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IM PU LS Dette nummer
indeholder

udgivet åf scr.GeorgsGilderne i Danmark

M kkel Bryggers Gade 1, 1450 Kbhvn. K.
Tlf. (01) 122702 Giro 1351.
Konlortd: l andag illredag kl.3,3G16,30,

Trykr K. nosendahls Boolrykkeri akls,

L6d€ren oelordrer iil. at landsq ldelinqet -
årels srorste beoivenhed arvikes i den and
der bor fordres ved €n sådan ejliqhed

Landsgildemester A lv, Futrrup glv€r qode råd
ofr insp råtion h€nlel lra bøgerne.

lbrevkassen "kOMMLINIKATION" 6r dor krilik
åf iTPULS a9 der slil6s sporgsmål og sp.r

Den faste rubrik "sToLEN. er denne sans
ovenadr ril Mogens Dyre som iortæller om
sine erfaringer med g Idemesl€daer.

De llesie g lder kender begrebel 'den dode
klump.. Knud v. Johansen skanderborq, ioF
ræler her hvad han frener man skal qøre

Korpschel John Grevy, DDS har slilel sig li
rad§hed ved delle nufrfrers inreslew. oel
drerer siq om økonom oO inlarnalionalt sam-
arbeide. L E. yJesselTolvlg er peniefører.

IMPULS giver sig ikke ai med rcrerater, men
v var lrl slede ved ,TRÆF 71" os blev op-
mærksoh på sct. Georgsgildeines nspiral-
onsfrapoer Vi ha. dYkket i en ai d€m.

Hvordån bærer man sig ad med al qør6 el nyl
gide ri el godl gllde. Herom ,odæller KlGren
Heclor lla 10 Å boro i den ,asle rubrik

Overlærer AndeG [4. Fullrup,
Højvanqs Parkvel 27, 6700 Esbjerq,

Afdel ngschel Edmund Keldsen,
Bondehavevej 27, 2330 Bagsværd,
ltf. (01) 93 57 92.

EkBp6dirionssek16rær Egon Muich Pedersen,
Forbækvei 3, 5000 Odense
t(. p. (09) 113595, t. (09) 131372

Direkiør lnq€r Jespersen, Fyrievanq 62.
2330 Virufr, ti. (01) 346353.

Vicelandsgildeskatmesier:
Direklor Jens Jakobsen, Birkevej 15, Majdal
7500 Holslebro, l[. (07) 424967.

Aage A. Jensen, Bi.kevel 5, Langesø,
6430 Nordborg Tlf (044) 51396.

Lise Johnsen, Hojded.aoet 34,
3660 Skanderborg r(. (m) 52 t2 36.

Finn Brøchner Hybenvej 3, 6733 HjerlinO.

Sro, lil IMPULS bedes indsendl senest 1. nov.

IMPULS udkommer næsl€ qånq ca. 1. dec.

2

Hedaklionen hår axer vær€t i gang med sak-
sen, og resurtalei br nges i "BBUDSTYKKEF"

r§"1



DEN POSITIVE INDSTILLING
Vi er hver enesle dag ude for mennesker, der slår slejlt på ei krav om

et eller andei, så slejlt at de næppe ænser, om det er rigtigi eller ej,
om neiop at taslholde sit krav for enhver pris er retfærdigt ove or den
anden partellerej.

Skrevne reiningslinier, principper og lignende bruges hver enesie
dag som våben i menneskenes kamp mod hinanden, men hvor ofte gør
man ei ophold og tænker efter, om det nu var rigligt, var medmenneske-
iigi at anvende dette våben, som man giorde?

Som gildebrødre har vi pligt til at gøre voft bedsie for åt gøre livet
Iysere og gladere for andre. Vi har pligt til at have respekl lor det, der
har værdi for andre, og vi har pligt lil at være venlige og lorstående
over for andre, og dette indebærer vel, al vi ikke kritikløst kan an-
vende vedtægter, beslemmelser og lignende iil ai gøre et medmenne-
ske forsvarsløst og derfor et let bylle for et oratorisk velbegavel men-

Vi bør med andre ord ikke være cleliagere idet pindehuggeri, der
mange gange linder sted i den olfentlige debal, vi skal forsøge at være

obiektive og saglige med det formål at lå noget gennemføri, og ikke
bruge paragraffer og vedlægier til at forhale stillede forslag. Hvis vi
ikke kan lilslutte os et siillet forslag, må vi begrunde dette og være
konstruktive, måske stille ei nyt, der vil have chance Jor at bl;vo gen-

Delle gælder ikke bloi i den offentlige debat, men ; lige så høi grad

inden for Sci. ceorgs Gilderne, i det lokale gilde, på distrikls- eller pro-
vincialplan, og det gælder ikke mindst ved landsgildeiinget, hvor de
stillede forslag må formodes at være fremsat i det øjemed at forbedre

- ellers er der ikke rigiig nogen mening med det hele.

Lad os da vise, at vi er gildebrødre, at vi vil prøve på at handle som
gildebrødre, lad os ved dei kommende landsgildeting iÅrhus gennem-

føre deballen værdigt og posilivi, lad os ikke kvæles i"generalforsam-
lingsteknik", men gøre dei lil et siævne - et slævne der vil blive mindet
for den posilive ånd.



IMPULS-slogån:

Kontakt

lnformation

lnspiration

Al A. M. Futkup

oet var meniigen at jeq i del lørste nummer al
,|MPLILS. skure ha skrevel el par ord, men
som bekendl: "mennesket har så mange sære
iing ion, så tden løb lra miq, oA leC nåede
ikke ai byde vod nye ledolsesblad ve komhen

oet bekraoer jea. Jeg lrøsler mlg med de
kendle ord B6dre senl end aldriq.

Lederen i det toBle numfrer af "lMPULs"
har på ei udfrærket måde ajon r€de for, hvad
de. er bladets opoave. Der er lkke meget lor
mig al tilloje. Det er ikke nogen hefrfre ighed,
atviimanae år har manglet el ledelsesblad, oq
derfor hår l.ndsgidet kun opfyldi el lænq€ næ-

Jeg vil gerne på denne plads sge lak lil
redakuonen lo. ber€dvirlqheden ril at qå ind
,or opQaven Den er slor. N6lop derlor hen
vendre vi os li jer. Låndsg ldetingel i 1969
havde som mollo: Konlakl, nlormålion, inspira-
ton. Mon lkke det såmme "slogan" vilvære rel
ninqsqivende,or "IMPULS"? JeS lror på, al
" MPULS" viL bLive et b ad, der villorfrå at 0ive
g ldeledelsehe den hånds@kning fran længe

"lMPULS"s rorsre leder slu ede med: -ll',
PULS" er menr som en hjælp. Alles hjælp 1i

alle.. Ud f.a delle vi jeg gerne anberale noqle
booer, soh er anvendelioe, når girdemesreren
skal i gano med s n krævende opQave, nemlig
al udarbejd6 sn lild€mosi€rlae. Meqet få er
så genåe og så s€lvstændige at man uden
hlelp uderra kan sætte sg til skrveborder o0
så qive sig i kast fred ar udarbeide sin tåle.
Hjælp€n 'udelra. hentæ bl. a. fra bøqernes

