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Mlrr\!
GILDEME
I alie vore gilder er gitdehaiterne er fast punkt på årsprogrammet. Nogte
steder gennemforer man 4-5 ha er pr. år, andre steder fr"*. nrr"
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Emnet gildemeslertaten

3.
4.
5.
6.

, har jeg

opdett efrer førsende dispositionj

lndsaml,ng o9 orsan,se,rnq af mare.iater

Uddrbetdele af tåten

llanuskripiet og brugen af det
Fremforehe af taten

Som dllered€ nævnt e, gtdehå en( p,,mære opgale
al oetære grldebrod,ene om ioie
,oeårer os al riktynde dem trt dt føtse
d.sse .dedter .a*r ,
g,io'"i å,t;".

.r
dr,edeso,e
l"j'11"]"T
,t?,.i, derro,
uF, ,' cu s,roeorødrenes
hverdag,

_. ø*r"i

ro, sirdebevæsekens erik,,i.-""r,.,0"
behandte s.mfundrt,v€t ser ;vore ,dearers tys og
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påviæ betydninæn åI, at enhver gildebror tager vore tdeater atvortigt og oprigriqt
sog€r at holde d€ a{lagte lpfter.

I overensstemmelse med det nævnte formål kan man lave en omend temmetig grov
opdeling af de emner, der foreligqer for en qildemestertale, ef opde inq. Cer fatder
i 3 forskellige emnegrupper, §om dog i mange situatione, kan og måske tig.:rem bør
overlåppe hinanden.

Gruppe 1 de r€ne gildeemner. cruppe 2 gildebrødrenes hverdag, og snrppe 3 samGruppe

l,

rene gildeemner, kan f.€ks. omfatre følgende emneri

Vore symboler

Vore arbeidsl.in
Om at holde 5 min.Scr. ceorg
G.uppearbejdets b€tydning
Hvad vil vi med gildebevæqehen?
Status over gildets indrats
Gruppe 2, gildebrødrenes hlerdag, kan f.eks. omfatre fotg€nde emner:
Om at priorilere
Om at være sig sit ansvar bevidst
om at vise respekt og rolerance

On at

raqe

srlling og g,ve

udllyl lor sine

meninge,

Om at komme hinanden ved
Om at arbejde m€d sig selv
Om kammeratskabers b€tydning
Om livslykke
Om hjælpsomhed
Om samvittighed
Om nisun.lelsP
Og igruppe 3, samfundsemner, kunne man f.eks. tænke sigl
Jagten ef ter statussvmboler

Forureningsbekemp€iæ
Demokratiets f remtidsmuligheder
Ivlassemediernes indllydehe

Nåtionalisme konira det store fælte$kab

3a

G ! -D

a= 'l'f

j:S r'=il tfAIr

=!\i

Ulandsproblemerne

Som sagt kunne mån bliv€ ved med at rems€ op, og vætger mån et emne, vit man na-

turligt komme til

også ar berore andre emner.

Når man først har vatgt sit emoe tit gitdemestertaten, hvitket bør ggres i rigetigt god
tid. og mindst en måned før setve gatd€ha sn, sa pta"erer man emnet iet åt ae sme
.um bag hj€rneskallen, så det iævnlist kån sraves frem tjt overyejeke. I de dastige

stuflder graver mån emnet frem og koncentrerer sine rånker om det. Oelank&associationer, som emnet automati§k qiwr antedni.g tit, noterer man ned,
efter
l-ånden som de dukte, op. og mdn vit opoags, åt mdn ; tøber af forbtøfrende
rori
tid rartisr har fåer norerer er het .ter
ledage

t

Herudover findes en het strib€ af hiætpemidter, som kan inspirere og give stof.
Lad
blot nævne Baden-Powefls bøser, navntjs på Bidderfærd, Odensåsiraernes væ0.
nerforberedet\e. ga'rlt. numrc dt Scr. ceoro og tnputs. sdmt ik(e mi;dst dpt
ridtigere rederblad 8ålet, hvo,af 4 å,gangF i:nde( tit udtån pd Landsg,ldetonlo.et.
mis-

Kniber_der stadig, kan et bjbtioteksbesøg supptere ens viden, tigesom
anikter iavi_
ser og fagblade samt rådio, oq Tv-udsendetser kan giv€ materiaie tit
taten. persontiqe €rfaring€r og oplevel§er er særlig gode
tit at qive talen et persootigt præg, og ved
samtaler 09 diskussioner, ved berøs r ånd,e grdpr samt wd detragetr;
ledelresstud'um og i punttstævnpr 5upptFre, ens viden yd€rtigere.

isru;;j.;rss

lovriSt bør man som gitdemester atrid være opmærksom på nye emner 09
stof og
have en mappe, hvor man samter ideer, avisudklip, eqne notater
og tigne-nae meå
henblik på sener€ gildemestertat€r. tvån kan endog gå så grundigr tit varts,
at man
samler ftåterialet i kuverter og uden på hver enkelt kuvert note;er
det pågældende
emne. Der vil derefter værc betydetig nemmere for en, når man næste ging
stal rorberede en gi'demestertale_
Når man har fået samt€t stof samme. om det vatgte emne, bør man tave
en indholdsfortegneke,. katdet en skitsedkposition, som simpetthen omfatter
att, hvad Jer
er tundet €gnet tit brug for taten.
Oet er mulist, at man har betydetigt mere stof, end man skat bruge, men
det er a i.
gevel klogt tra starten at medrage det hete for så at sort*e
ira undei udarbejdetsen.
Og m€d r kilsed ispositiooen tiggende foran sis, kån man så
så i gans med uda;beidei-

l:o,e. teg Sår v de,e, vil jeg serne unde.st,ege, ar der er al afgørende bFrydnrng.
at
gr'demes,eren arbejder ser:ø§1 meu talen og er pdrat r,t
di g,ve 5 g \etv i den. D.i er
ikke nok blot åt referere andres tanker og meninger, hvor qode de end kan være
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Næh, mån må i tale6 tage pelsonlig nilling til de tanker, man tremsætter, og man
må ikke være bange for at give udtryk for sin inderste mening, selv om man er klar
over. at den mårke åfviser væsentlis fra en del al ti horernes. lOvrigt skal man ikke
være bang€ for at blive højtidelig og bruge store ord. Er det ærllgt me^t, kan stem_
ninæn i hallen sagtens bære det.

