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Distriktskalenderen 
 

3. august: Distriktsgildeledelsesmøde 

9. august: Orientering om ridderforberedelse 

15. -  16. august: DUS stævne 

17. august: Distriktsgildeting på Damms Gård i Felsted 

14. september : Endagstur til Ungdomsøen i København 

25. -  26. september: Landsgildeting i Middelfart 

25. oktober: Fellowship dag 

24. november: Fredslyset 

25. november: Foredrag på Folkehjem ”Alene i vildmarken” med Jon 

Lindberg 

13. december: Julekoncert  i Hamborg 

Distriktet arrangerer tur til Ungdomsøen - tidligere Middelgrundsfortet - 14. september 
2021. 

DGM Hans Henrik Galle skriver: 
Kære gildebrødre 

Håber I alle nyder sommeren efter der er blevet lukket mere op i samfundet igen. 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark har som mange andre foreninger ligget underdre-

jet på grund af coronapandemien. Flere gilder er startet op inden sommerferien, 

mens andre først kommer i gang efter sommerferien. I distriktet måtte vi aflyse 

det planlagte distriktsgildeting i maj måned, da vi ikke måtte være mere end 25 

samlet på en gang. Distriktsgildetinget blev derfor udsat til den 17. august og af-

vikles i år på Damms Gård i Felsted. Her er der rigtig gode faciliteter og hvor gilde-

tinget kan afvikles efter de retningslinjer, der måtte være gældende.  

Fortsættes på side 2 
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Fortsat fra side 1 

 

Til gengæld fik vi gennemført 2 arrangementer i maj måned hvor Haderslev Gilderne på bedste vis fik vist 

Haderslev frem. Vi blev med en glimrende guide vist rundt i byen og hørte om byens historie. Efterføl-

gende besøgte en del gildebrødre Ørbyhage spejdercenter, hvor Niels Kudsk fortalte om spejdercenteret, 

mens vi nød vor medbragte kaffe.  En rigtig fin dag som Haderslev Gilderne havde arrangeret.  

29. maj havde distriktet inviteret til Bodum-kursus 1 ”Spis 

din natur” på lejrpladsen i Bodum. Der blev samlet bræn-

denælder, skvalderkål, mælkebøtter, vejbred og meget 

andet til brug for madlavningen og forskellige olier og sal-

ver.  Vejret var fint, og den spændende mad kunne vi nyde 

udenfor i dejligt solskinsvejr. Kurset blev ledet af Mary`s 

datter Karin som sørgede for, at vi alle fik en rigtig fin dag 

ud af det. Bodum med den store bålhytte er et ideelt sted 

for afvikling af udendørs kurser, så det er nok ikke sidste 

gang, der bliver lavet et kursus her.  

På det kommende distriktsgildeting genopstiller distriktsgildeledelsen og ligeledes de 3 udvalgsformænd. 

Coronapandemien har i lighed med mange andre foreninger også været hård ved gilderne. Medlemstal-

let i gilderne i Sønderjyllands distrikt er således faldet med 22 fra 328 medlemmer til 306. Da der ingen 

aktiviteter har været, er der naturligt nok ikke kommet nye medlemmer til og samtidig med det høje al-

dersgennemsnit gør, at der er en stor afgang på grund af dødsfald blandt vores medlemmer.  

Bredeågildets 14 medlemmer har på gildeting besluttet at gildet skal sammenlægges med Grænsegildet 

og 10 medlemmer er overført til Grænsegildet, mens 4 har valgt at melde sig ud. Bredeågildet kunne ikke 

længere finde en gildeledelse, hvorfor en sammenlægning var nødvendig. Grænsegildet har ligeledes 

holdt ekstraordinært gildeting hvor sammenlægningen ligeledes blev godkendt.  Som en gildebror sagde: 

”Det er vi forpligtet til, tænk hvis vi stod i den situation og ingen ville tage imod os”. Jeg håber det lykkes 

at integrere de nye medlemmer i Grænsegildet, selvom der bliver nogle lange afstande. Navnet Grænse-

gildet var der ingen grund til at ændre, da gildet nu dækker hele landegrænsen fra Tønder til Kruså. Her-

efter er vi nu 12 gilder i Sønderjyllands distrikt. 

