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HJÆLPEARBEJDE

N4 [N OPFATTE LST
MERE C['I LIDAVISER.

DBS står for Dansk Blinde-Sanfurd.
KIo står for Den selvejerde institution Ku1tur- og

Litteraturorientering for LæsehardicaFpede.

1 et nufirlEr af BLIMEtsIADET har der i. oktober stået
fØlgerde:

opfordriBg ti1 kredsbestyrelser og medlemner i DBS ved-
rørerde lokale lydaviser.

Det er aldrig for sent at opfordre kdmunen til at gå
igarq rEd at Lave en lokal lydavis' hel1er ikke selv om
bilgetforhardlingerne er i fuld gang eller er afsluttet.
Der vil altid kunne findes perqe, hvis viljen er til
stede. Der er heller ingen grurd til at lElde sig til-
bage. fordi kc{rmunen måske ikke er så scor. Behovet er
det safi[e for den enkelte bruger' og en lydavis behø\rer
ikke at være dyr. Folketirget har bevilget 2'5 nillioner
kroner til oprettelse af lokale lydaviser i bi.blioteks-
regi. BaggruJden er blandt ardet, at Folketirget ønsker 7

at man går igarg NU. Efter llalavis-konfererEen i SkæIskør
har KIO rettet henvendelse til aIle lanlets biblioteker
og komlmernes kulturudvalg qn vejlederrle materiale. Der
er også fra tlBss forretningsudvalg rettet flere henven-
delser til kqmunerne crn lydavis-spørgsnå1et. Det er
imidlertid \ror erfaring, at det er henvendelser fra 10-
kale brugere, der har allerstørst betydni-ng for at få en
loka1 lldavis igang. Delfor opfordrer vi alle kredsbe-
styrelser ti1 påny at rette henverdelse til de ko[nuner,
der erdnu ikke er i.gang IIEd en lokal lydavis. Ligeledes
opfordres a1le medletuEr til at He det stedlige biblio-
tek cm at tage sagen op. BibliotekerrE ved, hvad det
drejer si.g cin. tler nanqler blot henvendelse fra de Lo-
kale brugere. Tag nu fat oq 9ør noget ved sagen, mens
det endnu er IaNDICÅPAR. KIas vejledninq i trykt - eller



HJÆLPEARBEJDE
bårdudgave og en eventuel lydavisprø\,"e tilsendes gerne.
På KLOS vegne.

Arne Hers€n, Llt. lo2) 95 31 62
ole l4eirdor, tlf. (oI) 69 25 13

ole størup, C1f. (o5) 36 31 78.

Ja, så vidt stod der altså i BLINDmIÅDET, og hvis I
ikke atlerede er gået igang, så er der hermed en god
anledning til det.

l.H gildehilsen.

Svend H. Dressel.
4. Sct. Georgs GiLde i Kølcenhaw - Hvidorregiltlet.
t1f. (o1) 62 50 7L.

Let t@t yout anbition to clirnb
high lead you to mount the "high
ho6e" or he nut give you fie

Ne lais§" pat ton ambition te fate
monter $t td gands chevaux,
tu dques de te rctrowet å tere



HVERVEKANN PAG N E

HVERVEKAMPAGNE
Vi rErIIEr os stærkt \rort jubilannsår, og i den anled-
nirq har landsgildetrEsteren tdtrykt ønsket c[n, at vi
kume nå op på 1o.ooo gildebrødre.

Rurdt i landet har man vist stor opfindsqnhed IIEd hens]'n
til at hverve nye gildebrødre, vi (sct. Georgs Gilderne
i Herning) ville heller ikke stå tilbage i kapløbet cm
at kapre nye gildebrødre, derfor sagde vi ja til at
lave "sct. Cæorgsgildeudstillirgen" i Midtbanks hoved-
§æde i Østergade i. uernirg (ialt 15 store butiksvirduer
dybde kun: 25 qn. )

Vort første og største problem i den forbirdelse var
økonqnien. Fra bankens side havde nan erfaring for, at
lignenle udstillinger lølc op i 15 - 2o.@ kr. Belabets
størrelse forskrækkede os en del, fiEn vi gav dog ikke
op. I stedet henverdte vi os til de fire spejderkorps
og spurgte, c[n de vi1le v"ære med tj.1 en rdstilling un-
der [pttoet:

E{ GAT.IG SPEIDER - ALTID SPEIDNR.

Santidig bad vi banken cm økoncmisk tilskud. Fra Midt-
bank fik vi tilsagn cm, at nan var viUig ti1 at aftplde
udgifterne ti1 de strea{rgrs og logos, som skulle si.dde
pa santlige vinduer (guleÆ1å,/grØnne striber, vore fire
emblelEr samt rottoet). Denne udgift var den største
(5 - 8.0OO kr.). så nu st ntes vi. at vi var kc[IIrEt et
godt stykke videre rEd projektet. Da så de fire spej-
derkorps sagde ja til at deltage, gik vi for ahor igarg
med detå ilpro jekter irgen.

vore to gitder nøjedes med tre virduer, nens strEjder-
korpsene fik de øvrige 12. Her enedes nan crn. at udstil-
lingen skuue køre på tværs af korpserE og otrdelte vin-
aluerne efter alderstrin: 7 - 10 årige, 11 - 14 årige.
14 - 17 årige. en lejrafdelirE og erdelig en nusikaf-
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HVERVEKAMPAGNE
t dgifterne til udstillingen var vi enige cxn at holde så
langt nede son rnuligtr så derfor nåtte vi alliere os
med så mange scri nuligt. Heldigvis har vi både fotograf r
tlæograf, tcsnrer m.m.m. blandt vore aktive. så udgifter-
ne var rdelukkenle til- nEterialer. Når virduesdlbden
kun er 25 cm, er udfoldelsesnulighederne begrdEede,
rnen selv i derme størrelse kan man præstere en lejr-
plads llEd tett, bål, irdgangsportal osv. Fra korpsene
rekvirerede vi plarEher, plakater og sdfemer. Des\r4re
viste det sig, at DDs var ncget bagud n.h.t. materialer.
Itcn ikke det var en god ide at taqe dette cxnråde op til
revision. Jeg tror, det vil glæde nange lokale spejder-
ledere. Trops- og patruljelokal-er blev støvsuget for
egnede materialer: knobstavler, totempæIe, masker, nul-
sikinstrunenter, ting i Ler. standere. faner, læderolF
h.{tg rEd lov og 1øfte m.n. Det er utroligt, så nEget
der kan trqlges op i 15 virduer.

