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IMPULSEN
Hvad er inspiration og hvorfra kommer inspirationen? tnspirationen
er drivkrallen i enhver værdifuld, igangsæltende og skabende indsats_
Alle kender betydningen af dette lille uhåndgribelige begreb særligt
når det ikke er til stede. Kun de færresle kan fortælle, hvorlra inspira-

tionen kan hentes når der ige netop er brug for den.
Ofie må man nøjes med al sætte sig ned og håbe på, at impulsen
skal dukke frem sonr den lille boble fra havel som det spæde skud
Jra mulden. Ofle venier man forgæves.
Dei er ikke blot digleren, maleren eller skuespilleren, der har brug

for inspiraiion. lnspiraiionen ligger bag iømrerens

vellykkede træ-

arbeide, bag konlormandens smukt formede koncept, bag teknikerens
snilde iøsning. Alie har brug for inspiralion, hvis lkke opgavernes tøsning skal blive rulinemæssig og tung. Døvende lræghed kan nemt blive
til dræbende slilstand.
Landsgildemesler Anders Futirup har en foririntiq evne tit at komme
i konlakt med folk, og han har anvendt en stor del af sin tid på at rejse
rundl for at skabe koniakler. Fra sine rejser har PIM sel, hvor forskettigt
gildeopgaverne kan løses. I nogle tilfæ de har landsgildemesteren følt,
at gildearbejdei ikke har haft den karal, som han kunne ønske det.
Det har været klarl, al gnislen har manglel i nogle gildeledetser, og
det har været mærkbari videre rg lderne.
Dei er givet, ai det ikke er dånig viije, der er årsag herlil. Dei, der har
manglei, er ganske enkell inspiralion.
Hvordan kan der ydes hiælp lil gilder, som har brug for el "bugserlov"? Landsgildemesteren tror, ai øget engagement, slærkere kontakt,
bedre dialog gilderne imellem vil tjene sagen. Fullrup tror videre, at
værktøjel er et lille b ad, der helt er lorbeholdt gi deledelserne. Bladel
skal indeholde stor, som kan opildne gilderne og måske sætie inilialiver
igang. Stor, som måske kan give en gildemestertale glød.
Bladel skal med andre ord udJylde en del af det hul, der opstoct, da
»Bålek »gik Lrd«.
Opgaven er ikke heli let, fordi den kræver el vidtgående kendskab 1il
problematikken, men noget godt kan der vel komme ud al det, Men læo
mærke I l, al gensidighed, trangen til al række hinanden en hiælpende
hånd eller at give ei godl råd er nøg/eord i den forbindelse. En lorudsælning for, at landsgildemesterens gode tanke kan føres ud i livet, er,
at alle medvirker iil at reålisere den
"IMPULS" er menl som en hjælp. Alles hjælp lil alle.

DET NYE OPBRUD
Kullurminisleren appellerer

lil berolknlngen

om

at skabe en tværgående lolkebeyægelse, der
bryder med de beslående lagdelinger.

"l'råske er spø.ssmået om nye samvæBformer.
nye mulgheder ror meiieskellg kontakt og nye
dulioheder lor al komme i ,orbindelee med
andre sid€r af t rværes€n 6nd de sædvanlge,
el af de vigugsle samiundssporqsmå|, vl slar
ove*or En lolkebevægelse m6d d€ne som
bærende dd vi l€ hv6rt,ald åbne op lor bedre
forståelse lvæB ove. taggrænsei og oenerationer, vel al mærke, hvLs nitiariveme bær6s ai
mennesker der €r §r6b€t al tanken om al gøre
Ånden oa inspiral onen i ovenslående er kuliurminlster K Helweq Pelerseis, når han i skrilt
og lale appelle.er til belolkn ngen om et nyl
opbrld i vo kullumon§ter. "lmpu s" har hall
kulrurminisieren om nosle aI
de lanker, han qør sg lo.bindelse ded det

Livsglæden hår vi sat over 6lyr

- I

den kulurpolitske redegørese, Nr. 517,
hedder det bl. a.: " ... lredjelanden€ karåkleriseres lor fleres vedkommende al .n livsi loso, oq en livsindsli I nA li den ydre verden,
som måske kån reddovor kultur fra tilbagegan!
eler iqelrem underqa^o. - hvad men6r kullur
m,nlsteren eksempelvi6, vi kan ovorføre henil?
Og kan vo samiund iungere med evenllelle
'nrefrhedlegemer., uden a1 vorl grundlågqende ku ru mønsler ænd res ?
Hvis vi iorsr ser på vor indsals i disse
lande, så kommer vi med vor oveneone t€kno!o§ og ændrer d6res rvsmønsler. Teknologien
slår slærkr igennem, lænk ba.e på biens b6-

lydniig: belolkiinoen lar pludeelo

mulighed
byer, de tdloere kun har hon om,
man bryder op, urbaniser ngstendeisen sllger,

lor ar nå

li

erhvervsliv€l lægges om.

