlig det, vi er ved 
at afprøve. Vi forsøger at fi nde en 
form, der kan passe de fl este. Jeg 
har ikke svaret endnu, men nok 
en lettere struktur, mere natur 
og uformelle arrangementer, der 
passer ind i en travl hverdag. Det 
opsamler det vist meget godt”, er 
Malenes bud på en vej frem.

Malene Erkmann, formand for et spej-
dergilde – men ikke et Sct. Georgs 
Gilde.

Landsgildeting 2021
Håber på september,

men har en plan B

Kære gildebrødreKære gildebrødre
I halvandet år har vi vidst, at vi skulle 
mødes igen til Landsgildeting (LGT21) 
i Middelfart i september 2021. Men så 
holdt coronaen-pandemien sit indtog, 
og alle planer blev væltet. Men allige-
vel gik Styregruppen ufortrødent i gang 
med arbejdet, og planen er, at vi skal 
mødes den 25. – 26. september 2021.

Men ingen af os ved i skrivende stund, 
om dette kan lykkes. Restriktioner og 
anvisninger fra regering og myndighe-
der skal overholdes, ingen deltager skal 
udsættes for smitte, hvis dette kan und-
gås. Vi håber selvfølgelig, at vaccinati-
onsplanerne kan overholdes, da de vil 
hjælpe os godt på vej.

I den forløbne tid har vi i landsgildele-
delsen (LGL) arbejdet med muligheder-
ne, og vi har drøftet alternative planer, 
hvis Covid-19 sætter en stopper for af-
vikling. Indtil nu arbejder LGL med en 
alternativ dato til a  oldelse af LGT21, 
hvis alle muligheder bliver udtømt for 
at holde et sikkert LGT21. Denne dato 
bliver så den 26.-27.2.2022. 

LGL mener ikke, at et LGT med over 
125 deltagere kan a  oldes virtuelt. Vi 
ved, at den fysiske  kontakt ved LGT er 
utrolig vigtig, det at kunne se hinanden 
i øjnene ved debatter (selv om vi måske 
stadig skal bære ansigtsmaske) og lig-
nende, har stor betydning.

Så vi arbejder ufortrødent videre med 
indholdet ved LGT21, og håber vi alle 
kan ses på sikker vis i september 2021.

Der skal vælges helt ny
landsgildeledelse

Som en fortsættelse fra Sct. Georg 
1/2021 kan landsgildeledelsen med-
dele, at vi alle 3 fratræder posterne ved 
LGT2021 i september. Der skal derfor 
vælges gildebrødre til alle 3 poster.

Landsgildemester Helmut Werth har 
beklædt posten som LGM i 8 år, lands-
gildeskatmester Paula Mikkelsen har 
beklædt posten som LGS i 12 år, og 
landsgildekansler Kirsten Christensen 
har beklædt posten som LGK i 5 år.

Vi vil derfor bede jer alle om at se jer 
omkring i kredsen af gildebrødre. Vi ved 
personerne fi ndes, som kan varetage 
disse 3 poster.

Landsgildeledelsen blev i 2019 ændret 
til 3 personer fra 6 personer tidligere. 
LGL har i de forløbne 2 år varetaget de 
ledelsesmæssige administrative opga-
ver, mens de 21 distriktsgildemestre har 
udgjort det kreative netværk, sammen 
med 3 koordinatorer, Internationalt, 
Udvikling og PR-området.

Den nuværende LGL står altid til rådig-
hed for spørgsmål om arbejdets ind-
hold, men vi sammenligner os altid lidt 
med gildernes ledelser: 1 varetager le-
derens områder, 1 varetager sekretær-
området og 1 varetager regnskabet.

Vi hører meget gerne fra og om kan-
didater fra nu af, men kandidater kan 
også opstille på selve landsgildetinget.

Det er altid spændende at deltage i en 
ledelses arbejde, især når de 3 personer 
har et godt samarbejde.

Så kig jer omkring – og henvend jer med 
spørgsmål.