Udq/er overuB/nte ting var alet IIEst fotografier, der
prqede udstillingen. Der var nogl"e tavler IIEd store
farvefotos' men ellers kun sort^vide fotostater ' 30 x
50. IIEd en sjov episode tedsaget af en kort, rafinerde
tekst.

Ibr Sct. cærgs Gildernes vedkcrmlFnde koncentrerede vi
vore fotostater crn føIgende snner:

1" Internationalt TRrF.
2. M.U,S. Iøb.
3. økseløb.
4. Vore daginstitutioner.
5. Rødalinglurd.

sidstna,rnte er vort nyetablerede lejrcenter ved vitd-
bjerq.

uCo\rer disse fotostater havde vi fra Lardsgildekonto-
ret købt de seks store fotostater, der i. ord og bille-
der fortæller a1t cm sct. Georgs GilderrE i Darmark.
Disse fotostater har vi sat op pa tyrde spånplader
(I45 x 9O), o9 skulle andre \rære interessereale i at
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låne dem, kan de rr)d et beskedent gebyr + fragtomkost-
ninger rekvireres hos undertegnede.

:ri d , §tt, llil
§rif



HVE RVE KA M PAG N E
I hvert vindue var anbragt en c /ersigt (A-4 format) over
kontaktpersoner fra de fire korps, stadsgildet samt 1.
og 2.gilde. Økoncnien, son så ud ti1 at kvæIe projektet
allerede i fødsel,en, gav hefdig[./is ingen problqner. A]t
i. alt bl-ev udgifterne kt. 4.144,5o og delt ligeliqt
nellem a1le irplicerede blev det kr. 690,75 ti1 hvert
korps og gilde,

udstillingen kørte fra ls.aLrgust ti1 15. septqber og
allerede efter få dages rdstiUing fik vi de første
henverdelser, såvel fra interesserede enkeltfErsoner
scm fra gildebrødre fra ardre dele af landet. ved her
at fortæI1e cm projektet, er det mit håb, at manqe
andre ha! mulighed for at tage ideen op, og på den nå-
de gøre andre opnærksol[rE på vor eksistens, og selvføl-
gelig allerhelst anspore til at blive medlsn, så vi når
op på j ubilannstauet 1O.O0O.

Med optimistisk hilsen - Gerda Wagner, gildeskatmester.
1. sct. Georgs cilde i lrernirq.
Chopinsvej 12. 74oo Herning, tlf. (o7) L2 46 35.
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GILDE LEDELSEN
I'}.]KPÅ OP TlL OG MITN AT VTFE BI,EV \A161 I1.iD I B{
GIIDELDE,SE.

Når nan bliver optaget i et gille, stifter nan for før-
ste gang bekerdtskab med begrebet gildeledelse - noget
der endnu er uvirkeligt for en ny gildebror - og hvis
nogen sku1Ie spørge - slet ikke noget filan kunne tanke
sig el1er ønske at blive va19t til.
Så går tiden jridlertid,og man bliver fortrolig IIEd
gildets Iiv og ård - man kquner i sverdegruppe og stif-
ter bekerdtskab ned grqæearbejdet j. den form alet har
i Sct. Georgs cilderne, man bliver optaget i vsnernes
kreds og deltager nu i gildets arbejde - og så pllldseliq
en dåg er der een. der spØrger, cin IlEn i givet fatd vil
lade sig \ræIge sqn sul4)Ieant og dened er urderforstået,
at i faLl man bliver valgt, er kardidat næste gang, der
bliver en ledig plads i gildeledelsen.

I første øjeblik vil inan sige nej, fordi det er noget
ukendt. scm man vil vige tilbage for, IIEn hvis man over-
vejer det og kan se den udfordrirE der er i at sige ja -
så vil man forhåbentlig gøre det, og så begyrder en ny
periode af ens gildeliv. Son sqæIeant vil man forhåbent-
Iig blive indkaldt til gildeledelsesreder og tiI gilde-
råd$øder, og man får forhåbentfig også lejlighed ti1
at prøve at irdtage en plads i højs.slet i en gildehal,
når en af de valgte har fået forfald.

AIt dette vi1 naturligt lede ens tanker hen irpd, at man
selv en dag skal irdtage een af disse pladser. o9 man
får god lejlighed til at tdrke over, hvordan nan selv
ville \rære i stard ti1 at ldfylde den plads, nån even-
tuelt kuryle blive valgt til, og man vil også kunne følge
den nn/ærende gildeledelses arbejde - nlan vil kuffre
stiLle spørgstlål cm arbejtlets art og karakter.

Og så en dag i marts bliver nnn på gildetinget valgt ird
i gildeledelsen, oS pa sct. Georgs Aften bu.ver man ved
et højtideligt ritual i.rdsat i det emHe, der nu er ble-
8



GILDELEDELSEN
vet ens nye opgave i giLlet.

I løbet af kort tid bli\rer man klar over, hvilket an-
svar gildeledelsen har, nqnlig at. skabe ramrEn cm et
godt gildearbejcle, og det kan skåbes dels ved at afhol-
de gildehaller rEd et seriøst irdhold - dels ved at
firde frsn til gode emler for gildqøaler - dels ved at
prø/e på at skabe eller videreføle praktisk arbejde -
dels ved at inspirere tiI et. godt gruppearbejtle - dels
ved at opfordre til eller selv arrangere besøg i ardre
gllder el1er ved distrikts- eller prqTincialarrangqrEn-
ter.eller hvaal man nu vi1 rEvne af ntr:ligheder - så an-
svaret kan give een tanker rDk at. beskæftige sig med -
men også tanker qn, hvilke beføjelser gildeledelsen er
udstl.ret fiEd - vel nærrEst i de tiuælde. h\ror der er
problefiEr af den ene eller arden art - og det er [6ske
rpk een af de ti.rg, det er vanskeligst at sige noget c.n
- nEn hvis man er i tvivl. kan man naturligvis irdhente
gildetinqets afgøreIse, dog vil et sådant problem nor-
nEIt kunne løses i det gruppearbejde. scm gildelealelses-
arbejdet jo i vi.rkeligheden er, og i et gotlt gruppear-
bejde er nEget muligt. nan vil fx kunne fordele ol{a\rer-
ne efter evne og formåen eller efter interesse og ll.st.
eller hvordan nan nu bliver enige crn at tage irEd den
rdfordringr so! gildeledelsesarbejdet er.