Eler tænk på ry-

seeren i

Nairobi

han møder såmænd lron.ide

oq w6sl6rns, og d€rm€d slår vore nom€r og
vore idealer gennem. Også vore idealer med
heisyn til forbrugsgoderslårigennem aLldetre
sker lkk6 som en bevldrl proces lrå vor side
men som en iølge åtd6r, viqør.

og hvordan ser u-landene på os? For nogle
år siden, da 16o rare til nogle afrikan6r6, r6lsr6
en al dem sig op og sagd6: ltalerom u-lande
som noqet enlydisl, men i nog e lilrælde er det
ler der er u ånde; br nger os ikke noqet k!lDet vi kunne lære af dissa land., er lvsho dnihoer. vi har kke m€g€n livsglæde og sponranirer mere i vortsamrund.

v

d sse

må sætte nd på el støtre samkvem med
landå,1..ks. ved al invitere ku turperson-

igh€der

iia

u-lånde

heiil som qæsl€r

v€d

hølere læ.eanslalter, ja på all. niveauer iolkeop ysningen.vikan imponere u landene6 kon.l,
a ångere kunsludstilinger og i del hele laaet
udvikle alle de konlakh!liqh€der, der kan udnvttes. En anden kontåklmuliqhed eide u-land.lrivilliAe, som €ndnu kun er ved beoynd€lseni
om 10 20 år er der måske oange ller6, og så

kan samkvehmet udbvqqes ad den vej. Den
!i k€nd.r, qver os Io lkke

foim for r!risme,

noq.n muliehed lor konlakl.
Hvad vi kan lmporter€ frå tredjelandene er
allså m6st spørgsmå om ivsho dninq måsk€
a lerm€st den umiddelbafted, som vi har sat
over styr samtid g med, al vi har laet den lekniske udviking. Men d6r er en anosommelg

Tegn på opbrud
Når D€ lid igere har undeislreqel ønsk€l om

borl lrå det ukkede.

del ågdele og q€nerålionsdelto
b

kan del så

ile ril frere end 6n smuk lånke nelop med

de

røloer, el stærkt spe. a iseret samtund oiver?

vi

hår jo sel legn på opbrud, har sel

eksempler på al man Oår på tværs I Læseforen ngens borlger vil man således se unq€
hlælp6 socae tabere. Det er nelop Lnqdommen, det komner lra. De men€r rkke, v har
brug ,o.de soc ale skelos g€neralionsskellene.
Vi har i lovgivningen manse speninoer, som
kke er sæng guisioe v deer måske ,or
slærkt op i admin 3trarionsor6n6. vi må se
nojere på. ofr d6r kan samvirkes imelem ad.
minislratonsgrenene, så vi kan udnylte de ram'
mer, der er, ,. eks, se, hvad insttutoner og lo
kaler kan bruges riludover de iormå1, de egent-

o€r 6r skam lalrge eksehpler på

opbrud

llok mennesker
så!6d.s: kom og hjælp os med 6mmer, vi kan
a lerede. På Sjæ land siger en

P€ngeno er knappe her. Det er et prlorle
ringsprcb em, og de kullure le anl ggeider noleres ikke s@rliq hø I her i landel
Lad være med at lave nooel nyll Det er paroen herhjemm6. vor reknik har braqt os lanqt
men mennesker er lkke kommel ænqere end
mlddelalderen. Se på sporvognene derude på
qadon, de loloer de ,asllaqlo sk nner do sv n
qer aldrig ud eller stårl lsos
Mei del, der eqenll§ matte være ove6kr
ten ov6r vor hj6mlge debar om samfunds- og
kulturudv k nA, er »*rdvel om det enkelts mennæ*6. ldvikling". Hvis jeg skule lohu ere en
bred kurturpolr'k sku le ikke brot kunslen oo

t

den kunslnoriske udvlklng indqå men man
skal sløne alle besvebelser på al ,remme d€
enkelte freineskers udvikrinq oo modnrio oo
slyrke del enkelle menneskes mo Oheder tor
sammen m€d andre at opbyoqe vo. læ les t I

mødes under! Vi har vore parcerhuse oo haver,

men ingen sleder at møde hrnanden tor at

Del krcalive menneske

dyrke vo.e fælles interesser.
oer er et behov for at komhe ud ov6r spæ.

ringerne. Mei de! ska komme lra lolk sev
Hvis lork fø er sg irusrrerede, må de presse pa
ror år la d6res behov lilgodeset. En anden t n!
er, at lolkesryret ma analysere, hv lk6 lendenser vi ønsker at fremmo o! lorslærke. Det er
denne selvrånsaoelse, vi må lage os på.

Sporvogne slår lkke til søs
oe har slå6t til lyd lor en lolkebevægelse

iik vore oldelo@ldre t I a1 slab e foF
samlingshuse os bruosloreninqer på benene
Hvrke opgaver rror De kan drive slressede,
TV-kiqqende og aulorilelshædhede oennesker
Se nu orejr€ne sidsle sommer, hvor udse

lra alle dele ål landei og f.a ale muLiqe qtup'
per log arbejde. Hvad ojorde de der lor? og
hvad rik oo 1i110.000 unqe tlar aa ned i Proj€kt Hus på en 6nkeltda!? Dererlegn pA disse
behov m6n de slumrer endnu hos en slor d€l

tiovedegensk6ben ma

lg.

y€re kre.llvllel.

der.kål rinde nye løsninger ove.lo. ændGde

-

prove åt trænge Ind I de dele, hvorål pfoble-

pBve .l sBlte elem€nl€in. samm€n på cn

-

det skal lade vare med

.r

tænke ud ,ra den

iorud.ainlng, at reulrålel .kål v6re en beLJ

Æo
vi ærer kke
kommer tiros.

måle oq mod6 ere? Hvor vile Oe gå lren i a,len, hvis De lik lysl li at spille 3amm€n med

nd fra gEden
and.e? r!4an kån ikke §e
noaån sreder. Del er som om, lolk ikke vil acceptere d sse behov, selv oh vl har dem.
t akrivitelshus.
vil fran vel oå ril k0lturmin sl€ri6l €,rer blstand.

