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Der qives gildemestre oq velsaqtcns
oildebrødre i .Inr.deliqhed, som 1æ-
ie. b1-a. dildernes skrifter, Liqe-
sø r:ans ieaerstvqqeltghed FAliDEti

Det kon hel! tydeligt freh! da vort
søstelb1ad scT.GEoRG i fotbindelse
r ed Landsqildemesterstævnet sti11e-
de 1åndets qildefrestre en he1 række
spørqsmål d indhordet af scr.GEoRG.

En dildeheste! sv.rede om en .f de
inf;.te artlkler, at han håbede' 't.rtlklen va! nent ironisk. svalet
va:te tvdeliqtt .t denne gildemester

den Påqærde.de.r-
tike1. sm v.r s?rdeles rlvorlig i
både emne oq udformnirqr - MEN som

håvde en ironisk OI'ERSXRIFT!

Glldaestelen mnbede ikke at qør_'
asd-a. ked af det ved at sv're tent
ud: at hd ikke-havde 1+:t 'rcrkren
OG T,ED DENNE SKÅNSONHED 9IO.dE Sd-
ne qildse.te. HELE re:ult'tet t11
er noE.t cvivl:om g.ng qr11uD'

I.4ån k:n altså også være FOR hen_

,':.?
-"':,:/

iice i lrl.dct finder du i,: iii'

2 sp.rgerub!ikke. HVoR'l

3 HERoLIEN .g .1le h.n5 !rr-

5 Tarie. ef..r gilnetinge:'
7 væb..::.rie!edeIsån.
I sliejd.rnevæqe1:en: frer'ij '

1oke1. qildenl cci
kv.lirei .i1f.ed:3:i11'il:r ;

- oE :.m .-ivanli-d et Par sån,'
p.l d. :id:r:. Ltr .1oEi.



HvoRFC har tiI kun hodi.get et enkelt
spørgsmåI - ovenitøbet pr. tete:o.:

Vo. trofaste E. s. spørqe.:
Hworfor har lnqen gjort lidt ud af, at sct. crorgs
Gilderne I D&h.rX oqså ned h€rsti til konnenes
liqeherettigelse har gjori et stykie piore.arlejde?
Gild€bevægelsen herhjerhe vdr - or ikke den før§te
- så i hvert fald en af de første bevæqetser i he-
le den civillserede verden! sci optcg kviider og
nænd !å liqe fod oq med lige retrignedei.
I anledning af kvindeåret lruide detie doq nævnes!

I\: . dc, .Lk- 1; :1. ao-n ..o. -ø]es
i oer Lendsq-'. ilq, .r 1.... a. .d L-s.: oi_oeo-co-e
hor E-S.' anciennltet i gl1defne.
Men det være så hetred i hvert fald n:å!,],rT.

r denne forbiidelse kån det også nok for:jene tidt
opmærLsonhedt at procente. af kvindelige gildened-
lenner er stadlgt stisende. vt .å se i øjnene, at
vi on:*ke å."rge å h"- 9a :Lo. ov-r@g. c1

-kLF ro d: d-r ståo6. g:td-r'6,-.e ero oen tid .-
9-., s: "o_d.oan- ro o-oonj ,år .. - .en n._s b-1ån-
c- I dLiI h"' sku a. :("o-. v-o øqeL t:I9enS --
'pi, oe-iden. s: ". oe. no^ o: rde-"- f: qlo. .o-
get ved tilqången .f nandliqe gitdebrødre.
rkke i stedet for, - hen ocsÅ!

I14PULS i REDAXTfON:

Erik Alne Nielsen (ansv.h. )
vestergå<le 1!, 5560 ÅRUP.

spø.gsnål tll HVORa( optåges geine
under nærke. Redaktion.n bør dog
vide, hven de konner f.a!
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G I L D E H A L L E r' er giliebEwægeLse.n ETIS(E rÆ:I{Sitr,

oq nå som såda. h.ve kxåv Få de. allerstør::! onhL i
såve1 tilr€ttel?ggers .g genrenfo.et:e'r.

TilxettElæqqe15e. er helt i.iu.1igt 1:q: i hEr..r.c
på sildeledel:eni son jo :å rlqio:. .ssi er h.ve.:k-

gi1deh.11...

OG DoG kan en gildchal klrsi:. s:nmer son e. mislltker
Lage, hvis gilceLeiel:.: qø, regning Jien c'Ror'!

hcr.1der5 rent RiTi;ELLE.q FFÅl{Tisl{E
funktiorer i forbinielsE r.d en qi1-
.leh.I e, de. fedesjor. f.r i vejled-
.ing for Gildeledelser.
lien det ditde. soh telq.r herorcer ud
fr. .riss; fLakii.ner, - oq llliti :d
f:c disse -, risikerer en skønno d3g
.t o:r.:ege. :t d.. !lIlgevei m..gler
r.get! Nogei wæsertligt, r.!e.i sor
irq.n n.r :kr€w.t r.qier .f,, n.r son
kri.. h.r. oi.rt en oilaell.i ti1 ien
rlltiq. k.riir.ii.n åf n.qet p.rfek:
.g ri.!-.t rÅ:.JIirrof.

erolden
og

alle hans
I

gernnger

aei år n1..dt .ndet llriFol:a;:s :irl.:
..F. dc. b.rer .j.t neqel ru.g. :.:v:
ao., dr glldeh:1l.n 1ykk.r, avi: r
ri bru9e i.:tc Ld:ryk.
Lig.:om .iet oftes! er beLj., i:.'1.,.
en for:et:i.q
:år qrstein. til .: k.ntr. i9,--n .11

