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LOV OG LØFTE
For mig er der ikke tvivl om, at mange gildebrødre sporger sig setv hvorror vi fonsar
spørgsmå1, hvorfor kan vi ikke stille os rilfreds med det v: har.

skaldrøfte dette

Er det bare for at ville have noget andet, ar vi hele tiden ønsker at tåve om på dei,
som mange synes er godt og r grigt! De1 er klart at den diskussion er vanskel,g at fø
re, fordi - de der ønsker en ændring setvtøtgetig akke vit acceptere at ændringen
"kun" sker for ændringens skyld, men må fastholde at der er sode oq riqtiqe arou.
menler for en ændring - . lvlodsar vit de der synes. ar det vi har er godt - være tit
bøjelige til at afvise arqumenterne.
Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en organisation, §om atlid har været dynamisk i
hel€ sin indstilling til tilværelsen, en stadig bevægen sig frem mod nye måt og istadig eksperimenteren efter nye aktiviteter til glæde for samfundet, speiderbevæge.
sen, gilder og den enkelte gildebror.
Det statiske

-

det blivende i gildet er cildelov o9 cildetøfte, det er det vi tit a e iitil og sige, her er grundlaget for vorr gitdetiv.

der kan øge tilbage

I Gildelov og Gildeløfte udtrykker vi vore idealer, idet vi samtidiq har anbragt såvet
lov, som løfte i en rituel sammenhæng, der giver en særtig styrke tii Loven og rit
Lpftet, jkke mindst fordi dis§e begreber er hovedtemaet i gitdets indre tiv.
Vi ved alle at Sct. Georgs Gilderne i 1978 ikke udadril og heller ikke indadtil gør
tingene på samme måde som i år€ne efter starten i 1933, der er sket en enorm ud.
vikling hvilket er nøvendigt når vi er og Onsker at være en dynamisk organisation,
men også i det ieq har kaldt det statiske er der sket ændri.ger, ikke i grundholdnin.
g€n men i den måde vi sigEr det på. vore ritualer er ændret i san form og i sine ord,
men ikke baggrunden for at vi har rirualer- .Jeg er sikker på at de flesre af os i dåg er
glade for vore rituåier og forn€mmer at de på en god o9 enkelt måde giver os den
rigtig€ opleveke når vi holder Gildehal.
Vor Gildelov og vort GildelOfte €r de grundpiller i gjldearbeidet som har størsr
tydnrng for den enkelre g,ldebror og har tor langt de ftesre at os haft åfgOrende

tydning for hele vor tilværelse. Lov og Løfte har hett qiver præset enhver af os

be,
beoå
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en oånske !ærl,o m:de. Derre er ,l te -dadvendt, nei oel er g dels nder§e væsel'
os;en enkelte;:ldeb,06 srøtle i de4 odslrse t''vær'l(e' )åvFr aro€jdetorrfitd

Sct. Georgs Gildern€ i Danmark har sin tulde og hele baggrund i den danske spejderer
bevægerse, en baggrund vi aldrig kan eller vil give §ip på, vor tid §om speidere
'
l
os
detie
tvivl
om
ikke
være
der
derte
kan
rraqs'"una fo. ,or ;rvæ.etse i Gil;erne,
persc
I
været
at
har
da
udvikling
naturlig
En
ved.
dei aldrig sætte spOrgsmålstegn
eller
sll
so. p: ana"n måde ;nd at være speider knYttede sis til speiderbevæselsen
gild'debe;æoerser l.l mul.qhed lo, dr brive oprage_ gildet, og der 1dr \he rrad*
gild'brodre der er oDiagel oa
bevæoelien hafl mese; glæde al idel mang€ al vore
t", st,"; 'nesan rv rnspiral:or os nve tdnker trr de enkerre srlder'

i"".JGil"J

er det for
Når jeg så stærkt har villet fastslå sammenhenqen med spejderbevægelsen
løfte'
disse
os
til
løfte
os
speiderlov
på
mellem
sildelov
pes;
forbindelsen
også
at
*i tå iarten næsten idenliske, os da vl i silderne {ormulerede vor esen Lov og
og
vort eget Løite blev det en formulering §om lå meget tæt op ad den spejderlov
at
set
træk
godt
rigligt
og
et
spejdertid
fra
vor
som vi kender

aet sp-"jaertotte

binde spejdertid og gildetid sammen via Lov og Løfte.
af
Det vår derfor naturligt at også gilderne landt det rigtigt at forerage en vurdering
resultare'
Lov oo Ldlte i de år aå speiderbevæg€l'en satte derte iil debal, vr kendFr
dl den'debat. der blev lort på el meget kvdl'ficere og sobert plan 5åvel ispeldP'
korps som i gildebevægeke
og lpfte, og det medførte end_
for§lag
om en ligeså radikal ændring
videre at der daværcnde landsgilderåd fremsatte
af Gildelov oq Gildelofte.

:i,aiten resulterede i en radikalt ændret spejderlov

Landsgildetinget kunne ikke godkende en sådan ændring. men lYkkeligvi§ skabte
dette ingen splittelse i bevægel§€n.
For mig at se begik vi den feil at vi søqle at argumentere på samme måde §om spej_
jo i en
oerne, iemlis at vl skulle sid tinsene i et nutidist spros, men sp€iderne.var
i svv - one
born
noget
som
formulere
nemlig
vi,
de
skulle
end
den
situation
helt
å6 ald€ren kunne fo6tå og noget som også den 17 18 årige kunne bruge- Det lvk'
til
kedes for speiderkorpsene at ;dtrvkke B.P.'s grundlanke fra århundredeskiftet
det
oprindeliværet
havde
idealer
der
af
de
svækkelse
vor tid uden ;osen form for
ge.

iksom voksne vi vidste hvad ordene stod for, og lor de fleste al os var ordene da
og
§e'
speidertid
for§t
i
vor
jo
op
med,
vokset
vi
var
var
ord
ke blevet fremmede, det

Vi

på d€t for
for over
nok
kom
dog
pånv
hvilket
fremme,
var
spørgtmålet
gende land;gildeting

Vi folte dog ikke at debatten omkring vor formulering burde stoppe oq
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LOV.L øFT=
raskende for de fleste, men for mig er der ikke tvivl om a! ogtå d€t landsgildeting
var €t led i en udvikling til en forståehe af de sporgsmål som var brændende for

Ved landsgildetinget i 1977 ønskede et meget ston flertal ar det nye landsqilde!åd
skulle nedsætte et udvalq som skulle bearbejde vore love, og i særdeleshed Lov og
Løfte paragrafferne. Udvaigel har alene beskæftiget sis med Lov og Lofte os har
blandt andet haft iejlighed til at drOfte spørgsmålet med alle gildemestre, og udval'
gets arbejde er resulteret i en betænkning

ningen udsendt

ti

landsgilderådet, der har onsket betænk

til alle enkelt grlder til droftelse.