Den klåssiske opdeling af enhver tale består ien disposirion på 3 punkter, nemlig
lndledning, afhandllng og slutning. lndledningen og slulning€n et særdeles væsentlige afsnit i talen. Det er vigtigt at !ide, hvad der skal siges, når tal€n begvndes, da
en god start som regel giver et godt re§ullat, - men det er oqså !iqtigt at have en godt
udarbeidel slutning, da en klar (]9 pre.ls afrunding giver ei forslå€!Lgl he hed§ind

I indledningen gælder det om at skabe interesse for der valgte emne og la gr debrodrene indstillet på at lytte. lndledning€n bor derior bære præg af opv.rmning, hvor
f-eks. en personlig oplevehe, en aktuel begivenhed eller et citat vlLkunne §kabe in'
teresse Jor emnet hos gildebrOdreoe o! samtid g have relation til dei efteriolsende
§tof i talen. Desuden er en godt forb€redt indledning med ti åt skabe ro og sikker'

Vi

kommer derefter

ril andet afsnit, nemlig afhandlingen, der omfatter talens ho'
foran sig går man i gang med at udvælge oq

vedindhold.
redigere maierialet. Under udarbeidelsen bor emnet bely§e§ fra flere sider, anvend
klare og logiske eksempler og følg dem op med en personlig stillingtaq€n på en 5å'
N4ed skirsedisposit;ooen

dan måde, at der bliver en nigende interese for talens indhold. _ Og husk så at gem
me et par sæ.lig gode og interessevækkende punkter i talen til henimod slutningen

Del er sandsynligt, at der under udarbejdelsen af afhandlingen dukker nye Ldeer
op, som man ikke har lået med isin skitsedisposition, og dem må man naturligvis
endelig sorge tor at gore brug af.
I tredie oq sidste afsnit. slutninsen, må der ikke tilløjes noget nyt. Det bely§te emne
skal nu afrundes oq afslunes, oq qildebrødrene må ikke i slutningen af talen pludse_
lig bliv€ nillet over for nye opiysninger. Sluiningen på talen skal være klar og præ_
ch. I\Ian kan anvende el par gode og interessevækkende eksempler, der belyser og
fanslår de svnspunkter, som har varet fremført italens iøb, eller man kan gile et
kort resume over de vigtigste hovedpunkter italen eller gentage et par af de tidl'
gere fremsatte udtalelser, belyst med ens egen stillingtagen.
Gildemestertulen skal i sjn opbygnlng bære præg al en stadig stigende interesse for
emnei og slirtte på hojden. Det er umuligt at angive, hvor lang en gildemestertale
skal være, idet det ganske må afhænge al emnet og ai, hvor rigeligt og hvor godt
et materiale, man har, ligesom det ogs, i hoj grad afhænger af, om det er en gilde40
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manuskriptarkers venstre sjde kan man f.eks. afsætte en passende
bred margen,

hrcr de..ideer ka^ note,s, som Fve.rJetr opsta,.

ar ranu,L..ipret er ,åarl

"fre
oetdet. Mdrurlriplarlene 9,!e5 rorfløbende numre, sd
man

rerne og undgå at springe noget over.

^dn

hotoe oroen rpdpr-

For al kmne indpasse det rette taierempo og få våriation

i talen kan ma. aåfdre
isrr -anusrr,pr. fr oauseresn mdrr.ere, ved hiær;d;
::,::Ir^
1,
en,r
eks rod)r'asneq,der!4tle\de\teoe,,.vordetfotesnåturt;gtdrr'enteelole
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riare und.r de p;Sætdende o,d e Fr
undersrresn,ns

D?_r

m?nu11.,pl bøi ird før g.toehd ens begy.det,p v€,e
an.
oragr-'didrs.ud.,bejdede
roran en ,å uberærl.er som mut qr. Nar taren ,.dt
holdes, kan man d s(;et
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manuskriptet, se roligt ned, hurtigl finde den tekn, der skal bruges,
se op igen og tale frit ud til tilhorerne. Da hvert ark er ahluttet med en færdig sæt'
ning, kan den sidste sætning tales ud i salen, mens del færdise årk tægges ind under
de andrc manuskriptark.
srøtte sig

til

Næste ark ligger så klar, man kaster el blik på det, f nder leksten og fortsætter la'
len. Pausetegnene og understregningerne i manuskriptet hjælper en til hele tiden at
anvende det rette taleæmpo og åt fremheve særlige vendinær i talen.

Den anden form for manuskript. nemliq stikordsmanuskriptet, udarbejdes på den
måde. at man i kladden understreger de ord, som man mener kan støtte en og give
stikordene til den fortsatte lekst. Derelter overforer man de understregede ord på
er eller flere ark papk og noterer €ventllelt konere §æhinger eller citater, som det
kan være vigtigt at gengive korckt. [lan må derefter ove sig på talen nogle ganse,
således at man er sikker på, ar de nednoterede stikord virker efter hensigten.
Og vi er så kommet til selve fremforeken af lalen. hlor der er 5 sode råd, som man
især skal bide mærke i, nemligl

1.
2.
3.

Hold ier tilmanuskriplel
Tal direkle til forsamlingen
Undgå handling€r, der afleder interesen

Om punkt 1, hold jer til manuskripter, vil ieg sige, at der ligqer så mange tanker og
overveielser bag dette manuskripts endelige udarbejdelse, al det bor iølge§ nøie'
Selv om man efterhånden med træninsen har iået mere sikkerhed, bor man undgå
at anvende pludseliqe ideer, som opstår under talens fremfdrel§e
har den uva'
Om punkt 2, lal dir€kte tit forsamling€n, gælder det, at mange talere
gildeudvalgt
tilfældigt
ånden
on
eller
n" ui *ø tit uinOr"rn". til lampe.ne eller til
på'
under
at
man
krav
har
Gildebrodrcne
undsås.
l-, pi i0..," ,"tr". Dette bor
reaktioner
iaren interesserer sig ror dem, lisesom mafl derved bed§t kan fplge deres

Om punkt 3, undgå handlinger, der alleder interessen, vll jes sise, at mange talere
foretaser ubevidste handlinger, der åfleder i.teressen fra selve talen Undgå derfor
ukontrollerede handlinger. Hold hænderne i ro på h@isædets bord i sredet for at
sidde og pille ved en kuglepen, rette på sit ioj eller tage briller af og på, da sådanne
handlinser neml får gildebrodrene til at brive mere interesseret I at folge en§ optræ_
den end de ord. som man har onsket at glve dem.