I vo.es vis(nok !dso qle,veiredninq ,or qide-
edesen, står der noget oo, a1 OrldebevæOel
s€ns €riske orund aq er byqqet på vore lre
qrundideer. Det vil bl. a siae at "und€rsrorte

den enkelles stræben eil6r al blive en uselvisk
.q ansvarsbevdsl borqer i samfundet". Vi skal
lorslå von ansvar over for vore medmennesker
Endvidere må del al væ.e gildebror re konse-
kvenser i vores "daslse ,ærden". Konsekven-

Elik er manae ring Prov bare ar æse sa
monsen, den slor€. Her I ndes ikke mlndre end
13 spa ler. I aln ide ig forsland har erik nooet
al gore hed ens ofroano med andre menne-
sker. Det har oqsa noqer at skali€ med "lor
d nO. K E. Løgslrup har skrevot en bog, der
bærer navnetr "Den eri§ke fordrlng". Mdske v I

denne boq falde enkelte sidemeslr€ for "tunS..
men jeg lror alligevel, der er v sse atsn I i

bogen der kan give "stol" t I en q ldemesler
tå16. Erlch Fromm har bl. a. udgivel to bøse..
som jeg vil tro, de ilesle kan 1å nooet ud a{
Den ene hedder: »Menneskers hje e, dels ene-
slående evne li oodl og ondt" o6n ånd6nl

"Kunsten al6!sk€". MisloBtå nu kke en sådan
tlel. I forcrder Ii sidsinævnle bog hedder det
bL. a : Bogen lonsker al overbevise læseren
om, al al e hans forsos på at ove kær iqhed er
dømt 1it at srå felr hvis han ikke mere aktivt
prover på al udvike hee s n peBonlished, så
han nar lrem ti en skåbende indstil ing og at
oan ikke kan opnå I lfredssiillelse i sii ind vi-
drelle kærliqhed uden evne ll at elske sin
næsre, uden sand ydmyghed, frod, lro og selv-
dLs. plin. I en kullur, hvor d sse eqenskaber er
sjældne, vll man kun i sjældne tltælde opnå
evnen til at elske Man kan blol spørge sig
selv, hvor månoe mennesker man kende., der

En g ldemeste/tale om elk skul6 nødigl
ende mora iser nA. Er man ved al lalde lor en
sådan lrisl6se vi losende af Jak Knudsen

lnoen har mynd ghed li al 6ora iser6, nAen
har ret li ar kreve €n god gerninq al andre
m€nnesker uden den. soh lørsl har glort godl
imod dem vorhere Jesus havde rel iil al
k.æve det qode ar mennesker, thi han ofrede
sig sev lor os oO doQ. med hvikei lang-
frod,Ohed kræve. han del lkke? Forældre kai

så edes al det bærer
,rugt hvis de da elers v'rkelg har qlon deres
børo qodt. Men rremmede har hverken rel e ler
haOt deni". (Llvsi losoli, side 73).

Jeq er af den oprallese, ai en 9idefresle[
tale nu og da skal beskælrioe sio med de 3
grundideer men de skar ro kes sådan ar de
b ve. nærværende ,or vor ld. Bogehe, som
leq har omlali har værel en god håndsrækniig

09 så maige sode ønsker lor "bovLel. med



Kommunikation:
Denn. rubrik .r d.l. ber.gn€l tll ål
.porge .ldre og err.me kolleqer i glld.-,
slads.. dr.trlLl" eller pr.!lnclalleJerser l.n-
del over lil råd. i adninislEliv€ spo.E.nå|,
m.n lkke mind.t lor .l kunne ,å tip8 og

vellednlng rll glldem€tertaler, ldeer til
Eruppeadejde eller lil en prakll.k op-

D.r.r inidlertid oglå muligh.d tor al
3pørge landlgild.l€d.l..n dn.kk, lig.-
6on der er lejllghed III lor l.nd.glldele-
delsen til al b.lnEe heddelelser lll oilde-
ledel.ehe låndeI over eller .r .vår€ på

KorI 3agr: her er det n{llqt at sporqe om
årt - og lorhåbenrllg iå svar, Det er tlrladi
år være anonym, hvl. nan ha, ly.r rll det.

Tilhvad nylte?
Hvad vlreqenrrq med sidsre iudfrers baq-
side ,Brudslykk6n. der er jo bare c larer, som
man kån henle i en bog. Er det kke for dyn ar
bruge en he slde IiLdet?

FRA INDTIL FLERE LÆSERE

Redaklionen synles eqenllq, mennqen med
,Brudslykkei male være lyderig nok. Er ål fots
saoene ri tubrikken ior den sde var "li lanke
og la6" for al henede opmærksomh€d€n på,
at det kke bare var nogel, man lge skulle
,fyve. gennem nen !i droppede den tubrlk,
,ordi vi syntes, del vår al skære linqene lor

[ien prøv al iage brudslykkerne lrem i en
rolig stund de kan hver sær bruQes som
grund ag ior ei gildemes€nale, og når vi hen-
ter så dånge cilater fra b6gerne er del natur
liov s ror al prove at råmme sa mange som mu
igt på nogel, der kan sælle qang i lanken og

oLve slof li den naste rale lrå hojbordet
Arorismerie har to lormal brader For dei

førcle skal redakiionen være så ,r hodig at nd-
@mme, at de skal lyld6 de opståede h! rer op.
For del andel iggei der i ålorsmerne €n rlg
insp ralioi, oO de alorismer, TMPULS brinqer

er ikke vålgt erter de iorhåndenværendo s.ms
princip. Der le99es Iakllsk el ret slod arbejde

Hvoi finder leg slol?
Oet lørste probl€m man sløder på nar man er
ndsai som qildemesler, er den iørste qilde-

ne§ertale. Man har sikken en eler and€n ld6,
m6n al lore den ud i ivel vser sio kke al være
så ei. Man linder nogot frem iia "Veiledn ng
lo. g ldeedelser,, eler man læser B.-P., m€n
det var rkke ige det, man havde halt I lankerno

,SYDJYLLANO"

Kan man ,orberede sig?
vi har vort oide lorsoql at skabe den t.ådi-
tion, åt qild€kansler6n i do flesre r lfæ de eller
,olger dei afgående gildemesler. Kån noaen
oive mio en id4 0m, hvordan eo kai iorb€rede
miA på den forestående opqav6, det det ikke
er så et at sporqe sin gildemesler, hvordan
han gor del. Er grundkursus og ,Gidornes
Hølskole" nooen hjærp lilat lorberede sig?