Vel vidende at et forslag om ændring af Gildelov og Gildeløtte rører ved det cenrra
le og det statiske i vor b€vægehe, har vi alligevel ment at det er rigtigt at soge en æn.
dring gennemført, men en ændring hvor alle gildebrpdrc kan genfinde det som havde både alvor og stor værdi for dem.
Den nære forbindelse til speiderbevægelsen o9 båndet mellem os. nemlig Lov 09
Lpfte bør efter min mening påny knyttes tættere
tids speidere er
den kommende rds grldebrodr€, og det der tor os var a1 vrtal betydnrng da v, blev
gildebrødre. nemlig at genfinde vor spejderlov stort set uændret i Gildet, det tror ieg
også vil være af betydning fo. Jrcmtidens gildebrodre (de nlværend€ spejdere ),
men der er ikke noget i vor nuværende formulerlng der knytter den mindste forbln.
delse til nltidens Spejderlov og Spejderlø1te, derfor bør v ændre, ikke radikalt og
ikke udslettende ah det vl har kendr og ho der af, men en ændring som giver såvel
en bevarehe som en fornyelse - og det nrener jeg er mulist.
Det sværeste at ændre og give en ny form, det er vort {orhold ril Gud, hvor vi må er
kende at begrebet pligt mod Gud ikke er rigtiqt og er modstridende med opfattelsen
som den kristne kirke {herunder den danske folkekirke) har. Irrennesket hverken
kan eller skal gøre pligt mod sin Gud, men skål alene modtage'en pligt er lovbunden . og det slår de. kristne kirke ikke for, men erkender en Gud der giver mennesket §in fulde frihed til §€lv at vælge, vi opererer altså med sammenhænge i volt
Gildelofte der klart er teolosisk forkert, derior bor vi, ikke mindst af hensyn til
de mangE for hvem dette er en alvorliq samvittighedsag ændre.

Kravet

i

gildelovens første led om livsanskueke og pe6onlig stilling

til

grundlaget

,or din tilværelse er efter min opfattelse langt rigtigere. fordi der harmonerer med
hele sildebevægelsens f.ihedsbegreb for den enkelte sildebror, men samtidig fasthol
der den hver enkelt af os på vor åndelige baggrund, 09 den pligt har vi til at hjælpe
hinanden med et åndeligt ståsted, og til at forstå det livsyn som andre måtte have
samt at respektere det.

I vore ritualer siger vi Speiderlov og Gildelov er grundpillerne i alle gilder - det
§kal de fortsat være og dermed markerer vi vor s@rke binding til speiderbevægel21

stærkt gildelovens
Om det religiose fremhæver ritualet
pliqt'
ieii.g at aÅ enrote qltaebrors eset ansvar os
Enqang

folste led' som en stark mar-

speider altid speider!

Lad os alrtd fåsrholde

l'"i i.-iri""-r*

rællesslab

men

dr

teg
idealer oq vol bevæoekes tlore
os lærle-sk a ai
i
sdmdra'stished
;ed
vore
s€rv os
erlder
"s oq det Giroer;ne som binder orrdpriden tra rs33 "am'
spejderc'
ået vrt vare et trånasrag os§å rrr vor uds

!o'e

"ii,;;,*

;l.J:;;ilr ;; ',u*"
;ff#'i,;;il;";;;;;'ra.

LOV OG LØFTE
Kære gildebrodrcl

læ^gst bevitt $n levedvgtighed og
Vor mere en 40 år gamle gildebe!ægels€ har lor
unse som samle væier
*-"... i"r" ti" *'u*.iÅ har den tor manse af os såvelrtåsted
i,.t"tr"r,""o" .i "p"a.'iæoende qennem st va'ditulde

Nu tvder mes€t imidlertid på dl

også grldebevægelsen skal trues ar

dlmindel

g deva_

il,.ii."'il"."."''ir"*iai'gers€osrerrennedaosomisrådishøieresradpræser
hverdJqen.
siq næ§€grus ior modernit
lnrer er farliqere end når modne kvinder og mænd laster
j';;';;;",;;;.oåei.e.
oe'aaiGteæno'inser''somspejderne har sennem'
::'^'

rorse medr MPn hvorror srår g
l;il #;; ; ,;;"-;;,;;J* ,'i. u, g "' eeg
""'
v' netop søger konlaklmed -.
eller'oige
aorT n.r .r i6 iLke den unoe speiderdreng

end dem man rrnoer

iom rrar oetrov for andre værdier
-* JJ."io"^ ,"t'*,
servstænaigt tænkende voksne rn..nesker' sirdebevæi;"iei
:i;'"""i;;r;-;;.;;.
;i hrdtir hd' kLnner eive samre speidere riv'
;i.å;ld"' ; :;, d"t idesrundras.
j

i,.on"rJoi. rt"r
Vier

",

r.**tes

I

alrså ehe' landssrro'råde$ mening

manse, der undres såre!

'Lnk hvis.len nuværende formålsparagrå1, gildeloven og lolret håvde Iåer lrge så
ændnnssforsraset på indeværen'
.-*"'i i.,i# '". -.0;'.gdonragir' rlron så rkle
,- i,..^,,.r. ' ,irr. ,.* r"ldet til iorden med el brds' Men man har lYkkeltgt undgået
;åh"';; ;'' ruværJnde tormåhparagrar' sirderov os
:: ;,:#[: :; ;;;;;
;";4.;f os narurris ro,binderse med vo*Ymboter/rituarer'
:;i;:;;;;;;;;;
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LOV OG LØFTE
Gildeblodrcl Tiden er inde til, ar vi alle qør os klart, at såfremt landsgilderåd€ts ændrinssforslag bliver vedtaqet, vil det bærende idesrundlas for sildebevæselsen blive
væs€ntlig devalueret!

Vi er mange, som fgler, at vi har haft

gavn og glæde af vor nuvarende formålspara'

graf, gildelov og -lofte.
Landsgild€rådets ændring.forslag har unægielig månge og store ulemper, og dette

at vi mister

den naturlige forbindelse mellem vore symboler, gildeembl€m m.v-

og det samlede kompleks, som formålsparagraf, gildelov og

lOfte

udgør.

Det medfører laqeledes:

åt

gildebevægehen i store træk kan sidestilles med enhv€r anden sehkabelig fore_
ninq.

Ændringsforslaget m€dfører iillige:

at

qildemestre os -brødre b€roves en værdifuid insptation
5 min. Sct. Georg. for der er io ikke meget tilbage.

til gildemestenaler og

Det medfører samtidiqt:

at

det efter al sandsynlighed vil oge splittelsen inden for
endog srore udm€ldelser

lil

gildebevægel§en med

folge.

Gild€brodrc lad os huske på. at vor nuværende formålsparagraf, vor gildelov og vort
gildeløfte er §å vidtspænd€nde, at vi på det grundlåg kan alt det, som ændringsfor
slaget

kan

oq meget mere

til.

Gi debrodre! Vi har en dækkende formålsparågraf, €n gildelov og et gildelofte, som

er naturligt forbundet med B.P. s grundlæggende tanker, spejderbevægelsen, vore
symboler og ritualer.
Lad os fortsat holde os disse idealer for øie.

I øjeblikket har vi et idegrundlag - lad dem ikke smide det iskratdespanden

- værn

anb€faler vi, at alle stemmer imod ændrinssfoElaset, således at vi b€vårer
vor nuværende formålsparagraf, gildelov o9 -lofte, og dermed vor gildeb€vægelse.