-

De lægge vægl pa hos

lade våre med åt godrsg. de 8ædvanlisc

burikkerne klsi.er

op ad en tankoban6r forbruOsloderl Se, hvad
der li bydes os 6l sl ps og damel nq og møbelvaror, lanAl mere, end vi har brug for, iqqer
derog irisler lolk. Men hvor kan man §å hen o!

vi

- Del sk.r v€re rrol.rr mod d. barende
- vEie løl5oit over ,or de problemer, del

lLo

d€n, d€r

Gå op ad qaden og se på

Hvi ke egenskaber

menneskene at kende. nar de
må qå lildem iorar ta åt vide,

vi

Goelhe (174s 1332).

vile mangl et frenieske kke
eve, hvs han bekyhrede sg lige så lidt om
andres sager, soo han bekymrer sig om sine
Hvor lykkeligl

G. C. L chlenberg 0742-99)

STOLEN
i lMPUfs. Del er ta.*en, at !sTo"
LEl{( vll bllve lil ddiqhed ,or.n qltdebroder, d6r skonnæ at h.ve
lorudsetnl.ger io. at give gode rad on, hvordån man hotder en
gildemeste alc, ell6r hvordan mån måske udiytder andre torner
lo. ledenunkrlon rhd.n tor gllder.c,
Eed.ktlonen har overladt »sToLEfla lll Kaj xorup i lrr.te om"
»sToLEN« 6lrver en lasr rubrik

Gidehallen er rygraden g ldearbejder den
sker

oplaqelsen Oildebevægelsen,

oS gennem

dens ritual og de ord, der sges i den, beæres
qildebrødrene om vore tdeater og tiskyndes r I
at lølge dem i oLrdel og i hverdagens tiv uden
Derlor er ledelsen

al gideharten en

m€st€rs viqtrgste opgave.

gilde

lgidehaten er gide

mestenalen rituarels nidlpunkt, oq den sku le
0erne væ.e el hojdepunkl i gildehallens iorløb,
oq del oelder bade. nar der , nder opiaselse
sled, oq måske i endnu højere Arad na. der
De , esie q ldebrddre er v st enige om delte.
og denor hører man undenden en gitdebroder,
der oplordres lilal b ive gildemesler, undskyrde
sig fred, at han ikke erlaer, og del er da navniO q ldemeslenaen, han er bange ror at give

D6t er ikke en lel, men €n krævedde opgave
ave en god oildemesle.lae og j€q kan ikke
glve en anvisning på, hvordan den ideale 9lde,
meslertale fomes og holdes hv's dan over
hov€del kan skabe eniOhed on, hvordan en sa,
dan skå være - men jeq håber al kunne g ve
iogle prakliske vink,der kan være nyflge navn-

al

Formål
Som alerede nævnt €. det en at q tdehaltens
viqligste opgaver at belære nyoplagne som
and.e gildebrødre om vore idealer oq ar rl
skynde dem t I at siræbe e,ler at benyxe dem
som renesnor ,or deres dagliqe liv, og dedor
6r det selvlølq€ iO lormålet med g tdemest€ts
ialen at kiarægge o9 forkare ideaterie cttdefrestenaen ska sahmenholde dem med gilde
brød.eies hvordaa oq belyse samlundsrivet i
skærel åi dem, og den skar påvise betydninoen

6

af, at enhver 9id€brodei lager dem alvorliqt o§
æniol stæber eiler at ho de de alragle tøfter

Emner o9 stof
Hvordan r nder fran emner lil qi dem€sterlaten,
oq hvor linder man stof ril brus ved dens ud-

Når talen ska karægge vore idealor, altså
redeoøre for g ldeb€væoerseis eiik, vil d€l
vær6 natung( at soge €mner I rtualeine,
9ldeov o! Oiidelorte. Men oqså spejderov oq
speideroile sånl Baden,Powells bøger, navni9 "På ridderfærd. kai give gode emner og
meoel lel I loænqe iqt srol

Gr demesrertalen skat behandte hverdaoen
o0 såhfundslvel se! i idearernes lys, og de or
kan d6t være gavntgt både med kulturelte indslas Jra bøoer oa akrue le p.ob emer hentel lra
av'ser, t'jsskrlrer osv: oei de e stof må bearb€ldes meqer grundigl og man ma allid have
ior øje at der slærdenl er nok btot al citere
store stykker al der ror slofiets egen skyld
det h,L anvendes i relaton li laleis formå|,
son er al belyse emnel ud fra el qildeelisk

Det lorekommer mig ,arr91 på grundlaq al6r
enkert ord af en eler anden kendt I tosol ar
holde 6n lænoere tale, der hverken belyser det
c lerede ord qrundlal eller sæte. det i nølero
re at on t rqrrdelankerne

Gennem dellaoelse

i

grundkursus og GildeF

nes Højskole oq §eniem læsning aI gamle
iunrc al ,sct. ceors. oo navnr'g del lid ig€r6
ederbad "Bael.. kan der lndes emner oq
henles insp ranon trr

O

rdeheslenaten.