Landsgildemester
Helmut Werth 
– går efter 8 år

Landsgildeskatmester
Paula Mikkelsen
– går efter 12 år

Landsgildekansler 
Kirsten Christensen 
– går efter 5 år
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Landsgildeting 2021 – Tilmelding
Dette år står Fyns Distrikt for at arran-
gere Landsgildeting 2021. Fyns Distrikt 
har 7 gilder – 6 på Fyn og 1 på Lange-
land. Vi bestræber os på at give jer en 
god oplevelse, som gerne må give lyst 
til at se jer om på Fyn – enten før eller 
efter landsgildetinget. Vi  håber at se 
rigtig mange af jer. Det vil være så dej-
ligt at kunne ses oven på al den nedluk-
ning, vi alle har været underlagt!

Fra den 20. maj
åbnes der for tilmelding

Tilmeldingen slutter
1. september

Nu kan du tilmelde dig selve landsgil-
detinget i september. Siden 1. marts har 
du kunnet booke overnatning til ”Hu-
set” – se evt. februar nummeret af Sct. 
Georg.

Tilmeldingen foregår som tidligere via 
medlemssystemet. Du skal besøge 
hjemmesiden sct-georg.dk og gå ind 
på medlemssiden. Det kræver en ad-
gangskode. Yderst til højre – 4. spalte 
– er der et link til medlemssystemet. 
For at kommer derind skal du bruge dit  

brugernavn og din adgangskode. Hvis 
du ikke har disse oplysninger, kan du få 
dem hos din kansler.

Når du er logget på medlemssystemet, 
ser du en linje med ”Landsgildeting 
2021”. Tryk på knappen ”tilmelding” og 
følg derfra vejledningen på siden.

Husk, at din tilmelding først er endelig, 
når du har betalt for deltagelse!

Hvis du har problemer med tilmeldin-
gen, kan du kontakte  Pernille Loren-
zen, mandag – torsdag 10.00 – 14.00, 
tlf. 33232733, kontoret@sct.-georg.dk 

Hvad koster det?

Deltagelse i selve landsgildetinget lør-
dag og søndag koster kr. 1300. Så har 
man også betalt for frokost lørdag og 
søndag samt en vand til hvert måltid, 
andre drikkevarer betales ekstra.

Fredag aften er der kammeratsskabsaf-
ten i ”Huset”. Her koster deltagelse kr. 
175 for et let aftensmåltid, men ekskl. 
drikkevarer. 

Lørdag aften er der ”festaften” i ”Hu-
sets” restaurant. Her er prisen kr. 475 for 
en tre-retters menu og underholdning, 
dog også her ekskl. drikkevarer. 

Aktiviteter for ledsagere
Der arrangeres ikke ledsagerture, men 
i august nummeret af Sct. Georg vil 
der være forslag og ideer til aktiviteter 
på egen hånd. Har du lyst til ”Bridge-
walking”, kan det dog anbefales at boo-
ke allerede nu, da der er rift om de få 
pladser, der udbydes pr. tur.

Husk at tilmelde dig 
Landsgildeting 

25. – 26. september 2021

Nu kan der søges støtte fra Lokalforeningspuljen
Friluftsrådet er klar til at uddele ca. 2,5 
millioner kr.  til friluftsforeninger. Pen-
gene stammer fra en aftale mellem et 
politisk fl ertal i Folketinget, der i 2017 
besluttede, at de såkaldte spillehals-
midler på ca. 72 millioner kr. årligt skulle 
fordeles til lokale almennyttige forenin-
ger.

Friluftsrådet er blevet en af i alt otte ho-
vedorganisationer indenfor det frivillige 
foreningsliv, der er gjort ansvarlig for 
fordelingen. Indtil nu har rådet uddelt 
godt 7,3 millioner til 196 lokale forenin-
ger spredt ud over landet.

Puljen har til formål at styrke de lokale 
foreningers arbejde med friluftsliv, og 
der er fokus på initiativer, der ”fremmer 
befolkningens muligheder for at opleve 
naturen”. Ved friluftsliv skal forstås re-

kreative aktiviteter, der fi nder sted i 
naturen, mens aktiviteter, der primært 
har karakter af konkurrenceidræt, ikke 
betragtes som friluftsliv.

Ser man på listen over hvad, der er givet 
støtte til, handler det meget om fysiske 
ting, der kan understøtte friluftslivet. 
Det kan være bålhytter, kanoer, istand-
sættelse af hytter m.m. Men det kan 
også mere bredt være ”Aktiviteter og 
projekter, der forbedrer rammerne for 
foreningsarbejdet inden for friluftsliv”.