!!I&f
2-

gruppe,3. Sct. Georss Gilde iAalbors.
29

LANDSGILDETING I97

9

Indnqe gilder er del sk,l og D,ug, al grlders kcs\c vde heIplletde'vstrl(r'dril
qildemesterenygiloeleoekens oeltagelse I ldndsgilder'rget'
I folge vore love § 8 siges der bl.a

r

»Låndsgildetinqpt er landsgildets OveEte mvndighed' Det består at låndsgilderådet'
for hvert gilde »
en repåsenta;t fra hven .li§rriktsgildeledelse og en repræsentanl
Endvidere står bl.a.:
land§gildetinget har 6n §temme og kan herudover ved
skriftlig fuldmagt stemme for hojst 3 ikke mødte medlemmer af landsgildetinget»'
»Hvert

frcmmdt medlem af

Der skal på det kommende landsgildelrng I Kobenhavn den 22._23. september bL.a.
stilling til et forslag om ændring af vor gildelov og vort giidelofte

taqes

Det er efter min opfattehe uhyre vigtigt, at så mange som muligt af de §temmebe'
reltigede mOder trem på landsgildetinget og qor deres indflvdelse gældende.
Benvt tiden frem til landsqildetinset til at diskutere spøgsmålet _ ændrins/ikke æn'
dring af vor lov og løfte - både i ledelse og i gilde, på iværgildeplan, på distrikts-,
stadsgildeplan, eller hvor og når der er en mulighed for at diskulere det. En så vigtig
del af hele vort grundlag bor have den bedst tænkelige behandling på von landsgil
deting.

I dette nummer af IMPULS er der 2 artlkler, som hver for
dring/ikke ændring af vor gildelov oq vort gildelofte.

srg

behandler emnet æn-

Nedentor er vor nuværcnde gildelov og von nuværende gildelofte samt ændrings
forslag til samme opstillet således, at ldirekte kan sammenligne, på hvllke punk'
ter, de adskiller sig fra hinanden.
Som navnt, tag stilling, og mod så frem på vort landsgildeting og vær med til åt be'
stemme vor tremtid.
Jorq€n Orlien, 12. Sct. Georg6 Gilde i Aålborg
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ÆndringsfoEtag tit gitdetov:
€nhver Gildebroder er ptrgtis at qøre sit

.t

nå

Enhver Gildebror gør sh bedste for

frem tilen livsanskuehe, en person at nå frem ril en tivsanskuetse,
en person.
til qarndlaqet for sin tilvæiig stilling til grundtaæt for sin ritvæ,

lig stilling

at søSe at erkende sine fejt og rette d€m. at erkende sine
fejt og rette dem.

at nå

!il

beher§ketse af sh sind,

at nå ril beherketse af sir sind.

at have respekt for det, §om har værdi

at have respekt for det, der har værdi fo.

at vare venlig og forotående over for an.

at være venlig og forstående over for

at være med i arbejdet for at gøre tivet

at gøre livet gladere oq lysere for andre.

gladere og lysere for andre,

ån.

at dygtiggøre sig isin tivsgerning.

at tage medansvar i famitje og sarnfund.

ai holde sit

at værne naturen og vore nationate værdi

tegeme sundt og stærkr,

at have en ren og smuk indsti ing til det at virke for
internationat for§tåetse.
at gøre sin ptigt frem for at kræve sin ret at gøre
sin pligt frem for at kræve sin rer.
NLrværende gitdetøf te:

Ændringsforslag

Jeg lover oprigtigt at stræb€ efter:

Jeg iover opriqtjgr at stræbe efter:

til

gitdetøf tel

at gøre min ptigt mod min gud og mit

at før€ er Scr. ceorgs sværd mod det
onde i mig s€lv og for, hvad der ef,
ter min overbevisning er ret og ris_

tigr.

at tore et Sct- Georgs sværd mod det
onde i mig s€tv og for det, som efter
min overbevhning er ret o9 rigtigt.

3l

RITUALERNES BETYDNING
(HERU N DER SYM BO LERNE )
lngEn af de ting, vi oplever i gildehallen,er tilfældige, men er nøje tilrettelagt
med den hen§igt at have en b€stemt betydning for o§-

nr rp

For ieg kommer ind på ritualern€s b€tydning (underfo6tåer for den enkelte gilde_
bror), skal ieg kort forsoge at give en historisk oversigt over vore ritualers op§tåen_
Vore rtiftere kom ret hurtigt efter §tarten åf qildeb€vægehen den 24. april 1933 til
den opfattelse, og her citerer ieg fra Erik Sipquists bidrag til jubilaumsbog€n:

"at det ville

være onskeligt, om optagelærne kom

til

at foregå med et præg

af alvor os højtidelished, netop fordi det ikke dreiede sis om en almindelis
forenins, men en sammenslutnins med hoje os ideelle formå|, os da vi sam'

tidig ville sikre os, at de samme retningslinier blev fulgt overalt i landet. be'
gyndte vi straks at udarb€ide et .itual til brug ved optagelser" citat slut

Takket være en gennemført omfaltende korr€spondance ijuleferien 1933 mellem
viggo Roænt, som var gild€mester i det d€n 12. december '1933 start€de gilde og

Frode Heib€rq-J[rgEns€n, der var gildekansler i Kobenhavn, blev det før§te svende_
optagel§€sritual udarbejdet, og Aabenraa var i stand til, som det første gilde i Dan_
mark tnsdas den 23. ianuar 1934 i læsesalen på "Folkehiem" at ænnemføre en sildehal med sveodeoptagelse. Her blev der optaget 7 brodre.

ved et mode langfredag den 30. mårts'1934 igrosserer llentzels hjem i København
var indbudt laugsmestrene for de fungerende laug samt gildemestr€ne for de 2 ene'
gi lder Viggo B osent, Aabenraa, og Eri k Sioquist, Kobenhavn End_
videre var som særliq indbudt fabrikani P. E. Andresen, ialt 13 p€rsoner. Det var
disse pelsoners opgave, ig€nnem en stor samling af udkast, at nå frem til en arb€idi'
form for Sct. Georgs - storgildet, som det hed dengang.

ste eks isterende

Frå referatet fra mødet nævnes bl.a.:
en sammenslutning, der intet forbillede har, er selvsagi uhvre
vsnskeligt, hver enkelt detaille må omhyggeligt gennemtankes, vendes og
drejes i alle belysninger, inden man endelig former den, og sætter den ind på
plåds i detomfattende organisationsmaskineri".

"at orgånkere

I jånuar1935på
Troldhøj mellem Erik Sioquist, Kai tvloller, Frode HeibersJijrsensen os Visso Ro'
s€nt b,ev ritualet for væbneroptagel§en fastlagt, og den første vabneroptagelt€
Os der blev arbeidet videre, os på €t 12 timer§ langt møde den I
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fandt sted den 17. marts 1935 i ofticersforeningens lokaler i København, hvor stor
gildemester P. E- Andresen tildelte 12 svende væbneBlaget, og iAabenraa tildelte
Viggo Rosent 17 svende væbneBlaget den 24. maj 1935.