Om punkt 4, husk pauserne. \/ed at bruse pause' i sin tale, opnår man 3 t ng' For
del torsie har lrlhorerne derved b€dre mul qhed tor ar oplange, hvad der bliver §agi,
og al forstå det, for det andet får man selv lejlighed iil at trække vejret, hvorled
42

man automatisk ændrer stemmerrykket og opnår variation i stemmetyd og sprogme-

lodi, og-for det tr€die får man tejtighed og tid til at kigæ i man,rstriptet
de sig på

det neste, som mån skat sige.

og iorbere_

Trb€-r man et ojebtit rråden og er i tvr!t om. hvor i
manuskripter, man betinder siq,
er oet krogere dt lade pau§en vare, rndtit man igen har rast qrund

næsren uånset hvor tang denne pause måtte oiive,
satre det forkerte sted imanuskripter.

t

f*.

under

fodder;;

to, ui Orir" f"Urirrr osioril

Om punkt 5, ral tydeligt. Desværre gælder det, at att for mange, når de skat hotde
tale, ikke taler tilstrækketigt tyd€tigt og hOjt. En af de atmindetigste feit er, at munden ikke lukkes tilstrækkeligi høtt op, så stemmetyden ikke kan komme ud af mun_
Cen, og så tænde.ne og læberne spærrer for tydbøtgen, medens en anden åuåg tit
utydelig tale kan være for Iidt tryk på stemmebåndene.
wIdn kån 5elv hore srn tare, hvitket s€lvtøtætrg er gånske nalurtrsr. men
det er jo ,Ike
også gerne have gtæde af,.gutdkornenei,, 09 de,fo,
maa
iåle hojt og skille læber og rander så meger Ird r,:nanOen. ar stemmetyOen r.an
t on.
me ud i lokatel og btive opfanget af rilhørerne.

nok Trlho.e,ne skutte

s[t

Om det at bruge er komptet manuskript vit jeg sige, at det måske af nogte synes
åt
være nedværd,gende, tordr det kan rndite,e. dr man e, u)irrer,
cr mdn rtte tan hu.
ske o s.! Pe6o6lig svnes ieg, det er roget studoer. Der ræsenirrge
er der, Oer brrver
sagt, og ikke, om man stotter sig tit er manuskript efler ei. Setv har j€g;ltid
været
temmelig starkt bundet af et §ådant komptet manuskrtpt, når
ieg trar s.-turret torJe
I en arlr{el om, hvordan er g'tde han tedes, s(rev tvlosenr
K,,ng tra Esbjers
aålet lølgende om grrdeha en oq qrtoeme5tertalen.

"Når jeg bliver giidemester, , så skat der

taves

rituele qitdeha[er,

så

i

1964

det brager

i

.

vil lære mit gjlde, al mån kommer ind tii og fortader - en gitdehat i tavshed.
Det er da for soren ikke et vætgermøde e er en kaninavterforenings generatforsaml,ns. man skal ,nd tit. 14an m: go,e !9 ktarl.
"r mån \ommer fo, ;t;yrk erirr ar.
Jeg

Jeg vil ikke b€tænke mig på, som arbejdsstof rit en gitdehat i ny
09 næ at aovende
et rnusikstykke også selv om de ftesre af os skat ,,srå tidr på tæe;e.,
for at fø19€
det- Jes vil aNende po€si under mine gi{dehaler. Jeg vtr iinOe aigte, sma
forie
digte, gamle. ny€re, uttramoderne.

Jeqvil ,kke afslære mig setv trd.nå, stemningcn er tirde, ar b,uge,,r\emjdtF,,
\om ldngr bed.e eno mrne egne fd ige ord er i (land r,t dt
o,o, ^ge,.atten genreri
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vil udnytte prosa fra hoisædet. Jeg vil skaffe m'g adqang til den skat at kloge
mis selv' så vil jes
,å"0, tr.ri" -å, ,i "i",, os når ies rinder et stvkke, som betaser
i*i" r"." 0", oo. riq,il;ve mig, tilies kan, os så vilies brinse det fra hpisædet'

Jeg

"i

Jeq

vil tænke mine

er-klogere end

jes

egne tanker, og skruppellost krydre dem med tanker fra de' §om

Jeg

vil nedfælde dem på manu§kript, jes vil pudse det manu-

vil l€ve disse tanker ind i mig. Jeg vil forelæqge dem for mit spejl' indtil de er
vilies læse min
utåvet en aet af mis selv. Jes vil næsten lære dem udenad ' os så
- men i kraft af
oplæsning
lkke
som
fra
mit
manuskriptgird"-"tl"n"r" op,itOr"t
ordret
men
en
tale
som
manuskriptet,
til
mit kendskåb

Jeg

Jeg har ikke
Jeg har ikke råd til at lade nervositeten odelægge min egen sGmning
arb€jde med
hå'dt
isennem
frembrinse
at
evner
iiå tii at taoe ae tanige tanker, ies
ef'
jes
i
min
hukommelse
famler
står
os
fordi
i-fremlæqqel§en,
§ioffet, blive ødelast
hatv'
Det, ieg vil si§e, skal komme fra hiertet, hvor det bl€v fonrct, og ikke fia en
ikke
svnes'
at
man
være,
kan
Det
blev
oplaqret.
hv*
det
sodt
då,|i9 ;,ko-;else,
jes e; taler, men jes får i hvert fald sast dei, som ies mener"'
Paulli tuartin, provincialmester, Provincialet for [4idtjvlland
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TRE TING

dll humor. din t!nge, din oPtræden

Tre ting, du bor beherske

Tre ting, du bor hade .