Planlægning og udarbeldelse
Del vil løre Ior vidt her ai ko6me lid på s€lve
udarbejdelsei, idel der visl nok vi være megel

r\

ind viduelt f6r den enkerle
vende tuldl månuskript e rer blol håve de vigligsle punkr6r r I sløn6. Men i alle I rIælde Oærder det, al jo mere I d man anv€nder på p an'

læOning og udarbejdese, deslo sikrero vl
fremlorelsen kunne blive, os desio mere vl
fran være i stand ti ar horde sine trhørere i

For den qode qildemestenale er ndholdet sev'
,.lgelig al alAør€nde betydning, men det er
også megel vigtigr ål rål6n fremføres pa den

relte fråde. Taer man erler ordret manuskr pl,
mai have €n rryo lorneonese, når talen
ho des, og man vil ald kunne qennemlore den
udei lare for hukommelsessviqt. Men der be
nar dei slore fare, at han læse.laen op I s1e
del lor at holde den. Sidder man med oiiene
rertor mod manuskr plel i sledel for at se på lil
horern6, v I diss6 søv6s og rå ror lidt ud a, de
gode ianke. og de konne ord, når disse lremlør€s på 6n kedeliQ og 6øvndyssende nåde
Bruger man punkimanuskripl
slillel hed hensyn t I at løfie øjnen€ lrå pap ret;
m6n der beslår den fare, at dån lrods de ned
skrevne hovedpunkler lober idt su. i det oq
q efrher el eller andet aisnl i ralen. FoBo96r
man så al rclle del op ved a1 gå lilbage i lalen
vil d6r oiie brinqe forvirring dlspostionen
med nervøsil€l oq uklahed li folge. 0a til
hørehe ikke kendera le d6 punkl6r, man havde

vi

i

snde al lremlore vil dot som

roQel være
klogest al Oa videre uden at piove ai gøre skaBetydninq6n åf stemmeførinqen, af al hæve
o0 sænke slemmen på de iqlige stederoqveF
d enal kunstpauser n v.er hleiekniske spørgsmå|, leo ikke kan komøe nærmere ind oå her,

men det må man ånbetåle girdemesleren at
skarle sig nærmere kendskåb ti , hvis han vod
sin lillrædelse er en uøvel taler.

gesL

o0 hvor rluaer ij6n6r

rral

iiehlægee

idealerne brde høttdelgt og livsnæ

.

Dedor

er alhindeis hvordaosrale ikke alid på r€16

ei gidemester må Oerne bruge
"dyre ord", hvs han mener dem ærligt selv om
han beiy er et andel sproq i sin hverdags ral€.
Men hvordan en gildemest€r nu end lormer
ordene oq lremlorer deh gi demoslertåten, er
det al algørende borydn ng, al han ikke al6n€
arbejder alvorligl med tal€n, m6n navnlig al
plad6 d€r, os

han tør Oiv6 sig selv iden.
Arbejdel med q ldeme§enalen kån iorekomme en ny aildemesrer
oq iæsten uovots
komme isti men han v I opleve, at delte arbeide
v I blve det hest g vende for ham serv i oildemesrertiden. Del slof han beskæltger sig måd,
når lalen skål udarb€ides, vrl
liqe værdier, som han anlage ig ikke på anden
mådå virl€ rå ander , og han lvinges I I ikke ar

slo

qå

sld, men srådio ar arbejde på sin egen
selvopdragese samldiq med al han arbeider
for vore idea eE fremme i sit gild6.

Gildemesterens peBonllge
indsab og udbylle

r&

En ting er a lålgorende ved qildemeste alen,

og det er gildemesterens peBon iqe

indsals
både hvad angår indhold og ir€mlør€ls€. c ld€mesler€n må q ve sig selv i sine laler i g lde

haren. Der er ikke tlslrækkeriot al rele.ere
åndres lanke. oq freiinger, hvor god6 og rglige disse end or. En Oildemester må iage per
sonlg still ng I I alle de tanker, han lremsælter,
oq han må ikke være bange lor åt Aiv6 udtryk
lor sin indersie meninq. ruange gidemeslre er
bange ror at bruq6 store ord o9 højtide is lare.
Men en gildehål er jo sledet, hvor løller atræq-

kke €n spoq.
Cicero (1061. Kr. 43r. Kr.).

Foriærfr aldrig en ven, selv
O€r

er nu noq€l krukket ved al være naluriq
OscarWllde.

l'ran må belale s ne v ldlar6s6r. nar man vrl ar
med den og så md man endda prse sil held.
Goethe.

kunne spriige rra, nar de vlll6, hv lket irå slar
en oensid g, arslapper almoslære.
G ldeavel srarcde i apr r og del nye gilde

rei sav

En sprana ,ra. oo del kunne være undqåel
s vi lra sta 6n havde Ojort os klarl, al det
vår væsenu gt ar bohandle ægrelæller på rge
iod med qidebrødr€. Kog al skåde har æglefæ ler siden værel velkomn€ lil all6 å ånsemenler undragen scr. G€orqsdaa.
Oels på grund al ål den presseomlae vi I k,
oq des på lrund af nye ivrige oildebrodre,
lonsaiie gidelavet med to nye !rupper i qildet,
hvis medlemmer blev opraoet på 1 års rodselshv

