DE N GO DE HI STO R I E

Gilwell
– Alt det, jeg ikke
vidste, det var
A F S O F I E L I ND GAARD N I ELS EN

Det er en kold vinteraften, og jeg sidder klar til at snakke med Pernille Bille Tvedt. Pernille
minder på mange måder om alle os, der læser Ildhu - hun har været inde og ude af
spejderbevægelsen i løbet af hendes liv og er nu leder i Harlev-Framlev gruppe uden for
Århus. Men alligevel er der noget særligt over Pernille. Hun er nemlig en del af
1. Gilwell trop, og hun så så meget potentiale i Gilwellkurset, at hun fik
sin arbejdsplads til at betale for kurset.

Som mange andre spejdere har Pernille stiftet bekendtskab
med Gilwelltørklædet i sin spejderungdom. En dag kom
hendes gruppeleder hjem med det lyserøde tørklæde og to
træperler. Uden helt at forstå hvorfor han havde fået det, herskede der ingen tvivl om, at det var noget særligt, han havde
været igennem for at få det.
Efter at været blevet voksen, stiftet familie og være returneret
til den grønne uniform, var det blevet Pernilles tur til at komme
ind i det fremmede univers Gilwell:
“Man har mange forventninger, før man tager afsted på kursus,
men noget af det, jeg ikke havde overvejet, var, at vi skulle ligge
i lejr. Det er mange år, siden jeg har ligget på lejr på den måde.
Det overraskede mig positivt, fordi det er mange år siden, jeg har
fået lov til bare at være en menig spejder. Dertil gav det en rigtig
fin variation, hvor man går igennem nogle intense forløb inde
i Gilwellsalen og så kommer ud i luften og laver noget praktisk
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sammen. Det var jo helt fantastisk at se hinanden i nogle andre
rammer, og at der var plads til at andre kompetencer kunne fylde. Det er jo præcis det samme, vi gør for vores spejdere - det var
rart at opleve igen på egen krop og blive mindet om værdien af
det.“
Til dagligt arbejder Pernille som HR-chef i et konsulentfirma,
og der findes mange ledelseskurser på markedet. Selvom udvalget er stort, har Gilwell altid været en drøm, så det var oplagt
at spørge arbejdspladsen om at betale for uddannelsen. Det
ville de heldigvis gerne.
“Da jeg var færdig med sidste modul, så spurgte jeg min leder,
om han havde lyst til et catch up. Efter vi havde haft den snak, så
sluttede han af med at spørge: “Jamen, er det noget, vi kan gøre
for hele ledergruppen?”.
Med et smil på læben svarede jeg: “Ej, det kan det så ikke lige,
fordi det er noget, som hører til i spejderrammen.” I tillæg dertil,
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så havde det ikke være det samme, hvis jeg havde gjort det med
mine lederkollegaer på arbejdet. Vores grønne uniformer gør
også noget - vi kender ikke folk i forvejen, men vi dukker op i vores uniformer, og det giver os et forspring i forhold til at tage på
et professionel lederudviklingsforløb. Fordi igennem vores spejderånd, så har vi alle en følelse af pligten til at bidrage med det,
vi nu engang kan bidrage med, og vi er alle forskellige - og gud
ske tak og lov for det. Alle tager noget ansvar, og derfor lykkedes
vi. Det er for mig et utroligt stærkt udgangspunkt at tage på et
ledelseskursus med. Man kan ikke bare fedtspille.”
Man kan tydeligt høre på Pernilles stemme og hendes måde at
omtale Gilwell på, at det altid vil have en særlig plads i hendes hjerte. At veksle mellem at være ude i den virkelig verden
og være i Gilwell-universet gjorde det til et meget udviklende
kursus.
“Når jeg kigger tilbage, så kan jeg bedst beskrive det, som at jeg
har lavet et serviceeftersyn på mit liv. Vi sender hele tiden vores
biler afsted til syn, men hvor ofte giver vi lige os selv tid til at tjek-
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ke ind med vores værdier og reflektere og gøre status over, hvad
ens liv er?
Jeg under alle at tage Gilwell, men man skal først gøre det, når
man er klar til det. For mig var det vigtigt at være et sted i mit
liv, hvor jeg havde overskud tidsmæssigt og følelsesmæssigt til
at gå igennem et forløb, hvor man får rørt ved nogle ting dybt
inde i én.” ■

ER DU KLAR TIL GILWELL?
I 2020 er kursusdatoerne for Gilwell:
7. maj til 10. maj 2020
29. maj til 1. juni 2020
25. oktober til 28 oktober 2020
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