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redokløren hor ordet
redaktør af ,MPUIS høret
jeg !i1 de heldise, der hver
nåned modlager et eksenplår af
a1le de manse sildeblade, der
reqelressigt indsendes fra en
stor deL af landets gilder.
Jeg følex sig heldig, fordi
det for det først og flemest
giver hig mulighed fo! at
følge med i, hvad der sker
rundt on i gilderne. 09 det er
naturligvis altid spændenate at
1æse oh, hvad andre har af 90de ideer. Men en anden grund
til min følelse af held er
den, at jeq lit og orte s!øaer
på navne, som jes genkender
fra tidligere samvær. Det kan
jes var sanmen
fred på rRÆF, elter en fra nin
pårtnergtuppe på grundkursus.
Det kan være navnet På hende,
som jeq sad 09 tarte med på
landsgildetinget, eller navnet
på ham, der sagde en he1 masse på et afsrutningsstævne på
vinssted. ?å den måde senoplever jeq et samvær fred mennesker, som jeg har truffet det
ene eller det andet s!ed, og
som gennem santalen eller ved
deres indLæq i et qildeblad
giver mig nye ideer og inspi
ration lil nit eget gildear-

Men for at kunne det. må vi

vi optåqer ei nyl hedlem i
vor kreds, siger giLdemesteren
blandl andet, at der rundt omkring i tandet - og i udlandet
med findes qilder med 9i1debrødre, der lever efter de
samne grundsætninqer og idea1er, som vi, Jeg har ofte selv
på det sted i qildemestertalen
indføjet en opfordring ti1 at
besege dlsse andre gi1der for
derigennem a! få den inspira_
tion, som kan give skubbe! ti1
a! komre videre. Gildeloven
taler om at have respekt for
det, som har værdi for andte-

ol

Som

Når

naturligvis først vide, hvad
det er, der har værdi for
atem. Jeg tlor På, åt månge
konflil<ter kunne have varet
urilgået, hvis den ene part
havde vidst, hvaal der håvde
værdi for den anden. Og fo! at
få kendskab til detle nå vi
først og fremest late hinan- under indlrykke!
er på vej ind i et
nyt år - skal redigere atette
numer af rMPUr,s, vi1 jeg benylte lejligheden til åt opfordre a1le til at søge ude!
for sit eget gilde i det nye
år. skal du på forretninqsrejse el1er af anden gtund vare
hjemhefla, så kontakt de! 10kaLe qi1de, hvor du skal bo,
De! kqn.e jo være et arranqehent, son du kunne deltage i.
E11er hvad ned - alene el1er
samen med din gruppe - åt besøqe en giuppe i et andet
gilde eLLer at deltage i et
gildenøde elle! en gilatehå1.
Der e! muLigheder nok, oq jes
er overbvist om, at du vi1 få
udbytte af besøqet.
Med dette vil jeg ønske et
rigtig godt nytår med nanqe
besøg fra 9ilde til gilde.

ps.: Prøv forresten al sPørge
din 1ol<aLe 9ildebladsredaLtør
om hun/han husker at indsende
de omtalte I €ksenplarer af
blaalet ti1 iandsgildekonioret
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GENERÅIIORSAMI,INGERNES GYI,DNE

I dagbladet vestkysten kunne
nan for et års tid siden Læse
nedenetående artiLke!, soh jeq
finder meget relevant nu, hvoi
vi står overfor årets 9i1deI ålenes løb Iar jeq som referent 09 på anden vis overværet
nasten ntallige mere eller
navnlig mindre vellykl<et ledede generalforsaml inqer. r liqe
så nanqe år har jeg ledt forgæves i foleninsshåndbøser
o. 1. efter uigennemskydelige
grunalregler for qeneralf orsamringers Ieaelse m.v. Derror
disse betraqtninqer:

ingens væsent1igste person er dirigente..
Det er da også denne, der laber de fleste qeneralfolsamlinger på qulvet! Man bør altial husker at dirigenten vælges som generålforsamlingens
talsMnd - ikie nødvendiqvis
bestyrelsens hånd1ånger! Det
udelukker ikke det naturlige
i, åt bestyielseo nøde! med
forslag !i1 en dirigent, som
man - forhåbentlig da - ha!
titlid
ti1 vedr. fornøden!
kendskab til foreningens love.
Genera 1f or sanl