"KANSLEREN"

Vedtægler lor enkeltgilder og
luridiske problemer!
I rid iOere love landtes der el sæl staidardved
tægler tor enkellcider men i de nuoæ dende
ove lindes inoen anlorl. Da det eller m n ior
m6nin§ er nødvendiot lor er q lde at håve el
set vedEgler som grundlag lor sin eksslens
spørqe. jeo herved. ofr der evenlue l i lånds-
q rderådet ,indes sådanne, idet en vis ehsadet-
hed må anses tor hensigtsmæssg.

Jegvi liqeledes gerne slile fø gende sporgs-
målr Er er okaltgilde en luridisk enhed, der er
i siand l I at købe rasr ejendom med de derpå
hvilende forpliglelser? Hvis dexe skea hvoF
6des er da den enkelle q ldebror lorprislet? Er
der mul ghed tor al begrænse don økonom ske
,orp iqtelse til de oildebrødre, der er med lit al
beslemme købet, og som lrv ligi går ind på ar

CHR HANSEN,
Nordbor§-qitdel.



STOLEN
I derle numm€r er »sTOfEN« bl€v.t ov.nadl lil Mogens Dyre,

3om her lodelle, om sine edarlnger ned hen.yn iil at holde

glldeme.rerlal.n, så den ,år berydning og leng6i.

Der qlædede mi9 megel at læse din

adlkel Scl. Georgs Glldernes bad

De råd, du giver og den e aring, d!
sril6r ril rådighed i dit indlæ9, kan jeg

være meoer €nig med d g i og jeq lin-
de. del de$or værdiluldt, al det slilles
ill radighed lor andre, lkk€ mindsl mln-

dre.r,arne gildemeslre.

Din syslemaliske behand inq al slorfel
oq dine meaet person ige råd og eda-

rln§ervnker i slA selv som en fln nodel
,or, hvordan en henv€ndelse I I gide
brodre kan gøres. Det er næslen en

slags "gildemesierlale" til qildemestre.

Jeg kunn€ have lyst lil på mange

punkter at bakke dI ndlæg op. men

synes egenllig det slår så aodl lor sig

sev, ål opbakn ng kke vll gavne. J€q

klnne derimod løie ul, på hvi ken måde
jeo har iund6t ål en gideoesterlale
kan v rke sæ ! nspirerende på gilde-
brødrene oq heni føje noslå alm nde

ig€ belraglninger, som oaså nok kan

Nv s qildemeslerei har nogle låvorlemner e ler
kulrurele hobbyområder, hår hån nok at ose al,
og det er da nærrig§ende oa iilstende at !d-
nylle denne ekspense men e arngen viser
at en samvxighedsluld g ldehester, der ønsker
at lorberede en god gidemes(erlale, lanql de
lreste lirelde, oo sær i begyndelsen overuur
derer gildebr.drene. Delle lyder overlegent
men er del ikke, for i bestræbelsehe på al
lrefrkomme m6d el qodr indæg prover man
måske at undgå alm ndeligheder, undqå ting.
de, kan v rke banalt, og man beslræber siQ lor
virk€lig al løre kvarilet og hojde ind i billedel.
Man ængstes lor kke at kunne qive iu d valuta
ior den opmærksomhed, som gildebrød.ene
viser gildemesbnalen. all€ d sse lorho d med-
rører, at o ldemesteren måske urisglet læager
afslånd melem sig sev os sildebrodrene med
iare lor, at indæogets højd€punkler og kon-
k usioner oårlabr lorde I esle.



JeC iror snarero man skal prøve al ioresiille
siq 3-4 nyoplagne oildebrodre, som gildemeste_
.en er idrer, og iorberede s n gildemesle ale
som en dnekle henv€ndelse uldisse. Oet kunn€
synes, som om nan d6ru€d underyurderede
resien. m€n e arinoen vs€r, at dexe ikke er

Hvad selve Lndholdot iøvrgl angar, bør d€t
være præoet åI oplatlerser, al stemninqer, be-
o venheder oq oplevelser, som q ldemesleren
sev har tagel ak1iv1 del i, således al han €r i

srand t lat udlrykk€ egne lø eser o9 reakt oner
snarere end al c lere andres. Det er væsenllsl,
at del er da§ligdags prob emer, der behaidles
iral.n, og del er væsenuiot ål €rindre, al denns
orcblembehand ino ,oreoår i €n særlg alsap
pei og forvenlningsluld, fren al'qev6 lorp ig_

Ved ar omlåle forhold oq opfåneser, som

oildsmesteren sev hår lolt, v I han meget neml
sne rlhørere. der elter a

sandsynliqhed selv har værel ude ior lgnend€.
oile uden al skolle beskrive del baoeJler. ved

Fra den torste lid jeo har kunnei skonne om
godt og ondl, har jeQ ålid ho dl lolerancen lor
en kr slen dyd Man kan vel tvinoe mennesk€r
li at gore, men kke 1i at tænke mai kan
ved lvana kun gore dem t I ojenskalke.

Ludvig Holberq.

sror er vanens maol, og lnl€l menneske kan
undvære d€n slolt€, han har i gode vaners ind

D. G. Monrad.

ar indrømme, man har iagel tej, er bloi al lid-
rømme, ar man i dag er klooere end i går

Lavaler.

Lognei kommer halvdelen al Jorden rundl, iør
såndheden kan få sko Pa

Moody.

lran må he stvide så ldl som muliql om d-a lerl,
de mennesker har, som man skal li brinoe hel6

Jane Au§l€n.

al berøre sådanne lorhold app€ilerer 9ilde
meslor€n direkte til en oplevelses- og begrebs-
vorden hos t lhørerne, som omgående oplever
rea itelen, oq oildem€sl6naen bliver ikke uvir
kel gheder, !t.p er 6l 6r andenhandsoplevelser.

Del er min erlar ng. at g ldeoesterlaler, der
hoder sig tl dagligdags problemer, og Bom

appellerer li noget oplevet hG den enkelle,
artid alløder fruglbare debålt6r o9 udloser ad
sk llige gode ,5 min. Scl. Georg"s ind æg ved
de kofrfr€nde aidehal er, hvor gildemesteron
kan qæde sg over den tankemæssQe konti-
nu Ier der herued eropstå61.

se, ovensråend6 lndlæq er b evel lil, næsten
som ind æogel sev beskrver, del Kaj Korups
arrik6 i sidsle nummer iik m g li al lennem
rænke selvoplevede episoder lra min g lde-
mesre d og beskrvB disse så godl, at jeg
håber. at de linder resonans hos læserne, som
i støde e ler mindre omiang må have været i

nærheden ai de samme prob eher.

En hovmodiq kvinde snubler som oflest, lor
hun kan ikke se, hvad der lgger hende i velen.

Kinosiskordsprog.

sande ord er levende væsener.
Lod Byron.

- Livet e. b evel miq €n besk drik, og dog skal
den indlaOes som dråber - langsomt tælende.

sør6n K erkeqaad-

Den, der beskylder en anden lor uklarhed,
skulle lør$ se sit eget indre, om der nu også
er r origt lysl d6r. llusmorke b iver sev €n me
get lyde ig skrilt ulæ§614.

Goelhe.