Derfor er de. vigtiqt :. g:.. il
gi1de1edel.o .q her.lder k1:: , :

reget HERoLDENS IliDsÅTs ir:iya.,r i
velge.r..fort oq inspirer.:i. Ei i.-
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§åve1 i vejledning for Gil.ie1e.iol:.r
som i ritu.lboge. firdes Iåd. udnær-
k.de .g kt.re heskriveiser .f gilde-
iedelsen. oq herotdernes .rbelds.,.-
sige Ju.ktioner urde. gil dehailen.

spø.gsmålet er, åvor ...qe ef .t. r.y-
w.19Le qilde1!dE1.esnedL.nr.r ce. ..
.åe: ti1 at læse nere erd d.t .r ir:-
sk:iv.1sEr.e, ..n har ncd DEtlEs EGEN

Det er iorståeligt rok :t i.ilg. me.:
vaqi På .t oø.e .io solv !..a:: r,:-
1iq. UEN DE1 Eq rEioF src srl,v. :.:Åi:
srYDaR rlEST v.d rt urdE.ie..i. a..y.
nirqer .j DEri RrGrrG: liERot!!

ai.o 11ae Ve 1.drr.o I.
.!r fre;. (--ll l-Gin-_t_;:--.- -r -:-.

vi verter hcr sr 1æ.oe!

v.. JIRES herolde..qså 11: de.Le?
:t.ffe: igerf,.i n.a deni

og h.r r drøite: dei i .. .! nrq:
!:.r i sikre: r.r, .t herola.ihE \ei-
i.r l:ualerne - ikk. :1Ehe lige :a
g.dt - .E: laDl]] ..C i :etv: !e t..
jo ikie .iru:!b.1.. :.r:i :i9 Lnd..
iri1d.atr11.i .9 :.:1 a.g w!:e r.. a.å

rjd.r. Lgtig .il iir..r--kker.i. :.fo.-
.;tl.r f:. qi1ic1.Je1s.. Li1 h.ro--
C.n ri.:,.r i !..1:i! I.ri.i h.-.1..
:or -{.. :i.iCe : -ii;e i .. ij:jj-,. rl
gi:.:h:-1.r.!i irl !:.r r.rr. k.rr ral
brr,j. :19 n.i :riv.. .Ir.l,: :{.ia

!-\ijr.. Et ikk. r:e,:ail ::rr 1, ai.:
,::{. r,-;r:.j..:, -r ir::r. -ri1.:1r..1:.
h.- .r.r:,t iDi:.|: .:ig i:d h.r:ya _-i

.11.: Lv.-.iri rk.l 1,r,, .,i.:- :r-. I -

vl:kri ir:. :ik: .: t:1.: i.r,i...t r'.
:rtiric: iri :s i:: tnt ir:,_.

ir:: grl.i.r.l. .!t:: .:- i,. i. k rf:..

k$;ff i:,:ililit+:'."#*

ffiffi
rolde: r.r .. rE.d.r. .i .: foi

I,l.ir en g11o.a.oi sk:1 fz.es r':.n f.!
højsr.let, ..9e: i.:o14.! e: fo.:w.:,
1lqt gr.b 1

lig skrl f.iL.!dc .q :.r:k: r:1
rla r sriR riri,!Es?
rivi: a.rol.l.. i:ke siole. !i aer p.l
ci1d..dc. :i kr:i h;r ..1 r.a ::ia.. ::

fana."l R.ii9i: ol 1,rf
d iq'-. -.q.:':-.1iqt!

iii-r .:jcnsn:ic[ii] h.:qeI
Lrr ii.riqe i'i'1d

gcr. ol r.. airiret
1*.a." oPc,"'" 'o"i,. i ii.: L.:1ii ri..r'f

kr. {.14. .ii !"
!i.. v:( iril"-
.iv.::,':r:i.rr ':-

-irl. r..' . ..''..1 r
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Vi hår Lige baft gildeti.gj cq skå1 nan st.1e på r.feratet, - cg det be,r
jeq ti1, at na. qør, - så var det ei godt gilderinq. vi var nange, og vi
s.gde m.ngå ord .11 hin..den. tullen brev trådt rere over tæerie! end at
o-k.... o - F (øj-. hj-..

Men.å: n.r så sår hjeir, - eft.r p; v.je. .t håve rase,et en eller ande.s
kø1eskab, - så dlkker den herørte !F?ERTÅNkE op. Og efiertå.ken var for
niq: riu hår vi ige. været tii ge.er61fors 1in9 i f.gfcre.ingen!

Ikke hverken e.t el1er flere o.de ord on faqf.ie.lnger og generalforsdr-
li.ger! en der kan.u ikke u.dgå.t strejfe eij åt solv on der fihdes
en fore.ingstov, der jo er l.wet for at få dansk foreningsliv tl1 a: føt-
qe det grundlovsfæstede, p.rlarentariskc hønster helt uc i de ulideligste
detå1jer, ligqer der så ikke e. fare for en bevæqe1se soh gildebevægelse.
og en de1 .ndre bevæge1ser, ri99e. der så ikle en fare i at fø19e lovens
bogst.v helt ud !å den ande. side af vanvidsvej?

