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1,

redoktøren hor ordet
IMPULS

til den nye gildefedelse.

T den forløbne måned har der rundt om i
landet været afhol dt gilde'ing, og mange

gildeLedelsesmedf emmer er valgt.
Som nyt medlem af en gildeledelse er der

nye

ting, man skal sætte slg ind i. Mange
papirer skal gennemfæses for at kunne varetage jobbet. Blandt "papirarbejdet v11 jeg
nævne gennemlæsningen al IMPULS.
Formålet med IMPULS er at glve gildeledelserne id6er og inspiration til arbejdet 1
gildet. Det er derfor vigtlgt, at afgåede
gildeledelsesmedlemmer videregiver de modtagne numre af IMPULS til rrde nye'i.
Det kunne måske lelte denne I'afleveringsforretningr', hvis eksemplarerne af IMPULS blev
samlet I en dertil indrettet samlemappe. En
indholdsforte8nelse for årgangen vil blive
bragt i oktober-nummeret af bladet.
For at kunne fungere efter sin hensigt, er
det vigtlgt, at også de nye gildeledelser
fremsender gode id6er, debatindlæg samt disposilioner ti1 gildemestertafer og andre
indlæg i Gildehallen til redaktøren, så1edes
at dette stof konmer ud til så stor en kreds
som muligt.
Derfor: Tænk på den gamle redaktør, når du
stødet på noget, der kan give andre en
mange

IMPULS.
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kurser i gildeledelse
MODULKURSER

En af de opgaver, som proyincialet har, er
at afholde møder og kurser for gifdeledelsesmedlemmerne i provincialets g11der.
Disse møder og kurser skul1e gerne lndeholde
emner, som gifdeledelsesmedfemmerne ønske r
at diskutere, eller de sku11e dreje sig om
ledelsesmæssige forhold, sorn man ønsker at
få noget mere at vide om.
Gildeledelserne gør et godt job ude i deres
gilder, men der kan altld være forhold, som
man gerne vil v:de mere orl].
Mange ledelsesmedlemmer har ytret ønske on,
at de gerne vi1 deltage i korte kurser, hvor
man kunne få inspiration tl] det hjemlige
gildearbejde. 0g mange ledelsesnedlemmer har
ønsket, at få noget mere at yide om, hvilke
muligheder de har lor eventuelle fornyelser
i gildearbejdet, og hvilke metoder man kan
benytte, for at få sat id6erne I værk.
Endelig skal det nævnes, at mange gildeledelsesmedlenmer har ønsket at fære noget mere
om, hvad det fedelsesjob, som de har påtaget
sig, 1 vlrkeligheden lndebærer.
For et leve op til a1le disse forventninger
har provincialet rådighed over en række kurser al 3- og 6-tiners varighed.
Dlsse kurser er lavet af gildebrødre, og de
er beregnet for nuværende gildefedelsesmedfemmer, men er også velegnede for eventuelt
kommende ledelsesrnedlenmer, herolder og grup-

peledere,
For at opnå det bedst mulige udbytte al at
deltage i et sådant kursus, er emnerne opdelt i rrkasserl eller rrmodulerii, der beskæftiger sig med bestemte dele af gifdeledefsens
arbejdsområder, og man kan så ønske det kur-

kurser i gildeledelse
eller de kursusmoduler, som man syhar mest brug for.
A11e kurserne er bygget op, så man selv deltager aktivl i lorløbet,
Et typlsk kursusforløb kan beskrives såLedes:
1. Der udsendes orienterende skrlftligt materiale om emnet.
2. Der indledes med et kort foredrag om emnet.
3. Der arbejdes i grupper med spørgsmåI om
emnet,
4. oruppernes besyarefser samles op og diskuteres,
5. Man søger at nå frem tiI en konklusion på
gruppebeavarelserne .
6. Der udsendes evt. skrlftligt nateriale
efter kurset, som indeholder væsentlige
elementer fra kurset.
De kurser, der er beregnet tiI at vare 6 timer, kan opdeles i to 3-tlmers moduler, e11er
de kan afholdes en førdag e1ler søndag, med
en afbrydelse ti1 en hyggelig læ11es-spissusmodul

nes,

man

ning.
Det har

vist sig, at det bedste dettagerantal ligger på 12 til 20 personer, dv§,3 - 4
arbejdsgrupper. 0g dette deltagerantal betyder, at nogle af kurserne kan fuldtegnes
indenfor et eller to nærliggende dislrikter,
mens andre moduler bedst afholdes med de1tagelse fra en siørre del af provlncialet
eIler fra hele provincialet.
Det følgende giver en kort oversigt over de
7 kursusmoduler:
1. Gildeledelsens ansvar og befø,e1ser.