I

den påfølgende sornmer fremkom Viggo aosent på norgildemener P. E. Andre,

sens opfordring med foukellige foBlag til riddergradens form og indhold, og disse
fik deres endelige udformning på et møde i storgildemesterens hjem fredag den 18.
oktober 1935. Ved et møde med storgildeledehen den 16. februar 1936 blev de
vedtaget, 09 ved en gildehal istorgiidemesterens hjem den 14. marts 1936 blev 14
vabnere slået til ridder€.

Der blev, og der er ved udformningen af vore ritualer lagt en særlig vægt på at anvende symboler. Symboler er mærketegn eller sindsbilleder, akså genstånd€ eller yd.

til hvilke er knyttet en vis overført eller hemmelig betydning, kun foutåe
lig for de indviede. F.eks. er kors, anker og hjerte som bekendt symboler for tro,
håb og kædighed. Et af de ældst kendte symboler er korser, som findes iet utalaf
varianter, fordeh over hele vor klode. Her i Danmark er det bedst kendte, det latinske kors, som i Dannebrog. Et andet, vi en gang imellem får i hånden, er lvlalteserre tegn,

korset, nemiig hver gang, vi får en snaps. Spritfabrikkernes bomærke er lvlalteserid-

Som et symbol kan også nævn€s det for os så velkendte råbåndsknob, symbol på
fasthed og styrke. Råbåndsk.ob€t , eller kendt i kunsten som Heraklesknuden - går
så langt tilbaæ i tiden som 300 år f.Kr., d.v.s. hellenisk tid. Når den græske sagn
helt Herakles eller Herkules, som er hans romerske navn, forbindes med denne knude, skyldes det, at han i en dgdbringende kamp mod amazonernes dronning Hippolytes tiltvang sig et bælte, hun havde fået af krigsgude. Ares = l,4ars.
Som et vigtigt symbol for os er gildetegnet, der i sin oprindelige udformning er Sct.
Georqs kamp mod dragen, indlagt i spejderliljen på rød bund. Sct. ceorgs kamp
mod dragen er hovedsymbolet ior alt qildearb€ide. Dragen symboliserer ikk€ blor
det onde i verden, men lige så meget der onde i sig selv. Sct. ceorgs lanse og svær
det symboliserer de våben, vi gennem vor spejder. og gildetid har fået, nemlig vore
idea er os vor livsanskuelse.

I sin nuværende form er gildetegnet som bekendt sammensat af pigespeidernes 09
drenæspeid€rner emblemer: trekløveren og liljen, som fo(æller os, at vi er en såmmenslutning af tidligere speidere, og dets rOde oq hvide farve fprer tanken hen på,
at gildebevægelse. i sin oprindel* er dansk, samtidig med at dkse farver . rod og
hvid - er henholdsvis kærlighedens og renhedens farve.
Endvidere ha. gildetegnet i sig den franske liljes symbol - kompasnåtens nordpil, der
skal minde os om at holde ret kuu, og de to femtakkede stierner, der symboliserer
gildelovens l0 dele, lig€som liljens og treklOverens tr€deling viser hen tit vort tredet-

te qildeløfte, og båndet om liljen skal erindre o§ om sammenhold-

I den allerforste tid blev der anvendt tørklæder i qradsfarver. tprklædet skulle bæ'
res mellem vest og

jakke.

'svendenes tørklæder var gronne - håbets farve, samlet i en flettet læderring.
- Væbnernes tørktæder var lyæblå _ troen§ farve, samlet i en solvring
- Riddernes tdrklæder var hvide - sandhedens oq renhedens farve, §åmlet i en guld_
ring.

i 1936 afløst af skærf, der idemæ§igt er gehæng til det svmbol_
gitdebrodre
skal brugE i kampen mod det onde, og det blev derfor
ske sværd, vi som
båret over høire skulder med et vedhænq ved venstre hofteTørklæderne blev

Det var kun væbnerne og ridderne, der bar skærf.
Væbnerskærfets farve var blår _ troens farve, og vedhænget var af solv, visende
Sc.. Georss symbolet. hvor speiderliliens tre dele i denne forbindeke skal minde
os om de tre åndelige saver, der er givet menneskene, VILJEN, FORSTANDEN
og HUKOMI4ELSEN, og pligten til at bruge disse gaver alene i det sodes tjene
ste- Trekanten er treenished€n, og den opadstræbende spids svmboliserer det
menneskelige princip, der §træber op mod Gud.

Ridderskarfets farve var hvidt ' sandhedens og renhedens farve, og vedhænget
er det daværende qildetegn - en stor hvid Sct Georg§ figur og den rode §peider
lilie. som svmbol på d€ største idealer, en gildebror kan siræbe mod.
Skærfets brug ophørte i 1947, men farverne og symbolerne er fastholdt i de §vende-, væbner og ridderbreve, der udleveres ved de rcspektive optagelser'
Når vi åfholder gildehal, starter denne med, at stavherolden kommer frem igilde_
hallens dør. Om hahen bærer herolden en sølvkæde, hvori hænger en for§tøret ud'
gave af von gildetegn som symbol på det embede, han/hun bestrider. I hånde. en
heroldstav, som ide allerfleste tilfælde overst har Baden Po'"v.ll'tegnet eller rover'
tegnet, som det også kaldes. Som symbol bygger dette tegn på fuldkommenhedens

EVIGHEDENS CIRKEL, insen besynd€ls€, insen ende saml vor iord.
STYRKENS HORN, der er kraftens tegn, der stræber opad.
LTVETS NøGLE, (morbærtræets vingEde frø) som teg. på det, der §kal vokse og
udvikle sig, samtidig med, at det spredes.
I\Ied et slag i gulvet med staven påbyder HE stilhed. for at alle kan hore den med'
delehe, HE kon forinden har modtåget fra GM om at "bede gildebrødrene tåge
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plads i gildehallen". At dette bør foregå i sto6t mulig §tilhed er selvsagt.
Ståven er symbol på det våben, hvorm€d herolden møder eohver, der uberettiget
vil trænge ind i gildehallen. Lrled sin plads ved gildehallens dør er ståvherolden lige'
ledes et svmbol på, at vi er på vaqt, så onde tanker ikke får adgang til volt §ind.

Når gildebrødrene på heroldens opfordring træder ind i gildehallen, ndder gilde'
ledelsen i højsædet, som symbolet på tre-enigheden. Gildemesteren i midten, som
den overste rpidr i trekånten, d€r skal viæ, atgildemesteren er gildets følste tiener,
og som symbol herpå bærer gildemesteren en kæde, der i sio oprindelige form bestod ai en dobbelt kraftig sølvkæde, hvor Sct. Georg§ kamp mod dragen er ind'
fattet i evighedssymbolet - Cirklen. Den nuværende gildemesterkæde består af små
splvplader - hvorpå de enkelte gildemestres navne indgråveres _ sammenholdt af små
led og nederrt Sct. Georgs symbolet. I kædeo er også vedhængt §pejderkorpsenes
emblemer, som symbol på vor tilknytning til speiderbevægelsen.
Lysene, der står tændt på høisædet, skal symbolisere sandhed og retfærdighed, og
minder samtidig om ilden fra vort lejrbå|. Endvidere skal vi tage genskinnet af flam.
meme med os hiem, oq som flammerne stræb€r opad og varmer, skal vistræb€ ef.
ter sandhed og retfærdighed og sprede lys og vårme omkring os.