Der kan søges om tilskud på op til 
50.000 kr., og der er ikke noget krav 
om med- eller egenfi nansiering. Ansøg-
ningsfristen er 17. maj kl. 23.55 for at 
være meget præcis.

På Friluftsraadets hjemmeside kan der 
læses mere om regler og muligheder. 
Der fremgår også, hvem der har fået 
støtte, og det er tydeligt, at mange 
spejdergrupper, FDF-afdelinger m.m. 
har kunnet drage nytte af ordningen. 
For at kunne søge er det et krav, at man 
er en lokalforening under en af Frilufts-
rådets medlemsorganisationer. Men 
det er Sct. Georgs Gilderne jo også.
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Da Georg hørte, at der var en farlig dra-
ge i en lille by, vidste han, at han skulle 
gøre noget. Det måtte være en ny og 
farlig drageart, da den åd børn. Den 
var ikke som de kinesiske drager, der 
udelukkende bringer lykke. Drager kan 
også skade på anden vis for eksempel 
starte skovbrande, når de nyser. Derfor 
red Georg ud til dragens hule og dræbte 
den.

Skovbrande er selvfølgelig nødvendige 
for at rydde underskoven og give plads 
til ny vækst i skoven. Og måske havde 
denne drage et problem med helbredet, 
der gjorde det umuligt for den at fange 
og æde sin normale føde i naturens bru-
tale fødekæde. (”Vi æder hinanden, og 
sådan er det”, som Bedstemor Mus fra 
Hakkebakkeskoven siger.) Måske kunne 
denne stakkels drage ikke fordøje andet 
end menneskebørn?

Georg levede et par hundrede år efter 
Jesus, men han havde måske ikke hørt, 
hvad der skete for Martha fra Bethania, 
som optræder i Lukasevangeliet. Efter 
pinsen tog Martha til Frankrig som mis-
sionær, og der oplevede hun nøjagtigt 
det samme som Georg. En forfader til 
den drage, han måtte tage sig af, åd 
børn i en by, hun besøgte. Men Mar-
tha dræbte ikke sin drage. I stedet talte 
hun venligt til den, og til sidst var hun i 
stand til at tage den med ind til byen og 
brugte sit strømpebånd som snor. Frans 
af Assisi tæmmede en ulv på samme 
måde tusind år senere (Desværre dræb-
te mændene i byen Marthas drage, da 
hun var rejst).

Uanset hvordan skal vi forhindre an-
dre væsner i at dræbe uskyldige men-
nesker. Men vi bliver nødt til at under-
søge alle sider af enhver sag, og vi må 
ikke dræbe vores medvæsner uden god 
grund (Baden-Powell skiftede mening 
om dette: i sine yngre dage holdt han 
meget af at jage vildsvin; senere sagde 
han til spejderne, at de skulle gå på jagt 
med et kamera – ikke en riff el.)

Vi bør blive mere opmærksomme på, 
hvordan vores måde at leve på påvir-
ker den komplekse og delikate balance, 
vi fi nder i naturen. I dagens verden er 
insekter og hvaler – og utallige arter 
derimellem – mere sårbare end dra-
ger. Uanset om vi kan lide det eller ej, 
bestemmer vi mennesker over andre 
væsners skæbne, væsner som vi deler 
denne planet med.

Ivan Chetwynd

Ivan Chetwynd er født i England i 1943. 
Han har studeret fi losofi , psykologi 
samt teologi ved universiteter i England 
og Danmark og arbejdet som metodist-
præst i England, Nigeria, Danmark og 
Norge, ligesom han har været menig-
hedsforvalter i Norge. Ivan Chetwynd 
er sekretær for Sct. Georgs Gilderne 
i Norge og står i spidsen for de norske 
Fredslysaktiviteter.

Om 
Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Vi er en bevægelse for voksne  
– også dem, der ikke har været 
spejdere, når bare de går ind for 
det, vi står for.

Vi bygger på

• personlig udvikling,

• humanitært arbej de og

• stø  e  l spejderbevægelsen.