Jeg havde aLlid loreslillel mig, al kunslnere os
iøvrigt de, der sdder iåndens hølborg. var
iotud lor deres lid indlil je! blev belært om, al
del åbsolul ikke var ullældet. Disse mennesker

Vi ma se olnene, at !i a mindelQe menneske. har en væld g angsl lor at s ppe del be'
slående, men hvs vi hver især er åbne oq på'
virkelige lor nye ideer så kunne vi insp rere os
ril i langl hojere grad al være i lid€n.
Men når der ikke er sådan

enk6les Ieir, så er det dynens skvld

-

den

dyne, som vi a re pa visse lidspunkrer rår rov at
sparke i. oynen når den er trrsl@kkerio lung,
der kvæl6r alt
oO hvor kui dei ove.
'nilialiv,
lever, der lgger ganske sl le mens lid€n qår.
Vi er heldige i SilkeborC, år vi hår en 6t dundyne, hvlket lelter arbejdel, sp6ci6lt når d6t

Vi vidste, at vL her i byen, soh are andre
steder, havd6 €n masse Oam e speldere, soh
aldrig bl6v spurQt, om de vle være gilde
brodre. Oen væsenlliqste årsao var ai vi vår
nok i de beslå€nde Aider, og del vår de or så
som så, hvad vi onskede al lilqanq. Dedor samled6 vi adresser sammen pa qami6 spejd€re,
oO lod dem under ledelse al ei gidelav danne
deres eqel gilde med gruppearbejde oq gildehaller lu dstæidigt som de besldende D6r hele
var ulorpliglende lor de nye qildebrød16. de
8

lndadli gav niliaiiver: 1 nyr qilde m€d 42
medlemmer plus ægrelæ ler. El gilde m€d så
vl håber al meget kan gro.
som kan være I I gavn Jor lremlidens q lde
Udadli 9åv n tial'vet Opretlelse al sospejdåre i silk6boro på 4 korps-prai eller sgende
danske speiderbevæqerses
Desod€n opretlelse a, en udrykninosoruppe,
der hjælper spejdere hvor del kn b6r.
Jeq har rundl om i a^dre q lder hødt oeqen
hovedryslen oq maioe ei sk@kslagne ved tan
ken om, hvad vi nu kan ,inde pa Men de kan
spare sig d6r6s bekymringer, Ior airdeånden er
rkke mlndre srærk i von a rde end i andre gird€r. og det må v ålle erkende €r del væs€nlDerfor: qor som

v,

spark dynen væk

* KOMMUNIKAT ION *
.r deb b€regnel tll ål epørg€
ældre og . ame koll.ger i gilde, .radsdisrrikt
eller provlhcialledelser landel over lil dds i admlnl.rr.rlve 3p.rq3mår, men rkke mjnd.l lor at
kunnå lå rlp. og vejrednlng tlr qrrdem*rert.ler,
ideer fil qruppeddejd. eller lil en pråkli.k opDcnn. rubrik

Der er rmrdrerrrd oqså mlrrghed tor ar sporg.
r.nd.gllderederden dnekb, rrgesom der er relllghed tll ,or landsgildeledelsen ttl ål 6ringe
hedd6l€lB6r lil gildeledelsern6 land.r ov€r eller

Kort sagl: her er det mullgt at spørge om åll
09lorhabenrlig iå $ar. Det er rr.dr.r var.
dnonrm, hvtu man har lysr til der, Der vigli$re
€r, at man kan ,å hiælp ril al grr. gildearbejdel
rigere og dermed s*abe grobund tor silde-

-

f.d

os lA en llvllg kommunlkallon mellem

0€n visrssre Iorbiddesesrnje merreh sirde.

kånsl€rne 09 kontorel 6. måned.r.pporten.

[rdnedsrapponen ska indsendes hver maned,

ooså sohmermånederne, o0 senesr de^ sidst€
Månedsrapporlen skal indeholde al eoplagel

ser, overlorsLer, 0enopla€elser, adresselorandrinoer, atfrerd ng ri andet oirde ændrlnoer
(q rdel€dersesm€d em rdder væbner), sle eser. udmeldeser, dødslad. Medlemslalet ved
sid§e rappon anrøres roroven og lorneden på
Manedsrapporien skal oqså indeholde næste

måneds gidehal

eler

sildemode m€d ird

oC

Andel slol li "Scl G€o.g",l.6ks. meddelelse
om aidejubllæum, rererat al særllgl nleres

ri rubrkken -Meninqer og mod. m.v. skal være konroret l

sanle aranqemenlor. indræq

hænde senesl den 20. imåneden lør udg ve sen.

