
IMPULS

IMPULS

IMPULS

IMPULS

IMPULS

IMPULS

IMPULS

IMPULS

IMPULS

IMPULS

IMPULS
NR. 3 JULI 1983 12. ÅRGANG
SCT, GEORGS GILDERNE I DANMARK



HUSK!
DIN FORGÆNGER
I EMBEDET HAR DE TIDLIGERE
NUMRE AF IMPULS
HAR DU FÅET DEM?

Udsendelsgs- Fristlorindlevering
tidspunkt af artikler m.v.

Januar 1. december
April 'l. marts
Juli 1. juni
Oktober 1. september

REDAKTION: Gunnar Hauerberg, Vestervang 32,
øster Højst, 6240 Løgumkloster, lll. 04 -77 52 20

EKSPEDITION: Landsgildekontoret, Mikkel Bryggers Gade 1,

1460 København K., tlt. 01 - 12 27 02

OPLAG: 900 eksemplarer.

Udgivet af Sct. Georgs Gilderne i Danmark,
Mikkel Bryggers Gade'1, 1460 København K.
fe|P-lon 01 - 1227 02.



redoktøren hor ordet
MÅLSÆTNTNG og PLANLÆCNING.

På afslutningsstævnet i Vingsted lor vinte-
rens GRUND- og VIDSTUDIUM drejede søndag for-
middag sig bt.a. om må]sætning og p1an1ægning
for gildets arbejde.
Der blev i den forbindelse arbejdel meget med
at skabe sammenhæng meI1em gildets måIsætning
og de aktiviteter, der kunne støtte denne må1-
sætni.ng.
I de fleste gl1der 1ægges årsplanen lor den
kommende sæson enten 11ge før elfer lige ef-
ter glldetlnget, så dette er et overstået pro-
blem på nuværende tidspunkt. Men i hvor mangegilder har der forud gået en målsætningsde-
bat, der skuI1e belyse spørgsmålet [hvad vil
vi rned gildet i det kommende år'r?
Måske var det en id6 at tage debte spørgsmål
og denne debat op på et møde inden næste års

Men r0å1sætning og pfanlægning for g1ldet kan
o8så benyttes ved planlægningen af indholdet
i årets gifdemestertaler og øvrige indlæg i
gildehallerne.
En gildehal-, hvor væbnerspørgsmåI, emnet for
5 minutters Sct.Georg og glldemestertalens
indhold udgør et harmonisk hele virker på mlg
meget stærkere og mere givende end den haf,
hvor emnerne er mere tilfæIdigt valgt.
Og kan en sådan veltilrettelagt glldehal sar0-
tidig passe 1nd 1 det forløb, som gj,ldets øv-rige akiivlteter udgør - på grundlag af gi1-
dets måIsætning - så er jeg ret sikker på, at
gildebrødrene vi1 få endnu større udbytte af
årets arrangementer og dermed af gildefivet.
SUnnar
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et riddersvor
Vagn Gaardes riddersvar fra rldderoptagelsen
på Bratskov i maj 1982.