(3 r imer)
overskrlften kan lyde lidt tør e1ler højtide1ig, men dette kursus har til formå1, at gennemgå de arbejdsopgaver

og den arbejdslorde-
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kurser i gildeledelse
ling der bør være i en gildeledefse.
Her gennemgås gildemesterens, gifdekansferens, gifdeskatmesterens og herofdens arbejdsområder, både i forbindelse med gifdehal1erne, men i særdeleshed i forbindelse
med rrbestyrelsesarbejdet" i dagllgdagen:
Hvem skal gøre hvad - og hvornår?
Hvem skal bestemme hvad - og hvorfor?
2.

Ledef sesmetod er

-

(6 timer )
Ved dette kursus 1ærer gildeledelsen noget
om målsætnlng for gildets arbejde, og om
hvordan man styrer frem mod de må], man har
vedtaget.
Her gennemgår man også forskelflge former
for at fede et g1lde, og man vurderer hvilke
ledelsesmetoder, der egner slg i forskeflige
situationer.
Endellg drøfter man forskellige måder at afvikle glldeledelsesmøder på, således at man
opnår det bedst mulige samarbejde i gilde1ede1sen.

3. Tilrettelæggelse af gildetinget,
(3 timer)
Det er på gildetinget, at gildets fremtid
a Tst ikkes. Veo de e nod .l gennemgår man,
hvorledes en målsætnlng formuleres, og hvorledes den fremlægges til vedtagelse eller
ændring. Der arbejdes med udarbejdelse af
!'årsprogrammerr! for at skabe variation og
nytænkning i gildets tilbud, og deftagerne
udarbejder id6er, der skal gøre gildetinget
til et rraktivtrr debatforum.
Ved gildetinget har man dirlgent og protokolfører som vigtige personer. Disse personers rirolleri diskuteres og fastlægges.
26,

kurser i gildeledelse
4. Gildets budget og regnskab.
(3 - 4 timer
Kursus for nuværende og komnende glldeskat)

mestre.
På dette kursus færer man enkef regnskabsføring, og man lærer at sondre iroef1em begreberne drilt/status, i nd Nægter / i ndb eta11n8er og udgifter/udbetalinger. Deltagerne får
forståelse for at lægge budgetter og Iærer

al styre efter dem,
aktlviteter, som gilderne kan afvikle,
5. Gifdehallerne.

Kurset giver også anvisninger på pengegivende

6 t imer )
Gildehallen er en mødeform, der i høj grad
er rituafbestemt. Men der flndes 6 lorskellige gildehaller ti1 forskelfige formå1, og
der iindes variationsmuliSheder ved de enkelte hallers aflvikling.
Detle kursusmoduf har til formål at øge de1tagernes forståelse for de mullgheder, der
lindes ved at varlere gildehallens form og
lndhold.
Der videregives id6er og erfarlnger fra forskeffige gildehalfers alvikling, og man beskæftiger sig særligt med glldehal uden opta8else og med åben gi1dehal.
6. Efterglfdehaller og glldemøder.
(6 timer )
Eftergildehatfen og gildemødet. er helt forskellige mødeformer, men ofte bruges/udnyttes
d eres forskell e ikkeI dette kursusmodul sættes der focus på det
indhold og de muligheder, som disse mødeformers florskellighed indbyder til:
(
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eftergildehal indeHvem har ansvaret for afviklingen af eftergildehallen?
Hvad kan man bruge et gildemøde til?
Hvem kan deltage i gildemøder?
Disse! og mange flere spørgsmåI diskuteres,
og ideer Li-L gode, spændende ogle11er engaHvad kan og hvad bør en
holde?

gerende emner'rbyttesr imellem deltagerne.

7. oruppen i gildet.

(6 timer )
Dette kursusmoduf er beregnet på gildefedelsesmedlemmer, men også gruppelederne kan
have stort udbytte af at deltage.
Kurset beskæltiger sig med, hvad der får
grupper tll at fungere, og hvorlor nogle
grupper ikke fungerer (fidt Aruppepsykologi).
Kurset beskæftiger sig også med, hvordan man
formulerer gruppernes op8aver og giver mullghed lor at 'rbytte,' gode gruppearbejdsid6er.
Gruppen er en del af gildet, og i delte mo-

dul beskæftiger man sig også med, hvordan
Sruppearbejdet kan komme ti1 at indgå som en
del af gildets helhed.
Endelig tages der hu1 på problematikken onkring ombrydning af grupperne, et problem,
som trænger sig på i mange gilder.
Hans Erik Harboe
KSUrs arbejdsgruppe
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for modulkurser.