Oplasøke.5Eøgni.ger ndsendes i regren ar
q ldekansler€n. Sidsle lr sl lor modlaqe sen al
denne er også ded s d§e hverdag i maneden,
hvis den skal i 'Scl. GeorA" den eilerlø gende
måned. Den .k.l være underskrevei af gtrdemesleren og af de lo proponenler Kansleren
ma påse al proponenlerne er mindst væbnere.
Konloret må sende arl ror mange oplagesesaisøgn nger rclur og dermed lors nke ollenllrQ0ørelsed i "Scr Georg",lordiansogningen kke

Svend.- ogvebn.rbr.ve skar besrrrles mindsl

a dage ,ør glldel har

svendeoplaQelse
gildehar hed væbneropragerse

eler

lndkøb åt va.er lra tan&sitd€E depol skal
besrires mindsr 3 dage lor brug del der må
reqnes med en m ddfe eksped lionslid
En sod id't er d6t, som mange Oilder elier
handei prakt serer, al den nye svond ved sin
oplaoelse ,ar ovenakt, Ioruden sl svendebr.v,
gidenål ogsa ,år .t eksempar aI Gll.l6rn.6
hlstorie, love ior Sct Georgs Gilderne i Danmark, okale vedlæg1er det lokae § ldebad,
om sådanl lindes. oq måske en I sle med håns
Jremtdige gruppeeders navn og adresse. og
maske oosa for de ovrige g.uppemedremner.
06l €r rkke a ene en setuce for vor nye gid6,
bror, men han fo er også, ål h
har Jorberedl hans indiræden gidebevægel
sen oO kan kohme l I al "k€nde" os bedre. når
Forb ndels€slrnjen mel

en

s'ldeskatmeslr€ne

oq konloret besrar d6r væsenrrlgste , at skar
mesleren modrager el kontoudroq over raddsgidets r lgodehavende hos q rdet Delle konlo,
udroo e. base.el pa retdiO indseidelse at
kanslerens madedsrappon, denor er det så
vlsligt. at v modlaOer deiie ret dlgl.
l<onroudlog udsendes erter kvaftatels ud
qans, omkrng den 20 I eiierløAende fråned,
og skal være beral senesl 3 uger ell€r lremsende sen. Indbela inO onskes hetsl på g ro
1351 Ud over konrinAenr-risvarer vi konloudroser udv se s ldeis kob ai doporvårer, oaveart kler, Iorfrularer erc. lor samme kvanå1. som
kont ngeniel vedrører. Endv dere udvser kontoudroser q ldels ndberalinoer ril laidsq tder oq
evr kreditnolaer. samt en saldo. som slår loF

neden lil venste. de.loræller g lders skyd r I
landsAilder. Der e. ar stor betydnins ,or tands
gidels økonom, ar Oildet b€rarer sit lirsvar ofrgåehde, hvilkel burde kunne ade sg Oore, når
landsg ldet opk.ævers I konrinsenl baqud. konl nsenlel er pt kr.950 pr. kvårral pr. qitdebror.
Evenluelle reklamaiioner over konloudtosehe
bedes relret rii iandsgilders revisor Benr HeileNENN NG HøEGH

Vorl gilde lalles penge!

vi

ri

ri

er en sod d-å
ar ra midrer
el
præ9er arbejde Børnehjæ psdas erar
såel ved doden her i byen Oer I ndes en meset
akliv "Lons Club« her ibyen, og man har
a
prøvel ioppetorvsideen
Fo6 aq modlaoes qerne
soc

manq

al

b

"DEN SUL'TNE SKATMESTEF"

Gildeledelsen og grupperne
Også gildeledelsen har el meclånsvar lor, om gruppellvet bliver af værcli.

Det e. rorm.ntri§ pakurlesamhenho der der
bærer en væsent ig del af mindet on er usædvanlgt kammeralskab lnden ,or spelderkorpsene der kammeralskab, næsren arie hår
lremhævet os udlaft ønske om ved oplaAe sen

v

Hvordan så med palrullesammedho del nden
lor gidebevægelsen kan gide§ruppen give

d6 samme væ.dier? Fenr bod
voksne er mere lolbeho dne o

Vi skal bande og svede sammen
p6rne tundl

i

L

grup

andel v I e man iormenllig la er
tornæif€lol vrruar ar belraqte: otupper. de.
diskuterer vaskemid er, bi frærker, i lebyens
ejendomshand er, abonov og bera ngsbarance
måske al bandel pa samme allen. Andre
sieder arbejder inleressegtupper med mere
hobby-

el6r srudiekredspræAel vrrksohhed,

og
rrem

endelg er derde qrupper,der arbelder si!
genneo et besteml oq ,orberedl emne enlea
ior en alten eler loi en række afi€ner
For så vidt tsser der lo ikke så taste re1,
n ngslinler ior rivad från ska iorelåOe sg i
di§se 0ruppe. udover det mere soc a e sigle, ai
mån skal lære hinanden al k
sker, skabe konlakt osv M€n lor ar cllere vor
and8gidemesrer A F.: "VL skal ud al bande
sammon o0 ud al svede sammen. iør vl kender
hinanden". Ovenød tren ahindertg gruppes
indendørs aklivilel€r kan det brive I r nogel i
retnino af: vi ska sammen ses med vore problemer Men vi kæfrper lkke med probl€merne
i den gruppe der ordner T I emner på en arten,
som skirter spor hver ganq der b iver for be
sverliCl at nå rir bunds. Oel I gger bede landsOi defreslerordene som i se ve 9 ldeideen, ai
vi ska nødes kk€ kun i samvær men også i
16 €s opleve ser og samarbelde hvåd enren
det er d€t ko@orige etter del andeige.