Sammen er vi en del af et inter-
na  onalt fællesskab, som byg-
ger på de samme værdier som 
spejderbevægelsen. Vores mål er 
at arbejde for spejderidéen lokalt, 
na  onalt og interna  onalt.

Sct. Georg, vores forbillede, er  en 
ridder, der uegenny   gt redder en 
landsby ved at kæmpe mod den 
onde drage.

Betegnelsen gilde stammer fra 
middelalderen og blev brugt om 
sammenslutninger  l gensidig 
hjælp og besky  else – dannet af 
mennesker med fælles interesse.
Lokale gilder fi ndes over hele 
landet. Tag kontakt med os, så 
hjælper vi dig med at fi nde mere 
informa  on og hjælper dig med at 
fi nde det nærmeste gilde.

Besøg os på

www.sct-georg.dk

Spejderidéen for voksne
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ner en fast løkke. Inden bjergbestigere 
fi k seler, blev ”midtermanden” bundet 
fast til rebet med et kærlighedsknob. 
Vi synes, der er nogle gode symboler i 
knobet, venskab og sikkerhed. Man kan 
trække de to dele fra hinanden og samle 
dem igen – en ting ved knobet er ikke så 
godt, det kan være vanskeligt at løsne 
– men her er symbolikken vel god nok i 
gildesammenhæng. Vi vil helst have at 
vores medlemmer bliver i gilderne!

Hvis I har et emne, I synes burde be-
handles i en podcast, er det blot at gå 
i gang. Forhåbentlig kan I høre, at vi 
bliver bedre og bedre til det – husk på, 
vi havde aldrig prøvet før, men gik til 
opgaven med den overbevisning, at det 
klarer vi helt sikkert.

I kan også sende ideen til os, så kan vi 
sammen lave teksten til en ny episode.

– igustafsen@gmail.com
– lone@erkmann.dk

Opslags-
tavlen

Siden sidst 

09-feb Sendt til alle GL
 Nyhedsbrev 2021-01

 

31-mar Sendt til alle DGM og GM
 Sct. Georgs Budskab 2021

Program for 2. kvartal 2021

Lørdag den 17. april, Torø og Assensstien    Ulla & John
Torsdag den 20. maj , Det skønne Sydfyn   Hanne S.
Fredag den 4. juni, Bogø     Johan
Tirsdag den 20. juli, Kappendrup & Daneho  ytten   Birte & Henrik

Gå med i Naturlaug Fyn. Abonnement koster kr. 50,00 pr. person for et år, 
og så kommer der INFO om alle ture via mail. 
Kontakt på 21 49 19 38 eller nybent@midtfyn.net. 

Program for
2. – 3. kvartal 2021

Søndag den 18. april 2021  Tur i Hammelområdet
Fredag d. 7. maj 2021   25 års jubilæumstur i Silkeborgområdet
Tirsdag d. 11. maj 2021,  Planlægningsmøde
Søndag den 13. juni 2021,  Syvårs-søerne i Frederikshåb Plantage
Søndag d. 15. august 2021,  Heldagstur til Egholm, øen midt i Lim  orden

Nærmere oplysning: Kurt Linnebjerg 97 12 70 77, linnebjerg@energimail.dk

Du fi nder alle naturlaugenes aktiviteter på www. naturlaug.dk

SPEJDERNETVÆRK
– Kom med

I Gøngernes distrikt har vi arbejdet med 
et projekt, vi har kaldt TÆNK VILDT, 
inspireret af Rane Willerslevs bog af 
samme navn. Vi syntes, vi trængte til at 
se det hele fra en anden vinkel, måske 
sætte tingene på hovedet!

Vi har tidligere fortalt, at vi holdt kursus 
i at optage korte videoer af forskellige 
begivenheder i vores gilder. Videoerne 
skulle gøre vores hjemmesider og Face-
book opslag mere levende. 

Det bragte os videre til at prøve kræfter 
med begrebet Podcast. Alle mennesker 
laver podcasts. Vi fi nder dem overalt 
på nettet, professionelle podcasts om 
Danmarks kongerække, Sara og Mono-
polet, Hjernekassen på P1 osv. 

Vi tænkte som Pipi Langstrømpe: ”Det 
har vi aldrig gjort før, så det klarer vi helt 
sikkert!”