PR-odcejde
PH på gildebevægefsen skulte jo nødigt stoppe
den 23, april, derfor følgende indlæg:

Ved gildemesterstævnet på NyborB Strand den
4.
5. septembet 1982 ya" et af hovedemnerne
IPR- på glldebevægefsen,'.
Landsgildefedelsens PR-udvalg havde en række
indslag om emnet, og et af dem hed riHvad er

Det følgende er et koncentrat af den orientering om begrebet PR, som nedlem al pR-udvalget
Freddy Fofden, Bogense g11det, gav ved gildemesterstævnet.

Mange har sikkert den opfattelse, at begrebet
PR - Pub11k Relation - er noget forlærdelig
nogel, som amerikanerne godt kunne have be_
holdt for dem sefv - og det hører i hvert
fald ikke hjemme i Sct.Georgs clldernel
En sådan reaktion bunder måske i ukendskab
t11, hvad PR eBentlig betyder. Derfor er det
vlgtigt at lå s1ået last, hvad pR er, og hvad

det bruges ti1.
Publik fielation - lorkortet ti1 pF - er eb
amerikansk ord, som direkte oversat betyder
relationer eller forhold til offenlllgheden.
Der er tale om en vedvarende, syslematisk aktivitet, hvorigennem en virksomhed, institut ion F11er organ;s.tion s@ger at opnå forståelse, sympaL: og s'øtLe i de lredse af
offentfigheden, som den har elIer vif have
konlakt med.
Hvordan gøres det?

at tifpasse virksomhedens eI1er
organisationens politik og funktion elter
olfentlighedens krav på erundlag af en yurdering af organisatlonens omdømme, og gennem
Man søger

planlagt information søger man at opnå bedre
forståefse l offentligheden for orgånisatio-

nen og dens samlundsmæssige betydning.
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PR-ortrejde
er en tosidet opgave, som kan udtrykkes
Det
fBeing Bood and Setting credit for itr'- for
nu ab-biuge den engelske vending' e11er på
dansk: rrAi gøre gode gerninger og fortæ11e
om det lrr

Det kræver et veftilrettelagt oplysningsarbejde al fortæ11e ollentligheden om vore
gode gerninger, og man kan ti1 det formåI
benytte mange former for kommunikation, f.eks:
Presseservice, som er en 1ei tilgængelig metode. Send meddelelser ti1 pressen, når der
er noget at meddele.
Man kan arbejde med et bredt register al me-

dia.
Virksomheder og organisationer udsender årsberetninger og brochurer. Amt og kommune
orienterer gennem aviser og brochurer.
Man kan arrangere åbent hus med rundvisning
på virksomheden, lnstltutionen effer organisationen.
Der kan fremstilles film, plancher' pfakater
og foredrag, som beskriver virksomhedens
e11er orgån sat:onens arbejde.
AlLsdmmen med oet ene formå1, - dl skabe et
Bodt image omkring organisationen _ skabe
gode relationer t11 det omliggende samfund.
Nu behøver vi sådan set ikke at ty lil eksempler med store firmaer og institutioner for
at finde eksempler på praktisk anvendelse afl
PR i dagligdaeen, Vi bruger det allesamnen
Hvem er ikke interesseret i at have en 8od
6ana^.r
i 6 Dp?
Vi vil gerne vurderes på en god måde af vore
omgivelser. Gennem påkIædning, opførsel, uddannelse osv. søger vi jo stort set alle, al
tifpasse os offentllghedens krav - vi vi1
Berne have et godt omdømme - vi opdrager
vores børn til at få el godt ondømme.
30

PR-orbejde
er ikke et odiøst begreb, men et seriøst,
til at fortæl fe
omverdenen, at vi er her - og hvor gode vi
er - og når vi har noget godt at fortæl1e,
hvorfor så ikke gøre det..l
PR

og yderst accepteret redskab

Freddy Fol den

DE SMÅ

SENTENSER

Manglen på evne ti1 at tale om væsentfi8e
ting bliver olte rost som blufærdi8hed.
Jacob Paludan.