Gilcleledelsens forpliglelser
Hvike problemer, emn6r o! hvike

mrd er, mai
benytler, må være gruppens saq. Men d€t må
høre li q lde edelsens ,orplgre ser at gøre sil
lil åt lorudsætn nserne ,or el godl gruppe iv er

10

hvis nooet r en 0tuPPe går skævl.

til

Det en q ldeledelse kan gsre
at grup
p€rne komm€r r §anq med nogel der kan passe
ind i gildedeen, er ror dd rorsre at ræqse op
1i , ar gruppearbelder ra§es arvoniOr
Det ei op t I gideledelsen at overvele.
Hen.lqlsme$rs srupp€indd€ling. Man bør
værå opmærksom på, al sruppedeltagernes ankke ove6liqer 7
oo ar fran udviser ,or
sislighed, når nyoplaCne putles ind qamle,
sammensvelsede sruppe.. ldeen med svendeqrupper r I indførino i qildebevæqelsen kan måske lose problemet med den
være, lorOrupper nydannes

la

modla0e kammeraiskab

Hvs man konlaode, hvad der,or€Oår

i I srede og at være klar ril ambulancerj€neste.

I

i

Levolid lor qrupperne kan diskuteres .. men

del er en lanke værd, al jo ærdre
orupperne

blive

ran

ader

io store or iaren tor klike-

Grlppeopsav€, GruppepsykoloO sk lorskniig

vse., åt grupper normalt kke kan eksstere
med sociae (allså samværs)-lunklioner alene
liS6 så ve som del er ubehageligl at op eve en
qruppe, der kun vårotaoer o
Grupperne bor anberaes al sætle s q er må,

en oDaave elle. en række emner eventuell
al d'skurere sig ,rem
ii en ma sætn nq som man soQ6r at arbelde ud
rrå. Mårsæln ngens idhold kan lo. så vdt v€re
underordn6t det væseit iqe er. ar !ruppei be
væger sig i en reli ng. som m€d emm€rne er
Gruppeleder belEgles

diq

ai nogle som overilø-

her lorelrækkes den ko reklive edetse.
M€n en lormel gruppeleder er under a le omslæidigheder prakiisk lolblndese med d€n

nødvendiqe kommunikalion o9 konlakl lil gildeedelsen. Gruppen v r rorfrentriO være beds! 1i-

pas ved seivatvælge s

n

eder.

Gruppeledern. bø. samles. nar grupperne er
dannet oq ederne vårqr De bor sanmen med
s ldeede sen gennemdrøfie, hvad qide§ruppernes lormål er l. eks. ud ira Vejedning lor
gilde ede ser. Man kan her tdveksle edarinOer
o9 diskutere deer iil vinrer€ns moder.
Kore6pondånce me lem akuvilet igrupper
o0 g/lde kan I l3kyides højere grad, end dei
€r liiældor d€ tesre sreder

søa6 sg mod g ldeatranqemenrer, hvor den sofr lyginligehlælpen kunne d sses lorhold oq
arangerende grupFe sledel for al Lndbydo en vorstiling tildefr uddybes.
et t llæld€ som d sse med orupper ofrk.inq
,oredracsholder, seLv laver el oplæa i. eks
erler ængere lid. gennemårbejdelse ai d ak- samme emne (og dol skal underslreges, at lilu6lt prob€m opæqgel kan del ovrice gide lærdel skal!ære lorholdsvis konvariqt oq hekbearbejde I småqtupper pa høder med eller lisk) der vil del være næslen uundqåeliqt at
rorqende debål ip enum
skabe en sammenhæng mel€m Oilde- oO Orup.
Dår er belydn ngsluldl lor enhver gruppe, ar pefrøder, os at få ei .ød tråd lil at øbe næsr€n
den eller en v s r d skal nå er res! ral, der skal ubrudt oo synlol oennem el .
Iremlæoqes. Del er måske en manoel ved vorl n nssrydl modeliv.
normale gruppeilv al der alhindelgvis ikke er
LJ
Glrderedersen kan være en slo(e lor gruppern6 ikke bare ved ar hjæ pe, iår grupper går

skævt (.eks. ned ommøbrerng, d skret tl
de ino af konkrer6, samlende opsaver eller lignende) - men ogsa ved ofle at vise inleresse setvtiltid er den lossede løte
for, hvad der loregar i grupp€rne sporge, inden man b ver klogere
kommentere

o!

foreslå. samt hvis der er ud o9

GruppeFykolosi: spe,

'e'

--.- .o. sr,r-

M"19c vilP rå@ d€' ood"

h{l f\€ årdi'

burde enhver sruppe- o0 q ldeledelse snuse
idt li . Gunnar Nje holrs b.qer om samarbei Man 6r tørst virke iq tykkel o, når man kke aner
dets DSykoroq kan anbelales

Emner og

ideer

En hjæ pend6 hand rind€r ma
qruppearbelder kan b. a. iindes
afsine arme.
nyskåbolser
edn ng lor gilde edelser deer
åL oruoo€r kor.r såmmen med

Emn6r

li

li

iVei

;,;i,":; ;.;,.;;" i;;i;i,.d:.
;.:;.;.i
punkl, eler k gge lyne hver lor sig os så modes

vok

I I diskussion. Der har i denne v nler værel
seiundeflisn'nqs6mner inden lor hovedgrup-

.ohrI re]Loron lloro,'
;; ;,.J ;;;';n:;;, - - ;k;;;li;
--- "- ;;;; j
6n gideQruppe, vår "Vor ivsholdning - hvad er
men ngen med vort
En anden idd: For en algrænset perode, 4-5
råoer hele o lder et besleml

liv?"

