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Gøngernes Distrikt – Beretning 2014-2015 

Indimellem hører man bemærkninger om, at distrikterne skal nedlægges, DGM/DG-ledelserne har ikke 
nogen reelle opgaver! 
Senest til DGM møde i Ringsted, hvor emnet var landsgildets handleplan, der skal godkendes på det 
kommende LGT. Her var en af DGM sendt afsted med ønsket om nedlæggelsen af distrikterne, som deres 
bidrag til den kommende periodes handleplan. 
 
Gøngernes distrikt har i den forgangne periode haft mange meningsfulde opgaver i forbindelse med 
planlægningen af LGT2015. Projektgruppen har afholdt et månedligt møde, gerne den første onsdag i 
måneden. Alle møder er afholdt i Køge Spejderhus og jeg mener det har haft en positiv betydning for 
samarbejdet i distriktet. Vi har lært hinanden rigtig godt at kende og jeg håber vi kan fastholde den gode 
stemning fremover. Der har været afholdt et par ”Stormøder”, hvor alle var inviteret, dels for at kunne høre 
om projektet, dels for at kunne tilmelde sig de forskellige arbejdsgrupper.  Alle poster er besat og der står 
hjælpere parate til at træde ind og deltage i selve landsgildetinget. Vi håber vores indsats vil være med til, 
at det bliver en god oplevelse at deltage i LGT2015 – hos Gøngerne! 
 
Distriktsledelsen indledte perioden med et planlægningsmøde. Det er jo i de fleste situationer let at 
overtage en ledelsespost, alle planer for den første periode er allerede på plads. Da DGM var den eneste 
nye medlem af ledelsen, var det blot at fortsætte i det spor, der var lagt ud! 
Ledelsesmøderne foregår på skift hos ledelsesmedlemmerne. Da ingen af os er på arbejdsmarkedet, kan vi 
mødes ved frokost tid, hvor vi spiser sammen og bruger tiden til at få snakket ”løst og fast”. Efter frokost, 
tager vi fat på mødets dagsorden.   
 
JUNI – Vi holdt det første møde i juni, hvor Riber overleverede distriktet til mig. Det er lige inden man skal 
have en større bil, når man skal fragte distriktets arkiv og diverse ”regalier” hjem. Senere er der så 
problemet med at få plads til det hele i et lille rækkehus! 
Første arrangement var distriktsgildehal i Køge. Vi mødtes i Køge Spejderhus, hvor der var stillet op til 
gildehal på det grønne areal bag ved huset. Det var Riber, der havde pladsen ved højbordet og han kunne 
så i løbet af gildehallen overdrage hvervet til mig. Så var jeg helt officielt DGM! 
 
AUGUST - Vi kunne holde fri i juli måned, men allerede 5. august mødtes vi til ledelsesmøde igen. Vi 
gennemgik aktivitetsplanen for det kommende gildeår og blev enige om, at der var områder, hvor vi måtte 
nedjustere vores ambitionsniveau. Vores arbejde med LGT2015 tager tid og der er jo grænser for, hvor 
mange timer vi kan bruge på gildearbejdet! 
Vi planlagde mødet for gildeledelser, der var henlagt til Haslev Bibliotek. Et meget godt sted at holde store 
møder. Vi kunne informere om distriktets hjemmeside – et af de områder vi gerne vil gøre mere ud af. Den 
skulle gerne være så interessant, at GB i gøngernes distrikt besøger den jævnligt!! Desværre må vi erkende, 
at vi ikke er nået dertil endnu! Men det skal nok komme. 
Vi talte om det kommende GM-stævne i Horsens, hvor vi blandt andet ønskede at DGM får indflydelse på, 
hvem der vælges ind i LGL, hvis der er medlemmer de træder ud af LGL i utide. Selvom der var mange på 
mødet, der var enige i vore synspunkter, kom vi ikke igennem med dem. 
Planerne indeholder en Distriktsgildehal med Ridderoptagelse, men der er ikke nogen riddere, der står på 
spring.  
Vi vil gerne i distriktsledelsen tage os tid til en drøftelse af de tre arbejdstider, svend, væbner, ridder som 
der både er tilhængere og modstandere af i gildeledelsen. Vi blev enige om, at lægge et møde ind, hvor vi 
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udelukkende skulle tale etik/gildeetik. Materiale til de forskellige arbejdstider kan hentes på landsgildets 
hjemmeside. 
 
SEPTEMBER – ledelsen mødtes til en snak om etik. Vi startede med gennemgang af de tre områder. Vi talte 
lidt om det er formen på ridderarbejdet, der støder nogen, så de afviser det. Den personlige udvikling, der 
ligger i de tre arbejdstider kan vi ikke blive uenige om.  Er det nødvendigt med tre løfter? Kunne vi ikke 
nøjes med blot ét løfte?  
Det blev besluttet, at vores næste træk må vente til efter LGT2015. Vi kunne tænke os at arrangere 
studiekredse, hvor vi kunne behandle etiske spørgsmål. Det ville være godt med en interessant 
oplægsholder, men vores økonomi sætter nogle begrænsninger – vi er gået i tænkeboks og håber vi kan 
spille ud i løbet af efteråret 2015. Ledelsen fik udleveret ”Spejderideen – idégrundlag for DDS” til 
inspiration. 
 
OKTOBER - I oktober blev der afholdt et velbesøgt Fellowship arrangement i Herfølge Sognegård. DIS/Tove 
og distriktets GIM’er havde lagt et stort arbejde i arrangementet, det blev en god og interessant aften, hvor 
temaet var Grønland. 
 