Hvad er lykk6n? El spøgelse, som ,orst e., når

Soren Kierkegaård

Han var trolast, ædelmodiq og brav forudsal,

La Bruy6re.



t{
Skal vi begrave
den ,dødeu klump?t!t
D€t mener di3triklsglldemester Knud v. Johan-
sen, Skanderborg, men rorinden skal »klum-
pen« dog haye chancen for al bevise, om den

Har dit Oilde ogsa en "død klump.? Del har
desvæne alt lor manoe oLlder, oq del volder de
tespeklive g ldeedelser meget hovedbrud, hv s
de da kke lgerrem har givei op og ålskrevel
de påqældende so6 en a.l oassive medlemmer
der blot af gamme rråd r on ,spylter i qitde-
kassen Dexe sidsle er eit6r m i meninq en
dnr iq udOang på problemel. lordi en lor slor
"død klomp4 kai være med rl ar nedbryde
q ldemoralen. El q, de borvære en he hed hvor
alle deler ondt og godr i lioe indsa§. Men hvor
lindes den 9 tdetedetse der rør tuqe ud i bedet
oq simpell hen oFfo.dre de al ior oassive ril
at helde sig ud? Oq vite del v@re rigltgt at

Det kunne være irstende for ei gildetedetse
at skæve over gærdet l I andre oroanisatoner
som Folary 6ler Found Table, hvor der sli tes
krav om en v s mod€procenl lor at ,orbtive i
klubben. Found Tab6s opraOesesriluat hed-
der det bl. a.: ,Kammerarskabet lremmes bedst
ved moderne, dedor er der mødepl gt ri d sse,
og inrer uden sygdom erter anden lvtngende
årsaolr1ageriordenne .."

Modeprocenlen ska være ove.50.
Der er d€n reelle basgrund lor disse krav,

at når en o.sanisaiion, som er ret dyr i drtft -
hvad gildehe eflerhånden ogse er ved al være

er stablet pa benede, og de sklrtende l.delser
læoqe. et slorl oa ueoennvttor arbeide i aF
ranqementer Ior med emmerno så er del rime-
lgt al ioryenre, ,o. ikke al sge tortange, ai
fred emme.ie ooså viser ileresse lor sagen.
Helor ikke gilderne kan være inleresserel i
blot al kunne ,remvise er stort fred emsta, hvor
sevliriedssl lende del end kai være. vi er jo
ikke missionerende e ler ervi?

a

Det kan v€l kke nægles, a] vl bel.agler scr
Georgs G lderne som noOer ahdet oq mere end
b otei selskabe ig klub eller en veierank ub,or
Oamle spejdere hvo. vi ge.opfrlsk€r glade
minder. Endnu har vi med ntualehe selv om
de blv€r sredse mere lor,rådrgede ord son
klare laiker, fasi vilie og ædell sind, vl laler
om idearer hjæ psohhed, næslekær ghed, ka-
raktersryrke kon såA1: vi Irehsæller krav, som
de rætreste al os v6 har mulqhed lor al op-

l'ren at derte t I rrods lredsælrer vi rkke el
så sihpelt krav som modepligl, jå, manoe sie-
der dår iol nok afbudsp iet Et idt slrammere
greb I lojerne på detle punkl virre maske hod
vrrke de,døde klumper".

Vi når vel alesammen på et tdspuikr i iver
t I el qærde, hvor vi lrænger ril 6t måske endda
kråltiot spark et vist sted for al komme over.
Man kan kore rEi I Oirdearbejdel eiter mange
års akuv indsals, oq sa er det I frelist med en
pause . eler et sabbatar som det hedder i
moderne sproobrug Det skalvære €nhver O,lde-
bror vel undl men
el er hende, al han/hun sa A ver O lde ede sen
besked om onskel som lige sa naturrrlt nå
respekr€res Men na. sabbalårel eter del ån-
s vne lidsrum e.gael må dei vere ! ge sa na-
rurl,0r, at dei nye gideledes
er kommel I merlemltden metder sg med det
lornødne spark oO sioer: sam e ven, skat vi sa
se al komme over gærdet oq v dere mod del
næsle. Maske sidder den gamle ven oq venler
på sparkel og glæder siq I I at komme i gang
ioen Ha. 0ideedesen llgefrem en konkrer
opqave li vedkommende det kan væ.e en
qruppe, som trænaer r i ar fa indb æsl nvt rv
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ia. sa løler han/hun håske vderlqere liskvn-
de seli at leve ned iqen.

Det sger en på det sdste noget erterladende
oildebror, son pludselq så siq placeret som
d strlklsOildemesl€r. Håns lørsle selvrånsagen-
de reakuon va. Dll dumme svin, al du lod dig
lokke på den galejl Håns anden: Det vår nu
ra* al brive akliveret i0en.

Derlor qælder det ior 9ildeledels€rne om
sledse al have nogle konkrere opgaver at sli le
gildebrødren6 overor. Hygoemoder og kamme-
ratskabsaflener er meget godt med måde
dem kan vi også linde aidre stede.. Hygge har
kval mange iremskrdl også iglderne. Op-
gaverne kan igge I decidarede arbejdsopOaver,
selv om de erlerhånden synes sværå åt finde.
Der er dog sladrc srollearbejde ior spejderne
at iase lar på do synes orte, glldebrødrene er
nogle ljerne personer. Hvor mange iropsledere
vil ikke være qlade lor hiæ p med det adm ni
strar ve. som er ved ar vokse defr over hove-
derne. 06r kan låves løb, såv€l det ån ge Scl.
Georgs l.b som mindre lrops- eller palru jeløb.
Der kan sl res rnslrukrore. t I råd ghed t I al
aslning for lrops- oS patruljeledere ldetsrore
og hele gor v i sllderne alr for idt lor sp6l-
derne, og del er dog ddr, v skar .ekrullere vore

lndådlil i q lderne har vl Otuppearbejdet, som
i øvrigt udmærkel kan Aøres udadvendl bl. a
mod spejderne. Hver qruppe kan ,- eks. "adop

Den oode sl r beDr hovedsaoelig på. ål mai
vlrkeliq har noqel al meddee

schopenhauer.

Frie mænd lad€rsg ikke Irue.

Ccero.

Vl er sa vante I I at sp le komedier lor åndre
al vi li sidst sp ler komedle ior os selv.

La Aochefoucauld (1513 1æ0).

Det er bedre at sporge 10 gange end ar ,åre

Dansk ordsprog

Æren er kunslens drivrjeder.

tere" en spejderpalru je, som dei med me lem-
rum mødes med. o9 hvor medlemmerne på skilt
assisterer patru jelederen m6d proqramlægning
oq andre opgavei. Hvllken konrakt vil der ikke
q vå mellem unge og ældre, melem sp€ldBhe
og q ldet den kontakr, sofr vi laler så megel
om, men gorså lldr lor.