Iad mig til slut blot gøre olrErkscrr på, at nlan natu!-
ligMis skal gøre en helhjertet indsats, lde et godt
st!4*e arbejde, IIEn at man også selv høster lønrEn her-
for, idet man efter at have løst en sådan udfordxing
selv vil have lært en masse, scm kan være een til nytte
og gavn senere hen i livet eller i et fortsat gillear-
bejde - så derfor bør nan ikke sige nej til de udfor-
dringer. scm ens gildetid kan give - men t\,.€tinpd tage
irpd dqn ti1 gawr både for gitdet og for sig se1v.

Aage A. Jensen
I. Sct. Georgs cilde i s4,rderborg.



GILDE LEDELSEN
TIL- OG AFGANGSSTAIISIIK 3.KVARIAL 1981
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GILDEBLAD

santli.ge gildeledelser npdtager året igennen forskellige
oplysninger af gilderEssig karakter - fra Lardsgilde-
ledelsen btandt ardet "information for gildeledelser" -
og der ft)dtages fÅske oqså gildeblade fra årdre giLler.
irdkaldelser f ra rEbogilder og lignerde,ligesom distrikt/
stadsgilde- og provircialledelser serder oplysnirger.

l4arqe af de oplysnirger. scm den enkelte gildelealelse
af denne vej nEdtager'skal scm oftest videregives ti1
gil-dets llEd1efirEr.

Så derfor har den enkelte gildeledelse et behov for at
komunikere nEd gildet, og her kan et glldeblad \rære en
1øsning. Udover at give de rEvnte oplysninger videre
har den enkelte gildeledelse oqså behov for at i.gang-
sætte 09 inspirere gildets nedlermner samtidig med. at
den har et behov for at opllEe cm gildets forskellige
aktiviteter - fødedatoer og lignerde, og også her kan
et gildeblad \rære en løsning.

Af lardets 2I9 gilder (pr.I.4.8I) bliver 149 gilder dæk-
ket af 82 lokale gildeblade, så endnu firdes der gilder,
scm ikke ad denne vej hår en oplysningskilde.

llvis I er et af de gilder (7o) der ikke har et giLdeblad.
så er denne artikel specielt skrevet for jer.

on gildet har brug for at \rære "bladudgiver" afgøtet
I selvfølgelig selv - dels afh.ager det af jeres gi.I-
ales størrelse og struktur - dels crn I vil slå jer sam-
rEn rEal gilder irdenfor distrikt/stad.

l4en såfremt I mirdst ån gang crn nåneden tdserder en
skriftliq meddelse til gililets nledtqlwer, så er der al-
lerede et grurdlag tilstede, og det ville \rære rimeligt
at urdersøge,on I økorsnisk vil være i stand til at ud-
serde jeres eget blad. selv et blad på fire sider -A4

1I



GILDELEDELSEN
fotftat (2o,7 x 29,4 qn) foldet 6n qarg til A5 - vil efter
mln opfattelse \.ære bedre end en almirdelig fotokopieret
skrivelse.

Jeres blads vigtigste formål er selvfølgelig at give gi1-
dets IIEdlqIIrEr en så bred og så fyldiq orientering c[n.
hvaal der arbejdes med i gildet - rører sig i gildet, i
de enkelte grupper^aug. Et blad vil kunne blive en slags
nervetråd for gildet.

Det er min opfattelse, at de gilder der har et blad nEget
nødigt vil und\,.ære denne "nervetråal" - oplysningski-lde -
Iigescm det er min opfattelse, at et gildeblad, sc[n det
kontaktorgan det oqså ex, kan være IIEd til at skabe sarn-
menhold i gildet.

Erdelig kan et gildeblad være rEd ti1 at skabe gj.ldet et
ansigt udadtil både irdenfor eqet distrikt/stad/provin-
cial scm udover landet, såfremt IlEn vi1 ofre,hvad det
koster at sende det til andre gildeledelser.

Såfremt I harleller bestemoer jer for et gildebtad. så
send i det mirdste I eksemplarer ti1 landsgildekontoret
scm alerefter vi.1 sørge for fordeLing ti1 landsgildeledel-
sens medlerfiler samt redaktØrerne af SCT. @ORG oq IMPUIS.

I bør altså urdersøge:

I. cm behovet for et blad er tilstede.

2. c[n aler er økoncmisk basis for det. I,ad'\rære IIEd at
basere det på anrDnceirdtqter.
Søg oplysninger på et trykkeri - herunder også. h\ror-
Iedes bladet skal opsættes. hvordan lay-outet skal
se ud, såfremt I ikke selv har mulighed for at foto-
kopiere, heLst på begqe sider af papiret.
Et blads sideantal skal v€e deleligt meal 4 altså
4-8-12-osv.
I kunne også søge oplysnirger cm bladfremstilling
hos et gilde, der allerede har et blad.

t2



GILDELEDELSEN
3. Fird en eller flere qildebrødre' sc.n vil påtage sig

opqaven.

Bladets irdhold skal I selvfølgelig selv skabe, rEn jeq
kan da nazne, at det fx kunne irdeholde nogle faste rtt-
brikker sc|lnt
I DENNE MÅNED - NII FXA LMEI,SEN - NYT F"A @UPPEFNE -
MDSEISDAGSLISIE - INIMNÅf,IOIAL NUBRIK - NgT FXA IÅI'GNE -
MDDELEI,SM FRA DISf,RTKIL-/STADSGII.DET - MTNEDEIIS DIGT .
NAVT{E, ÅDRESSE Og II,E.NR. PÅ GITDEI,MEI,SBI OG REDAIOøR.