IIlllttR
IlIIR
B[[DE[[MGET

(udd..q åf qitdene-tert.le 24.4.1971. )

Når h.n lytte, ti1 argMe.tering 09
nodar9me.terin9 ved et qildetinq,
så sidder den 1i11e, dmme knåppe-
nå1 .gprikkereni--- i loqik-
ken: Hvad har dette egentliq red

Jeen! bevares, det er sjovt at di-
skutele. Hvis jeq vil1e håve ban-
det i en qilderestertale, så håvdejeq s.qi fanden-ba.k e-miq , hen jeg
bander ikke i en gildemestertåI..
Det ER sjovt! os kuni6 han berr.g-
Le et qilcetir:g s.m er diskussio.s-
mø(jej så v.r s.ser helt på roppe..

rie. vi.:k.1 1.dk.1.ie :it tirq.,. s:
:9 :n r:, ! 11.

den måde. vi sk.l have dagsorien
iføtge vedtægter og Ulrik og hans
pupestok ! lorslaqen€ skal i.dgå
skriftligt! og det næste bliver ve1
. t der endelio skal være stehoelhæ.-
ker på!

II{EN ER DET DÅ DET, VI ER GÅET SXI4-

Godt, i.d så være! at leglerne nu
enqånq er der. 6q ar de skåt fø1oes.
Men ligeson pårktnsorls 1ov sige; os

år del ene river iei
na5te fed .19! !å ri9e. fore.ing:-
1o!Er nia, åL den efLerhå.d€. Lli.-
g.! foLk .v.r i .t læqqe nere wæct
.l vErlN .nd .å rdLET. r.. somn;-
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.: n.r r1elt h.: rråt,t
t,l.: I.. at kLrn€
r.:: ruiigr on vå-

:,kJ1 sv.trtr. ui .i:.r i.. arukiie,r-
f.. sc.r:a i.tLiliq'i:: f..l;r!:t er
9i,cr :i: t,ui.l., iø! d. ro re.i.irg:-
n.,,.1 er t,1ev.,- .:,-9. c11e: hrr s1å-

\u er qi1de1.dEl:e:po:ter uiprag.oe
rrbejd.posLer. De:io. h:. vi i Ei1-
aeL ieldigvi: va:e", ;orsk;ret :.r
kdnp or '"at,!r.tt.!n.. Ue. pjøv .:
1a,9qe n4rke :il : f.:eri.ger! i be-
1 .9e1s.i, : foLk..iflreL! hvor m:1.t
L.bås af:r.. i k;nf.:s h.d€ on .t
i l, der ei 1.r det .r!ririserel. :åd.n
c11.. såd... Or9å.is.tionsspørgsrå1
k.nm.r i fo.s.. raki.. fo. v.gnen
:kJ1 ikk. a!.ir. kuir. køre, den sk31

helst &u..e kørened e. bestent fart,
en bestemt s1.gs t,enzin cq en bestemt
cnauffø.. Åt må. så på giund af
de:te rå. fo! senr freh c11er nåsk.
.1driq koni,er i 9ånq, d.: e. selr-
følqelig da bek1.ge1i9t. og on fø-
je år ies.es det håske for e. ube,

Sc:. G.orqs eilde-bavaqelsen er med
:ir slore libred.lse i i.g EI: xoLos.
lie. iet e! e. kolos på lerfødd..l
Det nE.i lErfø.iierne, e. j.q båiqe
fo!. netoD sl.yldes de. kend.q.rningj

ikke h.. t.bt måle: af
sigte - så C.9 LiIlæEge. d€t stei:e
ni.dre væsr: e..r wej .9 nicle.. v:
spilder niste lidt lorheg.n tid un-
Cerwejs ned .: di:k!t..e brolaqnin-

De: ej rJliqt, at wi er ucnig.. og
Cet er I oiie.i Ue. 1.d or for hih-
1cn: skyld så IxltE nedsætte .ogei
udv.lq :il at finde ud at, hvor vi
ef ueniqe, hv.r meqeL vi er uenige.
rg rvor FCqeL ..C!. qilder 09 bevæ-

ioe. F.! s: e.der v1
ed .t få endret rå1sætninq.n, så

det blive! det AT vÅRE ExrcE, der
bliver målet. I stedet for deL op-

og hw.d er så det oprinieiige? Er
der nogen! de. kan hu=ke det?

vt .r så heldiqe herihytten.t h.-
ve en vejviser hæ.gende på væqqen ,
son giver os en 1ille a.tldning.

.rc! t._.:rrll.rr n:9.: n.ii - e11er
ro: a.n:.!ir skyla et (:mer€i,.6:ke,

arf,k:,. v.d ::raide..
o,l L. r:.11i siyrtE. ..a i,od 1,.iie:.
ir.d.,r-.j. giv:. C. :i! .il r: di3ku-
1... - .i ikk. ii : - .r. irv.r c.r

.- < _:-> -) \\+ 2

tAI.l' txA, DrN f^l( VAk(,
+ro Du 4r(fl( tKAl Drn rAND.

ntoN^tn v(N tao}, EAN( §( ,rAN'
Rtt§(LH( lMOt 

'lu 
NÆrf4,

(LAD (N 
^Nt(N' 

§Yt}( b§R(,

,}AR'OM, 
'(LV 

OM 
'U 

IiAT, E^AD,,
RlN I r^Nr((, OFi 06 DAA! |

Rtt§(LH( tMOt 
'lw 

NÆrf4, l
(oD MoD DvR rMrrX O( IUVD ]
ry§r6 Lav(N, BUt b(FAr+(. I
rl(lDr( t(!v I FAI(N' ttuND. t1



rcEN Er llYT
TILBUD FRA

GILDERNES

l(§Ur=*MARKED
I{æje gil.ieieaei je:redlenief !

J.g vil b.ie j.r G.ke :iiljlre !å
de,: t:d, d. f son .v..Ce s:od foj
åL 5ku11. o!,::!je. 1vlb..!... kr.d..