Når alle gildebrødrene har indtaget deres plads, og stavherolden har lukket gilde.
hallens dor, dår GIM 2 nag med øksen på økseblokken som tegn på, at alle skal rej.
se sig. Disæ slag mod økseblokken skal tilligE minde os om at fOre slåg mod det
onde. Endvidere symbolir€r€r øksen, at vi med den i hånden skal hugg€ os vejgen.
nem det vildnis, vi kan komme ud for i form af intriger og lignende toret.elser.
Når vi ved sildehallens åbnins hilær vort flas, er det som symbol på vort lolk os
vort land, 09 dets farver er renhedens hvide og kærl:ghedens røde, og korset forer
tanken hen på vor gamle kirke. Det skal endvidere erindre os om, at selv om vi som
GBB er medl€mmer af en international b€vægeke, skal vi fgrst og fremmest virke til
bedste lor vort land og vort folk. Faneherolden har, udover den prakthke opgave
med at rull€ fan€n ud ved sildehallens åbnins os sammen ved qildehallens luknins,
den symbohk€ at vogte fanen, d.v.s. at vogte korset, symbolet på vor kirke samt
renheden og karligheden.
Når GIV efter at fånen er rullet ud siger:

"Gid klare tanker, en fast vilie os et ædelt sind må prææ enhver GBB, så vi i
vort daglige virke med styrke kan udbrede den rette gildeånd",
e. det en manende .ppcl

til

de forsamlede GBF om også i det daglig€ at håve gilde-

bevægekens tanker og ideer for Oje.
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I svendeoptagekens oprindelige ritua blev den/de optagelæ§sogende, umiddelbart
tør optagelsen, placeret i et særliqt !.ntevæIehe, og i ventetiden indtil optageken
afskrift
t unn" tiia" tt"a, tr'tt" oen optagel§estogende sætte slg Erundist ind iden
af spejderlov, roverlov og gildelofnr. som var blevet overakt af herolder'

Selve svendeoptaælsen i gildehålten har _ med undtagel§e af de spprgsmå1, der ! ''
til den/de optagehesspænde - ikke undergået nosen svnderlig ændring, dor cr 3l
kun tale om rent sproglige ændringer.

den/de optagelses§Ogencle, har del renl praktisk
det formå1. at de øvriæ GBR, som ikke kender den/de optagpls€ssOqende, gennem
de stillede sporgsmål kan få en smule kendskab til den/de optaq€lsessøgende§
tilknvtnino til spejdertiden, og hvad den har betvdet, §amt hvilke tanker, den/d€
optagekessogende har giort tig med hensvn til at blive gildebror'
[-,led henryn

til

G[.,1

sporgsmål

til

I den efterfølgende tale, der er direkte henvendt til den/de

optagelse§søgende, §iger

GM bi.a.i

alle vore gilder er vi enige om at vill€ leve efter de grundsætninqer, §om
Baden'Powell har bygget spejderbevægelsen på,
hans dnske om at udvikle KABAKTERSTYBKE og §kabe GoDE BoFGEBE
skal veilede os iarbejdet med s selv, os han§ FORMANINGER til alle speidere om at vise HJÆLPSO|HED og mode deres omqiveher med et VEN_
LIGT os FORSTÅENDE STNDELAG må bestemme vort iorhold til andre

"l

Endvidere kommer Gtvl i sin tale ind på såvel det religiøse, som det politiske iorhold
vi som GBR selvstandigt må tage stilling til
Selvom denne tale og GK og GS oplysninger om gildeløfte, og hvordan vi indenfor
gildebevægelsen opfatter dette, er henvendl direkte til den optag€lse§søgende, er
det dog også indirekte henvendt til de for§amlede GBR, idet vi her igennem bliver
mindet om, hvad gildet venter af os, uanset hvor længe siden, det er, at vi blev op'
taget.
Når GM . efter at den optagekessøgende har aflagt gildeloftet og har indskrevet §i9 i
gildeskråen - fæstner gildetegnet på den nv svend, siger han §amtidig: "8ar det, oq
_
bær det med ære", heri ligger en åppel ' ikke kun til den nv §vend men til alle for
ramlede GBR om. at vi ahid bør stræbe efter 3t holde o§ qildebevaælsen§ tanker
gildemestertale skal gildemederen ifø6te række henvende sig
jeg
de nye svende og oplyse om, hvad vi i gilderne foryenter af dem. Her kunne

I den efterfølgende

til
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indskyde, ar vi ældre GBR har en forpligtelse til at sørc€ for, at den/de nye svende
falder godt til i vort gilde, liæsom vi har en rorpliqtigelse til g€nnem vort eget eksempelat føre pågæidende ind igild€bevægehens bærende idegrundtag.
Gildemestertalen tør vare et af højdepunkt€rne i gjldehallen, oq dens hovedsigte
må være at fremholde gildebevægehens etik som r€ttesnor for gildeb@drenB dag
lige liv og tilskynde dem til at holde de løfter, de frivilligt har aflagt iqildet.

5 min. Sct. Georg, der afholdes af en gildebror €ft€r gitdemesterralen blev fOrste
gang praktiseret i København i 1941. Formålet med, at en gildebror afholder "5
min. Sct- Georg" er, at en GBR derued får leilighed

til

at fremsætte tanker om €t

gildeemne eller et alment spørgsmå|, der har vedkommendes særlige interesse, samtidig med, at dette er med til at give gildehallen et større indhold.

Umiddelbart før gildehallens lukning oplææs gildeloven af en gildebror, heri tigq€r,
at vi forsamled€ gildebrødre får genopfrhket den lov, vi som GBR hår lovet at stræb€ efter at overholde.
Sværdet, der på højsedet

i vor gildehal holder gildeloven på ptadr, er symbot på
den kamp, vi i vort gildelOfte lover "åt kæmpe mod det onde aos setv oqfor, hvad
der efter vor ov€rbevisning er ret og rigtigf'. Sværdet skål være skarpt og rent, o9
det skal vor vilie, vor forstand os vore evner osså være a kåmpen mod det onde.

Gl

har i ritualet mulighed for at vælge mellem 3 måder at lukke gildehallen på,
men fæll€s for dem alle, €r en appel til de forraml€de sildebrødre om at være pa.
rat til "i vore tanker, vore ord og vore handlinger" at hotde gitdeb€vægetsens tanker og idegrundlas for øie.

i det foregående væsentligt holdt mig til det rirual, der koyrter sag tit optag€ls€n af svende. V€d afholdeken af gildehal med optagehe af svende tit væbnere indgår der et særligt ritual for disse, lig€som der ved optag€ken af vabnere tit
riddere, er et særligt ritual, men i det store og hele indgår der de samhe symboter.