Intet andet sted gæ1der de
gyldne ord om "de fornødne
kvalifikationer", son når det
drejer 6ig om dirigentva!9.
De fornødne kvalifikationer
ka! ikke definexes uiqendrive1i9t, men for dirigentens vedkomende kan man sige, at
han/nun skal være i besiddelse
af l<vikhed, smidigheil og rynDirigentvalget ledes af for-

manden. Er dex mere end et
Iorslaq, stemes om den sidst
foreslåede førstr og hve! de1
tager har naturlisvis kun een
stemne ved dette vålg.
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Diriqenten har efter valget
fire inalledende pli9ter, hvoraf den første er mere tladi_
tionelt end saqligt motiveret:
Der takkes for valget - qemeralforsamlingens lovli9e indvarsling konstateres (hvis alen
er lovliqt inalvarsletr ) - qebeslutnelalforsaolingens
ninqsdyqliqhed konstateles, oq
endelig oplases ilagsordenen a1t naturlisvis i nøje ovelensstemelse med vedtægterne,
som en dirigent a1lial har.
Desværre ualtxykker de fleste
dirigenter ønsl<e om en stilfærdi9 generalfo!sanl inq, aler
må gøre diriqenten hvervet let
- hvorfor alog ikke ønske en
livIig generaltorsamring, der
stilter kråv til aliriqenlen hvad skal nan ellers med en
Kan nan væ1qe en anden dirigent, hvis der opstår uenighed
on diligenrens leatelse af 9e
neralforsamlingen? Naturligvis, ooend det er klogt at
tænke sig godt om, før det
skerl Det principielLe er, at
den forsamlinq, der har naqt
ti1 åt vælqe diriqenten, også
håi magt til at udslifte den-

I praksis sker det ved at forlanqe ordet ti1 "forretningsordenen", og når det sker,
skal den pågældende have ordet
straks, om der så er indtegnet
ordet "fortehinssolden" kiæ
ver kort og klar formulerinq i dette tilfalde f.eks.: cenexaLforsamtingen kan ikke være
tjent meal N.N- som dirigent.
,Ies foreslår, a! vi i stedet
væ1ger .... - som dirigent.
Bortset fra, at det nok viL
blive betragter som majestæts
fornærme1se, er der kun eel at
gøre for den va1gte diiiqent:
at sætte forslaset tiL afsten
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ninq uden noqen debat herom.
Er de! flest stemer fot det
nye rorslagr er den Pågældende
våroi - i modsat få1d er diri-

hvilket
9en;en ' genvå19t',
å1tså vrl siqe, at der skål
steMes både fox og imod det
stillede nåvnef orslag.
soo sagt: Gør det kun i yderste nødsfalal, nen det er væsentlig! for alle Parter at
gøie sig klalt. at nuligheden

Såfiem! ved!ægterie forlanger
skriftlige forslag, skål der
uallevexes stemmesedler til a1le stemeberettigede med klar
oq tydelig narkering af, a!
her qalatet de! foslag. Bliver
der lun foreslået nøjastig det
antal pefsoner. de! skål væ1ges lil bestyrelsen, kan man
stryqe selve åfstemningen, men
de skrlftlige lorslag vil i
reqlen betYde, at der toreslås
adakilliqr frere - ofte så
månoe, at det nåsten er forvrrienoe, men de! er vilkårene, når der kiæves skriftlige
En dødssynd er det, såfremt
dirigenien tillader, at et
forslåg lrakkes !i1bage. Hvet
ian trække et forslaq tilbage,
nåx det er slillet skriftligt?
Det er udelukket - eilers kun
ne det udrerket tænke6, at en
eller anden ud fra hel! andre
moliver trækker forsraget ti Ibåqe - uden selv at hawe stlL
1et detl oq hven har så frimodiqhed til at sise: De! kan alu
tkie, for de! er miq, der ha,
roreslået den pågærdende, og
det kan man jo ihke bevise!
rngen kan trække
ÅItså:
skriftliqe navneforsla,l tilbaqe, nen de enkelte foreslåede
har naturllqvls ret t11 åt
henstille til forsamlinqen om
ai steme På andre, så man