Ooså med hensvn til qruppearbeidel bor
giLdeledelsehq stramme rojleme oq vise lidt
mere diktalorsind, hvis ikke med omm€rne s6v
kan laoe siq sadnen En g ldeedese kan ikke
alen6 akrivorå alle med emmer så rdt som en
lropsleder aene kan akt vere ålle spejderne
Derfo. skabte Baden Powell pavu jesysremer.
l-lvorfor sviqter så manqe O lder Badei Powells

Lad mig slutterl§ v6nd€ libag6 llspørgs-
mel6t i ndledninqen: Vllle det være rioligi ai
alskålfe den "dode k ump" ved slmpelt hen at
relegere dei? I den ydersle konsekvens mener
jeg ja, oen ,or nden bør dos ta gilderedersen
ske personlg henvendelse ril hve enkerl al
iq6ne. Måske er de kun skindød6. Måske væl-

ger de al 1age bil elten endellgl, men maske
ader de sio Oenopvække Os maske kan deres
evenluel6 sidsle ord bidrago liLen måske nød-
vendis selvransagese hos gildeede sen.

Del er ar.ls Oang i natoren al dødt væv av er
nyl lv. De1 kan måske også b ive del i Oildern€,
hvis vl lager lrå.dt iat om den nælde, d6r hed-

KNUOV, JOHANSEN

Det er bedre ar udrelte den ringesle rinq i ver
dei end at aole en halv tihe lor inge.

Goethe.

Alene skabe. du inqen poes Poesien ,odes ai

Paullå Cour.

Nar dei etiske krav briver morallære og digiel
po iiisk insrrumenl, ophorer luglene a1 synge
og vandet ilyqler la enqene

Paut ta Cour.

En 9oti tilhører er lkke alene pop! ær overall,
men 6frer noqen lid ved han et og ander.

Oel er leltere ai kæmpe lor sine principp€r end



Det europæiske
samarbejde

Spelderbeyegelsens europæiske samarbejde
koster penge, og Sct. Georg6 Gilderne er blevet
anmodet om økonomisk bi6tand. Korpschet
John Grevy lortæller i detle inlerview nærmere
om del inlernalionale samarbeide.

I lanuarnummeret af "Scl Georo. skrev Johan
Kronan om Europåsk Fællesskab, som især
DDS og KFuM-spejdorne vl6 Oå ind for. I

lebruarnumme.et meddeles der, at piqespej-
dern6 anlagerg vrle soge åt danne en lig-
nende oroaiisation ved europakonferencen

"llrrPULS" har opsosl korpsch6lån lor DDS

hvord.n det nu oår med det europæiske t@t163-

Danmark har i og lor siq været med læroe,
men I lorbinde se med omorgEn seringen ville
vi gerne sryrke samarbejdet På det tokae ptan
har der jo l. 6ks. !ærot manso slo@ ejre med
manAe inlernauonale deliagere, svarer John

På de slore eu.opakonlerenc€r visr6 der siQ
rmidlenid ar Danmsrk havde
qore sg roBtåelig Selv om dellagerne kunna
qorå slg lorståe ig på engelsk, kunne de øvr96
dellacora jo ikke læse vore bøger og øvrge
pub ikalion€r. Der lorera ror korpsene to nu io-
heder: vi kunne oplordre ril konlak! mellem
troppe ,ra de ,orckel ige ande, €l€r vi kunne
lorholde os heiholdende. Danmårk har el qodl
navn som spejderland, oq vi har svispunkier
og metoder, som vil kunne llrøre rremmede
speiderkolps nye værdler. Vi kunn6 alrså sått6
os n6d oq lytte til de åndre - og der er meget
at lære eller vi k!nne laqe nilia(ivei. Vi valgte
det sidsie, og der gik som 6å olte lør: Forslags-
slilleren b ev opfordret Ii at qå akrvt ind i ar
beldet med osninsen ål då man!6 opgåv6r,
de. koh op. På europakonferencon Bad€n
1970 tilbød vi al gå aklivt med. og Johan Kro-
man blev valgt ind i euiopaudvalget. Der er nu
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nedsal ei kooi$, hvis prooram er: Europæisk
spejdersamarbelde i1930'erne. kroman er oqså
lormand lor programkomm ss on6n.

Jørqen GuldborQ Basmusien er sekrelær i
Europæisk Roqion i Gen6v6 Henning Mysager
er skandinavisk reprasenlånt i den europælske
lræningsgruppe, som igen har repræsentant i
verdenskonileen. Henn ng ha. loresEet en
s ags europæisk Gilwelllræn ng.

Roberl Madsen (KFUM) er med i en komit€,
som ska forberede "Frendship Years" ,or
Europå. Den arbejder også med besoo af lrem-
mede spejdere hos ,amirier i ande, som de b€-
sooer. Han 6r også med iarb€ldet med koordi-
nering af den ofte megel io/skel iganede hiælp
l I spejderarbeldet i udvikringsandene.

Ved du, hvord.n .let går ned plg..p.jd.rn€3
planer om ål *omme med I det €uropeisko

P oespejderne vedlog ved europakonl€rencen i

sverige al gå iid i en europakomil6, som lor
ment ig snart vil b ive danner. Den v I sikken ta
en lgnende oroanisal on som vor.

I "S.r.GeorS( lor j.nu.r h.r land.gildeledel3en
6nbelalel .n henv.nd.l.e lr. DDS og KFUM"
.pejd€rne om ar yd€ ,*onofri.k slølle lll dei
europæiske .amarbelde. Hvad.*.1 I brug. p.n-

Hver enkelt spelder bidrager Oennem sit kon-
I ngenl lil drilten a, Europa- oq VerdensorSa-
nisationen saml ILI lorskelliae organisalioner
under Verden.oroanisalionon. Ale rejseudgil-
le. til konlerencerno udredes ai korpsene. Det
er sådan omlrenl. hvad vi kan klare. Men efler



De forførte gildeledelser

,lkke ale aideedeser qennem tdehe har
roorer deres hved roe qodt enke le harendo!
værel u€gnede Ii op9aven ikke menneskeligl
men se ve indsatsen har s mpeli hen været lo.
rinoer Konsialeinoen slahmer iia el indæg
om ,en Oidemeslers lunktonek ved Erk Fa-
k€nb€rg og er at læse en al Scl. Georgs
Glldernes insp ralionsmapper.

FaLkenbers qår videre alt ior orle har jeq
været vidne t I q ldeling, hvor alt er beroel pa
t llæ dioheder oO ngen lår mio t I at lro, al €n
q ldebroder, der delvis lvinOes oO presses ind
på en så viAl g posl blver en Aod gildemesler.