Det er ingen stor fordel at have en livfi8
lntelligens, hvis den ikke samtidigt er ri8tlgt 1nasti1let. Et urs fuldkommenhed består
ikke l al kunne gå hurti8t, men i at gå sik-

kert.

Vauvenargues
17

15-17 47

Et gammelt kinesisk ordsprog siger: riDu kan
ikke hlndre sorgens fuSl i at flyve hen over
dit hoved, men du kan florhindre den i al by8ge rede i dit hår,
Jeg sidder og tænker på...
at tolerance er den ubehagelige fofefse al,

at modparten måske lrods aft har ret!
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et vcebnercvor
På spørgsnåIet rrHvad kan DU gøre, for at gøre
livet gfadere og lysere for andrerr svarer

Lissy lra

2. Hj

ørri ng:

Det spørgsmå1, ieg her har lået stillet, har
givet mig anledning til nange overvejelser,
og det er ikke neml at svare på ned få ord,
Jeg mener, at det er meget forske11igl, fra
menneske tiI menneske, hvad man formår al
8øre. Men een ting er helt sikkert; skal man
gøre slne medmennesker gfade oB påvirke deres
livssyn i positiv retning, ja, så må man
lørst og lremmest være i psyklsk balance med

sig selv.

Jeg mener ikke hermed, at man skal elske slg
se1v, før man kan efsk andre. Men har man
det godt med sig se1v, og har man et trygt
og godt forhold til slne nærmeste, så får
man automatisk el lølelsesmæssigt overskud

at give væk af.
Gennem vort daglige arbejde, foreningsliv,
paivate venner og bekendte kommer vi mer e11er mindre i kontakt med mange mennesker
- og der spiller tolerance og forståeIse lor
andres flvssyn en stor ro11e, Vi ved a1lesammen, hvor ofte et smi1, et 1i11e trøstende
ord e11er en håndsrækning kan hjæ1pe et medmenneske.

I kender alle sætningen: INår krybben er tom,
så bides hestene.i - Jeg vil dermed sige, at
vi fever jo ikke længere i de glade tressere,
men i de barske flrsere. Det er idag sværere
at mobilisere et overskud af glæde og livsmod end tldligere, men derfor er det vel neiop en pI1gt at prøve på at hjæIpe de mange,
der dog har det værre og dårligere end een
se1v.
32

et vcebnersvor
Dette, at prøve på at gøre livet gladere og
lysere for andre, er een af gildebevægelsens
formålsparagraffer. Vi er kun en Ii.11e skare
blandt mange, og heldigvis har vi ikke monopol på denne tanke, men gildebrødre rundt
omkring i verden kan være et eksempeL, og
vort virke kan ligesom ringe i vandet brede
sig ti1 Flere og flere,
Hvis gildebevægelsen skaf fostre sunde og
gLade mennesker, der har et overskud at give
af til. andre, så uå rnålet være tryghed lndbyrdes, 0g den tryghed opnår nan kun ved ærlighed og oprigtighed de enkeLte gildebrødre
imel1em.

Til slut vil jeg gerne slge:
Husk: et snil, et venllgt ord, en 1i11e
håndsrækning - det koster ikke dig noget men det kan ofte være tll uvurderlig gavn,
g1æde og opmuntring for et medmenneske.
SKøNHEDSNAD

Por at
ord.
For at

få pæne leber, skal du sige venllge
få pæne øjne, skaf du se det bedste i
mennesker.
For at få en slank figur, skal du dele din
mad ned andre,
For at få et pænt hår, skal du lade et barn
stryge sine flngre igennem det.
For at få en naturlig yærdlghed, skal du
tænke på, at du aldriA er alene.
For at lå pæne hænder, skal du række dem
lren, når nogen trænger til en hjælpende
hånd.
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fro gildeblodene
01e har I Gilde Nyt, der Lrdgives al 3, Cilde
i Slagelse, anmeldt en ny bog, der må kunne
give masser af stof ti1 gildemestertaler:

Der er intet nyt under solen
I kan sikkert fra Jeres skoletid huske, at I
fik fortalt de gamle myter fra den nordiske
mytologi. Hvis I havde en al de lgode gamle
fortællefærere", har han sikkert fortalt om
0din, Thor, Loke, Bafder, Midgårdsormen, Fenri sulven osv.
Nu har forfatteren Wil.ly Sørensen gendigtet
myterne i sin nyeste bog IRagnarokir.
I bogen kæder han myterne sammen til en fortæ]1ing, som givetvis l@rer fren ti1 det
uundgåe119e.., iRagnaroki. Han Biver os aserne, guderne, som overmenneskene. Han giver
os jætterne, som er de onde, der bekæmper
aserne, og som aserne hefe tiden må Lage i
ed, lnden de prøver at gøre det gode. 0g imellem disse to parter befinder så mennesket sig.
Det aLmindelige menneske, som er så afhængigt
af, at ride storerr enes og kan udføre tingene
tif gavn for menneskeheden.
Ved siden af disse grupper, eller måske desværre over disse grupper, har vi midgårdsormen, som forgllter jord 08 hav med sin
ga1de, og fenrlsulven som skaber evig frygt,
fordl dens styrke er ukendt, og fordi både
guder og mennesker er bange for ikke at kunne
styre den, og for at den skal slippe 1øs i
xutiden. Symbolikken er klar nok.
Bogens personer er klare i tegningen, og hovedpersonerne er uden a1 tvivl Balder og Loke,
Balder som det rene menneske, som bill-edet
på livet. Men Balder får onde drømme. Han

grlbes af tvivl,
34

og tvivl er lig med frygt,

fro gildeblodene
solr igen fører llf

sygdom og død. Balder har
fighedspunkter med Krlstus, og også
han bllver udsat for frislelser; de fleste
gennem rrhalvguden'r Loke, som har et ben i
hver 1ejr. Loke er tvetydigheden. For ham er
sort sort og hvidt måske alligevel sort. I
hvert fafd skaber han den fornemmelse hos
mange

1æseren.

I det nye testamenle bliver det sande, rene
menneske korsfæstet, og lndser sefv, aL det
må igennem martyrdøden for at bevise, at
igennem døden er vejen til livel. Men i tr,lilly
Sørensens bog fristes det sande menneske ti1

at prøve forhandlingens vej, og hans død er
et tuheldn, Loke er den der prøver at få ham
til at forhandle, og igennem sine "komprornis1øsningerrr er, svnes jeg, Loke med lif at
stjæ1e sandhed og kærlighed fra mennesket, og
i sledet give det drifter og behov.
Bogen har været en oplevelse for mig at læse,
og jeg har skrevet dette stykke for at opfordre Jer til at 1æse den. Den kunne snifdt
være et debatoplæg ved et gifdemøde, e1ler
bruges i grupperne.
Læs den og få en rrgod, blandet lornøjeIse[.
0f e,
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fro gildeblode
Anton Jensen, redaktør af GILDEPoSTEN, der er
for Scl.Georgs cilderne I Aalborg,
har i debatspaltea det efterfølgende indlæg,
der nok kan mane ti1 eltertanke i en tid, hvor
mange aktlviteter på lokalt og på landsplan
giver en stor tllgang af nye gildebrødre.
medlemsblad

0p

tagef

se

sudva 1g I

jo, - jeg kan godt høre det for mig: Nu har
vi snakket om det i årevis, og det går jo
vist egentliB godt nok.
Det er jo på sln vis den gamle proponeringsordning, der bare kører videre, og det må da
o6så være naturligt, at det først og fremmest
er de glldebrødre, som har fået den nye med,
der giver en information on, hvad gilderne
står for.
Et Sodt og sundt system skulle man synes,
- men nu er det så, at vi laver statistikker,
og de siger, at det måske afligevel er l-idt
tvivlsomt med sundheden.
Statistlkken fortæfler nerolig heft klart, at
der er en unormal stor afgang i Iøbet af det
første år son gildebroder. Selvfø1ge11g kan
årsagen søges i mange ting, men det forekomner mig, at vi må starte med en selvkritik,
og spørge os selv: Har vi nu informeret rigtigt om gilderne? - Har yi måske opbyøget
nogle forventninger, som gildet så senere
har vist slg lkke at kunne leve op t11?
Eller rnåske omvendt, - har vi gjort det sådan,
at de krav, der senere er blevet stil1et, har
været for belas tende ?
Selvfølgel1g gør jeg mig da ingen forestillinger om, at der er een eneste gildebroder,
der ik{e efTer beoste evne har give! disse
inlormationer både grundigt og samyittigheds-

luldt. Men da vi jo også KUN er rnennesker,
er vi jo også forskellige. Nok er vi ens for
gildeloven, men det betyder jo langt flra, at
36