I tilfælde af. a! de! til formndsvalq ikke nævnes andre
navne end aler siddenale fornand, kan det være natutligt.
al denne alligevel ønsker en
resulær skriftlig åfsteining,
alå det ikke kan udelukkes, at
en alel slefrmer blankt - i en
lidt negativ protest, ater al_
ligevel kan være en st!ønPi1'
s!å! der in!e! i vedtægtetne
on skriftlige forsIag, vil de!
i pråksas være mundtlige Eorslaq, men det e, riheligt at
imødekome evt. nundtlige ønsker os skriftlige forslaq,
selv oh det er diligentens af_
qørelse, der ta11er. Foreslå6
flere personer, erd der skal
væ1qes, bø! afstenningen attid
husk. at der stemes samlet
ved bestyrelsesvalg.
Og

Er der lre Personer På ea19,
ikke enkeltvis meat
mindre aler ei tale om valg i
qeografiske omåder. Ellers
lndkalder man forslaq, oq
prlnclpleLt *an "qenvalq" ikke
væIqes. Man både foreslår oq
vælser en person - ikke en bef.eks. fen personer t11 cre poster, gøles der
opnærlson på, åt der højst n3
skrlves tre navne På stemesedlen - fra nul ti1 tte navne
vi1 vare den korrekte instruktion fra dirigentens side.
De! er derimod altid urineligt
at forla.qer at der skal skriDels fordi mar
kan være i den situåtion, at
man kun kender en e11er to af
ale foteslåede og ikke ønsLer
at steme på personer, man ik_
ke kender - oq dels På grund
af det endnu mere pinagtige,
at man kender ål1e fen Perso
ner så godt, at mån med sig
selv ved, at tan høist vi1
stemme på en eller tor Det er
ForesLås der
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altså del negative ved at være
for godt Lend!, og det er der
ingen grund tit at se vak fra,
forati general forsanlinger i så
høj grad er en de1 af da91i9_
Er det i vedtægterne angivet,
at der stemes efter en bestemt netoale, følges denne naturlisvis, fordi en af dirigentens forneGte pligter er
at sikre, at vedtægtelle respekteres. Derfor e, ate! altid
klogt at udforme en forenings
vedtægter så tilpas smidigt,
at ale ikke blller en spændetrøje, men en hensigts@ssig
Vedr. ænalringsforslaq kan der
naturliqvis altid fremsættes
sådanne til
ethvert forslå9.
afslmning herofr er ofte en
prøve på godt dirisentskab eIler mngel på same. Den gyldne regel er, at der stemes om
ænatringsforslaget først - der
gives ingen unattagelse ! ueo
hvad så, hvis der er flere ænSå er der en anden gylden regel: De! stemes atid først om
det videstgående ændringsforsla9. vedtåges det, borlfalder
ae øwise. Dirigenten motiverer, hvorfor han/hun finder
netop del forslag mest viattqåSåfremt et vedtaget ændrilgsforslag kun ofrfatter en alelalje i hovedforslaqe!, stemmes
der om dette bagefter. vealtages hovealforslage!/ er det i
så fald med indholdet af den
detalje, der er vedtaset som

Der findes tre 09 kun tre for-

skellige f lertalsf ormet:
Det er: relativt fLertal simpel! f1e!!al - kvalificeret
flertal - Relativt flertå1 be1

U

nvtres ved bestyreLsesvaLg/
sim.e1! flertal ved f ormndsvaiq oq kvalificeret flerrar
ved vedtægtsforslag o.1.