I skrivende stund er der på landsplan 3.188 medlemmer, så krisen har været hård og sat ekstra skub i 

nedgangen. Det må og skal vi have gjort noget ved, så gildebevægelsen fortsat kan bestå. Vi må have sat 

gang i en debat, hvor vi finder ud af, hvorledes vi kan tiltrække nye medlemmer.  Vi må fordomsfrit dis-

kutere, hvorledes gilderne skal arbejde fremadrettet, herunder arbejdsform, gildehaller og ritualer. En 

ide kunne være at spørge vores yngre medlemmer og måske nogen som ikke er medlem, hvad der skal til 

for, at de kunne få lyst til at deltage i et gilde. 

Fortsættes på side 3 
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Fortsat fra side 2 

 

Der er Landsgildeting den 25. – 26. september, hvor der skal være valg af en helt ny Landsgildeledelse. 

På nuværende tidspunkt er der ikke kandidater til alle poster. Så er der en i distriktet, som har tid og 

mod på at indgå i en ny landsgildeledelse, så tøv ikke med at melde jer.  

 

Det er utrolig vigtigt, at vi får valgt en ny Landsgildeledelse, som kan 

samarbejde og kan sætte kursen for Sct. Georgs Gilderne i Danmark. 

Landsgildet har givet hvert gilde kr. 100,00 for hvert medlem til opstart 

her efter pandemien. Jeg synes, det er en meget uheldig måde, at pen-

gene bliver brugt på, specielt når der har været talt så meget om, at 

økonomien på sigt ikke kan hænge sammen. Jeg havde hellere set, at 

pengene blev brugt på at udvikle vores bevægelse, så vi kunne blive 

fornyet og være et sted, hvor tidligere spejdere igen søgte hen.   

Der er tidligere udsendt invitation til informationsmøde om ridderforberedelse, der afholdes mandag 

den 9. august. Sidste tilmelding til mødet er den 1. august. Vi håber at kunne gennemføre ridderopta-

gelsen i november måned i år.   

14. september inviterer turudvalget på en endagstur til Ungdomsøen, hvor vi får en guidet rundvisning 

og en orientering fra spejderne.dk.  Turen ville vi have gennemført sidste år, men da var det ikke mu-

ligt. Invitation til turen er vedhæftet. Vi håber mange har lyst til at deltage. 

Men inden da skal vi have afholdt Distriktsgildeting tirsdag den 17. august. Jeg håber alle gilder vil være 

repræsenteret på distriktsgildetinget. Der er ikke så meget at berette om året, der er gået. Til gengæld 

er der brug for at tale om fremtiden. Så derfor er det vigtigt at flest muligt deltager i distriktsgildetinget 

og kommende arrangementer. 

Jeg ønsker jer alle en god sommer. 

  

Mange gildehilsner 

Hans Henrik Galle, DGM Sønderjylland 
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                        Kommende arrangementer i Sønderjyllands Distrikt 

 
Mandag den 9. august indbyder ridderforberedelsesgruppen interesserede til møde om 
Ridderforberedelse i 2021 i spejderhytten Konkel i Gråsten 
 
 
 

Kunne du tænke dig at blive optaget som ridder og få mere at vide om ridder-

forberedelsen så tilmeld dig til mødet. 

Se mere på invitationen der er vedhæftet invitation til denne info. 

 
 
 

                    

 

                    
 

                 Sønderjyllands Distriktsgilde indkalder til  
 
   
 
 

 Distriktsgildeting  tirsdag den 17. august kl. 19.00 på Damms Gård i Felsted     
  

Indkaldelse med dagsorden er vedhæftet denne info.        

 
Spændende endags ekspedition til Ungdomsøen ud for København  

tirsdag den 14. september  

 

Nu må vi tage på tur igen og nu er chancen der for at komme med på turudvalgets spændende gildeek-

spedition til Ungdomsøen ud for København.  

”Ungdomsøen er en arena for ungeaktiviteter løftet af unge, for 

unge”   

Øen er et tværgående spejderprojekt under  

Der er begrænset deltagerantal, så skynd dig at sikre dig en plads i 

bussen.  

Se mere om tilmelding og om turen på vedhæftede invitation til denne info. 

 