Jeg har

Hvis ovennævnte skal sammenfatter, kan det sises, at sildehatt€n med dens ritual€r €r skabt for at danne rammen om optagelser i den hensigt at få gitdebevægetsens
ydre form til at Iigge Iast og være ens fra gilde til gilde. Ritualerne har såmm€n med
de taler, der holdes i sildehallen, osså den opgave at siv€ sitdebrodrene hiætp tit
en fortsat personlig udvikling og tikkyndel§€ til en indsats for andre mennesker

Kilderr Håndbog for gildeledelser. Små glimt af gildebevagEkens hisrorie. Sct. ce4t. årgång nr. 1-9 inkl. Jubileumsbog€n.

org

J0rgEn Orlien, 12. Sct. Georss

cilde iAalboro.
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LIDT OM VOR HISTORISKE
BAGG RU N D
Fortsat fra IITIPULS nr.

I februar

1979.

lor det tremsalre fotsras om ddnnehe dt en nv orgarisation laldel
cua",;, ,", .om nævnr aisamre de earnre 'pejdere os få en drslumi4q

Beorundelsen

i"i. i"","'

"l'æ-.",ig"

Ji*,'jt*,

oe ronkerlree sdmhnser af disse' herunder Rover

"mkrins

Dette at skabe: en ny tone

-

et nYt fornoielsesliv

og

et nvt arbeidsliv formulere'

åf Flirll
En nv rone _ afskatfslæ ai alle tomme lormsr åf uærlrgt og uægte væsen'
pårti
L"
i,io'"' !å tsre, ar rom konve*ation os af snæverhiertet
optræden'
"q
mandis
"i
ærlre
os
åbne og hierter'qo rotmer'
i"Jir*r*
"t '.ple,
io'ioro merrem konnene, åben' ren os lc'srående s'mlare'

i.j.,r.i."
ilrl-ir.
iin"i,"rn, .n i".."'*r'n,

at uan'

E! nvt fornoielsesliv _ Lrdrvddel€ dt simple og låbolig€ filmtoresl'llinger'
m inorose teater' 09 varieleloresrillrnger' al Kafe_ og danseburerrv'

'rænåioe

ar

ufin dans, rndfo'el5e at lrrluitsrrv unoer
.-*r,. -L. l'lreratur. a'
al værdiluldt os smukt litterrtemdrasnins
tormer,
t.,kk€
ti.rr","ttr:,'i""a"
"s
oq
skikke.
kunst
tur, musik, danse,
åndlos \a.1q og

forurettelse' indfo_
arbejdsliv - afskaffels€ af den gen§idige bekampehe og
efter at §kabe ar'
stræben
af
rcke af gensidig hjælp oq kammeratligt sammenhold
bejslykke os forædlins af arbejdet.

Et.yt

sign. H. Hanviq

Moller' Fritz Lerche.

Jens

Hva§s

Ove Holm'

en og anden
Mere end er halvt århundrede er gået §iden dette fo6lag blev fremsat'
formulering
læse
ovennævnte
ved
at
smil
lille
- og dog
trisæt
tir
et
kunne not blive
vil du
"oversaf'
til
1g7s'd"nsk
af for§laget, og især
- ,"J "n4", "n s"nn"rræsnins
kun
til
ikke
svalende
os
nok errende. * ået var et godiforslag, vel ænnemarbejdet
for
frcmtiden'
godt
arbejdsgrundlag
§kri!€nde stund, men og§å et
åben droftehe og vderligere blev d€t tilbudt
lande; troppei at Rektor Hartvig Moller, Pastor Fritz Lerche og lngenior Ove Holm
vil komme rundt og holde foredras om Sct Georss
så vidt der;; tid tillader det

Forslaget bl€v som nævnl fremlågt

-

Gildet.
3a

til

i. S''

i=-r

it,F.

videre med det fremsatte
at behandle Boverspørgsmålet, i stedet lor at arbejde
GILDEFORSLAG,

til

år' en evig kilde til diskus_
Roverne var siadig, som de havde været det i §nan mange
"på prad'," me' der
på
Roverne
,;;;,\4;";; r.;" i;"i", ,d' r,emsd, , io',øse' 'ar 'a
problemerne
l6st
var stadrq ille lylledes at få

I orre
11 ,uni 1926 l,emtom tor I etningsu ola lqet meo en nY lnstruk§ for RoveP'
udv
se
at
reeler'
lastlaste
.e["0"iæ, n*erne en åsræden efrer nærmere
oå
"".ii",
skveser
rederiee
\aste
måtte
ikre
il''i,"1"i,.-åii, .t,";; os optiæden oer

å","åÅiig"
følge om

ikke 'Golr",*tde.-rnstrut
reglerne blev ful9i.

sen sruttede med en ddva*er om excrusion

Lrr

plan, fortsatte lige så stille de ror
wledens disse problemer oprog tankerne på hojeste
oq på et tidspunkt udtaler
Tropssamfund'
af
pr-"i
o;dannelse
:, ,iiu"æ
på
må
betrågtes §om et surrogat
måde
ingen
(trop§amfundene)
disse
Hvass:
at
Jens

t,".*""

Allerede i marts nummeret 1926 kom de fø6te indlæg Det for§te, der iovrlgt var
v€re
meqel posrr vl, sti lpde to6lag ofl dl Sct. Geor95 CrrdForodrene itle 'kulle
speldere
pub'ikum
oe
v'r
.1
.*je. -* oø'æoe , en soeide,unrfotm ,å
"ro're
med
"Man vil nemlig ikke uden videre have tiilid lil et mvst sk Sct Georgs Gilde
strakfolk,
at
spejderidealerne
vise
Vi
skal
Speiderkorpset."
U;enfor
dets stemoel:
ker

til

også i Manddomsalderen).

så slem'
Det andet indlæg udtrykte betænkning, gaende ud på, at Roverne ikke var
forslaæt
i
tankerne
mange
af
at
fandl
iøvrigt
givet
for!
udtrvk
havde
me som man
efter
kunne komme Rove;ne til gode og udtrvkte wivl om hvorvidt det fåtal' der
var
netop
ikke
Blødre,
Georgs
være
Sct'
indsenderens mening var kvalificeret til at

dem som troppene selv havde brug forl

nummeret af Spejdersporl kommer en ræl'ke indlæg der §tott sel lage' sigle
at reorganisere Boverarbeidet og der fremsættes lorslag til nvt arbejdsqrundlag'
det tidligEre
i". tut"t ogra orn, ., tunken med Sct. Georgs Gildet minder meget om
"De Grå Ulve"
forslas om;kabelse af et Spejdersamfund. Det nævnes osså, åt med
var min I sin tld inde På noget rigtigt- Dette var som tidligere omtalt afgået ved en
blid os rolis dod allerede i 1919!