'

"

-1_ ".'":'._'""

-ldo n.dq"

q ,ol

lngen som har lravll, er h€lt civ llseret
,rv s -ooe1 spa,r.e,

d'lqq'rlo_"ql
Når du er i

tvivl

lL(elore11es"e

;:;;,;:. .";;;;;;";;;"; L"-,i,.,0,. "t*
tes op i underpunkGr t I de enkelle grupper.

r"'

o'o oao' e, d.r -or. ro'd

sa Oor

alld

e,e,s

der ven iqsle.

09dele'debegge

Man kunne loreslirre sio så vidt et efrne som Nyxg byrde torekommer tet.
"Mennesket i 70'€rne" kørt pe denne måde
Gl. dansk o.dsprog.
fred grupper, der brev dell nd efter interesser
underenier som i. eks. sociale tabere, lrivsel
vore hitiøer, nærdemokraliet, torureninaån, Del, jeg har mod skænde.ier, er, at de olte
relsion€n; indrlydelse på vort samlunds;en- ødelæooer en god di§kusson

iran kunne rgeedæ lo€stire sg, ar 6l ailde Histo.ien beretter kun om 6n ulndverlig mand
besliller maleriale l.a G ldernes Højsko e, væl- Adam.
oer l. eks, bogen om lorureninq og lader ,speciå.-oruooer b€skætlio€ sio med vand lult.

i..,1.""*.,

n.n. >or

el pa, Jeo\an'ev''nånederpåelqodlonphne-l
arangenenter
Mark Iuain (1335-1910).

oplæs nl

debataltener. , ,orb ndelse med

'1'1

NOAH-Orupp6ne bog om toru.eningl
"Nool6 oplysningerom den jord v sahmei
lever Pa''

I alle de rlge lande
En opgorese viser, a1 Danmark, S.hwez, Frnland, Sverioe oO USA er de lande der har de
hojesre selvmordsla og den hoje§e samlede
lrekvens for selvmo.d, mord og d.ab De samme
lande har også dei §ørste procent alkoho.

BRUDSTYKKER

.. "vi fiider

allså, al de lande i Europa, der

defrokraliske, irederl§e og

vestående, saml USA, verdens rigesle ånd,
,rembyder de alvorlgsle symplomer på psykiske forstyrerser Maret lor den vesllge verdens
soc aLøkonomisk6 udvik inq er er marer€( s€r
bekveml iv, relaiiv liqe ig lodeling al velsland,

demokrali samr lred. os netop de
lande, d6r er kommel detle mål nærm€sl, alsører de alvor iqsie legn på sviglende psyksk

el slabit

Nationalisme
Nalionalsme er en bornesygdom. Den er men-

Fra "Del sunde samiund" ai
EFIC FBOMI\,I

neskehedens mæslnger.

A, EINSTEIN
Fædrelandskerl ghed

er det æ9, hvoraf krioe
GUY de MAUPASSANT

Fordom
.

-

som den !esuioe
verden på mån§e måder synes ai have b€hov
lor, me iniel lades uiorsogl med hensyn tilal rå
nye impulser

lolerance

-. oa altid sagde de "vl og verdenk, ,or de
ler

voede, at de var halvpanen, o§ del den a
bådsre

Kullurfomyel6e
I dei ,ornyelse a, kuhurlivet,

del.Ælingen syntes, ar man kunne ooså

have en anden meninq, men det lålt6 hønen
ikke. "Kan du læsoe æs?. spurqts hun. "Nejk

vi

,Ja,
du så holde dn mund!" Og katten
sågde: "Kån du skyde ryg, spinde og gnislr6?"
"Ne !" "Ja, sa skal du kke have menina, når
H. C, ANDERSEN

loBt og lremmest fred hensyn li

lvsho diinser og æ§eriske vædier. Tr€djelandeie karakleriseres ,or,l€res vedkommende al
en lvsfilosofi oO en indsli llng I I den ydre ver
den som mdske kan redde vor kultur ira til_
bagolanq eler ligefrem undergang. ved al
søge inspiranon i de lande. hvortil v yder leknisk b stand, vi le v dels kunn€ skabe gruid
lag for 6n ku lu.el opblomstring og nytænkn n!
i den danske belolkn ng, dels skabe en 5lø .
orad al gensid ghed i udvekslinoen.
"Nr.517",
En ku

Høj evestandard er at qlæd6 siq ril ar iase lat
pd en meningsiyldl

dåg

hver molgen.

Høj leveslandard er åt glæde siq ove! 6iq
selv og dei siuat on, man funoer€r , sammen
selviølgelg er del en betinqelse for høj levestandard at have rrihed for sult, bomb6r, social
ur€llærdiqhed, pr€s pa n€ruerne. Almagl.
M6n d6læuosto har dei.
De.lor er høj leveslandard også at undoå at

12

lurpolitsk redeqøre se.

Kunslen al leve
Der lindes ingen vanskelioere kunst end den
ai leve. I andre kunster oq videnskabe. I ndes

derialriqe lærer6 ov€rall. sev unoe mennesker
b lder sig ind, at de har erhleruel dem så iu d

slændiq, at de kan undefl 6e åndre

nem hee

lvel må

idefr.

Gen_

man vedblvende ære at
le!e, oq hvad de. undrer m g endnu m6re, g6nnem hål€ livet må man lære at dø.
SENECA