En god gildemesier skabes al lo ling ysl t I

opgaven og slorten fra a ldel, o0 det fra være
ndlysende, at inqen ål d'sse lo ,aklorer kan

være lilsiede hv s del kun dreler sg om at la
posten besal, lordi der d! enqanq er en nod-
vend qhed, ar d€r r ndes en §iidemesr€r. Ved
valq ål q ldemester på denne måde er udi.ldei
pa lorhånd g vel det ma oq skal b ive ham,
der ikke har lært al s,ge nej med aulor lel -
ham, der kke er kunslner på de slore uidskyd-

For at undga at sideLedelser oq speciel gil

ført e ler p.esset li lederolen loresar Falken-
bero i sit iidlæq, al del ha hore lil de mere
uoflicielle Orldemesleropqaver Ood td at ud.
peqe en eanet o ldebroder ril evenlue ållos-
ning i embedet. (Bedaklonen som alternativ
frehoanasmåde kan nævnes: kansler alløs-or
auromatsk §ildemesror. erer er erer lrere

'kronprlns"-emner væges alerede v.d glde
I ng med henbl k på skill ved næsle I ng).

Falkenberg anforer ( uddrag her) om s lde
mesrenunklioier: Del mesle af det adm n!
slratv6 arb€lde er laqt på kanslers oq skal-
meslers skuldre Denne arb6ldslord6lnq skal
medvlrke lil, al 9ldemesler kan ,a arbejdsro,
sa han kan koncenlrere slg om gildels ledelse
- udei at skulle lordybe s g pellesser. Til §a
diqhed oa oidemesler ifr dledLd lølge -foiiet'
n ngsQanqen" op så han ikke misler overbl k-
kel over glldels samlede virke hån har hoved
ansvaret ror at vedrø@ide gidets arbejde
hvor del qlpper for andre, må han laqe niuå-

G ldemester må være g ldels hjerne og sjæl

Om at skalle en værdig alløser, om ledelseslunktioner

og om åt begelslre og begelslres

han må undlanOe idee' oO laoe nyt inrtaliv
Som planlægq€r ar gildels arbejd€ os a an!6-
menler må han lage slorst muligl hensyn lil
lorslag fra 9.upperne 09 de enkelie gide
brødre men del er både hans rer og priat ar
alvrse id€er, d6r slrider mod den lni6, han s6v
har aistukker ior g ldeis arbejde.

B andt manse andrelunkl onerrremhæve. Fal-
kenbero: sofr leder er del gidefreslerens op
Oave at sooe de llest ouhoe kræfter taset i

brug inden ror gildel, lor deriqennem at opna
den holesl muige akl v'ser ng al O ldebrødrene.
Han må klnne insp rere oO beAelslre sine m€d-
arbeJdere men iOe så v gligt er del, al han
selv er i sland li al ade s g lisp rere og be

Nar man sl pper Falkenberq på delle sl€d,
ioresliler man s g qidemesleren som ei sev
cpladende læiofren, son f.ibes al s ne egne
ord oo oerninoer Da delle nok ikke er lirætder
med a le qlldeledelser, kunne man måske runde
al med et pår nspinl onshenv sninOor inden
ror gildernes eqen kreds:

Scl. Georgs Gllderne. lEplr.lionsmåpper: 13
mapper al lorskelrgr ndhold, der kan rekvire-
res 1i låns hos landsqideed€ s€ns konlor.
Eksempler på emner "G ldeha len" "R ddeF
arbeldel,, "Hlælpearbejdel,!'Broderkeder
100 mands ior€niiseB, ,lnlernalionalt gide-

Gildernes gru ku6us: loregar dels som
breweksl ng dels med kursus r vejle. En gide
brode. kofrmenlerede enoan§: ngen 0idebro-
der bor sidde et sadånl kursus overhøriq hv s
han vi iorn6mme den v rkelig€ grundlanke med
von sammenhold og mærke, hvor meger v

Gilderner HøjEkole: dels som skrillige kvar
lalsbrev6,des som elweekend-højskoleophold
Kvarla sbrevene er al en sådan kvallet. åt de
kan danne grund ag lor debalallener inden lor
gidet eller pa tvers al de enkelle g lder - et

Tral: en særprægei mu ighed lor lnsp ralion
som en lunordellager kommenlerede ved al"
rersen: sikke skæqt vi har haii det, oo s kke
meq€t vi har æn. rkke nogen dårLig overskri,t
at have på en uQe ål sln ferie.
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SADAN GØR VI

v er et meget ungr gide medens dene
skrves omtrenl 1 å. gammelt - dog repræsen-
lerende 9 rdebrødre med evealder iia 25 til 65
aroA girdeader f.a 01i 30 år. G ldels medlems
lal er ioro§et med 50 pct ,orh af overiorsler
og nyoplaco s€r pedefle år

Ja, men kan da vi el så unql gide Oan-
ske normalt (og gnidn nAslosl) udskilt lra et lor
slon 0ilde - klogt erlarenl og "bedrevidende"lo æ le, hvo.dai ,man. gør?

Nej da det er he ler kke heningen.
Jeg kan oA vi! Oerne fo.lælre hvordan vi

drver q ldearbejde, hvorlor vi §or sådan oO
hv ke lånker, jeO har vedrørende gildels irem-

Forsl o9 rremmest prover vi pålanolsql,ar
håve plan og men ng , hvad !l sætler i scene.
For os er det væsenllgsle lormal al aklLvisere
medlemmerne lidens samlundet, gidels og
medmennoskelige spørgsmal. Hlælpearbelde og
spejderkonlakt er sekundære mei nalur ge led

Vi prøver at lrække en koordinerende ,rod
lråd" gennem Oidehal, sruppearbejde oQ gilde-
mode Delle prakliseres L eks ved al væ g-a et
eøne samlundsprob em q ld€bevæOerse, rivs-
monster eler ignende og ,ørsre omoang
ade der være bærende iOidehatens lgide-
meslenalen) lorøb. Eller gidehallen uddybes
emnet lorn af et op æa (lkke ,ra gidemesre-
ren) samt opde ins og udlevering al under
emner eller -spørqsma IIbehanding (d skus-
sion oq llAnende) i qrupperie. Slultelgl rundes
oq pudses probl€mslillinqen al ,orbindelse
med et Sidemode Dene Aver den enkerte lei
iqhed lil 1ørste omqang at iremkomme med,
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Kirsten Hector er leder al el al låndels

nye gilder, der har hatl meget slor
succes fra slarlen. IMPULS har fundet

del nalurllgt al spørge, hyorledes mån

bærer sig ad i 10. Ålborg.

eventuelt prøve s ne personlse synspudkter l
en h ndre og mere lnr m kreds Lgesom han
lår mulghed lor s.undigl at sæile sg nd i
såve s ne 6qne son aidres indslillngli sagen.
Samlid g opnår v der, al de enkelte medlem
mer er i ,u d qana med probremsrrr igen, ,or
den lages op en slo(e lorsamln§ (hele gll-
del) oq beyses ud lra ålle de synsvinkler den
opr nderg brev opdel .

Der er lkke iale om al vi på denne måde hert
og ho deit tialager grupperne sevsiændlg ud-
,olde sesmuhOrred. I g ldet som helhed er der
eniohed om, at O lde €delsen pe oveniævnte
måde ma "sæne sis. på ca. (højsl) s0 pcr af
qruppeaklivileren, og giver irl sp I ior reslen.