Der kunne fx også \.rære en fast rubrik. hrror de enkelte
gildebrødre efter tu! fik lejlighed til at fremkcrme
ftgd noget, der Lj-gger dem særligt på sirde. En sådan
rubrik kurme fx hedde SIAFEIIEI.I, BOLDXN, BIIDSTIKI(BI,
MIN OPFAIIEI§E.

Endvidere kl.mrE der være en LEDER, scm skiftevis bliver
skrevet af gildeledelsens fiEd1qflIEr, og hvi.s irdllold
gerne nå være aktuelle smer, der er frqnkcsrpt i \rore
Edier. n/, radio' aviser' men behardlet ldfra \ror be-

vægelses etik og virkeoEåde. ligesdn bladet kan bringe
G]LDEUESIERTALM, 5.Ii4IN. SM. @ORG 09 VIBNMS\AR.

Når og hvis jeres orrerræjelser -- crn I skal have et
blaal - er faldet positivt ud, så er der vel egentlig,
inden det første blad udsenales, kun tilbage - Iv7\D SKÅL
BIÅDET HEDDE? for navnet sku1le jo helst være åt, scm
netop peger på jeres gilde med det særprq I har og,/el-
1er pege på det dnråale,hvor I befirder jer.

Iterefter kan jeg kun sige TIL LI«IG Mm JERES lIlE BIÅD.

RMAI(TØREXi.

Ps. Føtgende er en oversigt over de 82 gildeblade, scm
jeg har kendskab til og s(In ualsenales IIEre eller nindre
regelrEss igt :
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GILDEBLADtr
AI{Iff, I.2.Iåstnæ,
ÅI'IAGERGILDBT{E, 3.8. I5.Kbh.
BAIGIL, l.BaUerup,
BAVNEN. 2.Iøbenhavn,
Bn{DELmDEI, Virun ,
BIÅNm ANDE:|, 2.Sa,nderborg,
BROE['l, Fredericia,
BRCB{, Iicrnslet,
BROEXI, \/ordj.ngborg.
BUDSIII«ECI, \/ærløse,
BURqJNDIA, Bornholr,
BøI-GN, Køge Bugt,
BåNDE'I,7.København,
CENrr{M, Odder,
DIMT\DR, HETICV,
q<I{ORI, Rarxiers.
EKSIEAORDINÆBE MåT.MLI@
RELAIIOIER, Holte,
FJASIN@{, 3.Frederikshavn,
Etrtlo,s.Iøbenhavn,
G1lDm'AI.l1EN, Holbd<,
GILDEIEROIDEN, l.Sørderborg,
GIIDEKOIII\KT, Odense,
GIIDEMmDELEISIR. Birkerøal,
GIIDEI{II, 1.G1ostrup,
GILDE-NYI, Hørsholm,Karlebo

Rngsted,
GILDENYI, l,tiddeLfart,
GILDE-NYI, l.lordborg,
GILDBIYT. 3.S1åge1se,
GILDELvT.I, Åbenrå,
GIIDffiIAn, 2.S1agelse,
GILDE POSIEN, Aalborg,
GIIDERøD-P0§'IEII, Allerød,
GILDESKRALEI, Kertemirde
GIIDESMK, Ibld Skov,
GIIDE-STAr'EIIEN, Haderslev.
GIIDE-4IDENDE, 2.H)ørxirg I
GIIDE-].G.DENDE, lO.IK,benhaw,
GIIDEVTLDET, Hobro,
Gl6[@GIBf , 17. Rølcenhavn,

I4

GITDEI{, Hillerød,
c.T. (Gildetiderde ) J)derup
GCtsø6, Søborg,
HEROIDEN, FaTun,
HEROIDEN, Århus,
Ht SK-AEEN , 18 . t(ølcenhavn
INIOFMÅSICII OG DItsAr , Kolding
IGNNES'MERBI, Grenå
KIIIEX{ , Roskilde ,
INUDEN, ølstykke,
KCNU{(T, Kqs. tyngby,
KBIJDTTÅFbEI, I.Fr.havn,
KRI,uITJG,EN, FTedeTiKsvæTK,
KUDUHORI{ET. Kalurdborg
MDIN, Is.København,
Ii{DEli, V@lø.ser
IÅITGSPOSIEIi, l.Københam,
IJIJEXl,IoUardÆalster Distr.
LIMPC/IIE[,], PR. for llordiyl.
LI'REXi, SKiVE,
MDDETEI§M, FåboTg,
IGrjBRIG. Brurderslev,
NInclDEr g.Iøbenhavn r
NYf, Ebeltoft,
NYI. Kronborg Distrikt,
IiøGLEI.I, I$estved.
PARENIESEN, fuLLeIød,
RøDSPÆIIEN, 2.Frederikshavn
SCI.@ORGS GIIDET I BALLMTJPT
2.Ballerup,
SCT.GDRGS GI],DET I EREDBIS-
BORG, ftedensborg,
6.GIIDEX{YI', 6.København,
SKC|I/POSIEX,T, 2.G1qstrup,
StAGBl, l4.København,
SPORBI. Frederikssund,
SV.fiDEI, Gentofte,
12'EnEN, l2.r,r,benhavn,
\TADE§IMET, VEJIE,
VESIEnHAVEI. Esbjerg
I./ESIJYDEX{, Vest jysk Distr.
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\DLDSIAFEIIEIJ, Vestvold.
øKsEtl, Silkeborg,
ø6'LTIDEN. østjysk Distrikt,
ÅRÅBEr, Årup. f#ffi;

Scouting is not ø sci.tu.

ETI,INER TIL GII,DE- @JPPEI.4øDERI

Lokalhistorie - Personalhistorie.
Jyske - Eirrierlårdske ahuehistorier - Johannes V.Jensen.
Kunstrdstillirg - 1oka1t museun.
Bwandring - Iær din by at kende.
Kunst af forskellig art.
Finere madlavning. vinkultur evt. IIEd snagsprarer.
Kcmnunes frentid.
vold$Entaliteten.
Tena: ferlighed i poisien.
Debat: Ituad gildet venter af dig. og hvad du venter

af gildet.
Kunsten i fajance.
n/ programrEr - drøftelse.
Besøgstjeneste.
lblerance.
"H\rorfor seniorgruplær - gi"lder". 
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GILDELEDELSEN
TIL DIG SOM

I forbirdelse IIEal gildetingene i marts sker der en ual-
skiftning af gildeledelsesrEdLefircr, herolder, laugs- og
ldvalgsledere osv.

