
DIS – Internationalt: 

Gildeåret 2014 - 2015 har på mange måder været et år med fuld aktivitet i GIM-gruppen, 

hvor vi har forsøgt at løse en række opgaver med internationalt indhold. 

 

Som årets første opgave havde Landsgildets Internationale Udvalg besluttet, at der skulle sættes en 

landsdækkende indsamling af legetøj i gang blandt landets Sct. Georgs Gilder. 

Dette til fordel for børn i flygtningelejre i Tyrkiet og Jordan. 

Beslutningen måtte senere ændres, da ansvarlige instansen var bekymrede for eventuelle smittefarer. - derfor 

besluttede man, at indsamlet legetøj skulle sendes til et i Danmark kendt projekt “PR 92”. 

Gim-gruppen informerede samtlige gilder i distriktet om indsamlingen. -Kun tre Gilder i distriktet 

responderede, - Præstø støttede opgaven med tegnepapir og farver (for 500 kroner). 

Fra Store Heddinge havde enkelte personer bl. a. opsøgt omegnens “ loppeindsamlinger” 

for at overtage overskydende legetøj. -I Køge var tre personer ret så aktive. 

I september skulle alt pakkes og sendes  af sted. -14 store papflyttekasser blev fyldt fra Gøngernes Distrikt. -

Afsendt fra Sjælland, til Fredericia,- videre til Flensburg. Et stort arbejde for de få.  -Senere har vi fra den 

modtagne  institution i Rumænien fået tak for alt tilsendte. 

 

For årets Fellowship Day 2014 havde vi i GIM-gruppen besluttet at sætte fokus på emnet 

Grønland - Nutid - Fremtid. Landets rivende udvikling.  Et  eksempel på dette var et behov  for et 

kollegiebyggeri i Sissimiut, hvilket et Gilde fra Hillerød havde formået at gennemføre. 

Prof. emeritus Arne Villumsen, der havde været primus motor, holdt et spændende foredrag om emnet.  

Et grønlandsk kor “Narsok” fra Sydsjælland stod for aftenens musikalske indslag. 

En let menu af grønlandske egnsretter blev serveret. 

Aftenen foregik i Herfølge Sognehus. - Atter en velbesøgt Fellowship Day, hvor 85 personer deltog. 

 

Den 26. 11. var aftenen, hvor Fredslyset blev hentet fra Domkirken i Roskilde, - og bragt videre til mange 

dele af landet. -Som altid - en smuk højtidelighed i en kirke fyldt med gildebrødre fra det meste af Sjælland. 

Ude i Gøngernes Distrikt har man forskellige traditioner for, hvordan man modtager lyset. F. eks. i 

spejderhytter, under gudstjenester,  på plejehjem, institutioner m.m.    

 

I september var GIM-gruppen på en 4 dages tur til Tydal, Sydslesvig, En spændende natur med en række 

kulturelle og historiske oplevelser. Ikke mindst spændende at opleve det danske spejdercenter, der varmt kan 

anbefales. Vores tanker var, at interessen for den sydslesviske  landsdel eventuelt kunne viderebringes til 

andre grupper - Gilder. 

 

DIS-week-end er netop holdt i Fredericia den 11.-12. april. 19  distrikter (af 21) var repræsenteret.  En 

spændende og informativ Week-end.  En gildebror fra Aalborg præsenterede os for  et kommende prosject, 

kaldet “Støt Lys i Afrika”. Nærmere præsentation følger. 

Man forsøgte at samle oplysninger om, hvor meget de enkelte Gilder i landets distrikter støttede diverse u-

landsprojekter,- havde venskabsgilder i udlandet, -m.v. 

Engagementerne i dette var begrænset. 
Spændende at mødes med  DIS-medlemmer fra hele landet. 
 
GIM-gruppen arbejder fortsat videre i distriktet med emner, der er behov og interesse for. 
Vi er stadig en GIM-gruppe på  10 medlemmer.  Har et fint samarbejde. På trods af afstanden ( 
Vordingborg-Køge, Næstved-Store Heddinge) er der sjældent afbud til møderne. 
Generelt er interessen for Internationalt Arbejde i de enkelte Gilder på landsbasis stadig lille. 
Vi i GIM-gruppen glæder os dog  over, at vi har så stor tilslutning til det årlige Fellowship Day 
arrangement. 
 
Frem for alt har vi behov for, at flere gerne vil deltage i Internationalt Arbejde. 
 
Tove Givskov. 
 



 