fro gildeblode
vi skal - eller kan - ensrettes. cildeloven
er en ramne, hvor individualismen fril kan
tumle sig, og endda blive animeret af det.
Som følge heraf vi1 der også være plads ti1,
at vi, hver især, kan have divergerende menlnger om må] oB midler i gilderne.
Hvis der ikke findes et regelsæt, vi1 det
være urimeligt at forlange, at den enkeLtes
personlige holdnin8 ikke vi1 komme til at
præge informaiionen tj.1 den nye gildebroder.
ønsker vi derfor at finde ud af, om dei er
HER skoen trykker, gives efter min mening
kun een måde aL afprøye det på,
Der må lovgives om, at der skal oprettes særlige optagelsesudvafg, efter nærmere fastsatte regfer. Det må være 8ivet, at udval.Set
forpligtlBes ti1 at gennemføre et kur§us i
den praktiske anvendelse af de givne regler,
Naturligvis forudser jeg, at der kan blive
problemer med at få dlsse udvalg rop at stå(.
Der kan være gilder som mener, at det kan
bfive svært at finde de rette mennesker ii1
opgaven, og der kan være andre gilder, aom
allerede har et optageLsesudvalg, og nu måske
vi1 føle sig beklemt ved at skulfe tage disse
brødres egnethed op li1 ny vurdering. Der
kan være mange andre Ning, der kan spifle ind,
og aIt det må vi selvfølgelig først have beIyst, - og vendt i luften, så vl kan få
tingene gjort FICTIGT.
Du kan hjæ1pe ti1, hvis du sender et indlæg
ti1 DEBATTEN med din meoing,.. - noget må
der jo gøres.

en d6 til gildemestertolen
Mette skri v er det elterføfgende indlæg i
SKOVPOSTEN
der Lrdsendes til 2. Gilde i Glostrup:

overskrift i en avls fangede tilfældigt mit
blik og satte nogle tanker igang: 'rDer vi1
aftid være en stol til dig herrr.
Det var ikke artlklens 1ndhold, men blot overskriften, jeg fæstede nig ved,
Der vi1 aftid være en stof til dig her.
Når du kommer oplagt og glad, og enhver, du
møder, hifser dig med håndtryk og smil som
udtryk for gfæde ved at være såmmen med dlg,
så føler du selv, at der er en stol, der venter på dig.
Men vi har slkkert også afle opfevet dage,
hvor vi var uopfagt og næsten ikke orkede at
møde ti1 gifdets arrangementer. Vi havde mest
lyst ti1 at bfive hjenme. Vi var trætte og
følte os absofut ikke som noget opmuntrende
sefskab for andre. Men - der vi1 altid være
en stol til dig her 1g1]det, og når du komner, sorn du er - også når du er trist og træt
- så viser du dine gildebrødre din t111id og
tro på vort fællesskab - det fælfesskab, som
får dig til igen at rette ryggen.
Derfor er det en sætning, som vl ikke må
En

glemme:

I'Der vi1 albid være en stol ti1 dig{ her i

vort gilde.
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i,le1. Ja, vi elskef de!ie landet

ttvorlor blee du glldeb.oder,
det var inAen tvaDEl
sø5re du i gildei.oder
lra di. e8en sång.
lla. du, hvad du søBtq tundet,
landt, du tanken sun<|,
va. du slraks soo trytlebundet
iil din sidsie slund.
har Sct. Ceo.gssværder
lon oA kråv,
Kræver sine brødre hærdei,
pIeje. venrkabstarv,
Du Scl. oeoraseltdet former,
du er gildets sjæI,
8lldei dog oed slne norde.
er dtn oærkepel.
Tveag

både

Clldeis aædre aølte såvnet
eater ungdoos 1ea,
spe.ldertided ha!de såvnet
Iysten stadig 3rea.
Manddooskraat ned unAdoosville
fø.r i spejde.And
i respekt for saEEe lilje
siy.ker venskabsbånd.
Cildel er dog kun en.aooe,
den skal lyldes op,
brodrene kan tanken laDoe
erle. folge trop.
Mi!dskes sPe jderhle.!ets banken,
står scr. Ceorg fast t
troskab iEod eilderankeo
gor dig ril hans gasl.
et hus nå repareres,
oo dei skal bes rå,
gildecs raoøer 6å saneres
fø. det går i stå.
Soø

Skonr oan 01d1erne
stundoE er det.art

justerer

aLiid spejder
vo.t måI stå. kla.t.

eenaana speJde.,

soE

I gilde F.ede.lciå