I h:wne h.ft 1.j1iqhed :i1 rr fø1qe
j.f.:9iii.: irb.lde i.t ::ykk. tid,
..nie d:1:.9et i .t .r t:l 9i1d.h.1-
1.r.9 gi1.i:møde., og mi.t. w.r I
.9:.! iiieve: ..bragL i .r, !.rL!p..
:cn n:i:e ov.r i kob.t lr..krftlgede
:ig nei .oq.t. :cm cgs: i synt.s v..
r{ruftigt og rFcndende.

I:. vrr I bleve! for;5e..ar Lil .,;
:vrre JA p:. Cet vrbnerløiL.j som
n1.v rfkrlvei jer: i.vde :r.q.n qi-
vE. je. €. iimeiiq lr:qgrun. for,j..
ie1'-!el:e. sor I nr :kL11. l.ve .:
:rg.:krivt.el i_r

Hri: I k:. ;1,.rE -A t:1 .:::. .!.:!:-
rli. h.r 1 wx..i h.1ai9. i j.... Iør-
s:. Lri i qil.:.r, :.r j..r.L.e.5l.
:L r.g5r:ø.9..
.f::r.,:je i j.i.: si1d., f,l. e.
n,:Jla:: 1i!r: :: fylaii ir:._;::tir,,.

tr(l

.oj at hjd1p. ier ned d.tt.. ... _n
s.i ror .r qive a1le ie !i1J,ia, ,.i-
ser. aer ikke :e1v a1.v ril:ir.rkk, -liqt vejledt c.r irJlrnej.r. li-r: i(srj
1dv.t en V,t!\EFEoR:tER
k.n få tilsenJL vld .r ikriw. .i-.r
rin,le .11 lrnc:gi1d€konr.r.r ,

D.f,.€ væbneri.rberEie l 5e ir..r vrr.L
.f.r.vet I :o ',.hq..qe,, i rjr:v.i
dis.rikt, oq ae: er r"".e,- rr . . i,. -sititre riikend.giv.r5e. ,r. ,,,1] ,-

I k.n laa. deta. mit.ri.ii v;:r i-
deqivende, I i.rr "pIukk." frr (. r _

e11ei I kån bruge d.:j :.n ,r.L . .
Der er irit s1.gi

5e1ve VÆ3N!R!oa;l
.r hc. i:!t .vcr iir. ,f:.::!r:. r:.rr_
hj.inc.rbejde for d.1..,n.jr1., ,_,, i
de .f;ner. der ..ics .: . k.. j,, Lv_

I sFrJD.RÅREE-'DEr. :.r P...
.teL, 39 s.m dEt J.r.§-i i .r !.

a 
clr,DErEV»Ci,LSEI"S HrSroi,E. r, .

I cr],D.rs i1øtr!F.Rr.:ER: crl.i;i:r .l
giioenød:r. qjupi.nø(e,.. 1i!r -v.

a svEr.rr:-.

I El.r sriax !.rr Ef,,Ir os .r j:,r ,.rl

!.sitiv: riv:.y..

J:9 n:iber. :. irt.:i:iLi L
:r.piirri.n .! ;iiy: .r -] .

ii..:_r'i:r r

.,..!
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H.r _dildet giwet diq cplevelser. .cm h.r h.ft
betyd:inq fcr di. udvikli.q?

Hvl1ke gildeakt:iviteter har betldet nest f.!
diq i din :verd.tid, .g hvorfor netop disse?

Hv.rdan har qildet levet op ti1 de forvent-
.i.qe., du hdvde tiI at blive qild€broder?

seskriv dine to bedste glldeoplevelser,
f.rklar hvåd de hår betydet for dig.

Hvilke påvirkninqer bår du rødt i gtlcet, cg

hvord hf,r de påvirket dig i henholdsvis po-
sitiv.q neqaiiv retninq?

Hdr gruppearlejiiet i qildet håft betydnln9 for
dig! .g da i hvilken retning?

Har dei betydet :.qet fox dig at være hedlen
3f 9iliet. .g har nedlensskabetglvet dig lyst
ti1 .t forandr€ n.get ved qildet?

Hvilken betydrinq ti11æ99er du qildehå1le.s
ri:!å1? I4e.er du, at det har betydning, .t
vi.nwe.der ritualer?

Hvilke f.rventni.ger håber du at få opfyldt
led.t b1iv..plågei s.h v&rne.?

E.r qildet .fl6r. taqe ægtefæ11er hed i år-
lr.jdet? Hw.rf.r? Hvorfor ikke?

iri.le .ksenFllr på vå5:erspørqsnå1 er et supplemert ti1 rituålbogens oq\ri,i ef:.udiets sFørqsrå1.

sl,.r:.*i:Iene er udf:riet red de. Lrrrsigr åt qive svende.e hulighed for
r. f.':mulere nr..i.ger, .:rlevetser .g erfaringer, s.h de personllgt hårfå.: i de. rid! ce hc! været knyttor ti1 !.irdebevæge1sen.
sv.,re re k.i --gså qiv. gila€tei.1s.l viCe..n! hvilke.plevelser de, harh.f-- l.:yd!1,,9 f.f d. r:ye..i1a.b..dre.
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v: vei, e. spejierbevæge1seh faktis{
hrr sejreL på den !dre frorr, ideL
nrnq. åf de.. vigtigste virkrnic-
1er, s.is.i, 1ej:- oq rejseliv, .i.rs
!å:rL1j.sys:.:r olr d.ns kiJssel.s.
s va.sforn, n.i sit tE.h-ko.k eftei-
hå.d.r anwe.dcs ovår-1t.