.

. . . ondskab. misundehe, utaknemlighed

Tre ting, du bør ove. .

.

mod. flid. kærliohed

Tre ti.g, du bør undgå

.

Tr€ ting, du bør Onske

dig

Tre ting, du bør tænke

på

..

.lediggang,

..

dåni$ kåmmeratskab,

. . sundhed, gode lenner,

sladder

godt humør

. .livet døden og evigheden

HAR DU VÆRET SPEJDER?
Så bør du læse

ll

detrel

I Earum findes en lokalåfdeling af Sct. Georqs Gilderne i Danmark' Denne sammensiutning af gamle spe;dere e. af dansk oprindelse og har efterhånden bredt sig til
mangE lånde over kloden. Sct. Georgs Gilderne virker som samlingssteder for gamle
spejdere, giver på forskellig mfoe stotte til spejderb€vægehen og understotter den
en[ertes siræræn efter ai blive en ansva6bevidst og h,ælpsom borser' Det er osså
helt sadvanligl, at Sct. Georgs Gilderne påtager sig §ociale opgaver af forskellig
art, og sidst men ikke mindst skal d€t nævnes, at man kommer hinanden ved bå_
do i alvor og gammen, således at det også er samlingssteder for kammeratliqt og for
nojeligl samvær, i hviiken forbindels€ det skal navres. at såvel kvinder som mænd
Se'v oal der iqeqnem de senere ar r^dr væ'et Sod fremgdlg lor ScL. Geo'gs Crloel I
Farum, så står den procentielle medtemstilgang dog ikke mål med den tihvarende
forOgehe åf Farums befolkningstal. Det er derfor nærliqgende at skonne, at der
blandt de mange tilflyllere er folk. der har været tilknvaet speiderb€vægehen, men
som måske ikke kender eksisten§en åf gildebevageken eller specielt Farumgildet
Vi svnes derfor, at der €r sod qrund til at gore opmærk§om på vor eksistens, så de
får chancen for at være med igildebevægel§en
Således lød et indtag i de lokale blade
orienterinssmøde om gildebevægels€n.

i

Farum iseptember 1977, som kaldte til

i indlægget, den kend§gerning, at der var ca. 40 gilde'
Farum for år tilbage, da b€folkningsiallet ikommunen var det halve af i'
dag, uden at dette har fordoblet, endsiqe fo!øg€t gildebrødrenes antal i samme periEaggrunden var, som nævnt

brodre

i

Til nævnt€ orienteringsmøde var d€r kun mødt ca. 10 per§oner til trods for, at de
lokale blade (3 forskellige) er hu§standsomdelte Af de fremmødte er 3 nu blevet
optaget som gildebrødreForgæves var det altså ikke.

Hermed være ikke sagt, at der ikke findes andre potentielle emner i Farum. l\'len
de husstandsomdelte lokale blade.

!i

fik i alt fald ikke kontakt qe.nem

henvendelse ville give b€dre resultat? Har andre
gerne
her i Farum.
faringer, horer vi dem

llon en husstandsomdelt direkte

€r

K. H. Balck Jensen, Scl. Georg§ Gildet i Farum.
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EN IDE TIL GRUPPEN
Sidste vinter iavede vi i mit gilde en Euppetedermappe tit hver gruppeleder. Vi i tedelsen havde folelsen af, at der var mange ting, som gitdebrOdrene gerne vile vid€
angående gildet, og da vore seks grupper kører godr, btev vi enige om åt lave en
mappe ti, hver gruppe, så der var mulighed for, al alle gitdebrodre kunne nyde godt

Mappen er et ringbind i A4.støriehe, heri satte vi så (i ptastiktommer):
Love for Sct. Georgs Gilderne
Optaselsesansøgning
Pjecen: Hvad er Scl. Georss Gitderne?
Gildets åBproqram
Gildets vedtæqter
Brevpapir og kuverter

Gildets blad : l\,,tosebryg
Begler for, hvad den atrangerende gruppe skal sorge for inden en gildehat
Regler for optagehe af nye gildebr@dre: hvem, der oplyser de6 nye om gildet

hvordan udiyldes, og hvornår sendes op.
tagelsesansdgningen

hvem skat henre den nye titoprageh€n
tidt om setve opraget§en

I vort gilde bruger vi det, at en ny sitdebror dettager en tid gruppe.rbeidet ind0n
oprageken, så del er gruppen og gruppelederen, der drager omsorg for, at nye gitdeorddre v€d noæt om gildebevæg€lsen inden optagetsen.
Det er si menrnsen, at den erfaring, og der materiate, gruppen samler fra fo6ketii
ge aktiviteter, f.eks. Sct. Georqsløb, tombota og andre atrangementer, skai satres
ind i måppen, så nye sruppeledere og nye srupper efter en gruppedeting kan se,
hvad der tidliære er lavet.
Mappen følger gruppen, altså nrappe nr. I vit altid være at finde igruppe I o.s.v.
Endnu er det så nyt med denne mappe, så jeg krn ikke sise, hvordan ctet kommer
til at virke fremover, men alie i gildet synes, ideen er qod, så vi vit gerne bringe den
videre og håb€r. andre kan bruge den og evt_ gøre mappen endnu bedre.
Else Lund Nielsen, gildemester
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iSct.

Georss

cildet i Brønderstev.

ORIENTERING OM
RID DERTIDEN
Blandt en gildeledelses mange opgåver er våretagelsen af de tre arb€jdsgrene: svende-, vabner og riddertden. Det kan ofte være svært for en gildeledeke at give gode
oplysninger om ridderriden, isæ. når gildemesteren endnu ikke er ridder.