I

"pIi
på

i
Der må €ndvidere have varet en del ikke refererede diskussioner og droftelser' for
"Ove
gen:
Holm
står
bla
1926
referat af Kopsrådsmødet i Århus den 18. april
nemgik det i "Nordisk Speider§port" offentligione GildefoElag' Da d€tte forslag
havd; vakt så megen modstandl enedes man om, at nedsætte et udvålg til at arbejde
videre med Rove;spørssmåletl" Så var man alt§å lise vidt is€n Vi runder af med
endnu nogle af de fplgende indlæg i næste "Budstikke"'

Som vedtaqet på Korpsråd§mgdet de. 18. april 1926 skulle der nedsættes et udvalg
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for Rove6, man at han røvriqt !arort anbelaler oprettelse ai endnu llere tropsam
runa. o",å oø, arbeide efte; nosen Lnde samme love som speiderne' da dette vil
qerne
lette arbejdei omkring den sammenslutning af Trops§amf!ndene' som engang
l
Lpo mærke nr. dt ordene er narqe, Jdrv\lene lor+e lrge men olbe\' 'e
l8d'
Oei al.e tanl'er oq fonras det onsre dl stdoe eI F'ler andertordeover

1l

med og sogte
Jeg kan lige indskYde, at det ikke kun var i Danmark man arbeidede
gåmle
speidereT
de
på
med
spørgsmåletrHvåd
løsning
en
på "Chale'
Den lV. internationale Spejderkonference fandt sted i 1926 og afholdtes
en rede
tra
Danmark
var
bl'a
indlæg
manqe
de
Elandt
teC' i Kandersteg, Schweiti.
qorelse af forslag og øogram for Sct. Georg§gildebr9dr€'

ærlist
N.S. december 1926 skriver Knud Jasd, chef for Århus kolonnen bL'a r men
idealer
ville
og
spejderlovens
at
spejderlpftet
voksne,
hos
den
talt, er det ikke netop
Er det ik'
og
samfundet
hans
iamilie
for
ham
§elv,
både
betydning
at
stø61
være
mænd'
ke ubestrideligt, ai om nutiOens rcgercnde mænd og politikere havde været
et
verdene
skabe
Lad
os
lvkkelisere'
været
os
da havde ved;n set anderledes ud leve efsamfund, et verdenlbrodeskab af voksne mænd, der lever og bliver ved åt
ter spejderlOttet og loven. Lad os arbeide på: at een gang speider er altid speider'
Os lad os få alle drense (os piser) ind under spejderkorpsett fåner'

I

in'
spejderklubber for voksne (Old Scouts) og lad os snarest qennem korpset få
for
dem os
godt
navn
få
et
lad
o§
eller
samfund,
for
dise
klubber
regler
ternationate
de
lad os få dere;mål og midler præci§eret under en sådan form, at de kan samle

Slft

7
Alid. endnu.t eksempel på de gode tanke's tluqt, mea, der 'l'u le gå nætten å'
lender idag
enånu inOer oe enoeriq€ arsotende skridr o'ev laqel I l den bevægel5' v'
"Sct. Georss Gilderne i Danmark".

du er rigtig
Dette er imidlertid en historie, som andre har taget sig af FOl€r du' at
rr
mere
oe
reldF
ano'r
ar
sirdebe!æsel'
etter
t nvsserris
.iJ"LÅ,i o" * o,
i"i
a, t*.ø,", '"r"ved din ;ptaselse eller qennen dr1 srloen !ærelsP rndr;lnu
".0
*t,'*. ait eksemplar af den meset lortællende "Jubilæumsbos"
ii-i"L""
be'
"'
"".,
aåi brev udgivei ved siroernes 40 års jubilæum Derl linder du historien om den
salgsbud'
er
et
qildebror
i
Om
dette
gilde
er
du
og om det
veærs€, oui, .eafe"r
(
har slemt det!) at
sta"Uz lrjej! Det er en oplys;ins til den der ikke ved det - ell€r
der finde;en sådan bog, §om er en sand kilde atøse af for den nv§gerrise'

eller hint indenfor
Selvfolgelig er ieg nysg€rrig. Hvordan skal ieg kunne forstå dette
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sildebevæselsen, hvis ieg ikke kender historien bag tinsene?
Meget åf det der €r refereret i dirse indlæg er pillet ud af bOger og referater fra de
første år åf spejderb€vægelsens barndom, uden disse kilder havde der intet været at

Lad mig rund€ af med at sige, at når der oftest er henvist til Nordisk Spejdersport,
mødereferåter fra Det Danske Speiderkorps o.s.v. skyldes det udelukkende, at jes
ikke er bekendt med lignende materiale fra anden side f.eks. K.F.U.I!'I. - K. Det
Danske Pig€spejderkorps o.s.v- Det er for mig som om hele spørgsmålet omkring
"de gamle speid€re" mest er drøftet og d,skuteret indenlor D.D.S., dette behover
ikke at være rigtigt, men som nævnt, jeg har ikke kunnet finde andet. SkuLle du væ
re i besiddelse af supplerende materiale, omkring det der lorte frem til gildebevægel.
sen, vilieg være glad for at hOre tra dig.
Jeg håber, de forudgående indlæg har intererseret dig og at de har været medvirkende til at uddybe dh kendskab ril den hi§toriske baggrund lor det vi er fælles om:
Sct. Georss Gilderne i Danmark.

Leif Lindholm Nielsen, Sct. Georgsqildet i Baqsvard.

Redaktionen kån i.elation tit det kommende tandsgitdeting optyse, at Sct. ceorgs
Gildebevæselsen i Danmark pr. 31.12.1978 havde 8.342 medtemmet i 246
sitde;,
herunder distrikts- og stadsgilder, fordelt som føtger:
Gilder
Under Landsgildet
Provincialet for Nordjylland
Provinciålet for tVidtjyfl ånd
Provincialet for Sydjylland

66

2

1.472
1.1 18

42
35

Provincialet f or Nord-Nordvestsia and
Provincialet for Storkøbenhavn og Bornhotm
Provincialet for Sydsiæt tand, Lo and,Fatrter

1.473
767
1.134
1.210
1.102

lah

4.342

18

41

34
246
41
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Tanker ved det nye Sct. Georgs Aar.

At være Gildebroder var igamle

Daqe ensbetydende med at staa solidarisk om al
hævde netten for d€rigennem at skabe et bedre Såmfund

At tilhore en Ridderorden betød selvfornægtende at staa Skulder ved Skulder med
andre i Kampen ,or alt, hvad der er Bet og rigtigt, og ude i Livet s1øRe det gode i
dets evige Kamp mod dei onde for derigennem at øqe Mængden af Lys og Lykke i
verden. Et saadanl Ridde6kab trænger vor Tid maaske mere end nogen tidligere
Tid tit.

vi Gildebrødre haaber, at vor Gerning maa blive til Gavn for Samfundet, men
fpr vi til fulde kan lofte større Opgaver, maa vi gøre vort eget liile Gildesamfund til
Oqsaa

et monster på Fordragelighed og godt Samårbeide, til el Sted, hvor alle Gildebrødre
kan mode hinanden i gensidig Tillid 09 med oprigtig »good will», og hvor vi .nagter
at ordne vore indbyrdes Forhold paa fuldt ud somm€lig og forbilled ig Maade.

.d

os da aarlist paa Tinge møde hinanden ærligt og oprigtigt for sammen med
'odighed at drøfte de videre Veje fremad for dernæst, naar Afgørelsen er truf'
l.sten af Aåret loyalt at vandre sammen mod f,4aalene. Ivlaatte \,1 idet kom'
€, Je Aar, der kommer, i endnu hoje'e Grad end tidliqere kunne virke til Gavn for
andr. og som )Spredere» af alle lyse 09 gode Tånker.
»Non nobis» »Ej for os selv» bør være vort Løsen.
Heiberg.
Ovennævnte artikel stod i Sct. Georg nr.5, maj 1943.
Da ies bladede i nosle samle SCT. GEOBG, faldt ies lilfældisvls over ovenstående
artikel. De tanker, der her blev givet udtryk for, synes jeg ikke, jeg kunne beholde
for mig selv, så derfor ha. også du fået lejlighed til at kende dem.