Det er vef naturfigl, at nan i forbindefse
med sil riddersvar lader tankerne passere re-
vue og samLidig benytter leillgheden t11 at
I'grave" lidt i fortiden' og når det dreier
sig om børn og unge kan det ikke undgås, at
ens egen opvækst kommer ind 1 bl]Iedet.
Nu skal dette naturfiSvis lkke være et selv-
biografisk portræ! al min drengetid på Erede-
riksberg og i København under den tyske be-
sættelse og i årene derelter, men når ieg
lader tankerne gå tllbage, var det ve1 egent-
lig heller ikke en probfemfri tid, vi levede
i dengang, tænk på de usikre tider, hvor vi
jævnligb måtte opleve sabotage' schallburg-
tage, llkvldatloner - og hvor mange brave
danske satte deres liv ti1 for at lorsvare
fædrefandel,s rel til frihed og selvbestemmef-
se - og årene derefter, hvor Europa våndede
sig under efterkriSslidens byrder og famllien
Danmark havde småt med peoge ti1 at klare sig
lor, og hvor det kneb med at lå tilstrækkellgt
med både madvarer og andre fornødenbeder.
Nok var dagligdagen ikke ukompliceret, men
der var nok temmelig ator overensstemmelse i
befolkningens syn på børneopdragelse, og på
hvorledes man gerne vifle have fremtiden til
at forme sig. Lidt forenklet kunne man måske
sige, at de borgerflge dyder var t høisædet,
og lllosofien i forholdet til børnene var vel
stort set, at mens hiemmet tog sig af opdra8-
e1sen, sku11e skolen sørge for at ungerne fik
fært noget, og såve1 i hiem som §ko1e Yar der
kontant afregnlng, hvls man ikke giorde' hvad
man havde lået besked på.
senere oplevede vi gennem 50rerne og 60rerne,
hvorledes tiderne blev bedre, psykologien ud-
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et riddercvor
vikl-edes sig, og der fremkom mange nye tanker
om, hvorledes børnene skuI1e opdrages, og
hvilken rofle skolen sku11e spi11e. De mere
avancerede børnepsykologer prædikede for en
'rlaissez-fairef holdning - eller sagt på en
anden måde, det gjaldt om at give børnene en
såkaldt 'ifri opdragelser, der ljernede en
masse konventionetle bånd og restriktioner
og gav dem mulighed lor lrit at udfolde sig
i et mere musisk og kreativt miljø. For mig
at se var der meget positivt i de tanker,
der 1å ba8 disse teorier, og vi ser da også
tydeligt, hvorledes skoleloven af 1958 bar
præg al den pædagoglske avantgardes indflydel-
se. 1 50rerne blev der også udsendt en be-
kendtgøre]se, der lorbød korporlig afsiraf-
fel"se al eleverne i skolen,
Mange mennesker misforstod imidlertld int.en-
tionerne bag de nye pædagogiske tanker, og
den såkaldte sfrie opdragelsef blev tilrringen opdragelset - og en slap hofdning blev
resultatet. Det blev inri at have et alslap-
pet forhold ti1 en masse ting. Bernadotte-
skolen og Kroggårdsskofen på Eyn, hvor Hen-
rik Sidenius reslderede, blev pædagogiske
Mekkaer, hvorfra avantgarden prædikede om den
elevcentrerede skoIe, hvor eleverne skulle
have mulighed for at udfolde sig og realisere
sig selv,
Jesper Jensen og hans to disciple udsendteI'Den 1il1e røde bog for skoleelevert - og
der var ingen ende på de lyksaligheder,der
ventede den komruende ungdom, når blot de fulg-
te de herrers anvisninger. Tiden var inde til
et totalt brud med autoriteterne, man skulle
ikke Iængere finde slg i noget, men kræve sin
ret. De voksne var durnme og uforstående og
havde i virkeligheden ingen forståel-se for,
hvad det hele dre.jede sig om.
Den stærkt kritiske og vurderende holdning
blev noget fundamentalt, autoriteterne fik
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et riddersvor
sig et skud for boven, oB der indsneg sig