Vi har kaldt vores podcast for ”SPEJ-
DERNETVÆRK – Kom med”. Da det 
blot er Ingas og mine tanker, der dan-
ner baggrund for forsøget, har vi ikke 
brugt vores logo eller andet, der kunne 
indikere, at det er LG offi  cielle mening, 
vi udtrykker. 

Nu har vi indtalt en række episoder, og vi 
er parate til at præsentere dem for jer. Vi 
håber, I vil tage godt imod dem. 

Vores mål er at gøre gildebevægelsen 
synlig for omverdenen og skabe inte-
resse og viden om Sct. Georgs Gilderne.

Ud fra forskellige temaer vil vi fortælle 
om vores værdier og formål. Berette om 
vores aktiviteter og præsentere ”Spej-
derideen for voksne”!

Det er vores håb, at vores ”anstrengel-
ser” kan være med til at skabe begej-
string og viden om gildearbejdet. I før-
ste omgang lyst til at få mere at vide om 
os og selvfølgelig på længere sigt inspi-
rere til et medlemskab af gilderne.

Forhåbentlig vil I tage godt imod vores 
forsøg på at skabe interesse om vores 
gildearbejde. I fi nder podcasten ved at 
søge efter “SPEJDERNETVÆRK – Kom 
med” i dit sædvanlige podcast-program, 
eller besøger siden http://goengernes.
dk og klikker på menupunktet “pod-
cast”.

Når man fører sig frem med Podcasts, 
skal man have et logo – vores ser såle-
des ud:

Vi har valgt et løkkeknob, til daglig kaldt 
et kærlighedsknob. Et løkkeknob dan-
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Mærkedage:

Nye
gildebrødre:

Gildejubilæum
75 år
5. Aalborg, 21-08-1946
50 år 
Rungsted, 09-06-1971
2. Holbæk, 21-08-1971. (Lukker og slukker 

31-08-2021)

Personlige Jubilæer
60 år
19-jun, Hanne Brissing, 4. Aarhus
50 år 
03-jun, Ib Damkjær-Larsen, 5. Kolding
09-jun, Jytte Von Seelen, 3. Holstebro
21-jun, Karen-Sofi e Therkildsen, Ringkøbing
21-jun, Ole Therkildsen, Ringkøbing
25-jun, Mogens Lindemann Danielsen, 1. 

Aalborg
10-jul, Aase Kanding, 3. Slagelse
21-aug, Torben Heiberg Riis, Esbjerg
40 år
03-jun, Birte Christiansen, Maribo
09-jun, Rita Koch, 2. Aalborg
17-aug, Johannes Skov, Hirtshals
19-aug, Sigrid Lorentzen, Klangildet Oksbøl 

– 2. Varde

Anne Marie Kruse, 1. Aabenraa
Annie Hansen, 2. Nykøbing Falster
Bente Bidstrup Hansen, 2. Vejle
Bente Merete Olsen, 2. Hobro
Børge Pøhl, 1. Aabenraa
Cai Funch, 2. Taastrup
Carl Hans Theodor Pfeil, 2. Sorø
Gerda Nielsen, 3. Odense
Inger Bitten Olesen, 1. København
John Mogens Nielsen, Ølstykke
Jonna Westergaard Andersen, Ringe
Jørn Hjorth, 2. Holbæk
Jørn Lyager, Ikast
Kaj Frandsen, 2. Hillerød
Kaj Vestergaard, 2. Holbæk
Liss V. Schjødt-Thomsen, 9. Århus
Lydia Andersen, 1. Hillerød
Maria Magdalena Dinesen, 2. Næstved
Niels Hassing, Grindsted
Peder Block-Poulsen, 1. Aalborg
Povl Hansen, Farum
Tove Birgit Schmidt, Toftlund
Vera Jersild, 1. Herning
Vibeke Gedde Olsen, Kerteminde

Flensborg
Birte Biel
Engeriis 30
6534 Agerskov

25 år
01-jun, Karen Trebbien Madsen, 3. Slagelse
14-jun, Verner Kvist Andersen, Karup
14-aug, Else Rasmussen, Allerød
14-aug, Flemming Bossen, Vojens
14-aug, Laila Bossen, Vojens
15-aug, Beate Olsen, 1. Nykøbing Falster
15-aug, Leif Olsen, 1. Nykøbing Falster
19-aug, Kirsten Wenning, SGG i Glostrup
19-aug, Niels Langhoff , SGG i Glostrup
27-aug, Ellen Madsen, Bjerringbro