NU dt !rDr\ vtrRE rliDE tiI å: s,r..e
siarkt i..r pl d.. irdre f.ont - på
de. r.r.1.ke .:de .: spejders.gan,
tii .rer træ.ses ti1 ei højleise .r
d.t .nk.1te (.nneskes roral oq ån-
sva:sL.vidsthed i v.r tids D..mark,

GEI-SEIJ STADiG
EN ]IJSS1C].] AT iJDTøRE]

D.r.ra.n DRoJESIE de1. oer e: Lil-
Lag., n.n dct .. også de. V:GIIGSTE!

D.t Fodårre s.hflnd €r.n udfo:drinll
til spejdernoraler, oq en .joLr-fø-
ri!5 åa ariejdsxe:oder',e torekcnne!
r,:q b:.i..t væ.. r..1lstisk.q n.d-
vå:tdig. or il.ke tiCen sinpel:h.r
stni torre fr: spejder:rbej.leL.

§PIJIITRBIUIGI1§tl|S ] [IilI I I
I llAllilARI(

Ders.r vi p.øv.i .: !. 5D år tilba-
9€ - :i: åreie ig€ i.r a.i løii:e
vejc.n:krr!. - d. spejdert,e\.i!e1:er
vn. u.,Ca. o!by!.ii9 i ranqe i:r.ie.
oq srrr€.ho1i.r ier ri:.ls l.vevist
tankcqlg og lei,trli:.r nei :ider i
da!. mi vf, .egis:r.r. er e!.rn i.r
skel !: åj1. .i:f,d.i, a:ie øk.n.risl..
s..i.it o! krlLurel:. D.glig1iw.i
1.v.s pi .r gI.te .r.lr:, r:ae r.:.

rl.: vi ikke .11. .: k::. forremnel-
se ::i aL n:age :i...j.r.rdyderre,
sås.r: :!irs.nreli!-hEd, :,.j:on4.ii,
hj,rlps.mhed, år liLIe.i o-c 5.nd.irLneo
s:ilj i .t:iiq st1.ke.e korir.st .i1
d€.. vi oplev.r'.:1 dJglig?

::u .f ii.i jo ikke r.ge'; aåriiq: Ld-
l-:,,!s:Irkt for er.raåri€ rt q: i-
r.i:!,.ire,i. .iEt k.! givE rejs-
rir!.!. lr1-.ji,dhoid. rE:, de! kraver
::.r':. f.r..:kikkelser cg v:rksorrr..

D.r er iok ri!r:lqt, a: !.ini.iv
.!.ta€rs!,.rr: .r .t goar niidel ! r.i
kr. a.r q..ienføter n.d ti1:::.ike-
1:q :.y.i. i,,a€. for by.iher 3rrer
i::.d. .q :rrn.i.e r:rn.::

- La vær'mæ' det Pjal, håar vi er r Unilorh
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se blot på den eksplosionsåg:iqe
vækst af biler, der s men med der
hasttgt voksende reelend-systen håx
sat ganq i fmilieflugten frå bye.-
ne ud ti1 sommerhuse og hytterj ti1
ceptngpladser eller skov og strand!
- og i somnerferien ti1 udlandet.

Det nå have forøget troppenes og
flokke.es v.n5kellgleder ned .t få

daqstuie fra k1.9 ti1 15.

Oq i hverd.gen er sport, r.dio og
fjernsyn sikke:t også store konku.-
renter til p.trulje- og tropsmøie!-
he. Lejrskclerne og skolernes ov-
rige indsåts fo, åt beskaftlqc bør-
nehe i fritiden gen:em skote-nio og
skolescene, f ritidsslø j d, skol.idræt
o.s.v. gør d.t .æp!e le.:ere.

A1]e vi, der har nydt godt af spej-
derlevæqelsens påvirkning i vor op-
wækst. e, sikkert overLevist on, :t
det ville være højst ulykkeligt og
farligt, om spejder:rbejdet ikke
forhår.t bevåre sit gre5.n de Lr-

llen er der plads :i1 den i den.e
tek.lske oq n.terialistiskE tidsal-
der? xan deh på rærkbår vjs lrrf,e
sis vej i vor pop- og j.zzql.ire Lid,
oq er dens virkenj.dler srådiq fæ^qs-
lende nok, når der skå1 væ1ges?

.7eg kunne tænke nig, .t iet vi1le
være lettere! hvis nan 11. a. tig
koisekveisen af fdili.livets rdgå-
eni. ,eekend og sk3bte .n Fr:.11e1-
1øbende :,bejdsforh igenneo .ri1ve-
jebiingelse af ,eekend-hytLer mE.j
tihørende te1t.rea1 overalt i 1ån-
Cet ti1 :11e efdelinqer, oq d.ref-
ter ko.centrerede arbejdet ohkring
1ørd.9-søndagene, såredes at fdræ1-
dr..e rde. dt vere afhEngigo af de-
res børn i spejderalcEren kLrne gcn-
nentøIe deres planer et par g;.ge
rm n:.:cln.

0erne

D.t vi11. ikke å1.!e opLEva frik:i-
onea re11.En hj.m oq f1.i/rr.p, n.n
.9.: giv! f...rn. cn lr:r!.l.lig b.J

lor rt indvllk. :, i:_-
n!:n. !rå .;.rr ki.:kt4riassi.l. :r.id:.
n;r r:r, v.r :;n.i. .. lr.1 ,r.:i..d i
:l.d.r i.. ac rr iin.rr ir: k1.?-1'

Mere e.c nogensinde må børnene v.ir
fra byerne og ud i n.tureaj så a:
kan vænnes til at opleve uden tje;:-
syn. De sk.l gives ch.ncen fo. er
prøve stg se1w, så ce ikke blivej
slaver af byens srerilisered. crg-
llgliv ned aIle dens håner og knlp-
per til åt trykke på-

eætte no:1e.f dere.
mange k@fte lnd på ; hl-la. f!-

ter og udeidø:sårerle: til :ådlgh.d
09 derve.i give den E. e;ilkiirt
værktøj i hlnde ti1 .t yde ien ka-
rakiernæssi,oe og..mor;1.ke jndsrrs.
som er =a ..cve.of,g.