efterhånden en indstilllng ti1 skolens opgave
- kraftlgt kofporteret al den pædagogiske a-
vanlgarde, at det nu ikke 1ængere var vigtigt
hvad og hvormeget eleverne 1ærte i skofen -det det drejede sig om, var at lære børnene
hvor de kunne søge oplysninger om de forskel-
lige tlng - og at de Iærte at formulere sig.
Det er på denne baggrund, at vi skal se den
skole1ov, som så dagens lys 1 1975 efter
lange og seje forhandfinger gennem flere år
- forhandfinger, som strakte sig over 3 under-
visningsministres regeringstid - lørst Knud
Heinesen, så Fitt Bjerregaard og sluttelig
Tove Nlelsen. Loven bfev helt klart en kom-
promislov, hvor de parter, der stemte for fo-
ven, alle skulle have noget for det.
0g det er situationen, som den ser ud I dag,
hvor vi i skolen arbejder under ell 1ov, som
ingen pofitiske partier går helhjertet ind
for, og hvor folkeskolen påberåber sig ar-
bejdsro - og ikke nye lovgivningsinitiativer.
Der er ingen tvivl om, at synet på undervls-
ning og opdragelse har ændret sig i de a1Ier
seneste år, og elter mln opfattel6e er bi11e-
der i daa vendr, såIedes at man atlei-er be-
gyndt at sætte færdommen j. højsædet, og en
stramning af disciplinen både i skole og hjem
er ved at vinde indpas igen.
Når jeg har gjort så meget ud af de senere
års udvikling indenfor pædagogikken - her
taget i bred betydning af både opdragelse og
undervisrlln8 - så hænger det sammen med, at
jeg gerne har viflet påyise, hvorfedes et mo-
derne og dynamisk samfund smiNter af på tidens
opdragelae og undervisning - og omvendt - tørjeg vel slge - idet de unge mennesker jo som
bekendt er dem, der senere er med tif at på-
vlrke i hvilken retning samfundet skal udyik-
1e sig,
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et riddersvor
Ikke underligt, al det er svært at være for-
ældre i dag - for hvordan opdrager vi vore
børn til et samfund, som vi ikke aner hvorle-
des ser ud om bare 10 år, Ingen kan vel sige
sig fri for at være påvirket af de strømning-
er, der findes i tiden - men kan vi være sik-
re på, at det er de rigtige al bygge på?
Hvor mange af os giver os rigtig tld ti1 sam-
men med vor ægtelælle at sætle os ned og vir-
kelig gennemdrøfte vore opdragelsesprincip-
per - på hvilke måder vi gerne vil hjæ1pe vo-
re børn i deres udvikling - og hvilke hotd-
ninger vi gerne vil forsyne dem med? Er vi
stærke nok til - og lllstrækkelig slkre på,
at vor egen opfattelse al tingene og vore
holdninger er de rigtige, så at vi bevidst
vi1 påvirke vore børn i den retnlng, som vi
mener er bedst - elfer er det rigtigst at 1a-
de de unge selv suge til slg af de mange ind-
tryk de lår - og selv tage stilling tiI, hvad
der er bedst for dem?
Efler min menlng må vi forældre tro så meget
på vor egen opfattefse af tlngene, at vi tør
glve vore holdninger videre til vore børll.
Hvik ikke vi selv tror tl1strækkeligt på vore
egne holdninger, hvordan kan vi så forvente
at andre skulle kunne. Det er godt at foregå
de unge med et godt eksempel - men det er ik-
ke tilstrækkeligt. Selv forbeholder jeg mig
retten ti1 at påvirke mine børn i den ret-
ning, som jeg mener er den rigtige - for der
er nok al andre mennesker, der også har travfl
med at påvirke dem. De lorældre, der undlader
at påvlrke deres børn, men helt overlader deL
tiI andre at medvirke til at danne deres hold-
ninger, svigter efter min mening deres ansvar
som lorældre.
Da jeg begyndle at fordybe mig i det emne,
som var blevet mig stukket ud - sLog det mig,
at jeg naturfigvis måtte finde nogle visdoms-
ord hos Baden Powell, og jeg begyndte at bla-