T
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Tilsyneladende - den kode 'iorlid« laoet i be-
kagln ng - lunqerer meloden mæq1io godt, dvs.
rnspirerende, akt viser€nde oq ril o æde lor ci-

I ovrigr låger vi os ood tid li lesu gt og se -
skabeliot samvær, oq vi har manqe a ånge-
menter, hvor q ld€mæssiqt udenforsrå€nde
æqreiærler er me9eive komne.

Formaet med al "korei en del al gidearbei
del eller ovensrående relninqsln er er som
lid ig€re nævnl at nspirere qildets m€d em-
mer oq lå en bevdsl sammenhænq iakllvle

Jeg har allid synles,del var lorkert. nar q lde
ne§ertalen slod alene - u modsagt - ubrugl.
Det er på en dede lor nehl os på ængere siqt
for u nspirer€nde. Endv dere har jeO adriq kun-
nel ,oBiå, hvorior man i gildem€ så vid ud-
st@kning bruger at h dkalde "store åndeB
kendte foredragshotdere og igneide. Det er art
ior pås3ivl oq aennemloEs meqel bedre qen-

neh radio og ljernsyn. Der 6r ikke del, v har
broq lor. I siderne represenrerervialle mulge
lorske lige personligheder og speciallster, som
har så meget år sioe og gtve hinande. al det
er rlgeligl og bedre at byoOe på, evenluelt
med ei hin mum a, hjælp ud€lrå.

V hår vort qilde, på delte ene år, ha( en
megel slor liganq. Jeq tror ikke lor stor
endnu. vi er doq klar over, al vi på de e om-
råde skal sæne ,anen ldt n€d. V ska ikke
rorår standse rilgano aldrig sige n€l men
prøve pa hele rid€n år lå lid 1il al løtge med.

Vi skal i Oidel rage os 1id oq have lej iqhed
I I al læ16 h nanden at kende. Gilde§ arbejde
skal ålid bygge på vore eCne m€d emfrers ud-
loldelseslranq, vi skal st le efter, hv6r gång v
lav€r nooet, at de enkette lår udbytte ai ar vare
med Og vi skal komme hinanden ved.

Det europæiske samarbejde

hånden som vi får modiemmer i llere oO flere
,asle udvalq oS Sub comm tl6€s sliqer rejse-
virksomheden. Del er ikke ua m ndelial, al der
holdes 4-6 møder i hve. kom le pr. år, oq de
holdes kke are i Danma.k elier i iærheden.
V vi meoet Oerne være fred delte arbejde,
men rels6ud9 ilerne er en meoel slor posl lor
læ lesrådel. Vi kan heler ikke så godt pålæqqe
komiramedremmerne al arhoLde udg ilerne selv.
Reglerne siqer, ål de enkele oedlemsande
selv hå arholde udgitrcrne ior d€res delågater.
Oedor hår vL bedr om hlælp li dette aberde
Scl. Georgs G lderne er selv meoel ioteresseret
i internarionå l arbejde og vi m6nre d€ or, ar
der blaidl g ldebrodre måxe være inreresse tor
al hlælpe os V' s-.ndle derfor en anmodning ti
landsqildeedesen om stote. Landsg tde ede -
sen havde ikke seiv de tomødne midler. men
opfordrede alle and€rs §ider t I al srotle aF
bejdet. Vi anser en slyrkelse al del inrernårio-
nåe samarbejde nelem speldere ior meqet
vi01is, og ieg vil gerne benytle denne ielri§hed
Iil ål oplordre s, deledelserne i alle landels 9l-
der iiL at hjælpe os økonomisk Del drejer sig
lormenll g om ca 10.000 kr. ål ol for vort ved-
kofrmeide og pgespejderne skal iormentliq

bruoe el ignende belob, når de nu snad kom-
mer i qano. Giderne har jo lor nyl g alslunei 6t
hlælpearbejde i Elhiopien. Der var måske €n
muLiqh€d lor at overlore i hven ,ald en del al
denne hlælp ll os Oerne på skandinavsk
basis vi driver lor en stor del arbejdet i skai-
d navisk .eoi. Jeg iortalre dig lør om Henn no
l'rysaqer, som er skand navisk repræsentant i
træninqsgruppen. Vi v le som saqt vere megel
qlade ,or bidrag slore som små sofr kan
sendes ti andsgiLdels g rokonlo 1351, mrk.

"Europæisk Fæ resskab.

Har du.ll€E nogen nyheder?

Vi har indq v6r rilbud om ai arho de en skån
dinavisk lambor.e 197s, oq jeq går ud lra, al
vi ,år den. Oen ska I gvol fald alholdes i
Norge. og konlerencen b iver i Køb€nhavn. Vi
v I i ud§lrakt orad gå iid ior Home Hospiraliry,
så de manqe rremmede spejdere kan trælie
skand naviske ,amiler når de anlednins af
jamboreen kommer herop. Men ar d6t vi vi
hore m6re om, nårJohan Krohan kommer hjem
,ra lamboreen og koni€r.ncen i Japan.

L. E. WESSEL TOLVIG
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BRUDSTYKKER

Dln egen slyrke
Du skal ikke stræbe eitor ar være slærk a le
vegne. Du skal lkke soge en iuldkonmenhed,
def e. d g næqler, men åt del ene o.d, der er
d r, falder så r6nt og .pr origr, at der er stand
iiL al bære udeladelsen at a l6 andre.

PAUL IA COUR
i "Fraghenteraaen daobog..

De lorrærdellge ,rø
Nu var der på den lille prins' planet noqle io.
tærdelise kø. Del var baobab-,rø. Hele jord-
bunden på planeten var belængl med d€m. Og
nu er det sådan med baobab-lræer, al dem kan
man ikke srrppe al fred hvis mai er ior længe
om ål give slo i kasl med defr. De breder s g
over hele p anelen, de gennemborer d€n mdd
deres rodder Og hv s planelen er Ior lille, og
d6r komm€r ior madoe baobab-lræer, så

ANTO NE dESA NT EXUPEFY
i "Den iille prlns".

Trlvsel og labere
. . . Trivsel er nogel, ordenllige mennesker har
krav på, lor e lers kan vi io lkke lunqere, det
vil siqe være Iislrække iq e,lektive i produklo-
nen og have del rart i lrillden. En social laber
kan irolge sagens halur ikke med rmelighed
lorlanOe eler toryenle al opnå triv3e.

Ja, hvorior eOenl i9lkke?
Hvorror har den, som er utilslrækkelis ud-

styr€t I I ål levo op lil delte samfunds norm€r,
m ndre behov lor eller rel til et godl iv, 1il tryg

Det er dog kun er posrulat oi ov€naget po-
slulal ira en ld, hvor man var tor iatlig og lor
uvidende 1il al yde de svage iok til at være
glade led livet oer er to maiqe mennesker,
som skal leve livei uden de normer€do lormor
ror ad,ærd og opl€velser. Fysisk og psykisk
handrcappede meinesker. Hos noO e medrødle
eler indbyooet, hos andre erhvefret gennem
opdraqelse, som loge af ulykker eler som
spildprodukl al et samfundshasklneri, som de
lkke kunne krare, evl et uddannelsessystem.
som de ikke kunne klare.