Nogle går altså af og nye kc[IIIEr til.
Nogle har sidalet i LerEere andre i kortere tid i tleres
qlbede, nlen fæIles for de afgåerde er, at de er i be-
siddelse af en viclen qn jobbet. scm ale forLader. For at
kontinuiteten i arbejdet kan fortsætte. bør denne viden
videregives til ef terf ølgeren.

Derfor, hvis.du afgår, så sørg for, at din efterfølger
får det let i sit nye embede - gldd ikke papirerne i ho-
vedet på vedkc[mrerde og sig: "her", men giv diq tid til
at give en grundig instruktion on jobbet, hvad det er,
og hvad det irdebærer at besuide det pågæIderde embede.
FortæI hvad der hidtil er sket i de forskellige sager'
hvem der eventuelt ventes svar fra, hvsn du skylder svåri
og giv også det fra dig, sc[n ikke kan læses nogen steder,
men sorn du har ognaqasineret i dine tanker. og Io\, så,
at du vil hjælpe, hvis der bliver behov for det.

ltErk på, hvorledes du selv overtog esnHet, m å s k e
var instruktionen fyldestgørerde nå s ke kunne det
gøres bedre, ja, det er op til tliq, for jo større vialen
din efterføIger får qn arbejdet, desto lettere vil arven
efter dig være at løfte - tit glade for din efterfølger
i embedet og santidig for ilit gilde.

Jørgen orlien
Provincialkansler.
Provincialet for Nordjyuard.

FORLADER ET
GILDEEMBEDE!
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KLIP FRA G[LDEBLADE

KLIP FRA GILDEBLADE

Fra BFOEN, Sct. Georgs Gilderne i Fredericia, nr.lo3,
november 1980.

VB.ISKAB.

Der er sagt så flEget $ukt c[n venskab - og neget rigtigt -
synes jeg. VeI at flErke når mar med venskab ikke kun
mener en mere eller nijdre ligegyldig og uforpligtende
forbirdelse.

E1 alErikånsk forfatter udtrykker sig således: "Din ven
er den månd, scrn ved alt cm dig og stadig holder af dig".

Br ven er ikke kun ån rian kan ht/gge sig IIEd i en festlig
sturd - det er også ån, der kan hjæIpe og trøste - og
Ilt]dtage fortroligheder uden at nisbruge dern - ån on hvsn
man ved, at nan trygt kan henverde sig for at hente
støtte og fortæIte C,n sine proble[Er - også når rnan er
Iange nede og trqrger til otrnuntring.

Disse venskaber IIå plejes, og det kræver noget af os til
gengæId: tid og overskud - to begreber, scm vi nutids-
mermesker tror, vi har alt for lidt af.

For at give venskab - for at vise venskab må vi udføre
de haidlinger, vi har bestert os for, llEn bliver det ti1
noget? - Får vi det gjort?

Der er så nEget, nEn skal nå cg så nEget, der kræver ån,
og så kån atet knibe fiEd at [ønstre al den oglErksqnhed
og kærliqhed, aler kræ\res for at pleje og bevare et ven-
skab.

Viljen ser \rcrherre på - og kun han. For alin ven kan jo
ikke vide, at du havde tdlkt at rirge eller skrive, når
det kun blev ved tanken.

t7



G!I-DEBLADE
I forholdet llE1lerfl nErmesker skat man båale kunne give og
tage. Og et gafinelt ord siger, at det er Hre at give
erd at tage.

Venskab er ofte forudsætninger for at ville og kuffle
hjælpe - at give. I4en \rær klar over, at det sande ven-
skab er en forudsætnirE for også at kuffle tage ifiDd IIEd
et glad sird. Der skal faktisk langt større venskab til
at tage erd til åt gi.ve.

Prøv ergang at tq*e lidt o\rer alette aL gi\re. Ebr hvad
kan vel røbe så nEget c.n mermesker, scrn alen [6de de giver
til ardre på.

I,lan kan hjælpe en anden, så han føter tlet sc[n en skam og
en svidende y&Egelse at nåtte sige tak. Ja, nEn kan
erdog hjælpe e11er give på en sådan [åde. at den, der
nncltager får fornefifE1sen af, at han er lige ved at gøre
giveren en tjeneste,

Det kan nu og da \rære rEsten farligt at IIEdtåge noget
fra andre mennesker. l4an skal \rære futdt ud trlgge ved
dem for at \ro\re det.

Hcs e1lers pøle folk opstår der ofte en uheldig føIelse
over for de meArEnnesker, de har hiulpet. De slTEs, at
de med deres hjæIp rErIIEst ha! skaffet sig en ret ti1
at blanle sig i deres tih.delse.

De forstår ikke, at det at give kun kan gøres på ån ene-
ste måde, hvis det ikke skal blive til en byrde for den,
der hjælpes:

civ din gave med et sllil og glsn i safirE
øjebIik. at du rEgensirde gav tlen.

I en tid filed mistro IIElIqn rrEirnesker er alet en vidur]er-
Iig ting at vide, at vi altid kan søge hjæIp o9 råd hos
en gildebror, At vi uden frlgt kan åbrle os og vise en
anlen giLlebror fortrolighed i tryg forvisning qn. at
det aLlrig vil blive nisbrugt. At gaven vil blive givet
18
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uden skunle bågtanker.

vi lover i vores qildelov at gøre vores bedste for at
gøre livet gladere og lysere for ardre. Og sc{lrrE tider
er det kun en li11e tirg, der skal til for at g1æde

analre.

Eir lille solstrå1e havde hørt tale crn noget, der blev
kaldt nrarket. Den var nEget nysgerrig og beqyrdt at Ie-
de efter fiørket. Den ledte alle vegne, oppe og nede, men
hvor den erd kom hen forsvandt fiørket for dens lys. Den
fardt aldrig rørket,

l,råske fi.ndes der blandt os nogle få. der s<rn solstråIen
i.kke kender firzrketi fiEn for lar8t de fleste af os gælder
det rpk. at vi kerder tider, hvor a1t c[tkrirg os stmes
[ørkt og trist. l4en pludselig sker der noget, en lys-
stråle trdger ind, og straks er aI [ørket borte. Hvad
var det, der skete?