Disse lilier .. ient s.h .. .!Ioja-
ring :il !iriErne om på de! Lckrle
plan at Lr.ier.ø9. iorholc:.. .,1 a:.-
blemerne omk.ins s!.j..r..n.j o. r:.
Visef, der siq.t væ.. c.sk:r ';11
stede om en hjatpe.de hånd pl d.r:t.
onråde, så er hu.tig :id::t: iilk:.-
vet, :hi tiden .ider i:sii!tj c: cl
skønn. deq k:n det blive fo. ::.tl

CILDERNE tsLiRDE oGSÅ red :t.. .!-
n?rksomhed iø1!le de ir.-træb.i.Er.
ier er i g:nq ned .r r:rilere..
s.iio::rbejde f.r ie 1r - 1!.1:ig:
f.:.11. f:rE k. ]]:. r.. !iiLc r:-
tLrli.lvis oqsi x:.. i !il.e..:s in-
ieresse at giv. en Lå,ra::rk.i.j- r:.,
før SIA1EN nf.k. .,.. d:!l

ET
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fn vom LoKATE

rcK?
af, tavlLrrETt tt!FAED!SlrLtaltDE t

\år ran n.tæd.er, k.n vare ÅT sriÅ!.trE EN REDÅXTøR! og hvor
.tort et Årbejie nå. pålagqer en såd.n, så er det utro119t, at vi har så
nånq. gtlde5låCej soh vi har!

14er det v.r ikke blåd.nes anLå1 etter nerettigetse, vi skulte ind påt Det

vi begy.Cer fra den ene enCel

SEIl ELADET INDBYDENDE UD?

ued skabelsen af et kl.rt og tilta-
1e.de genkendelseshonent og en pæn og
t!deliq t€kst h.r mår qjort blådo:

ER BLÅDET LET AT L][SE ?

vi skal koncentr€re os on åt 9ø.e blå-

Dette er også kun teknik og fo.dref
de.for ik,<e noget tå1e.t på red.ktø-

Det drejer sig oh at ånb.inqe teksten
fred en vls omhu. S(RI!?EN skat sor
.ævnt wære tydeliar i sig se1v, ne.
oqs; ITSNIT oq L-NIEAISTAID skå1 wdrc
ned til .t IeLte iæseårbejd.t.
Tyve linier fi. kant til Iant ned en-
kelt lini.!fstend 1&ses lkke nlr s:
1et soh ! afsiit a 6 1i.ier! der e:
lidt ko:tere. Vekslen fte11åh enkelt
og d.Lib.1. linleafst.rd giver mu1i9-
h.d for irerhavcls. .f vigtiqcre ;f-

E. meget stor del ef lokå1b1ddene er
duplikeret, og heri ligge! 211erede

Ior d.t første skal mån vær. særdeles
xeldiq. nvis et DUFr-IXERET bradhowed
ti1 st6dlEhed tager sig godt nok ud.
Et bladhoved! son jo er GIX(ENDELSES-
Mol:Ei!TET (o, <lukEret). sk.1stå sk.rpt
o§ e.sa.LeL. oerfor må det.nbef.te.,
dt n.n til dupllkereCe blade får sit
Fapir leveret ned aoR-TRYI(T ILADHOVEIT.
- cq det behøvex jo tkke liqe nelop
.t være trykt red SORT!

For det andot sk.1 selve teksre. være
pa.t duplikeret. cg d.t kræver, at
duplik.toren ikke e. fra rude. ko.qe.
tid, s:rt :l oer arvcndte ;iriven:.ki-
n. .r i .oqenlurd. q.:: s1..-j.

.G o D
E
c

-.-:{.**';';i",d!øtt' oq 1,!!'-

{"x;*æ,



::-r rån endelig rlliqhed J.r at skabe
rlcE MARcEir !å b!99e side!afteksre..
. .r de:t. en lehaqelighec for øjet.
:.r ligetedes influcrår Få 1as.ly3ten.

II: FÅST GENNEiICÅEN" OIDELING Af h1A-
dL:: i..ih.Ld qiver også et genkendel-

letter tæsnihgen for
m..lL.9.r.n, idet d.nre ER IoRBEREDT
D.l. hvor d.: åhe eltei a.det vi1 stå

er det, sch sk.1 EERE

r. .led. s.m ud ove! nånedens prog..i
ril ned d. vitrlgheder oq

L1ile or(1. .on har været presen:eret
: ij:.95p:e::!i dsgen før trykkedaqen,
, iike .gnet ti1 at nolde på noqens

il.,' med re.sln ti1 tndhordet er vi
l.i. F.:i d.t helt store oo åttåfqø.en-
i. k..v ti1 r.daktørehs færdiqrred.r.
ii.r k;n dct ikke klaros ned teknik

=:l-ars.1

,.r:t os frenmest sk-1 laser.es NYs-
::LRRtoliliar oS IoRVENININGER tilfreds-

::L den c.de laqqer nån ud ned nogeti
.l.r pf e. el1er arde. håd6 CHOKERER

Iæseren - uden på n.qen
n.,ae.! virke anstod€1i9t I

@[&DEB[,NEIE

Det kan være en nyhed af forh.tj no-
set spe.te1t1 der er på tåpetet' en
leslutning ud over det .lni.de1ige.
Eller det kan være en LEDER, son qi-
ver udtryk fo. e. nening! - oq ve] at
bemærte: en meninq! som iLke bå.e er

loven. En leder, hvori forfatteren
GIVER sig selv - eIl.r et stykLe .f

Det .r dette. som skal få læseren til
at se fr.n ti1 bladets næste h@ner.
Det er dette, son skat sikle redåktø-
ren, at bladet ikke ryge! inc i bl.d-
bunken tit den evige avisdød e11er ned
i p.pirkurven red det sMne.