:r har kunnet ty til "Væbnerinstruktionen" og siden februar
har fået "Svendefcr beredehen ", så er et at rnange stærkl naret onske nu imøde'
kommet. "Orientering om riddeniden" er udkommet, og den beror hos provincial
mesteren, rler udsender den iil provincialers ridderinstrukt@rer idet antal, der tiloreldes til d€ltaqelse I en ridderorienterinq.
l\4€ns vi qennem mange

Hæfiet er torsynet med et pænt omslag, der er prydet med det sam!e, hvide ridder.
gives klare svar på en lang række sporgsmål;som knytier sig
tii den del af gildebrodres forståeise af vor bevægel*s lormål og aktive deltagelse i
arbejdet, som visoger at udvikle i riddertiden.

skæf, og på otte sider

Kursun og stevneudvalset har i sam bejde med kommunikatlonsudvalset formået
at tegne er §obert billede af von ridderbegrebs indhold ucien hverken at forhenige
eller forfladise begrebel.

I forordet deiineres lorskellen mellem ridderorientering og r dderforberedeke, såle.
des at orjentering er et møde, hvor inteæ$erede væbnere oplyses om ridderti
den. mens forberedelse er et eller flere møder for væbnere, der inden optågelsen i
riddernes kreds ønsker en indqående forberedelse

ti

denne optagelse.

At jeg personligt finder orienterinsen rilsirækkelis, lord

t

al blive ridder, eller

enten er e. væbner rede
også er han det ikke, er en helt anden sag. Nu er der givet

valgmuliqhed mellem kun en ridderorientering eller en decideret ridderforberedel
tl fæ de er det nye hæfte
et nytligt hjælpemiddel for ridd€r nstruktorerne, os folsiag til uddybende droflel
se, eller en orienrering, efier{ulgt af en forberedelse. I alLe
ser er anfdrt

ifororder

Et andet vistlsl iormål med hæl!et er at gore riidertidens mening almindelig
ke.dt i gilderne. Derved skabes grundlaget for en vurdering og anerkendelse ai
andre gildebrødres synspunkrer om grldetidens udnyttelse.

I forblndehe med et ridderori.nterinssmode eller en forberede se kan 'Orienrerlng
om .iddertiden" evenluelt udleveres til d€ltag€rne, sålect€s at disse bedre kan sen
kalde sig indholdet til brug ved den endelige stillingtagen til ridderoptageken.
Det er provincialmesterens opgåve at sikre sig, at ridderhallerne i provincialets om.
47

:.
provincialmesteren elleraf
råde foregår på rette måd€ Ridderhallen ledes enten af
en ridder, der af ham b€myndiges dertil
gildernester' der intormerer
En væbner, der ønsker at blive ridder, bor tal€ med sin
Ji",it,'nirå". elier provinciålme§teren. Denne sorser så ror, åt væbneren indbvdes
rr*" .0a- pa provincial elter distriktsgildeplan, hvor der bl-a' oplv§es
tir'",
bruqe
"rrit
o.'rioa"tføf,",, ridderhallen og riddertlden, og her vil det vare naturligt at
"Orientering om riddeniden".

Det er et godt hiælpemiddel, de to udvalq har Iavet Det vil måske i{remtiden
ne betegnes som ridderinstruktorerne§ "lille kat€ki§mus'

ku'

si9 til sln sll'
Som nævnt kan en væbner, der evt. on§ker at b ive rldder' henvende
siq til væb
og
henvende
lnitiativet
O".este.. Omve"Ot f<an Sildeledelsen ogsa tage
kreds'
Dette er
i
ridderne§
optases
kan
hvor
de
.ig oetiidspunkt,
."*, iel
en væbner der
"",..
fej
l
at
opfordre
den
besået
f.ek§.
pt.ur".f,l,
Je;
har
h"i,
J"g ikk;
'
medvirker til'
ha;de mindre anciennitet end en anden, og senere har modsat hertil
æt ikke kunne b€§lune s;g iil er afgorelse om ridderoptagel§e'
""0""*,
"ip"i
",
tilsang af nve ridd€r€
naturlig
forsinkede en

I

min anmeldehe af "Orienterinq om
riddeniden" i Sct Geors nr' 5 blev der
rettet en tak til de to udvalg for "Ori_
entering om riddeniden". og nu er
det så op til gildeledeherne og ridder

insiruktorerne at udnvtte denne mulig
hed til at skabe en opblomstring af og

en afklaring angående forståel§en ior
Jens Carl Volt, vicelandsgildemester
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FUGL FØNIKS
"FROKOSTGRUPPEN" i 1. Sct. Georqs Gilde, Bornholm.
Starten

I

I en samtale imellenr gamle gildebrødre opstod spørgsmålet: hvad kan vi gøre for
stadig at holde kontakt med de gildebrodre, vi næsten aldrig ser igildehåller eller
ved gildeatrangEmenter?

3 gildebrpdre så dot som e. opgave at starte en frokostgruppe med formålet at
le de sildebrødre, der befi.der siq i vdercirklen af qildet.

sam-

En gang om måneden indkaldes til "lroko§rmøde", der har samting§sted hos en be.
stemt gildebror, der §ørger for 3 stykker mad, en øl og en kop kaffe. Det må ikke
være "det store kolde bord", der er samlingspunktet.

Tidspunktet er som regel en almindelig hverdag fra kl. 11.45 ,13.30 - en normal
Den gruppeleder, der når tor frokostgruppen, hår til opgave 8 dage før frokostgrup.
pen såmles, at ringe og kontakte 4-5 gildebrødrc åf dem, de. aldrig kommer igildet.
Frokostgruppens formål og eksistens torklares kon, og opringningen slutter medl
kunne du tænke dig at komme "onsdag" og mpdes med gåmje gildebrødre, få en
hyggesnak og en bid brød. Som oft€st bliver det et. ja, tak.
Så snart det første srykke mad er spisr, lægges der op ril en samtate, der attid dreier
ind på gildesporgsmål, evt. om sidste gildehal - gildemesterralen , samværet og fætlesskabet, eller om det næste store arrang€menr, der skal afholdes igildet. Alt ialt
prover vi på som Samle spejd€r€ og gildebrOdre at få ralt ud sammen os få løst all€

problemer for den enkelte gildebror.