Det kan \rære så nange ting, IIEn ofte var det blot et
smit, et håndtryk eller et venligt ord fra ån, vi
Ilpdte, som blev den solstråIe, scm trdrgte \rore bek!'rF
ringer tilbager så vi igen kunne glæde os ved livet.

Det er mit håbr at vi - i kraft af den inspiration vort
medlemsskab af Sct. Georqs Gildet gj"ver os - ligesqn so1-
stråIen kan være IIEd ti1 at brirqe lys, g1æde oq hjælp
til de rennesker, der har behov herfor - båale i og uden-
for gildee.

Tag vel lIEd de smiL, scrn du får pÅ din vej,
snil selv til ardre i arbejd' oq Ieg,
snil gavmildt. scrn solen os 1ærte.
l4en ikke af vane og ikke af pligt,
et smil skal jo være et nyskrevet digt,
der hver gang bliver til i dit hjerte.

Kirsten østergaard, stadsg i ldekansler.
sct. Georgs Gilderne i Fredericia.
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Fra SCI. @DI€ nr.1 januar 1982.

JT]BILÆJI4S-IOGCEI'

sqn If forsiden af overyEvnte SCrI. GEORG er vist i far-
ver bringes her i sortÅvid gengivelse.

Ihrket IIE anvendes i de lokale gildeblade m.v. fra I.å-pril 1982 til 3l.marts 1984. AItså eet år f ø r jubi-
Iæet og eet år efter.
Såfremt, der er gilder der kume tdlke sig rErket i. en
anden størrelse eller fiåske en bedre original kan nan
henvende sig til den gi1åebror. der har åesignet rErket.
nonlig Ejnar Skowaard Nietsen på tff. (O1) ia ZS Oa i
den normale kontortld.
20
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Fra NøcLEt'l, nr. B, oktober 198L. Sct. Ceorgs Giltlerne
i rkstved, Stege, Præstø.

rrcR GIIDESA{GOG

er fuld af dejlige sange. nen hror narge. eller rettere
hvor få, er vi i stand til at s!'nge.

l4ange gildeilestre kender denne situation, hvor man ved
tilretteLæggelse! af en gildehal sidder og kigger på de
samrE 15-20 sangei sorn nan kenfer rElodien ti.I og ønsker,
at man havde større mulighed for at anvende sargbogen'

TiI sang@en firdes et rcdetiuæq, udgivet af lands-
gildet i L96I' hvori der står, at "ncdehenvisningerne
i gildesangboqen suppleret fiEd nodetiuqget skulle gøre
det muligt at anverde hele gildesangbogen ved gildets
[øder ".

1 }Estvealgilderne ha! 8 stqlEEbeqavede @R m/4< furdet
sammen og urder ledeLse af den ene, som er sangLærer.
har de irdø\ret en række sange, hvis flElotlier ikke var
kerdt i gillerne, [En sc,n blev furdet, dels i noaletil-
1ægget, dels i a-rdre nodebøger, samt sangernes eget
kendskab til forskellige rElodier.

sangene bliver. Ir€d klaverledsagelse, irdsunget på bård,
og hver gilde får overdraget et bård, soil så kan anven-
ales ved gildehaller eller ved gruppsøder af de @R, scrn

øEker at udvi.ale deres [elodiforråd.

Koret har været "i italen" et par gar§e ved 9iLleha11er.
h\ror de har afsluttet gildefiEstert-alen nted en til glrEt
passende sang.

raleen er hernEd givet videre til ardre gilder.

Mik.
Helge w. l4ikkelsen, distriktsgilclqlEster.
Sct. Georgs Gilderrle i lbtved, Stege og Præstø.
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Fra FJÆSn{@i. nr.11, oktober 1980, 3.Sct. Georgs cilde
i freder ikshavn.

ETIK - hvad er det?

Vi har rpk alle stået i den situation, at vi har hørt
æIdre gildebrødre spørge. om alette eller hint var god
gildeetik - og så har vi stået og set lidt spØrgerde ud -
rEn har ellers ikke fået nogen forklarinq på. hvad gilde-
etik er.

Er det ipget. man efterhården skal fam.le sig frqn til at
finde ud af - eller er det iogetr vi scm gilclebrødre har
irdb!,qget i os fra vor spejdertid?

Etik er [prallære:
Etik er sadvane!
Etik er efter min o\rerbevisning - kort og goalt - takt
oq tone!
Gildebevdgelsens etik, den enkelte gildebrors begreb qn
godt og ordt. er det grunllag, \ror bevægelse er opbl,gget
på, 09 det er det, der gi\rer \ror be\.rqelse levekraft og
føleIsen af, at vi hører sarIIEn.

Gildebe\@elsen har txe forråI:
- at virke sqn samlirqssted for gainle spejdere
- at støtte og fre$fiE de gode kafi[Eratskaber hos den

enkelte
- at udbrede spejder ialealerne.

vi firudes ikke i gilderne, kun fordi vi har været slEjde-
re, nej vi nødes, forcli vi erkerder. at de ideer, der
var spe jderbe\qelsens, ikke kun gæIder i spejderti.den,
,ren hele Livet, også efter \ror aktive spejdertid.

Vore grurdhoLdnirEer alannes i barrdcmrEn - videnskaben
siger i alderen 6 - L2 år - gennen de påvirkninger, vi
får i denne træriode. og her tror jeg, at netop qæjder-
be\rægelsen har en c{dragerde indflydelse i positiv ret-
ning. sqn man i.kke skal urderkerde. De grlnlholdninger,
v^i danner os, er nsnlig rEsten konstante livet igennqn.
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og "en gang spejder - altid spejder" er vist gælderde.
for alle, der har !.æret spejder i en årrække, og dår
har 1ært den grurdholdning, scm spejderberrqelsen byg-
ger på,

Der er i \rort gilde heldigvis aktive spejderledere. Jeg
vil ønske, at det altid må \zære tilfæIdet, for det giver
den bedste kontakt til slEjderne, og god nulighed for
aktivitet ti1 fordel for strEjderne og for os selv. Vi
nå alle forstå, at den aktive spejder-gildebror skaL
Iægge hovedvægten af sit arbejde blardt spejderne. så
kofiner gildet i anden række. Er gildebror, der er aktiv
spejder, er derved aktiv gildebror. Den dag. han holder
op IIEd at være aktiv spejder, har han jo allerede sin
plads i gildet.

