4. Gilde i bevægelse

”Først havde jeg en ide, derefter så jeg et ideal.
Nu har vi en bevægelse, og hvis I ikke passer på
ender vi med kun at have en organisation.”
R. Baden Powell.

Gruppeledelsen fik følgende fem spørgsmål, og fandt i fællesskab
frem til tre fokuspunkter for hvert spørgsmål:
1: Hvilke forventninger har jeg til en gildebror?
Fokuspunkter: Tage aktivt del i gildets arbejde / have respekt for
det, som har værdi for andre / god kammerat.
2: Hvad skal kendetegne det fællesskab, vi tilbyder en ny
gildebror?
Fokuspunkter: Netværk / åbenhed / hygge.
3: Hvad indeholder et godt gildemøde?
Fokuspunkter: Traditioner fastholdes / hygge / tryghed.

4. Gilde i Holstebro blev stiftet februar 1984.
Vi er et velfungerende Gilde. Nogle Gildebrødre har været med
fra starten, nogle har været med en årrække, og andre er
kommet til for nyligt. Vi har vores faste traditioner, men griber
gerne de udfordringer, der byder sig.

I foråret 2018, lancerede Gildeledelsen projektet
”4. Gilde med et twist”

To tidligere spejderledere blev inviteret til, på et Gl møde, at
sætte en proces i gang, hvor vi satte fokus på gildelivet i 4. Gilde.
Bevæger vi os stadig, eller kunne ”plejer” ind imellem trænge til
et lille twist?

4: Hvad skal kendetegne vores gilde om 3 år?
Fokuspunkter: At vi involverer os i socialt og frivilligt arbejde /
fællesskab / at vi er aktive.
5: Hvorfor skal jeg fortsat være gildebror?
Fokuspunkter: Tryghed i netværket / indholdsrige oplevelser /
godt samvær
Efterfølgende fik hver gruppe et enkelt spørgsmål, hvor de skulle
definere fokuspunkterne samt beskrive, hvordan vi i gildet
arbejder med det.
Det har givet nogle gode og til tider livlige diskussioner i
grupperne, og følgende er et sammenskriv af resultatet:

I 4. Gilde er vi en del af et spejderrelateret netværk, hvor vi bakker op
omkring de lokale spejdergrupper, samt støtter børn og unge i at være
spejdere. Vi er åbne omkring vores arbejde / værdier, og ingen
udelukkes pga. overbevisninger.
I 4. Gilde er gruppemøderne værdifulde for gildets trivsel.
Grupperne skifter hvert andet år, og mødes i private hjem, hvilket
mindsker klikedannelse, og giver en hyggelig atmosfære.
I grupperne opleves et fællesskab, hvor man lærer at acceptere
hinandens forskelligheder. Ligeledes er grupperne præget af omsorg
og hjælpsomhed, og er derfor et godt netværk og en støtte i f.eks.
svære tider.
Tryghed og fællesskab er noget af det, som kendetegner 4. Gilde.
Trygheden opleves at ligge i fællesskabet, hvor vi bl.a. er fælles om at
værne om vores værdier og traditioner, f.eks. i Gildehallerne, her er tid
til eftertænksomhed vigtigt.
Trygheden ligger også i, at fællesskabet kan rumme gildebrødre i
forskellige livsfaser, hvilket giver stor tryghed og tillid til, både at kunne
bede om hjælp, når behovet er der, samt overskud til at hjælpe andre.
Fællesskabet byder på nye og anderledes oplevelser, både internt i
Gildet, men også sammen med spejderne, f.eks. når vi arrangerer
julehike, Spejdernes dag og fredslyset. Ved disse arrangementer
opleves især stor glæde ved at mærke spejderånden.
Fællesskabet er nøglen til livskvalitet!
I 4. Gilde involverer vi os i socialt og frivilligt arbejde i det omfang, vi
magter det, og hvis det ikke er en offentlig forpligtigelse.
Det kan både være en enkelt gildebror, en lille gruppe, eller hele gildet,
som engagerer sig i dette arbejde.
Vi har de sidste mange år haft et samarbejde med Familie og
rådgivningscentret i Holstebro kommune, samt Feldborg skovdistrikt,
hvor vi arrangerer ture i skoven for udfordrede familier i kommunen.
………………………………………..

Det var ikke meningen, at projektet ”4. Gilde med et twist” skulle
ende ud i en konklusion, blot at vi fik sat ord på vores fælles
gildeliv, så vi sikrer os, at vi stadig bevæger os.
Men noget af det, som viste sig undervejs i debatterne, var både
åbenhed og rummelighed for mindre interessefællesskaber på
tværs af grupperne, men åben for alle. Dette ud fra en gensidig
forståelse og respekt for, at gildebrødre er i forskellige livsfaser,
så der således skal være plads til både at yde, og senere i livet, at
nyde.

”Vores arbejde går nemt, når vi ser på det som en leg,
hvor vi er spillere på et hold, og hver spiller har sin plads,
og alle spiller sammen for holdet.
Når vi mærker spillets ånd, bliver det ikke bare en leg,
men en storslået leg.”
R. Baden Powell.
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