Spejdere
Netop i aften – når mørket sænker sig – samles tusinder af spejdertroppe over hele jorden for,
ligesom os, at mindes spejderløftet og sende tanker til spejder-venner i udlandet.
Vi har rigtig mange spejder-venner over hele kloden. I har måske ikke mødt så mange endnu, men
det kan i komme til, for der er mere end 40 millioner spejdere i verden. Tænk på, at millioner af
spejdere her til aften tænder titusindvis af lejrbål i skovene, i bjergene, i junglen og på savannen for
at lytte til beretningen om den tapre Sct. Georg, der reddede en prinsesse fra en frygtelig drage og
bagefter afslog belønningen, prinsessen og det halve kongerige. Det gjorde han for at vise, at han
ikke kæmpede for egen vindings skyld, men alene for at bekæmpe uretfærdighed og det onde. Tænk
nu på, hvor meget godt vi sammen kan udrette i verden - 40 millioner spejdere, – hvis vi alle, i Sct.
Georgs ånd, hver dag udfører en lille god handling til glæde for andre.
Når vi nu tænker på vore spejder-venner i udlandet, så synes jeg, at vi skal sende en speciel tanke til
det nyoprettede spejderkorps i Afghanistan. De samles også her til aften for at aflægge deres
spejder-løfte. Hvor har de dog brug for den optimisme og tro på fremtiden som spejderarbejdet
giver. Og jeg synes også, at vi skal sende en særlig tanke til de 10.000 spejderne i Haiti, der for
nylig blev ramt af et jordskælv. Det betyder så meget i Haiti, at de midt i alt kaos dog har 10.000
unge, der som spejdere har lært at klare sig selv, at arbejde sammen og at tage ansvar for andre. I
begge lande er spejderne med til at sprede håb, ved at hjælpe andre uden at gøre det for egen
vindings skyld - men med Sct. Georg som forbillede.
Men husk, - man behøver ikke drager og prinsesser, jordskælv eller krige for at udføre gode
gerninger. Meget mindre handlinger kan også gøre en stor forskel for andre. Nogen af jer har måske
mødt en dreng i skolen, der opførte sig som en drage ved at drille en lille prinsesse. Så har i måske
handlet og hjulpet prinsessen i stedet for blot at vende ryggen til – det er spejdersind. Men, selv
endnu mindre handlinger kan få en enorm betydning for andre;
Ved du, at der et sted i England, i ”Gilwell Park” er rejst en statue til ære for dig? Det er der! Et sted
i parken findes en flot bison-statue, hvortil mindepladen beretter: ”Til den anonyme spejder, der gør
en god gerning for andre”. Historien om denne statue er, at den amerikanske forelægger, William B.
Boyce under et besøg i London, en tåget dag i 1909, for vild i tågen. En dreng dukkede op og tilbød
at hjælpe ham. Mr. Boyce forklarede, hvor han skulle hen, og drengen fulgte ham på vej, men da
han blev tilbudt en drikkeskilling, afslog han høfligt med ordene: ”En spejder tager ikke imod
betaling for at yde andre en tjeneste”. Mr. Boyce blev så overrasket at han udbrød: ”Hvad siger
du?”. ”Jo”, sagde drengen, ”Jeg er spejder. Har De ikke hørt om spejderbevægelsen?”. Det havde
Mr. Boyce ikke, men da han havde ordnet sin forretning, opsøgte han spejdernes hovedkontor og
hørte om bevægelsen og dens ideer. Da han vendte hjem til Amerika, havde han fået så godt et
indtryk af spejderne, at han oprettede de første spejdertroppe i USA, det blev begyndelsen på den
amerikanske spejderbevægelse med tusindvis af spejdere. 20 år senere rejste amerikanske spejdere i
taknemmelighed denne statue i Gilwell Park til minde om de anonyme spejdere, der hver dag
udfører gode gerninger. Derfor er den også rejst til ære for DIG!
Husk på denne historie om hvordan en dagligdags god gerning fik en enorm betydning for andre.
Og tænk så på hvordan vi sammen, 40 millioner spejdere, kan gøre en forskel i denne verden, hvis
vi alle laver en daglig GOOD-TURN, som ”en god gerning” kaldes på engelsk.
God Sct. Georgs dag!
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