I

Når frokostmodet er forbi, takkes der af, og de fleste siger: vi kommer gerne iqe.
næste gang. Næste gang, der inviteres til "frokostmøde'', er det nye ansiqter, der
møder. Max. deltagere er 8, idet det er lettere at få en samtale igang mellem få gildebrødre. Alle har taleret, o9 vi føler, ai mennesker virkelig åbner sig, og vi optever
et vnkeligt fælles§kåb i frokostgruppen.

Frokostgruppen er opbygget af 3 gildebrødre, der er aktive i gildet, men føter, der
må gøres noget særligr for de gild€brødre, som af eo ukendt srund er ved at qtide ud
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af gildet.
Frokostgruppens formål er at genopbygge og samle det fælle§skab og den folståel_
se, der altid findes, nårgamle speidere samles Frokostqruppens og gildernes fremtid
er at ggre gildebrOdre aktiv€, at skabe interese for de ting, der foregår både inden

for og ud€n lor et Sct. Georgs Gilde
økonomil
Hver deltager erlægær kr. 15,oo pr. gang. Det eventuelle over§kud henlægg€s ien
til hjælpeopgaver blandt speidere eller gilde-

"speciet" frokostkasse og kan bruæ§

Henninq Gotthold Niehen,l. Sct. GeorgsGilde på BornhoLm

Jfr. redaktorens leksikon: Fugl FOniks: kæmp€mæs_

sig sagnfuql: omtales hos visse oldgr. forfattere. bl.a.
Herodot. F. floj til Egypten med mellemrum, gerne
500 år. bvqqede en rede og lod sig brænde op ideo,
men genopstod forynget af asken sagnet menes at
stamme fra Eqvpten, hvor indskrifter omtaler en hel-

ris fugl, bennu elrer fenni. dnlagelig purpurhejrp.

Krislne forfallere hå, bruqi F. som svmbol på ooslån'

LIDT OM VOR HISTORISKE
BAGGRU N D
| "Nordisk Speidersport", Ja^uat 1924 findes en artikel, skrevet af Jens Hva$,
"Roversørgsmålet".
Denne artikel repeterer og harcelerer ouer, hvad der er sket lde forløbne år med
hensyn til "de gamle drenge" _ Seniorspejdere Redningsspejdere N4obili§eringsspejdere Grå ulve og aovers (herlige betegneker!). Alt i alt er skribenten ikke til'
fre;s med det opnåede og runder artiklen af med at åbne spalterne i "Nordkk SPej'
de6port" {som Jens Hvass var iedaktør for) ior kortiattede og vægtige! indlæ9, der
kan kaste lys over Roverspørg§målet
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Deke bliver signål tii Roverenquete, der ide føtgende måneder bringer mange spa.
dende indlæg fra hele landet. Jeg skal lige indskyde, at 'Nordisk Spejdersport,, ikke
mere var nordisk spejderblad. m€n rent dansk.
Jamboreen på Ermelunden stod llge Ior doren, og det påvirkede nok debatren noget
. i hvertfald med hensyn til spålreplads, men af de mange i.dtæg, der fremkom, gik
det igen og igen, at der ikke gik titfredsstittende med Boverårbejdet. Ntange steder
havde man i teorien en Roverklan, men medtemmer var titom btevet iøsrevet tra
troppeoe og var vokset fra aoppen. Der udrrykkes tvivt om, hvoruidt ma. har evner
at skabe et samlende og udby(eragr arbejdsprogram ,or Roverne, og disse gted deF
ved ud på et sidespor, maige viste sig kun iit paraderne, nogte eokette hiatp spejderne som lejlishedsvise instruktorer, men de flesre gik visl mere tit dansebal . bioq.afen o.s.v. De k€dcde sig bravt.
Nogen egentlig konklusion kom der ikke ud ai snakken. men i Januar I925 sker der
nog€t nyt. "Spejdersamfundef' en udbygning af spejderbevægelsen! , Det var oveL
skriften i "Nordisk Speidersport" nr. 1, og artiklen var også denne gang skrevet af
Jens Hvass, der indledte med følgende spørgsmåI:"Hvad skatvigøre med vore gam-

le tpejdere, der ikke mere vil være med?". I det efterføtgende unde6treger Jens
Hvass, at det ikke er Roverne, han tænker på, men de and.e tidligere speidere. Der

tales nu om tidligere forsøg på en samling, t.eks. nævnes isen ,,de qrå ulve,,, der fra
starten i 1917 samlede 6- 2oo mediemmer, men som senere afgik ved en btid og
rolig dod.

Det nye "Spejdersamfund" gik nok mesi på at danne rropssamfund, attså at bevare
de lidligere spejdere tilknyttet egen trop. Formålet tødr ar vedligehotde d€t qtade
spejderkammeratskåb, at storte og ',værnei, om den gamle trop, og at vedtigehotde
interessen for spejdertanken og virke for sagens udbredehe.
Når dette var bragt lil at fungere, skutte de enkette tropssamfund samtes i et SpEJ
DERSAN4FUND, ptl landsplanl
Denne a(ikel satre ful i lingene. Der mytdrede ind med indlæg, mest åf positiv an,
men Ove Holm kommer lige med en bemærkning til efterranke: Der bør skabes en
fortsættelse af speidenivet ud over 17-års alderen, men et tamfund,,er ikke nok.
Det vil om kort tid gå over til at være en skare bidragsydende forhenvare^de spej,
dere, som opfrisker gamle minder ved en nyrårsfrokost på en ikke for fiernt tiggen
de kro! (godt sei allerede i1925. L.L.).
[,len som sagt, ideen slår an. oq der dannes hurt]9r de førsre tropssamfund, bt.å.
Haderslev og i de midriyske divisioner.

1

Dette førte frem til nedsættelse al er Roler udvatg, der skuite finde en tøsninq på
det røre, der i flere år havde været omkring Rover-spørgsmåtet og også se på, hvad
der evt. kunne gorer for "de samle speidere',.
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Udvalget arbejdede fra mans 1925 til pr. f. ianuar 1926 kunne afgive sin berænk
ning. Konklusionen mundede ud i to forslaq, det ene gik ud på, at alle Rover-afde.
ling€r oq/eller Foversamfund skulle oplOses, og de afdelinqer, der ikke ville accep.
tere dette, skulle betragtes som stående Lrdenfor korpset (D.D.S.). Det ander foF
slag gik ud på at danne en ny organisation ved navn:St. ceorgs Gitdet. Betænknin
gen var underskrevet af: H. Hartvig lvløller, Fritz Lerche, Jens Hvas oq Ove Hotm.
Og så blev der brand i gaden. Det skal vi hpre lrdt mere om næste gang.