47



et riddersvor
de i hans Scouting for Boys, Hvor yar den
mand dog genial - han kunne jo bare det hele
- og ih, hvor har vi meget, som vi står i
gæ1d til ham for. Tænk hvis a1le børn fik mu-
lighed for at blive spejdere og l"ærte om BPrs
tanker, - og tænk hvis de fulgte hans råd og
id6er, - så så verden meget anderledes ud i
dag, Derfor er det også naturligt, når talen
er om hvilken ballast man vi1 give de unge,
at sige; Lad dem få lov til at blive spejdere,
lad dem lå lov til at b1lve en de1 af det ver-
densbroderskab, som blev startel af BP, og
som Iærer os at tage hensyn tif hinanden og
at gøre en indsats for at gøre verden bare
en IiI1e smule bedre end den var, da vi kom
r11.
Nu er spejderarbejdet af i dag ikke som da
Baden Powe11 levede, og det er heI1er ikke
som da du og jeg var spejdere, men det bygger
stadig på BPrs grundprincipper. Måske er ieg
nostaf8iker på det område, for ieg synes nu
nok, at det spejderarbejde, der bLev drevet
for år tilbage var nok så gedigent, og på
vlsse områder mener jeg, at man har bevægel
sig lovllg langt bort lra det egentlige' men
jeg erkender, at vilkårene er ændrede, og
konkurrencen fra anden side er blevet større'
Naturligvis skal børnene ikke i det daglige
spejderarbejde spekulere på Baden Powell, men
førerne - el1er lederne, som det nu hedder,
bør aldrig glemme intentionerne og alvoren
bag tegen. Som mangeårig aktlv apejder, trops-
fører og gllwellspejder - ti1 stadighed med-
Iem dlrekte under korpset følger jeg af og
til debatten i lørerbladet, og det kommer mi8
for, at de ting, der så ofle debatteres, er
lormen og sjældent indholdet. Mon det er for-
di alle er enige om formåI og lortolknin8 af
de grundlæggende 1d6er, eller er det lordi
man er mest optaget af de ydre ting og glem-
mer de egentlige værdier? Jeg skal ikke her
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et riddersvor
forsøge at give nogel svar, men blot mane til
eltertanke om disse ting.
I nlne overvejelser I forbindelse med dette
riddersvar fandt jeg også anlednin8 til at
Iæse i mine 3 skriftlige studler I gilwe]I-
træningen, og det var ærfig taft sjovt at 1æ-
se, hvad jeg havde skrevet for ca, 15 år. sl-
den - og det var interessant at repetere min
skriftllge diskussion med mln lukendterr Iæser.
En af de ting, der slog mig, var min besvarel-
se af hvorfedes kristendommen havde plads i
spejderarbejdet. Det skal siges her, at jeg
havde en '13-årig baggrund som KFUM-spejder,
da jeg blev tropsfører i DDS, og jeg var og
er Deget oevids! overfor oen xendsgerilig, at
del spejderarbejde som BP opbyggede he-tL klarL
var på kristendommens grund, og det gjorde et
dybt og positlvt indtryk på rnin gilweltlæser,
da jeg fortalte, at vi i den trop, som jeg
selv havde startet under DDS sluttede hvert
tropsmøde med at synge den ',spejderbønl, somjeg havde 1ært som dreng:

Kære Par i høje himmel
hør mil hjertes stille bøn,
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
lad mlg lærdes som din søn,
1ad mig leve dig tlI ære
hædre Danmark, far og mor,
andre fofk tlI nytte være,
lyde spejderlovens ord.

Jeg tror på, at de drenge, jeg dengang havde
i Snaphanerne, fik noget med, som de kunne
leve videre på - ikke bare en række spejder-
færdlgheder, men en llvsholdning, som de kun-
ne støtte sig ti1 senere hen i livet - også
på kristendommens grund.
Jeg skal derfor forsøge at runde min besvarel-
se af ned at konkludere, at hvis du vil give
dine børn en nyttlg ballast med på l1vets vej,
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et riddercvor
så vær bevidst overfor, at de får fært noget
i skolen, og lad dig ikke nøjes med, at de
har det rart og kommer hinanden ved. Eorsøn
ikke at påvirke dine børn i overensstemmelse
ned dine egne holdninger og ideafer, og 1ad
dem få 1ejl1ghed t11 al stilte bekendtskab
med Baden Powells geniafe tanker, som kan
sammenfattes i spe.jdernes motto:

NVÆF BEREDT ! A

MÅLBETTET PF I

Gildebrødre er jo formet af gamle spejdere,
og skal gilderne fortaat trives og bestå, må
lorudsætningen derfor være, at spejderbevæg-
elsen også fortsat består, hvilket igen kræ-
ver dygtige og inspirerende spejdertedere,
der kan gøre det attraktlvt at være spejder.
Gør vi nok l vore glfder for at støtte disse
spejderfedere i deres arbejde? Burde det ikke
være en sefvfø19e, at spejderlederne hentedestøtte i arbejdet hos gifdet?
I det hele Laeet , , .,
Tænk, om hver gruppe i vort gilde satte sig
som rnåf , at finde hver to emner til gifde-
brødre i 1983, Veo a! slagnere og give sjg
tilfreds med det bestående saver vi den gren
over, vi seLv sidder på.