,et er dette. soh skal få tæseren ti1
at GEuME sit blad. Jo, for Cet de!,
h.n skrev, det kunne man lo nok få
brug for ved en etler and.n lejlighed
I gildet! uan er nåsr.e lkke helt e.ig
ned forfatieren. og det k.n h.n jo så

selvfølgeliq er det da ikke en hver
red.ktør beskåret 6t kunne skrive no-
qet quddohneligt håned efter fråned.
uen så skår han VIDE, hvor h.n k.n
skaffe dette stof!

MÅNEDENS pRocRÅr'1 hører osså ril det
fåste stof. - og det skal ikke bå!€
være to linier om tid oq sted!

Hvordå, mån vil rekl ere for et kom-
rende arrangefrent, hå åfhænqe af 1æ-
serkredsens vaner oq indstilling. IU-
PULS fik såIedes stillet spørgsnålet,
on forslaoet 1 4FULS frå febr. ?4 om
at rekls-ere med isnå, lune qilde-
anretninqer osv.,, var alvorligt ment.
Ior der var en gildehester, son håvde
ti1 hensigt at bruge det, nedens an-
dre fåndt det for dristiqt liqe netop
i det pågældende gilde. oq det vt11e
det nuligvis oqså cre. Men sådan k.n
der være ting i de enkelte gilder, son
er bestemhe^de for, bvåd redaktøren
I{AN elter II(KE KAN.

Er det en sløv forsdlinq, han henvender
siq til. mårån lokke lidt traftigere.

gildet looi ti1 alte arr.nqe-
(r), kah h.n orsiatte lor.keto-

red re.l: relevanie kcndsgernin-
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Uånqe b1:a: :a:14:...f:sse god p1åds
!a bere..1.q.. .f, de. tofrqe arr.nrg€nent. !:::: irr .ke b1iv. en va-
nel Det k:: 1';ie lraktisk ind i-
me1]en, -.. -:.:age4 år jo da, at man
ER t{ED t!: _:: j::s .ff.ngenenter. Cq
bl.t for :: -::j.ffette et par 9i1de-brdire, :.: arden qrun.i
ikke v:: :e:. iehøver mtrr ikke ofrc
Plads i .: blad cil ltqle gildet. Det
hå v-:e r.rn.re oq hyggelig.re, å! er
.11ei ile!e del!åge!e kigqer i.dEnfor
hos d.n udet,levne og fortæIler 1øs.

Det ia! været nævnt, åt nan ned refe-
rate! kunne fr.ste flere :i1 at komme
næ.ie canq.

Det aR Ca nuligt, ren de. er 1i9e så
stor risiko :or, rt laseren LADER Src
NøJE ned refEr.tet!

flo
lt@-)

I4en de skål ikk. red pi jr \.srnj.. :r
det .v.iqe. nø.1v.:,aio. :...: -
tan det v;!e :øavci.iq! ri.. .n rrr t,
reller r.ii.k:ri oi ;!jL.i!.!ic..r.L .f;
ieska.ing af :iI .: jir.-
ligt ohi.rg! de.s.n.iLu"ri.:r.rl L!. v..

Det er sikk.rr i.!i..:.,., it.r: r_ :, Iq11de1.c.r.en k:i , ir:k.:Lr!. ,ir ' -r ,:,,-
_ir r".r.,,"".... ;;.i

der udseides ..: i.rjer r.,.E.::1! i...
lnndsqifde! vi: lr.vrici:rcr r. .r., ii !provaa.l:_e.
h.r.f k:. ir1Lr.k..: ..k :i1 :,. i!t.r, .
hel: nlrd r.d.

Til gii.ieLs eqe'i |rug håx nan
tet i nøieplotol.oilen. E1ler

GRUPPEREFERATER f}1deT goit

De !ør oEså medt c: de jo rilliqe -e11er hovedsåge1iq - sk.1 vi.ke s.i
IxSPIRATIONSTTLDE f.! de ovriqe grrp,

§&.r ,{ r.r. cdn.ir4t
c9 .k.1 r.i eia.liq brvE witi:tir.l
..1i9.. i bl.ieti :: .d i:: a: b1iw.
r.gEt. der h.r n:.e d.r :v.qesl.:.r-
bi.de1:e ned de! .e1.v:r.te :tof. J :'{.. oi.. henleCe

":; aei .r i.i:ki.. ..

: v:C r:r .:Eir a:,r:C; i b1:a.:, !j j -
.v:.4e119. !.kIrgelsei .v.r j:r: i :

k:r .r: i irve.r i:1i ., :
iik.--: .:- .vi: ae ..ielig :krl r: :.

aE: r:.{:r rrve.k..,
: iiTi:':itl:ri:n1.!,.iC. pl :-...:.. r.

''!.:,ri.e k.n aer km r. ,:il v:r :

*

\F.rr
*)t:-,t),

la l*
rt it!lt
åi
tt {
l? I

il+3:
lrli;?ør

!,
l7r,It
?

L?

1!ra



[4 @[&DEE&ADE

r'Sldste møde glk over forvebtningl
aEGcE de frehhødte vår enige d,

såh6!hån saqt det s.nme og endda un-
de!streqet et bek1a9e119t taktm.