Vestjysk Gildehøjskole

Lad os dele vores tanker

Lørdag den 19. marts 2022 • Kulturhuset i Ølgod 
ca. 9:30 – 16:00

Gildernes Højskole på landsplan er desværre ophørt. De, der har deltaget, har haft nogle spændende og givende 
oplevelser, dels ved diskussionerne forud for højskoleopholdet, dels og ikke mindst på selve højskolen. Vestjysk 
Distriktsgilde indbyder derfor til et lignende arrangement om end i mindre målestok

etik, deltager i Ølgod og tager nogle 
af disse dilemmaer med i sit indlæg.

og psykologi og ph.d. i medicinsk 
etik. I perioden 2010 – 2016 var han 
formand for Det Etiske Råd.

Tanker til deling

• Aktiv dødshjælp?
• Kan man dø for sent?
• Hvad er et menneske værd?
• Førstehjælp eller  næstehjælp?
•  Cancel Culture contra demokrati?
• Er Moder Natur ubarmhjertig?

Distriktets lille højskoleudvalg har 
vendt utroligt mange emner. 
Jacob Birkler, som er dagens ind-
lægsholder, har lovet at tage en del 
med i sit oplæg. 
Resten vil vi måske få hul på, når vi 
forud mødes i vores mindre grupper 
for at dele tanker.

Hvem kan deltage?

Vi vil gerne se
•  gildebrødre fra hele landet, også 

ægtefæller, som ikke er gildebrødre,
•  familie og venner
• naboer
• spejdere
• drejere
• vandrerlaug
• samarbejdspartnere
Den endelige invitation vil komme 
i augustnummeret af Sct. Georg, 
men sæt allerede nu kryds ved den  
19. marts 2022.

Vel mødt!
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GildekanslerGildekansler
Husk at alle ændringer skal registre-
res af gildets kansler på 

https://sct-georgs-gilderne.dk/
medlem
- dog skal genoptagelser og over-
førsler af gildebrødre meddeles til 
landsgildekontoret på

kontoret@sct-georg.dk
Du skal også meddele kontoret, hvis 
en gildebror har været udmeldt og/
eller genoptaget og har jubilæum.

Praktisk:

Internationalt område
iu-udvalg@sct-georg.dk

Koordinator
Birthe Ømark,
Bygholm Åvænget 10, st., 8700 Horsens
Tlf. 40 15 51 91

ik@sct-georg.dk

Gerd Kvium Rose,
Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen
Tlf. 20 89 35 21
gerd.kvium.rose@gmail.com

Lene Skriver,
Jernbanegade 18 B,3tv, 8900 Randers
Tlf. 81 71 58 54

skriver.lene@gmail.com

Udviklingsområdet
ku-udvalg@sct-georg.dk

Koordinator
Bente Christensen,
Borgmestervænget 3
3600 Frederikssund
Tlf. 23 25 52 31
uk@sct-georg.dk

Uff e Uhrbrand,
Engparken 31, 6580 Vamdrup
Tlf. 24 42 17 27

uff e@uhrbrand.com

Hanne Nielsen,
Jupitervej 35, 8370 Hadsten
Tlf. 40 73 36 90

furmor @gmail.com

PR-området
pr-udvalg@sct-georg.dk

Koordinator:
Henning Rose,
Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen
Tlf. 75 36 39 80

prk@sct-georg.dk

Hanne Borgstrøm,
Ruskær 15 st. tv., 2610 Rødovre
Tlf. 20 78 73 04

hanne.borgstrom@icloud.com

Anne-Margrete Jessen (Ami),
Haferstieg 20, D-24941 Flensborg
Sydslesvig
Tlf. 0049-461-8400724
amjess@aol.com