Leif Lindholm Nielsen, Sct. ceorgs cildet i Bagsværd

LOPPEM ARKED
Loppemarked

til fordel for Aino

Tiqerstedts arb€jde i Nepal ior tibetanske flygtnin

s€.

Kan de kobenhavnske Sct. Georgs Gilder lave loppemarked? Har viforstand på det?
blev diskureret i iang tid i Kobenhavn. Nogle mente ia, andre. og vel nok ilere,
mente nej, men da nu tanken var opkastet, og man gerne ville hjælpe Ainos arbejde
tor de tibetanske flygtninge i Nepal, hvordan skaffer man så pengeT Der var simpelt'
hen lkke noget alternativ, vi måtte igang-

Der ble! nedsal en arbejdsgrupp€, som skaffede sig oplysninger her og der om, hvor
dan man gor, 09 med egne deer lagt til, mente rnan så ai have et måteriale, §om
klnne bruges. Der bLev sendt indkaldelser ud til aile l7 gllder i Kobenhavn, og I

Planerne med opbygning og organisation blev fremlagt og diskuteret, men del kneb
gevaldigt med at få besat posterne. D€t blev så aftalt, at gilderne skulle nedsæne
Ioppenrarkedsudvalg, son'r skulle repræsenter€ gilderne overfor arbejdsgruppen. Det
rungerede heller ikke tilfred$tillende. Sådan gik hele eheråret !977. Arbejdsgrup
pen var ved al kore trat, man kom inser vesne, skal vi !irkelig gi'op?

Nej, vi prøver igen, og på et møde i janua, faldi pludselig aile brikker på plads. Po
«erne iflg. vor organlsålioisplan blev besat, og sek.etariatgruppen, som fortrinsvis
havde det forberedende arbeide (tryksager, reklamer. PB o.s.v.) var hurtig aktiv, og
imens lik viopbygget markedsledehesgruppen og leknisk tjenene.
Lokalemæssigt var vi så heldige at komme ind i "Dei gamle Bellacentef' og oven i
kobet disponere over lokalerne 2 uær for loppemarkedet, så vi kunne Lrndgå opma.
gasinerins o! senere flytnins af effekterne.

It::
Vi fik fantastisk

t<

rnange effekrer, og heraf manæ værdifutd€, disæ kom
dog fortrins_

vis fra sitdebrødre. ratt havde vi ca. 35o

en loral orsærning oa
35o

\r

aihe".t"g*, r ts ;"i gia"b,;;, .g';"d
tt5.ooo g,ve, oetel gennemsnrr o, aftentnrng
ia f.,

Effekterne blev somerer i ,,bråncher,,efterhånden,
som de kom ind. og iatt fik vi
delt op i 15 srande, som storl ser repræsenterede hver
san branche.
For at holde rektameomkostninserne så tavt
som mutigt, forsøgte vi at få presseom
Iåle oq.arhordl p.e1".mode I GitdegErdp.. DFt qåv god
omtdte såvet idågbtadeae
som lola'b|ddem, ()9 A ro iom , reqrora .ad oen. s
,ur,
ur,

tæn under kr. 5.ooo.

Vi hdvde abFr' ro? toppemaiteoer

tordaq og sønddg

Frosen Lr e.oosrodder hundrede, os venreoe

ø

6.16, ,, ,"11u-"1o".

\t to,it lT.ooaleredet6,d,n
r._.e ,"0. ba p_t.ne iei

at

ver ende. Det var en stan, som vi i vor vitdeste fantasi ikke
havde turdet d;6mh;
om, men lykk.lig. va! vr, og se Aino slråte som en sot, var
ati besværer verd.

,::.: bcsasendp om r6,ddeen. os vd, s: .pændr p". hvor manse de.
Y;l",tji
vnre
Komre oT.(ønddg.n. en torrerfrnqe ese, srger: 2/3
om to.ddgen, 1;3 on
'øndaoen men Søno"!.1€rtinqeren gdv os den bpdste rentame, v. t_;";, Jr;;-eira er besog on rorcj"gen b,agre en harv s,de rDdg,den ar
Lrsre ser r r'ler sr os b 'eder om o.te de gode koo, Iotk hdvde glo
DeI bevtrled. en .:tsuonnrng om sondagea

6.2oo besøqende.

p;

3.Zoo besøqende,,å v,,dtr havde

Da vi sluttede sondag eftermiddag, havde
vi hetdjqvis så få effekter titbage, at vi
var fardige med oprydning og renggring 1 t/2 tjme
efrer iukketid.

Det var et hårdt race, men jeg ror, at endnu ftere
end 115 gjtdebrødre, som var
yg: oo næsre sans. os vi vdr iese, l rfrpdse mejdt ,,;.";,;;

Å,;;

::l:"":::,

Walther aardeleben, 18.

Sfi.

Georgs Gitde

i Kobenhavn

NB I kan kontakre Watther, såfremr I vit vide
mere om, hvortedes man organiserer
os stv,e er looDomorked. Adrpssen e,. aaqsværdve,:zi,
æe" 8"",";,d.',if. i;ii
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KLIIP FRA GtI[-DIEBLADIE
Fra GILDEBLADET,
medlemsblåd for St. Georss

G

ildene i Norqe,

n

r. 1 - februar 1 978

BLIR DU SNILLEBE?
Ved etgiideiubileum nylig blc det referen et gildemedlems uttalels€l

"Når ieg har vart på gildemøte, er ieq snillere illere dagEr etterpå, jegl"
Disse ordene, sagt spOkefullt, inneholder dog noe, vi all€ fOler: Gildesamværet påvir'

Vi minnes der om

hva vårt arbeide bYgger på og hva som ventes av oss Vi ienker et

terpå kanskie i m€r positive baner' Vi handler kan§kie på e. bedre måte
hvor stor utsrrekninq dette skjer, avhenger helt av verdiene av våre moter og
arrangementer, hvilket innhold vi kan greie å gi disse, hvor mve vi greier å få de til å
Men

i

Ennå viktigere er vår eæn innstilling

til det

som skier - og vår eqen innsat§.