Med g11dehllsen
G-PR, Fandersglldernes PR-mand ,
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tonker om Gildehollen
Det efterlølgende indlæg har J.K. fra Vejle
benyttet ved 5 minutters Sct. Ceorg:

Jeg har valgt at kalde mine 5 minutters Sct.
Georg for en iiGILDEHAL,,, idet jeg har gjort
mi8 nogle tanker on øjebI1kket, hvor heiold-
en byder os ind i cildehallen på Cildeneste-
rens bud, og man træder ind i hå11en, hvordet første man møder, er levende lys I 0i1de-
hallens sider, og man bydes velkommen al dæm-pet, smuk musik, Man finder en pIads, sætterslg, og ser op mod højsædet, hvor gifdemeste-
ren sidder, flankeret al sin kanster og sin
skatmester, man ser 2 levende 1ys, son harhvert sit symbol. Man ser en smuk blomster-
buket på bordet. Da er det, som om der skeret elfer andet i ens indre - og det er hver
eneste gang,
Når gildenesteren beder sin herold føre lanen
frer0, og vi hilser yort fIag, - når man for-
ventningsfuld fytter tl1 sln gildemesters
ta1e, er det som noget nyt hver eneste gang.
Ikke bare gildemesterens ta1e, men hele ritu-alet er nyt, selv on man kender det så godt
lra mange andre cildehaller,
Er der en optagel-se af en ny gildebro'r, tæn-
ker man uvilkårIigt på sin egen optagelse,
og sidder og mindes den i tankerne, Jeg tror
det er sandt, at skulle man blive spurgt,
hvad man husker fra sin konfirmation, vil1e
man uvilkårligt slge, at det var forvent-
ningerne om at komme hjem og pakke aIle de
gaver ud, som man jo var sikker på, man fik,
Sku11e man blive spurgt, hvad man erindrerfra sin optagelse som gildebro.r, vi11e man
være i stand ti1 at få mange ting frem i ens
erindringer, om det første besøg i en 0i1de-
ha1.
Når gitdemesteren senere siger, at vi nu viI
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tonker om Gildehollen
lukke GiIdehallen, og herolden igen fører fa-
nen frem, vi igen synger, og så forlader Gi1-
dehalfen, igen til en dæmpet musik, så går
man ud af hallen med en ny oplevelse, som man
kan arkivere sammen med de andre, der er sam-
1et.
så mødes vi i et andet lokale, til en stunds
kammeratlig samvær, hvor en gruppe har gjort
det så godt, den formåede.
Jeg har et par gange, eller flere, ikke de1-
taget i det efterfølgende samvær, ikke fordi
jeg ikke havde lyst, ikke fordi jeg ikke bry-
der mig om det - tværtimod - men lordi ieg
har føtt det rart at gå lige hjem efter Gilde-
hallen i egne tanker, måske for at være ene
med sine tanker om det, man lige har lyttet
ti1 gennem talen, gildemesteren har holdt.
Måske var det fordi .ieg havde nogle spekula-
tioner, som jeg helst vi11e være ene med,

For år tilbage havde jeg en kunde i NykøbinA,
som havde været gildebrorr i mange år. Han
fortalte mig engang, hvor talen kom på Sct.
Georgs Gildet, at han aliid forlod sine gilde-
brødre straks efter en oildehal , Han kunne
ikke, sagde han, gå lige fra en Cildehal, 08
ind ti1 en sildemad - en anaps - og en ø1. Så
lø1te han, at Gildehallen blev spole.et for
ham. Men, sagde han, til gildemøder, gilde-
ting, og hvad der elIers kan være, så hy8ger
jeg mig, også tige så længe som de andre. Til
slut kom bemærknlngen fra ham:fMen det er
sj.kkert mig, der er noget i veien med.rr

Har man været i den situation, at have §iddet
i højsædet, og set slne glldebrødre komme i
halten, at indtage sine pladser, så mener jeg
at kunne sige, at den forventning jeg sagde'
jeg havde ti1 en Cl1deha1, deler ieg med mange
gildebrødre.
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tonker om Gildehollen
Hvad jeg hermed ville Sive udtryk for, var
de mange skønne opleyelser ieg mener at have
haft 1 Gi1deha1ler.