Gildehallen er midtpunktet i gilderne etiske arbejde.
Gildehallens tradition skaber en føIelse af alvor og
højtid, som bevirker, at vi har noget særligt at saml.es
on - det er ikke en almirdeug forening, vi. er medlemner
af/ og ligegryIttigt. h\ror vi deltager i en gildehal, kan
vi IIErke, at vi er nEd i en lands- ja verdenscmfattende
bevægelse.

I qildehallen skulle gilde$estertalen og de 5 ndn. Sct.
Georg gerne mirde os om gilleberrægelsens idealer og leale
os frsn rEd disse måI. Når vejen er vist. er det den
enkeltes otr,lave at arbejde IIEd sig selv - 09 det IIå ske
uden for giLlehallen - evt. i gruplErne, h\ror vi kan
hjæIpe oS støtte hinarden. "Gn4)pen skal rrære værkstedet,
IrEns gildehallen skal \rære inspirerenie og såmtidig sam-
lende. "

kl gildebror skal vise h-iælpscxnhed.

Geinem hjæIpearbejde nås også frem nDd de nåI' tler an-
vises i gildehallen. Vi må bare huske, at praktisk hjæl-
pearbejde er et nialdel og aldrig et mål i sig seLv.

Gennem hjæIpearbejde kan vi lere at forstå \rort ansvar
over for vore nEAnennesker, oq dlejliqt er det at IIErke.
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at et arbejde kan gøre nl.tte.

Den verden,vi lever i, vj.l1e ikke \rære til at hotde ud,
hvj.s ikke vi havde noget at tro på.

Gildebevqelsens idealer giver os tro tr€, at det trods
a1t kån gå i den rigtige retning. Irer nå aLIe krdter
sættes irdi vi har scrn bevægelse og scrn gillebrødre et
irEdansva!.

Jeg vi1 slutte IIEd en bø af den helli.ge Frans af Assisi
qn kærlighedens sirdelag:

Hetre I gør mig til et redskab for din fred.
Iaal mig brirge kær1ighed, hvor hadet råder.
Iåd mig bringe forståelse. hvor aler er begået uret.
Iåd nig skabe enighed, h\ror der findes splid.
Iad mig bringe tro, h\ror tvivlen firdes.
Iad nig bringe håb. h\ror misrcdet er.
Iåd nig brirqe lys, hrrcr [ørket råaler.
Iåal nig bringe glade, hvor sorg og bedrarelse hersker.
Otr. fiEster. lad mig ikke søge at blive trøstet, fiEn
selv at trøste.
Ikke så irEqet søge at blive forstået. scrn selv at
forstå.
Ikke så fiEget at blive elsket.. scm selv at elske.
thi det er ved at glve, at nan får.
Det er ved at glellrrr3 sig selv, at ftan fi.rder sig se1v.
Det er ved at tilgive anake. at nan selv får tilgi-
velse.
Det er ved at dø, at man til siilst c4)nar det evige Iiv.
Affle Lise Jacobsen, gildsrEster.
3. Sct. Georgs cilde i Frederikshawr.

Udsætter du en Iet ting. bliver den sva -
uCsætter du en svær tirg, bliver den urulig.
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Fra FJÆSn{GEI{' nr. 1I, oktober 1980, 3. Sct. Georqs
cilde i Frederikshavn.

\m,Nm

Jeg har en de1 venner, der sårer nig dybt.
og en del, der 91æder mig nEget'
Jeg sårer nck dem, aler gLæder mig mest,
og tqlker nok fiest på nit eget.

l4en det, der gLder mig allerfiEst,
når jeg sidder 09 falder i tanker,
er nok det, at n@le ka' Ii' mig
til trods for mine skavanker.

Fbr hvad er vel den, scm kun ka' li'
alt det perfekte og gde,
sc[n søger at lave venner cln
helt efter sit eget hoved.

Hvad er han vel selv den dag, han står
og b1i'r vuraleret oq vejet.
Kun en enslol! og tlybt ulykkelig sjæI,
der mistede det bedste' han ejede.

(Kirsten Henrlksen)

Fra sPOREtl. n!. 1o7, oktober 1981, Sct. Georgs Gi.lderne
i Frederikssurd.

PINDETRUP CEhIIRET - I'som to gildebrødre ser alet"

Tirsdag den 4. august c'n eftermiallagen i dejligt sdmer-
vejr - på vej på ferie - aflagile vi Pindstrutrrcentret et
kort besøg.

Vi kcrn ikke for at firde vores rrkvadratrEtreir, scsn vi
slrnbolsk har skøder på, men for at se beliggenheden og
de aktiviteter, der var igang. vi viL ikke her beskrive
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vore opLevelser, (len blot dette: Et besøg er nck til,
at vi har besluttet at købe nogle flere skøder, fordi
det er en sag - om nogen - der fortjener støtte.

Vi kan derfor kun opfordre gildebrødre til at købe skø-
aler og støtte en aktivitet der fungerer, 09 dermed r,@re
IlEd til at sikre. at centret fortsat fungerer.

Får du chancen, så aflq centret et besøq og bdam se1v,
at alu har seØttet den helt rigtige sag.

Cormie og Kaj Røn Etdersen,
2. Sct. Georgs Gilde i Prederikssurd.

Pra GfA{@PoSIB{, nErts 1981, 17.Sct. ceorgs Gilde i
KØlcenhawr - Beuahøj Gildet.

GIIDETII{G.

Så nåede vi igen et gildetirg, hvor nye gildebrødre skal
overtage pladsen i højsædet - med nye planer og nt€ IIE-
nirger on Gildets fremtid, erdnu kender vi ikke den nye
gi.Ideledelse, men lad os love, at vi alle står samtEn
qn den nye ledelse og giver den vor fulde støtte og
ti11id.

Er du i. CfUPIa{ der har et nå1
eller i den. der kun bær en nåI.