Et åpent, positivt innstillet menneske mottar lett de gode inntrvkk og får dem til å
gro videre i §eg.

Er vi selv aktive, giø. en jobb, dellar i debåtter, fung€rer itillltsveru, vil vi ra§kt
merke hvor oye gildearbeidet betyr for oss.

Vi blir "snillere". Vi utvikler oss i god .etning
Vi vokser som mennesker.
John Erik Christ€nsen, Låndsqildemester i Norg€.
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LøBER DU SUR I FOR KORTELSERNE, SÅ SE I HÅNDBOG
FOR GILDELEDELSER, 4/111 - 411/2.

Gilil.D)triEIr-,ADtE
Vor opfordring i sidsre nummer af IIUPULS om, at redaktionen ontker tikendt de
lokale gildeblade, har endnu en gang båret frugt, §å vi nu modtager 25 af landets 72
sildeblade. De "nye" blade er Dll\,1lVOR, GROBøS, KNUDEN, LILJEN os SPO'
BEN. . En tak til bladenes redakiion med håbe1om, at vi og§å fremover må modta_
For os i redakt,onen er det en dejlig inspirationskilde at modtage disse lokale gilde_
blade. for netop qennem disse har vi mulighed lor at fi6de frem til gildebrødre der
på den ene eller anden måde har givet udlrYk for tanker og ideer, som og§å kan have
inleresse for en slørre kreds af qildebrødre end.l€n, det lokale gildeblad dækker.
Så derfor fortsætter

vinciailedeher

til

vi ufortrodenl med at opfordre gilde, stadn, distrikt- og pro

at gøre netop jeres lokale gildeblads redaktion opmærk§om

på

IN4PULS' eksist€ns, sami at vi - IMPULS' redaktiofl m€get gerne vil modtage et
eksemplår af netop jeres blad, hver gang det udsendes, for de. igennem at få så sror
ei lonralrflade som muliqr .lrl gennd,g gl€dF og,nspration
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IIVIPULS er dit og mit btad, det er btandt andet herigennem, viskat inspirere
hinan
den trl at styre lrem mod de,dedter, dlr er vo,es
Så hvorJor ikke bruge det, som vicetandsgitdekanster Erik KristoffeEen
sagde på det

nylig afholdte qildemeiterstævne på Nyborg Strand.
lred gildehilsen, redåktionen.

REDA KTIONEN
Vi har tidligere givet udtryk for, al vier interes€.et i ar hørc om,

hvortedes ridder.
tiden/ridderarbejdel opfatte§ og pråktiseres rundl om i tander. Vi er fortsat interes_
seret i ar høre heromi for nelop din mening/opfatletse trerar tan m:sfe
være tir ii
spiration for andre.

I dette numme, dl r[,IPUlS \dr v,cetåndsg:toemeste, Jpn\ Ca,t Vott sk,evet om de.
ryl'g udsendle "OIe.re nq om -rdd"rlioen, Den er
9rn5ke vlst så ny, men I redak.
lionen er vi interesseret i at hore om de erfaringer, I har fået ved at anvende
den l
forbindehe med ridderforberedelsen. For I bruqer den vet, ik,?

I sidsle nummer af IMPULS eftertyste vi - på baggrund af den udarbejdede rapport
om hjælpearbejder/aktiviteter .arrikter om, hvorledes I ijeres
sirde;kaffer pense
lil

velqore hed og/eller orsaniserer jer ved humånitært hjætpea;ejde, forOt netJp
leres måde at udføre disse aktiviterer på, måske kan være tit hjætp og inspiration for
andre gilder, som står med ønsket om at hjætpe, m€n har tidt
svæn ved at komme i
sang.

HVORFOB HOLDEH DU DtG TILBAGET . Der er måske netop din
artikei, som

giver \kuboei lrt, åt and'e Iår model utar prove

Er der særlige em.er, du er interesserer i at få narmere betysi. så skriv endetig
ti
os eller rins-navn, adresse og fttefonnummer står på foBidens
inderside, vi v;i så
se, hvåd vi kan gore.
Den siddende redakrion har nu fungEret i 2 år og har iair med delte
nummer ud
sendr 6 numre rf tlrPut.S. V, !,t derfo, gerne benylte teltrgheden ,rt
dt la{ke for
oen posnrve holdn,^g, vi dtrid hdr mødt hos de g:tdebrodre, vi ha, været itonralr
Næste nummer af li,lPULS udkommer i. februar 1979, o9
væ:e os i hænde senest torsdag den 28. december t97B_
56

indtag/aniktr

bedes

VEL MØDT

FR
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M, G ILDE BROR.

Vel mødt frem. qildebror.
Spejderuenner sir dis hånden,
vier eet iqildeånden,
gerne horer vidit ord.

Speidenid os sammen binder,
aden 'Pow€ll slemtes ej.
Fælles minder viær os en fælles vej.

B

Drcng€tid, bort du svandt,
vi kom i de voksnes rækker.
Pligrer Iivet på os lægger,
tidens krav os ålle fan.lr
Men en dag midt ivor verden
lOd en stemme i von bryst.
Drengens farden blomnrede

til

manddoms dyst

Ridderfærd blev vort må|.
Kamp for alle små oq svaqe,
mod det vege og det vage,
kamp med riddeuværdets stå1.
Vi fandt meninoen med livet.
når vitog en tørn i flok.
Glæden ved at hjælp€ andre var os nok.
Ve, mødt frem, qildebror.
Tag din plads blandt qamle vennner-

Alle vi hinaoden kender
på det

ener'tpeiderbror".

Måtte klare tanker lyse
i hven ædelt brod€rsind,
åt den rette ånd kan nå i hienet ind.
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