Retativt flertal er f.el<s.
42-34-24 slemer. Den ned 42
6!mhe! har relativ! eller
forholdsvist f1est, men ikke
sinpell flertal, for det er
altid over halvdelen.
Derfor er dei rimeLigt ved
fornandsvalg a! forLanqe s in_
pelt f1erta1. Får tre kandida'.et 42-34-24 stemer, stemmes
der om melrem de to ned højst
slemetal, og den, der får
over halvdelen, er vå1gt
Hvad så, hvis der er 47 og 43
samt 5 blanke stemesealler?
Der Dormale vil være, at diriqenten dekreterer nY afs ten
;inq med oplysning om, at hun
slemesedler med et af de to
foreståed. navne meatreqnes men det skal 6iges seget lyate
1i9t, os den/ der så får over
halvdeleD af de afgivne steh
mesedler med et åf de to nåvxvalificeret flerlal er allid
en brøk over halvdelen - ofte
2/3 elLet 3/4. De! er ålmindeliot ved vedt4 tsændrinqer at
fo;lanee 2/l aller i/4 fIe!ta1. Men atet kan nåturligvis
også være andre brøker over
Regnsl<abets godkendelse:

ger spølger man aldrig føtst
om/ hvem der slemmer imod. Der
spørges selvfø19e1ig føret:
Hvem kan godkende regrskabet sEemne, inodl
AIt for mange kasåerere har
aldriq fået deres regnskaber
godkendl, fordi drrigenten kun
har spurgt, hven der vår lmod
det, og hvis der inqen vår, et
det blevet qodkendt med denne
negåt1ve notivering. Det er da
år i åndet end tllfredsEtillen
de, 09 tDn ale færreste kasse-
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rele tager nod til sig o9 for!ånger, at der også bliver
spurgt omr hvem der qodkender
Genererle bemæ!kninge!:

ønske6 der striftlig åfsteh_
ning, debatterer mn ikke rireligheden af den pågaldendes
ønske. Det er ved iångeo en
miadre generålforsanling såEnd i sig .elv nodigt ovelhovedet at pipper at mån ønsl<e!
skrif !li9 af sremning. Begynder
di!iqenlen åt
Laurits, vil du da villelig
håve skriftliq afsteming - vi
har jo Deget. på prog!åmmet de! 5ku11e ogsA geine være tid

til e! spil kort! Enhve! kan
leqne atmosf.ren ud i sA fald
- og det i øvrigt udErkde
koltspil fAr fran nok tid til
aLligevel, 09 el1ers kåD nan
gøle det en anden aften!
Hvitke naqthidler har en diri-

Itanlhun kan flatage en taler
oldet, hvis denne optræder
u6øhmeli9t. 09 det er diligente^, der afgøri on der er tale
on usømelighed - nøjagtigt
soh i folketinset, hvor formanden virker som dirigent.
Diligenten kan også dekletere
tal€tidsbegransnins PÅ 2, 3
eller 5 ninutter, oq hod afslutninge. af en debat kan
"lorte bdarLninge!" gø!€s til
en betingerse. Endelig kan ditigenten forlanqe behåna1ingen af et pu.kt afsluttet ned
nindre der f.€msættes nye syn
spunkter - det sa!ren k6n enhver gøre ved at bede os ordet
til "forretninssordenen", men
i så fald 6lal der stemmes helom ned mlndre, dilisenten
ihødekomer ønsket oh afslul-

I øvrigt kån dirigente. også
suspendere generalf o!såm1in9en
- .wt i ti minurter Eller et

kvarler - det kan sårend ofte
være en nyttig afsvalinq fo!
en ophedet rorsa(Iing oq eD
lidt nelvøs bestyrelse, de!
godt vil have lej1ighed rir åt
stihke hovederne samen.
vedtagelse åf forslag:
En forDdsatning for, at et
forslag ka. veittages, er, a!
det er opført på atågsoldenen.
Et lorslag er såIedes ikke
vedtaget blot foldi, det e!
indeholdt i fo!@ndens beret_
ninq. Denne beretoing godkende! nan plincipiert ikke, een
tå9er til efterretning uden
åfstemninq. særskilte forslag
lormandsbe!etninsen
Eåve1 i
sos pa ånden vis lkål for at
kunne vedtåqes vare opført på
Punktet erentuelt:

aer kan ål! siges oq intet
vedtages - absolut intetl 'Ti1
gengald- e! de! itrgen sræ.se!
for, hvad der kan henstilles
under dette Punkt til bestY_
!elsens og andres velvil1i9e
Og husk 5å, aE e! geDerålfo!sanlirg ikke alene er en Io!enings højeste myndighed. Den
er oqså en væsentlIg begivenhed, aler bø! gennenføres på en
måde, soan skaber resPekt om
foreningen. Det opnår tun ikke
ved at v.re sEiv og Peddtisk
eller ved at pjåtte siq igenMed dei opnås f.ek.. ved, at
mn i fallesskab hplde! sig
ror øje, hvad de! bø! var€ en
9y1de. regel i ar foreninqsle-

skal tage sine opgaver aIvorligt uden at tå9e sig selv

Man

cennehrø!es genera!f orsån1inqer r høJele grad efter dette
prlncrp, v111e deres ry blive
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tilbud eller holdning?
bedre, tirslutnrrgen srørre oq
rorløbeC lrvlioere- D.ts kån

bt,a. fremes
,." ..r"åa, "t 09 nyndlg
ger en kvik, smidig

TITBUD

EIIIR

HOI,DNING ?

I "BrældpunLtr, aler ualgives af
skriver Ilars Mortensen:
Foileden læste jeg en avisartikel on unge. Heri blev moalstillet to begreber, der klnne
beskrive de frivillige børneos ungdomsorganisatiorer, nes1ig ti Lbuds-organisationer e1ler holdnings-o!ganisarioner.
det er e! udtrvk.
der ramer p1"t, n;. ,.n .iui
beskrive udviilinqstendenserne
i det fr1valli9e børne- og
KFUX- oq XiUM spejderner

og udført under voksen konttol? Giver vi børnene udfoidrinser, mulighed for selv at
ptøeet indflydelse på egne
forhold og medansvar for fælJeg e, bange for, at vi er ved
at ualvikle os til al være !i1buds-olganisationer - at det
at v,tRE spejder ikke har nenins, hen at nan cAR Tr! spejder og forbluger de tilbud,
son spejdersruppen 9iver.
På den måde liqqer vi i forlængelse af, ja er at saMenlisne ned 6ko1en, fritidshjemnet og andre fritidstilbud
uden idemæssis baggrund. Lad
os, inden det er for sent, 9å
igans ned åt udvihle vores
ide, vores holdninq, så vore
spejderkorps e! organisationer, hvo! der er muliqheder
for i fæ1lesslab med andre at
udvikle og afprøve siq selv
gennes fredindfLydelse 09 (e

dr9domsarbejde, herunder vore
esne 6pejderkorps.

Der er inqen rvivl om. åt vi
se1v - isæ! veal mere høitideliqe leiliqhede! - ,""å., at
vi er hoLilninqs-organisationer, d.v.s. åt vi blqger på en
ide, hvor v1 udover at foltvnde evanqellet øne*er at uevi*le børn til akrive og selvstændige inalivider ned en demokråtisk grundholdnlnq. Oq
det vi1 vi gøle ved 1 er Eæl
Iesskab at lade børnene få medindflydelse 09 medansvår foi
de aktiviteter, som vi aiMen gøi vi det ieelt? Er vi
ikke snarere brevet ti1 ritbudsorganisationerr der serverer færdige tilbud for børnene, tilbud udformet af voksne