Er du i @jPPfX{, hvor man får noget nred hjsn
eller i. den. alu husker dårliqt rEtl hvfl.

Er du i GUPPBI, der kø[IEr i dit giltle,
eller i den, der regner det for tidsspilde.

Er du i GFUPPEN, der er værd at g@ste,
eller i den, der kun forstår at feste.

Er du i @t PEti, rEd hvem dit gilde kan regne
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eller i den, der har nck i sine egne.

Er du DEx{ i grq)pen, der cm aft'nens sme ved giod besked,
e1ler er du den, der overhovedet irgenting ved.

Er du Dml i gruppen. der ivrigt hjælper en ven i nøden,
eller er du den, der helt har mistet gløden.

Er du DEtl i gruppen. aler prc rer at være ti1 glæde for
ardre.
eller er du den, der ligeglad gennem det hele vardrer,

Gretha Jes[ærsen,
17.sct. ceorqs Gilde i Kabenhavn - Bellahøj Gildet.

Fra GILDE STAIEIIEI{, nr. 25, januar I98I, Sct. Georgs
Gilderne i Haderslev.

Ikre gildebrødre.

Ved vor optagelse har vi a1le påtaget os en pligt til
at arbejde for \rort gilles høje etiske idealer, og \ror
malsætniry er at virke for, at tolerance. fordragelighed
og sarnarbejde praqer gildebrødrenes samkver med hinarden.
Og hvis vi ikke scm gildebrødre føler pligten til efter
evne at deltage aktivt i dette arbejde, så kan årsagen
\,.ære, at vihører tiI den gruppe af [Ennesker, der har
mistet både troen og håbet på, at det kan nlrtte at ap-
pellere til det gode i mennesket.

l4en scm gildebrødre kan vi ikke nøjes nEd at konstatere
tirgenes øjeblikkelige tilstand el1er nøjes med at ana-
lysere vore flEabnenneskers, \rore egne og samfurdets IID-
ralske brist. Gildeløftet giver os pligt til efter bed-
ste evne at arbejde på at gøre både os selv og andre
bedre og mere flEnneskekærlige. - Kun ved at tro på det
gode i fiEnnesket, og kun ved at l!.tte ti] vor egen sarF
vittiqhed kan vi bevare håbet cin, at tolerance. fordra-
geliqhed og kærliqhed kan sejre over frygten, tvivlen,
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fjerdskabet 09 1ø9nen i rEnneskesirdet.

Hver af os. der stiler nrld en harnrcnisk tilværelse, må
kume forsvare sit livs arbejde over for sig selv. Det
er ikke rpk at trøste sig fiEd, at nan jo kun er et liLle
hjul i det store maskineri. Nej, Lad os \rdre os vort
ansvar bevidst. I,ad os restrEktere, hvad vi har lovet
vort gilder o9 1ad os \rære txofaste i vort broderskab,
son netop giver giltlet dets betldning og rrærdi for alen
enkelte af os. - Husk derfor, at h\rer garNE vi viser tro-
skab nr]d gildets idealer, i stedet for at glemne vore
løfter, så når vi i fæUesskab et skridt videre. - Og
husk at hver gang vi glæder et [Ermeske i stedet for at
såre det, gives aler lroget godt videre.

Vagn Holr-Nielsen, gildekansler.
1. Sqt. ceorgs cilde i Hadersl"ev.

REDAKTIONEN
Vi vil gerne ved årsskiftet. takke a1le de gildebrødre,
der i årets løb velvilligt har ydet deres tiI, at lMpt]Is
har kunnet udserdes. Den velviLje jeg som redaktør har
fiødt, når jeg har cpfordret en gildebror til at skrive
en artikel til IMPUIS har gjort sit tiI, at jeg qmes,
at det er berigerde oq 1ærerigt at qøre dette "arbejde".

Vi a,nsker et @DI NYI'ÅR IIEd øEket cin, at vi også i 1982
rnå fortsætte ned at få nunge gode artikLer ti1 tMpUIS.

l.læste rnlllrpr af IMPIII,9 udkcimEr l.maj l9B2 q i.rÅ].3!/
artikler hertil bedes være redaktøren i hE de senest
lørdaq den 21.marts 1982.

Jørgen orLien,
realaktør.
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Bente Bo Orlien, skriver,
12. Sct. Georgs Gilde i AaLborq.



SANG
l4el. Ja, vi efsker delte lårdet.

H!,o!for blev d'r gildebroder,
det var ingen tvang,
søgte du i gildet ncder
fra din egen sang.
tlar du, hvad du søgte furdet,
fandt du tan*en sund.
va! du straks s.in trylleburdel
til din sidste stuiS-

Treq har Sct. Georgs s\rærdet
både Iø og krav.
(rÅ/er sine brødre bærdet,
plejer v€nskabstårv,
Du Sct. Georgs Gildet forner,
du er qildets sjæl,
gildet @ nled sine nornpr

cilders fadre følte sa\,ret
efter wqdcrns 1e9,
spejdertiden ha\de ga\,'net
lysten stadig steg.
!4arddqllskraft npd unsdmsvilje
ført i spejderård
i Eespekt for sållrE }ilje
s§lker venskabsbard.

cildet er dog kun en rantlE,
den skal fyldes cp,
brødrene kan tanken lånnE
eller fø19e trcp.
Mirdskes spejderhjerlets banken,
står sct. Georg fast,
troskåb inrd gildetanken
9ør dig lil hans gast.

Scrn et hus nå repaleres,
on det skal bestå,
gildets ramie! nå saneres,
før det qår i siå.
skørt nan midlerne juslerer,
sturdcrn er det rart,
een gang spejder, allid spejder,
sqn vort nå1 står klart.

Fo.rl Nielsen.
I. sct. c.orqs cilde i Fredericia.

Første gaiE sunget v€d Iårdsgildetirget 1981 i Fredericia.



SVN4BELET

Ovenståerde IIDtiv er fra en IXO{. i(unstneren er ukerdt.
l4otivet er benf/ttet på de postkort (1O stk. for kr.2o),
scin Sct. Georgs Gilderne i Odense sæ19er ti1 fordel for
deres nyetablerede gildehus. Erdvidere er der frqnstil-
1et en større udgave af Ilptivet til irdramninq.