Er du i OnUPPEN, der har et oåI
eller i den, der kun bærr en nål?
Er du i GnUPPEN, hvor man får noge! med hjem
e1ler i den, du husker dårligt med hvem?

Er du i GRUPPEN, der kommer i dit gj.1de,
e11er i den, der regner det for tidsspilde?
Er du i GFUPPEN, der er værd at gæste,
elLer i den, der kun forstår at feste?
Er du i GnUPPEN, men hven dil gilde kan regne
eIler i den, der har nok i sine egne?

Er du DEN i gruppen, der om aftenens enne ved
god besked,
e1ler er du den, der overhovedet lngenting
ved?
Er du DEN i gruppen, der ivrlgt hjæ1per en
ven i nøden,
eLler er du den, der helt har mistet 8Løden?
Er du DEN i gruppen, der prøver at være til
gIæde for andre,
eller er du den, der l1geglad gennem det hele
vandrer?



vcebnersvor
Vioeke Bargmann har j 0dder-A:rdet sivet detefterfølgende svar på spørgståIet oil, hvor-
dan vi bedst kan leye op ti1 optagelsesrltu-alets krav om, at rr1 gilderne er vi enige om,at hver enkelt af os må tage selvstændigstilling tif livets forskettige spørgsmål,
herunder også de politiske".
Det er knagne en ordentlig mundfuld, men nu
sætter jeg mig ti1 skrivemaskinen og skriverdet svar, der umiddelbart falder mig ind lør-
dag den 15. februar k1 1530, efter en kær ung
vens begravelse - en ven, der havde kray på,at vi hver især vedgik at have en mening, ogturde give den til kende,
Vi lever i en tid, hvor yi ikke kan åbne forfjernsynet, høre radio, l-æse avlsen - endog
Aarhus Stifttidendes lokale t.i1fæg - uden atbllve konfronteret med emner af politisk
karakter:
Nato/Warszawapagt-forhandlinger, om hvorvidt
verden skal udslettes af en østtlg eI1eryestlig atombombe, - den tredie verdens enor-
me sundheds- 9g iødevareproblemer, - under-
trykkelse i både øst og vest af anderledes
-end-magten tænkende, - religionskrige og
olieproblemer - for blot at nævne nogle.Indenrigspolitiske Iove og lovforslag, derorlnger I'-Lere tusinde arbe.idere ud i en mere
end to måneder lang konfliir, nedskæringer på
undervlsning og daginstitutioner, mange,
mange arbe.idsløse og ringere og ringere ser-yice, især for de nederste I samfundets hie-raki, og endelig lokalpolitisk den aktuelle
debat-orn odders gode sygehus, med en standard,
som såve1 personafe- som patientgruppen 100 %
ønsker bevaret,
Ud over disse problemer kunne jeg nævne 50-1OOandre, som vi i dagligdagen står overfor ipoI1tisk, religiøs etler familier0æsslg sam-
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vcpbnersvor

1 gilderne mener jeg, vl har stor mulighed
for at få prlkket huI på den skal , som mange
af disse spørgsmåI er indkapslet i for os,
enten om det er lordi vi ikke rigtig forstår
dem, elfer fordi vi ikke tør fremkomme med
vores mening om dem, - eller mener, at den
ikke rage. andre.
Vl har jo valgt at lade os optage i en be-
væge1se, hvis 1ov siger: at yi skal foreøge
at nå frem til en livsanskuelse, en personlig
sti111rlg til grundlaget for vor tilværelse,
- og senere -; at have respekt lor det, der
har værdi for andre, - at tage medansvar i
familie og samfund, - og - at virke lor in-
lernational forståe1se,
Så må vi ikke bare sætte os tifbage i stolen
og tænke: riNå, nu har nogen så skrevet disse
smukke ord, nu forholder jeg mig passiv, og
ser, hvordan de andre klarer at leve op til
dem .
Nej, mennesker er af væsen sociale og må være
i samspil med andre mennesker,
Derfor er det vigtigt, at yi som gildebrødre
er aktive og forstående lyttere, når nogen
giver deres mening om dette e11er hint ti1
kende. Vi skal støtte hinanden til at turde
satse og fremkomme med vore tanker om selv
de vanskeligste af livets spørgsnå1i så de
folk, vi snakker med, fø1er sig trygge og
lkke fø1er, at de er nogle håb1øse tomhjer-