Del fo ærder os sæn gt, al der er så mana6
unqe blandl de &c å16laber6, og ilere og llere
synes der al blive. Ja, men del e. de. allså, og
det belyder ål de har så mange ilere år. hvor
også de som labere lrods all har r€t lil el godt
liv.

O'TTO KBABBE
l"Kan lolkestvrel slyre 706rne?"

lngen idealisme
Oud er ikke iHimlen, men iden solle ryr, der
laer med diq nelop nu. Krislus er leoemlg-
gjort i denn6 døAeniQl, danne lyv, denne øg-
ner. Guds ære er legemlgglo i d S, der læser,

ABBE PIEBBE

Del provinsielle mennæke
At !ære et provinsel menneske vil ikke sige
ar bo i provlnsen. Det orovinsiele har lnoen
lasl bopæ|. D€l provinsielle er på grund al
åndellge lorkroblinger at være på alsland ai
opleveser, lordi opevelserne ior eksempel
på grund af økonooi e ler alsland, ikke byder
siq I l, e ler fordi mai selv har mlslel evnen I I

år modtage noqet iriskt og nyt.
Det provinsi6le er 6n kikken, der vend€r den

lorkerte vej, så man ser alung småI.
Det provinsie le er et nydelsens evanqeliuB.

lkke åt €noagere sig, kk6 at ge ind I en sag,
bare nøjes med at kræve ind.

Al være provinsiel er en mede al holde hin-
anden nede på.som iAkselsandemoses Jaite.

udover, hvad vi sedvanebesleml regner lor
det provinsie te, , ndes der en p.ovinsialisme,
som gror dag lor dag. Oel €r dyrk€lsen at iaq-
båse. - Del er det prov ns el:e, som hver af os
bygger op omkr ng os, en mu. af eksperlise, en
mur ål aaoliohed oq ensdiohed.

"Hvad skal vi med Danmark?" al

14



Gode vibralioner
For de nesle er en ykkelio lilværelse ensb€ry-
dende med al konne sive. Del skab-pr gode
v bråtone. Dei skaber konrakr.

Nog e har en naturlig evne lil at give, uden
at de løler det som el person gl ofler Andre
må lære sg kunsten. Del som gves er ikke
nodvendiqvis håndoribeliaelinq. De koslelioste
gav6r er ar q ve noger ar sig selv s n trd, sine

KAJ LUND
r,Horisonl..

KuBlen al lede
Monneskeheden har ha( visdom nok tit at
skabe vldenskab oq kunsl. Hvonor skulle den
så ikke være i slånd I I at skabe en retlærdlg-
hedens, broderskabets og lredens v6rd€n?
MenneskeslæOten har avlet Platon, Homer
Shakespeare o! Hugo, Miche ange o og Beel-
hoven, Påscal og Newlon alle drsse menne-
skelge helte, hvs geni alene består j konrak-
len med lundamentåre sandheder, med unlver
sets inderste væsen. Hvortor skulle da ikke den
samme sægt ave de ledere dervarisiandtl
at lEre den irem I I de former lor lållesl'v. der
er nærmest besleglel med un versets iv oq

LEON BLUM

De elemenlære glæder
... Man qør kke nogel ior dels eqen skyld:
man læser, kke lor at blive underholdr, men
for at brve krooere fran går l I cockG tpany
kke ior al hyqQe siq i selskabet, men fo. at

lrælre mennesker, der kan blvå nyrtae ,orb n-
delser. På den måde har man på rornemmelsen,
al man ikke bruger tden r I unylr ot lant og ljås.

Når man kræver en sloire inlensnet i slne
fritidssysler og vi anvende en sløtre mængde
aoder pr. frilidslime, går det ud over de "ele-
men!ære< clæder, hvor det er den personliqe
ndsats og ikke sa meg6t penQene, der er al-

oørende. Det er bodels oA senoens glæd€r oq
i bred lorsland - de kuliurelle sys er, der bli-

Der biver alså gennem le.ren om den
knappe t.iid kaslet nyl lvs over kr likken a, det
maleråliserede samlund hvor han går glp af
de essenl elle t ng, den kritik som qåmle reak-
lonære oo unqe oprorere er en ge om.

Menne.ket og samfundet
. . , l\lennesket er blever mero bevidst end
nogen sinde om s n alhængighed al samlundel.
Men denn6 alhænoiahed opleves ikke som et
virkelgl aktiv, men snar.re som en lrusse mod
hedlodte ieiugh€der. Yden ger6 er den enkel-
les sl ring i samfuidet sådan, ai de eqo slske
rræk r hans adfærd sladig underst.eges, mens
de soc ae der af naturen er svaoere, ellerhån
den går lil qrunde. L SegydiOt hvåd deres stit
lng er isahluidet, llde. ale mennesker al
denne uda n ng ldel de ubevdsr er iånger i
deres egen ego sme, loler de sls us kre, en-
somme og berøvet den naive, enkle oA uloF
kvaklede rivsoræde. Mennesket kan kun iinde
meninq i livet kon oq larlgl som del er, ved al
visig selv t lsamlundet.

"why Socialsm., Month y Heview,1949:
A. EINSTE]N

Fremskridtets lorudsætninger
Skal man nå nooen veoie, må dan sevfølge ig
d6le sågen op målerell og åndelgl tem-
skridl, og i det kvanllalive og dei kvå ilaiiv6.
Folpaslninqen a' besrebel har lorlængst med'
lort,at vistraks oO uvikår iOi dentlicerer irem-
skridlet som moderne ,oreteelse med nogel
materielt, pengefordelng. opl ndelse, undeF
ho dning o§ fa* (fart og iremskridt hedder en
rubrik). Handsken burde naluil§vis krænses
omi sandt lremskridl må beqynde kvailanvt,
hos ind v der dei er det anslrengende ved del
- ad os lænke på Ghandi med spinderok og
ged, det fre§ koiseNative der læikes kan -
ro. hvis moralen ikke loroer med, oprever vi

JACOB PALUOAN
iloredraqel 'Hvad e. riemskridt?i

Tldens slåsled
sl relle ståsied linder man næppe ide lykke
rqe §under, hvor man af glæde og skonne ro.

håbninqer ikke ved, hvi kel ben man vi slå på,
næppe heller de b6drøvelig6 øjeblkke, hvor
man er så udmatiel al al arbeide iorgæves pa
verdeis irelse, at man ikke kan ho de sig op
rejst. Mei søqer man at sta ded begge ben pa
jo.den, som den taqerss ud nulLldaqs, nå man

hvis man ikke lorelrækker al lade sig loF
vandle Ul en upersonliq robol vst nok være
lorberedt på unde iden at komme lil al stå lldt

VILLY SøRENSEN
i rad ororedragel "V€ færdsslaten oq

den suspende.ede peBon iqhed..
UFFE JACOBSEN

i"kan lolkeslyret styre 70'e.ne?"
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