EN ANDEN TfNG, Sd SKMET 09
sk:ahhe., er de gentaqne opfordriager
ii1 gildeb.ødlene ø at skrive noget
tl1 bladet. og så vlrker de a1drig

(I,,IED EEN ENXELT. DEJLIG IIIDTAGELSE

HAR DER HELLER åI-DRIE VTÅET i'CGEX, DER

,1ÅR SEN'T NOGET lIL lIIPULS !)

DeL sk-I lioe sluLrelioen .l"sl--å.. -t ^^L -n \ 
' 
ø91\-l\O PÅ

ET I4Ås[E tsEsiÅENDE pRoEiE .
oet er ku4 e.6nke1ts synspunkt. - godt noL skåbt åf egne erferinger!
"MÅsxE EES!ÅENDE, skal forstås såd.n, at r:aN har bedørt kv.liteton .f e.
rnkke gildeblade. tkke - sandsynllgris ikke - fra et .f gil-
derne med sådånne blade. og det er bestent ikkc os .ndre, det komme. 3n
p:,, n;r bl.dene sk.1 bedønoes.
ler k.n Ere blade. som åndre ryster på bovedet .d, ne. som n.n er .a:deles
tilf.eds ned i de re.pettlve gilder. c3 JET vi vtRE DET, SCa( ER E!LEi 5XÆ-
VtrRE I{RITERIET ved bedømrelse .f lokeigildeblådcne.
Låses bladene, og fungeler de efter hensigten i cget gi1de, si nå del være
! orden for os andre også!

lIL GENGÆLD må inqen red:krø. falde I søvn ned en sikker fomod.irg mt .t
hlns udnlrkede blad 1æses, son det §!3! l-sEs. Han sk.l hele :ii:n h.e !å
stikkerne og fo.nefrie sig f:em tiI, hvold.n rrndet liqqer.

od så skåI lEserkredscn een orno fo.
alle have åt vide. at ::AJET TEG\ER

crLpET. Hvis nan 1åder rodakLorens
sening stå .te.e i Iængere tid, si h.r
man dermed ;cceptelet, at Hs*s hening
er CI;,)ETS neni.9.

sk.1 rån 10kke aIt folker ud af, bu-
sken, så skå1 det væle gennen plove
kerende stof oq reninge.,

3I,ADTT IÅ II{XE EARE VÆRE

)ET SXAI, I ],A'{GI IIø--ERE

iaøDREria lioD.rAcaR !

IOGETI DER SENDE§

t*
1_§



§ANGE

SDeidere e! vlt

spejdere e! vi. Hånds1åg for 11ver
gav vi en sotl]s dag 1 aplil,
da vt med spejde.løftet ftk givet
en gennem daqene peqende p11.
Tleg e! nok vejen, sm vt rå vddle,
telsm og tug e! ufredens tld,
men på den vej vi hjæIpe! hverandle,
møde6 i nen,sker6 enige str1d,
kdper alen kdp, s@ aldrig er tet:
kapen fo! lenhed, frthed og ret.
spejdele er vt. vldest vl nå!,
m vl i vaskab enlge står.

Spejdele er vt- Hveldagens pligte!
venter enhve! fred talrlge krav.
Denr s@ sln hveldags opgave! 6vlgter,
gleme! det løfte, sm spejde! na qav.
uage snå drage! vokse! 619 Iege,
folder Elg ud t ondskab og kraft,
@ nd ej daguqt tusltlde gdse
evne og sind 111 noatstaDd ha! haft,
kmpe! den k&pr s@ a1dlig er 1et:
kepen lrod a1t usselt og slet.
spejdere er vl. videst vl nå!,
m vl I venskab enlge stå!.

(Åeesofte Hem )
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EN NY OG PERFID VISE -

He1.: oppe på bjerget ...
stem nu dln strube tjl Jublende klang,
ret dlq i sadet oq r@ dig en qanqj
udvld din hrystkåsse, deh er tor tlang,
synq så den smle sång.
Her I vort qilde de! ha! vl det godt,
vi sm ha! spejdernes stler betrådt,
vi son h.r stilet nod høje når,

Fø.t åf vo! ledelses ,,trektører-blad,t
bænkes vi JwnriEt ved bord oq ved fad,
føde for ånd - og et balvt stlkke nåd!
o9: ,,rjener - en ø1 fra fad!{
Her I vort gilde der splser v1 godt,
ristede kødben og ting hed køpot,
styr.,cer ned snåvårnt oq røqet å1,
vi st11e! nod n-thed. - Skålt

fludvld dtn åndr "etik os eolar få! vi 1nd hed e. ske,
op lnod stjerner vi tæler at 6e.
(Mødeprocenten e! 3I)
Her I vort qild€ vi udvlder godt,
ånden skal bygge på "tankefne. slot',
liwremnea d:r m6d de sLore nå1.
vl stlle! ;6d rubdbde. - skå1t

Falder os veien en kende for tranqj
stemmer v! 1 med en jublende sånqt
"åh, dlsse rinder -" er ikke for lang,
den tar vl for tusinde gans.
He! I vort gilde der 6ynqe! v1 godtr(G1o!ia. vtktorlå( - den synqer vl "råt",jo, vi ha! sans for nerodiske skrå1,
vi stlle! hod ølpåuse, - skåIt

En gång d foråret - tll sankte Hansl
pa rr&nernes dars i

re§ten af tlden vl klare! ned glans
at leve t hlndetnes klans.
He! i vort qilde de. mtndes vl qodt,
nHuEker du, de.qanq vl åd kødet råt?"illlndes du lejrens luende bå1?"
vi rhinda< r.håhncsn- - skår!