Vi skal bruge de muligheder, der figger i
gruppemøderne, t11 al tage sprængfarliSe em-
ner op. Selv om det sku11e komme tiI ophedede
diskussioner, hvor meningsforskelfe står
stejlt overlor hinanden, skal vi huske ordene
om, a! rrjeg er uenig ned dig, men jeg viI
kæmpe lor din ret ti1 at have din meningr',
Sct. Georgs Gilderne er upolitiske!, får man
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ofte revet i næsen, hvis man vover at lukke
munden op om politiske spørgsmå1.
Ja, godt nok er gilderne uden politisk parti-
tilhørsforhold; men gilderne består af men-
nesker, der hver lsær SKAL tage et politisk
medansvar for vores sanfund gennem det repræ-
sentative demokrati, så engang imellem må den
enkelte nødvendigvis have sine holdninger
prøvet, for det kunne jo være, man enten fiket medhold, der kunne udmøntes i en fornuftig
aktiy handl1ng, elfer et nodspll, der kunnefå een tl] at revider-e sin firkantede mening
om livets lorhold, og derigennem komme videre.
Der er plads til folk både lra VS og Frem-
skrldtspartiet i Sct. ceorgs Gildet, og deter netop noget af det, jeg har valgt bevægef-
sen for. Her er et voksenforum, hvor vi re-
spekterer hlnandens menneskelige værdler,
trods uenigheder.
Men uden tryghed går den ikke. Man kan yan-
skeligt få afprøvet sine egne holdninger ti1
tingene, hvis ingen gider høre på dem, - elLer
latterliggør dem. Derfor til den enkelte:
Vær en aktiv lytter og vov selv at fremsætte
din menin8 på gildemøder, tif gruppemøder,
og hvor du el]ers har mulighed for det. Her-
i8ennem vil du måske udvikle dig til et'mere
velorienteret menneake, få større ressourcer,
blive ei gladere menneske, og få lettere ved
at tage det medansvar, der i gildeloven kræ-
ves, al du prøver at leve op tiI, og som duI væbner1øftet bekræfter.
Det var en meget filosolisk side af mit svar
- altså ønsket om åbenhed og tryghed som fun-
dament for den enkeltes stillingtagen i rela-
tion tif os som glfdemedlemmer,
Som gl1de har vi mulighed for at trække folk
ind, der har specialviden inden for forskel-
lige områder, ti1 gildemøder og gildehaller,
og i den lorholdsvis korte tid, jeg har været
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med i glldet, har jeg I hvert fald oplevettre foredragsholdere, eller hvad man nu vl1
kalde dem, der har sat nogen ting i gang hos
mig.
1. Bernhard Baunsgaard, som yi oplevede sam-

men med Y's Men's Cfub. Man glemmer ikke
helt hans ord on den enkeltes retsstilling
i Danmark.

2. Erik Pelterson, der forialte os om, hvad
der sker bag kulisserne omkring byforny-
else og sanering, noget, der dagligt møder
os 1 1111e rige Danmark,

3. og nu for nylig Hans Astrups gode alten
om landsbyfæ11esskab og udnyttelsen af a1-
ternativ energi.

Ti1 gildeledelse og kommende ledelser: ,'Jeg
vil gerne, at I bliver ved med at bruge de
muligheder på disse områder. Tag så ofte, sommuligt, sådanne kapaciteter ind i vores kreds.
Det er godt også i denne form, at bl1ve be-
kræftet e11er provokeretrr .

