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Ved en rundspørge blandt de norske spejdere er man kommet frem til en del ord, som viser 
de værdier fra spejderlivet, som vore spejdere betragter som de vigtigste, eksempelvis:

Når de oversættes, fortæller de, at venskab, fællesskab, samarbejde og respekt er de 
vigtigste aspekter af spejderlivet – i tillæg til natur og udendørs aktiviteter.

Disse ord: venskab, fællesskab, samarbejde og respekt er nøjagtig de ord, vi ville bruge, 
når vi beskriver, hvad vi forbinder med gildebevægelsen og de værdier, den er baseret på. 
Når vi mødes hvert år for at fejre Fellowship Dag, er det for at minde hinanden om, hvor 
vigtige disse værdier er for os.

Det er nemt at forstå hvorfor det, der er vigtigt for spejderne, også er vigtigt for os. De fle-
ste af os har en spejderbaggrund, hvor vi oplevede værdien af samarbejde og fællesskab. 
Som spejdere fik vi opgaver og udfordringer, der førte til vores egen udvikling både som 
individer og som gode teammedlemmer. Hvad der er lige så vigtigt er, at fællesskabet be-
tød, at vi kunne bidrage til en lignende udvikling for vores medspejdere.  

Disse spejderoplevelser gjorde, at vi blev medlemmer af gildebevægelsen. Vi må dog ikke 
glemme, at bevægelsen er åben for personer, der ikke har været spejdere – samt at disse 
personer bidrager yderst positivt til vores fællesskab.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at forholdet mellem spejderverdenen og gildeverdenen 
ikke er en énvejs proces men et tovejs samarbejde, som illustreres af det slogan, som er 
valgt af den norske Gildebevægelse: Sammen støtter vi spejderne. Mange gildebrødre 
er hjælpere ved spejderlejre og andre aktiviteter, både på nationalt og lokalt plan. Nogle 

selvstændig, inkluderende, venlig, friluftsliv, Gud,
fællesskab, åben, medmenneske,

miljø, engageret, pålidelig, ansvarlig, samarbejdsvillig,
ansvarsfuld, natur, ven, sjovt, fred,

respekt, venskab, hjælpsom, tro, kristendom, 
tager ansvar, utvikling , betænksom,

samfundsengagement



gilder har deres egne aktiviteter, hvortil de inviterer lokale spejdergrupper – dette fører 
til begejstring og godt fællesskab. Gilderne i Norge har igennem de seneste år gjort en 
betydningsfuld indsats for at øge samarbejdet med spejderne både på korpsniveau og 
lokalt. Dette har resulteret i tæt kontakt med spejderne, som er vores hovedkilde til nye 
medlemmer i fremtiden.

Dette samarbejde er en vigtig del af vore bestræbelser for at få nye, yngre medlemmer – 
det er nødvendigt for at sikre, at vores gildebevægelse vil fortsætte fremover. For at det 
skal lykkes, må vi modtage vore nye medlemmer med respekt og forståelse. De kommer 
til os med nye tanker og nye idéer, og vi må være åbne for disse, og vise en imødekom-
mende holdning. Hvis vi klarer dette, kan vi glæde os til fremtidige Fellowship Dage med 
nye venner, hvor vi sammen opbygger nye og vedvarende venskaber.

Endelig skal vi huske, at vores Fellowship Dag bliver fejret over hele verden som opret-
telsesdagen for ISGF, International Scout and Guide Fellowship, der illustrerer det vigtige 
og internationale aspekt af gildebevægelsen. Samarbejde og fællesskab på tværs af inter-
nationale grænser giver os nye venner og værdifulde nye idéer fra andre verdensdele. Når 
vi møder nye venner fra andre lande, bliver vi hurtigt klar over, at ved at have en fælles 
række grundlæggende værdier skabes der en positiv følelse af fællesskab og venskab.

Derfor vil vi bruge denne lejlighed til at sende vores bedste ønsker til vores egne gilde-
medlemmer og til gildemedlemmer i de andre lande i den Nordisk-Baltiske underregion 
– samt til resten af verden.
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