NOVEMBER – i denne måned samledes vi til en velbesøgt I-dag i Haslev. Som sædvanlig var der inviteret til 
en interessant dag, der er arrangeret i et samarbejde mellem 3 distrikter. Det er godt, at samarbejdet 
betyder, at deltagerkredsen bliver så tilpas stor, at der er økonomi til gode oplægsholdere. 
På månedens ledelsesmøde planlagde vi Nytårskuren. Kurt og Marianne ville gerne lægge hus til og for 
Mariannes vedkommende også arbejdskraft! Det er dog ikke kun fest, programmet for det kommende år 
skal aftales.  
Opgaverne til Nytårskuren blev fordelt mellem ledelses medlemmerne. Budgettet viste, at prisen blev kr. 70 
pr deltager – det viste sig, at det kunne holde. Flot, at vi kunne få så god en aften for så relativt et 
beskedent beløbPå ledelsesmødet nåede vi også at konstatere, at der var styr på modtagelsen af fredslyset 
i vores distrikt. 
Dagsordenen til distriktsforum i januar var udsendt og vi talte om det, vi mente var vigtigt – kammeratskab, 
kontingenter og kommunikation. Nordisk Træf i Horsens blev nævnt, ingen fra ledelsen vil deltage, det er 
mange penge, der skal bruges på deltagelse. 
DDS arbejder med et projekt ”Gruppeudviklingspyramiden” jeg kunne udlevere et eksemplar til ledelsen. 
Måske kunne det være et emne til ledelsesudvikling i 2016. 
Vores etiske projekt blev kort berørt, der arbejdes på sagen. 
 
JANUAR 2015 – Året startede med nytårskur. Jeg holdt en kort nytårs appel og ellers var ordet frit. Meget 
frit, det er en meget talende forsamling! 
Vi fik planlagt det kommende gildeår og blev enige om, at stryge det planlagte ledelsesseminar i april, vi 
mente at der var så mange aktiviteter i forbindelse med LGT2015, at vi hellere vil vente til foråret 2016 og 
så indbyde til et anderledes seminar, hvor vi kan få inspiration til gildearbejdet rundt om i distriktet. 
 
FEBRUAR – Vi holdt distriktsgildehal i Stege på Samlermuseet. Det blev et spændende besøg på museet, 
hvor interessen vist, at mange næste gang vil medbringe familien til museums besøg! Ledelsen havde lagt 
op til, at gildemestertale og 5 min. Sct. Georg kunne diskuteres i løbet af aftenen, men nysgerrigheden med 
hensyn til museet resulterede i, at vi fik overtalt ”ejeren” til at fortælle om museet, det er altid en 
oplevelse, at møde en ildsjæl og høre ham fortælle om sin passion! En god aften med godt fremmøde. 
Stege skal have ros for arrangementet. 
 
APRIL – Ledelsesmødet i april kom mest til at dreje sig om distriktsgildetinget i maj, det er Faxes tur til at 
være værter. Indkaldelsen skal udsendes 14 dage før mødet. Indkaldelsen skal være vedhæftet regnskab, 
beretning fra DGM, DIS og DUS. Vi blev enige om, at indkaldelsen sendes ud via redaktørerne, så alle har 
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mulighed for at følge med i distriktets arbejde. Materialet lægges ligeledes på hjemmesiden så alle har 
mulighed for at læse det her. www.goengernes.dk  
Ledelsen havde udsendt en opfordring til alle i distriktet om, at komme med ideer og tanker til den 
kommende handleplan for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, der kom nogle få reaktioner – tak for dem. 
Planen skal vedtages på LGT2015. Kurt kunne dele regnskabet ud, det ser pænt ud, vi kommer ud med et 
lille overskud. 
Tove kunne fortælle, at den næste Fellowship day kan afholdes på Rønnebæksholm.  
 
Der har i distriktet været lejlighed til at udlevere 50 års nåle 3 gange i årets løb, det er altid en glæde at 
kunne være med til at fejre jubilarer – en organisation med så mange medlemmer, der trofast bliver ved 
gennem 50 år – fortæller mig, at det er et sted vi er glade for at være. 
Det har også givet anledning til at jeg har deltaget i gildehaller rundt om i distriktet, det har stor betydning 
for forståelsen af gildebevægelsen, at deltage i gildehallerne. Jeg siger tak for invitationerne og kommer 
gerne og besøger jer. 
Vi taler meget om fælles identitet. I det store og hele har vi – gennem vores spejdertid/spejderinteresse en 
fælles identitet. Det er det vi kan kalde indholdet i gildebevægelsen, når vi ser på formen fx for gildehallen 
er vi ikke helt så enige. Det oplever man når man besøger forskellige gilder. 
 
SJÆLLANDSNETVÆRKET - Alle DGM (10) på Sjælland og Lolland-Falser er med i ”Sjællandsnetværket”. I har 
hørt om det bla. i forbindelse med afholdelse af PR-kursus. Det var en del af netværkets opgave, der hed 
”Synlighed” – at gøre Gildebevægelsen synlig indadtil og udadtil. Tørklæderne med den blå og grønne stribe 
var også en del af dette projekt. 
Sjællandsnetværket er en meget aktiv gruppe, vi har det meget godt sammen. Det seneste vi har bidraget 
med er et ”Samtalespil” om gildeetik, det bliver en del af den kommende handleplan. Lige som netværkets 
tanker om ”Rejsehold” indgår i de fremtidige planer. 
 
29. april 2015 
Lone Erkmann 
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