Afslutning: Måske er mit svar en lil1e dråbe
i mangfoldighedens hav; men det har været
med til at åbne MINE øjne for gildeloven, der
gennem lang tid har optaget mine tanker og
foruroliget oig med sine store ord, Dens ind-
hold er slet ikke så iosset endda, og ideen
med at lade væbneraspiranter rase udrr overfor hinanden var god.
JEG fik PEnSoNLICT en baLlast af samlalen med
de øvrige svende, en sarntale, jeg havde brug
for netop på det tidspunkt, hvor jeg ikke
kunne gøre milr stillin8 tiI denne væbnerop-
tagelse klar,
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18. cilde i København har haft væbnerhal,
hvor b1.a. lølgende svar blev Sivet:

RESPEKT - man kan have respek! for noget, man
kan være respektabel , man kan være respekt-
indgydende el1er ens respektabilitet kan nå-
ske diskuterea.
Hvordan vif du ud1ægge glldelovens ordirrat have respekt for det, som har værdi for
andrerr?

ordet respekt betyder agtelse, ærbødighed el-
fer ærefrygt, men der er jo også det modsatte
ord despekt, som betyder loragt eller ringe-
agt, Men man må ikke glemme, at respekt ikke
betyder ubetinget accept.
Her i landet, som forhåbentlig også i andre
lande, er der givet visse retnin8sliuier for,
hvad man kan tillade sig offentligt, og hvad
man udadtil bliver nødt til at respektere,
sefv om man indadtll lkke altid mener ube-
tinget at kunne acceptere dette. 0rdsprogetI'ta1e er sø1v, men tavshed er guld8 kan tit
komme 6n til gode.
Ifø1ge straffeloven kan man straffes med bøde,
hæfte e11er fængael, hvls man otlentligt for-
håner en fremmed nation, en freumed stat,
deres llag elfer for den sags skyld et andet
anerkendt nationalmærke.
Det er også strafbart offentligt med vilje i
større forsamlinger at lremsætte udtalelser,
så grupper af personer trues, lorhånes elIer
nedværdiges på grund af deres hudfarve, nati-
onale e11er etniske oprindelse el1er tro,
Det er endvidere også sirafbarl at krænke en
andens ære ved fornærnelige ord elfer hand-
linger eller udbrede aig om forhold, der ned-
sætter den fornærmede i andre menneskers ag-
te1se.
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Når jeg før nævnte et fremmed lands flag, må
vl jo endelig ikke glemme vort eget Danne-
brog. Intet flag er vef i vore øjne så smukt
som delte, og lsær veI når det vajer mod en
b1å hlmmel , Her 1 Cildegården er det jo en
naturfig ling lor os, at vi rejser os og vi-
ser vort fla€ respekt.
Kan vi respektere det, der for nylig skete i
Fælledparken den 1. maj mod Fremskridtspar-
tiets formand Mogens Cfistrup? Nej, det menerjeg i hvert fald 1kke, for her i Danmark har
vl da heldigvis forsanfingsfrihed og også
ytringsfrihed, og selv om man måske ikke har
de sanme politiske interesser som Mogens G1i-
strup, må man respektere hans tilstedevære1se.
Bespekterer vi a1le de mange fremmedarbejdere,
der i de senere år er kommet tiI fandet, el-
ler accepteret vi bare deres tilstedeværefse,
Mener mange ikke, at de j overllod nvder godt
al vort sociale system, og det endda nu, hvor
vi selv har stor arbejdsløshed - og navnlig
mange unge er uden arbejde. De unge menne-
sker har ikke haft mullghed for at komme i
fagforening, så de nyder jo ikke godt al vort
sociale system,
Er vl lkke nogen gange lidt for hurtlge ti1
at dømme både fremmedarbejdere og unge men-
nesker, og er vl ikke t11bøjelige til at skæ-
re affe over 6n kan? Vi kender jo ikke det
enkelte menneske, men de kan jo have nogfe
lndre værdier, som vi kunne 1ære at kende og
derigennem også komoe til at respektere dem
§om noget bedre.(an man have respekt for et menneske, der
ikke tå1er kritik og kun tror, at vedkornmen-
des egne handlinger og meninger er de rigtige?
Det er der sikkert mange al os, der ikke kan,
lor hvordan kan man - uden også et lytte ti1
andres meninger - HAVE RESPEI(T FoR DET, DER
HAR VÆRD] FCR ANDRE.

Ki rsten Egeberg
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