REDAKTøREN

{<{<***{<**{<{<
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KL!P FRA GILDEBLADE
Fra DIMIVOR, Sct. ceotgs cildet i He.lev, novenber 1978, unde.
oversk ritten

:

S TA F E T T E N

Det e. et ptiviligium at have et atbeide, son det. jeg har. At kunne beskeftige si9 hele dagen med det, det for btot 6 år siden udetukkende var
en ftitidsbeskæftigelse for nig.

Men .let fotpligter også måske merc end et job, de. ikke har noget
at gøte ned ens privatlir.

gildebrcL Son følge deraf fo.ventet de fteste af de
qildeb.ødre, ieg kommer i kontakt med, at det job jeg har, også optager
tnin fritid på sanme nåde. son det optaget deres f.itid - og det gøt det
Jeg er professionel

Når nan et prolessionel gildebror, kan nah ikke blot være det fra 8-16
og dettor et nit job så fotptistende.
Jeg føler det hver dag son en stor udfordring, ies nå teve op tit.
Det er ikke nuligt "at lukke af" tor landsgitdekontotct kl_ 16, setv on
vi gåt hiem på det tidspunkt.
ryv9r ies end fæ.des - os det er nest btandt sitdebrcdrc brinse. ies
io landssitdet ned nig.
Jeg skal altid være "gildebrcr", væ.e anbassadø. fot vo. o.ganisation,
såvel o.ganisatotisk son idenæssigt. Og det kan jeg godt tide_

on det for udenlorstående kan synes at være for engage.ende, fot
neget "gildeti". så kan det job kun gøres på en hensigtsmæssig og tit
fredsstillende nåde af nig, hvis jes laeter det doninerc nin dagtise tit-.
værelse, og engagere. nig iSct_ Georgsgitdelne det neste af døgnet.
Selv

Det e. et sodt iob, jes ha., fotdi det er deitigt at atbejde sannen ned
gildebrødre, der nok er så forckellige, nen atte har fundet det vigtigt
at arbeide ned deres personlise udviktins, os fot de nå1, son de har s;t
Det er et p.ivilegium at værc konto.ledet fo, Sct- Geo.gsgilderne i Dan
rethe Mikkelsen
Sct. Geolgs Gildet i He.lev.

G
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a1 redaktionen ønsker tilsendt iokale gild€blade, har endnu en gang givet resultat. Vi modbger nu mere eller mif.lre
fast 34 af låndets 72 gildebLade. De »nye» gildeb ade er Gl LDEKONTAKT, Gr C .e
på Fyn, GILDEt!4EDDELELSER, Birkerod, GILDESTAFETTEN. Haderslev, li rN'
TAKT, Kgs. Lyngby, vESTJYDEN, vestiysk Distrikt. En tak til disse blades rc.aktioner med håbet om, at v fortsat må modtage bladene, da vi bla. der igennem
modtager en god inspiration.

Vor optordring I sidste nummer al INIPULS om,

Redaktionen ,orlsætter med a1 opfordre qilde, stads, distrikts og provincialledel'
ser til at gøre nelop jeres gildeblåds redaktion opmærksom på IIUPULS' ek§istens,
samt at vi - li/PU Ls' redaktion . ger.e vil modlage et eksemplar af netop jeres blad,
hver gang det uds€ndes, for der igennem at få så stor en kontaktflade, som muligl
tilgensidig glæde og inspiration.
I\Ied qildehilsen, REDAKTTONEN.

REDAKTIONEN
Bedaktionen har modtager:
Sct. Georgs Gilderne på Bornholm hår udsendt en revideret fonegnelse over Bornirolmske speiderhytter oq lejrPladser. lnteresserede kan ved indsendelse af kr' 5,00
p6 giro 4 13 48 69, 2. Sct. Georgs Gilde, Paradi§vei 38, 3730 Neksø få tilsendt 1 ek

For nærmere oplysninger kan henvendehe
99 3086.

ske

til

Karin eller Birger Nissen, tlf- (o3)

Som du ved, sendes IIIPULS kun til ledelserne, og det er bl.a. t[,lPuLS'formålat
være inspirerende' være IMPULS{iver om du vil . til det arbejde, du er g6et ind til
som ledelsesmedlem.

l[IPIJLS €r altså et blad, som gennem sine aftikler m.v. skal prøve at gøre dit arbei'
de r ledelsen lettere, men - for der er et men - hvodor ikke også prove på al gore
vort arbejde med at værc inspirerende lettere ved al frernkomme med fo6lag og ide.
er t l, hvad bladet skal indeholde, for netop din€ tanker og ideer kan måske være
med til at gøre andres arbejde I ledelsen lettere, ALTSÅ HOLD DIG IKKE IILBA'
GE, send os et par ord, eller tag telefonen og ring til rcdaktoren tlf. (08) 18 13 67

af llvlPULS udkommer 1. oktober 1979, og indlæg/artikler hertil
redaktionen i hænde senest lprdag den 25. augusl 1979.

Næste nummer
bedes være

SAiNG
NÅR EGENE

K

NoP PES,

Oluf Bins

(F.[I.652)

Når egene knoppes,
og qranerne duoper,
og slræpperne lante den støvede vei,
når Iroen fonæller,
mens guldresnen hælder
sag over syrenen i hviskende leq,
da daæs, da kommer
d€n danske skæEonmer, farvel og på s€nsyn. du liflig! mail
Når rugen alt bølgpr,
os kornblomsten dølger
sin blå lalle kyse bag gitter af §td,
m€ns koerne gumle,
og vil,en 3ig solar med urgeroe rmå,
da cjrg€§, da kornmar,

den denrke skælsommer,
o9 de'or. åk lipj.er den natLergat 9.å.
Når skoven har skysge,
os bien g9r rykke,
og brg.n har morknet sit ly§este blad,
når roser udspring€
blandt torne, som stinge,
lig luende ekkov af truende had,
da dages, da kommer
den danske skærsommer,
den er der, 09 gør selv den tungsste glad.
O fly ej for sna.lig,
men bring os lidt varlig
fra nætterne ly§€ tiltusmørket§ stundl
Vi vented så læng€
på blommede €oge,
på duften fra rosernes svulmende mund, men bed( som du kommer,
du favr€ skærsommer,
så hastigt du flyr som et drOmmerigt blundl

Chr. Richardi-

SVIN4]IEO ILET

Ovenlor ses en af de rre Herold§tave, som befinder sig iAalborg-gildernes Gilde_
borg.
Den har Baden-Powell.tegf,et eller Roverteqnet, som det og5å kaldes Som svmbol
byqger dette teqn på tuldkommenhodens §vmbol.

EVIGHEDENS CIRKEL, insen begyndeli!, ingen €nde samt vor iord.
STYRKENS HORN. der er kGiten§ tesn, der stræber opad.
LIVETS NøGLE. lmorbænræets ving€de frø) som tegn På det, der §kal voks€ og
udvikle sig, samtidig med, at det spredes