Webmaster

Henning Rose,
webmaster@sct-georg.dk

Fredslyset

Koordinator
Lene Skriver,
Jernbanegade 18 B,3tv, 8900 Randers
Tlf. 81 71 58 54

fredslys@sct-georg.dk

Frimærkebanken
Postadresse:
Frimærkebanken,
Skovgårdsvænget 8, 8310 Tranbjerg J.
Tlf. 21 39 50 20

info@frimaerkebanken.dk

www.frimaerkebanken.dk

’Bankdirektør’: Nils Liljeberg
Tlf. 40 55 12 99

liljeberg@frimaerkebanken.dk
Paula Mikkelsen (LGS)
Øvrige gildeadresser kan fi ndes på hjem-
mesiden

Bloddonorerne
Delegeret:
Bente Christensen, . Frederikssund

Danmarks-Samfundet
Delegeret:
Palle Wognsen, . Odense

Dansk Flygtningehjælp
Delegeret:
Bente Christensen, . Frederikssund

Friluftsrådet
Delegeret:
Paula Mikkelsen (LGS)

Sct. Georgs Fonden
Udpeget:
Kirsten Christensen

Seniorhøjskolen Storedam
Delegerede:
Bjørn Christensen, . København
Kirsten Christensen (LGK)

SOS-Børnebyerne
Delegeret:
Paula Mikkelsen (LGS)

UNICEF Danmark
Delegeret:
Birthe Ømark, Horsens

Samarbejds-partnere:

MADRID 
th WORLD CONFERENCE

ADULT SCOUTS & GUIDES
ISGF – AISG
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Dobbelt Falkebo på Holmen
Spejdercenter Holmen er i bogstavelig 
forstand ved at udvikle sig til et dobbelt 
Falkebo. I centrets  gårdhave er der byg-
get et stort fuglehus, hvor to sibiriske 
falke er fl yttet ind, og i den længe, der 
tidligere bl.a. rummede Spejdermuseet 
Holmen,  er rykket et helt anden slags 
’falke’ fra DUI ind.

De vingede falke tilhører billedkunstne-
ren Stefan Blöndal. Han bor lige i nær-
heden og har også atelier på spejder-
centret, så han praktisk taget dagligt 
kan være ved sine falke og træne med 
dem. Det kan ske på området, men el-
lers placerer han gerne falkene på cyk-
len og tager turen ud til Amager Fælled. 
Den ene hedder  Baikal og er opkaldt 
efter den store sø af samme navn i Si-
birien, den anden er fra Kasakhstan og 
navngivet Shanzaya, som ifølge Blöndal 
skulle betyde prinsesse. 

Stefan Blöndal er årgang 1964, født i 
København. Allerede som dreng var han 
stærkt interesseret i rovfugle, og som 
ung tog han et kursus som falkoner i 
England. Hans nuværende falke er født i 
fangenskab og hentet i Østrig.

Jagt med falke har været drevet i fl ere 
tusinde år og kom til Europa omkring 
år 400. Det har også været udbredt 
herhjemme. Christian V oprettede den 
kongelige Falkonergården på Frederiks-
berg efter fransk forbillede i 1670. Den 
blev nedlagt i 1810, men det er derfor, 
der fi ndes en Falkonér Allé, og derfor 

Frederiksberg kommune har tre falke i 
byvåbnet. 

Stefan bruger ikke sine falke til jagt, 
men kun til at træne med som hobby. 
Hans ”rigtige” arbejde er billedkunst, 
at male og tegne, og det har han gjort, 
siden han var 13. Gennem årene er det 
blevet til stribe af udstillinger, ikke 
mindst internationalt.  Men der er mu-
lighed for via telefon 5015 8958 at få en 
aftale om en falkeopvisning og en snak 
om sporten med ham ved et besøg på 
Spejdercenter Holmen.

Den anden type falke, der nu har hjem-
me på Holmen,  er medlemmer af orga-
nisationen  DUI – Leg og Virke. DUI er 
en del af IFM – International Falcon Mo-
vement – og har været det siden  1927. 
Falke-navnet blev hægtet på bevægel-
sen i 1925 og bredte sig lynhurtigt. Også 
i Danmark har man kaldt DUI-medlem-
mer for falke og mødesteder rundt om i 
landet for Falkebo.

Læs mere om Holmens knopskydninger 
inde i bladet.

Stefan Blöndal med en af sine falke på træningstur på Amager Fælled.
Foto: Michael Christian Paldan.
Øverst: Blöndals to falke er fl yttet ind i denne voliere i gårdhaven på Spejdercenter Holmen