o

INDHOIDSTORTECNE],SE

Je9 er flere qanqe blevet
spurqt, om alet var muligt at
udarbejde en indholdsfoitesnelse for IMPULS, såredes at
det bliver .ehmere at finde en
besteml artiLkel frem,
Midtersiderne i dette numer
er et forsøq på at lave en sådan indholdsfortegnelse. Jeg
har ned vilje undladt at nun
merere disse sider, idet de er
beieg^et til ar tage ud åf IM
PULS 09 sætte ind forrest i
det ringbind, hvori du opbeva
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5 min Sct, Georg
Når gildemestre samles - !i1
s!ævner, ril kurser eller andte steder - høres ofle
spørssnålet: Hvor skal jeg få
idee! til mine gildmestertaDet efterfø1gende indræg, 5
ninulters sct.Georq afholdt i
l. rrederik6havn, vi6er, a! vi
b1.a. i vor store saogskat har
- uud!ømeliq! hav
et folk oq som et kristent
samfund er der en !ække ting,
der binder os samen. Taq for
etsenpel sangen. vi har fæLles
sanqe for vort fædre1and, og
vi hår falles sange for vor
reliqion, nemlis vore salmer.
såve1 fædrelandssange som sal
mer er der åltial en eller anden, son lan huske udenad, men
for de fleste af os er alet oftes! kun nogle 1in:ier, vi kan
Som

l(idlertid er der en sa1me, vi
alle kenaler i sin helhedr 09
jeg kan ikke mindes et lejrbå1
i nin tid son spejater, uaten vi
slultede af med 'A1tid flejdig
når alu qår". Denne salme af
chr.Richardr ha! åf en eller
anden grund fæstnet sig sådan
i vort sind, at alle kan huske
alen fra ord til anden. ud over
vort "lader
get of!e, at nan lyer ti1 denne saLme, hvis man uforbetedt
skal holde en lilLe andagt el1er lignende. a! den er værdsat så høj!, (å der være en
logisk forklaring på.
Det kan skyldes, at den i sin
udfor(ning og tekst for nange
ar os virker som et spejlbil_
lede af livet - af livets mnge aspeLter oq inqredienser.
Her bliver givet udtryk for en
væremåde oq en velledning. En
opmuntrlnq lørst og tremest,
men også en fortrøstning om
lroen på det quddomeliqe i en
usiLl<er nutid og en ikke minat-

re usikker flemtid, ofr bsuæbelser,
der sand-nligvis
først vil kunne tilendebringes
ved vor bortgang, m frygten
for det mørke
det onde
(draqen i os os om os), nen
også oh lyset i ethvelt menneske, m bønnens hjæ1p 09 nu1igheder, der kan lrigøre os
fra angstens kolde qreb, 9!
standhafti9t at faslholde kampen for det gode hed atle midler, og den fortæ11er os sluttelig - at bliver denne kamp
vil vi kunne opalaqe, at livet kan være let - 09
døden ej he1ler sværr os er
del ikke netop hvåd Sct.ceorg
prøver at 1æ!e os ved sit eksempel på ridderlighed.
Skyldes denne sangs populåritel ikke dette, åt vi nikke!
genl<endende til os selv os vor
ofrverden i disse 1inier... de!
er tankevækkende og velegne!
for den enkettes
fætden her i livet. Mørket e!
ater nu engang, nen tand atit
livs lys i dag oq 1ad analre få
glæde af det, lad det skinne
for og varne dit nealmenneske.
spros. råce, arbejde og bopæl,
fordomme, opdragelse og meget
nere adskiller os, men ile samme vanskelighede,. sorqer og
glaater går igen ho6 os alle dem er vi fæ11es on. !or@ningen: vær frejdiq
er nøsleordet - ei en ramende overskrift,
men at væie frejdis er
mange ting, der kan defineres
og opfattes forskelLigt, Det
l<ån være at vare uforknyt,
ti1 lidsfuld. f ortrøstningsf uld
oq fuld af !åbr og det kar væ!e åt være optimistisl< og fri.
Men i denne salme kå. det ikkc
fortolkes som værende nonchalånt,
respektløs, bramfri
o.1., snarere at være frisk
uden at være overnodiq, ærlig
uden at være åbenmundet.
vi genkender her alle ale egenskaber, som en ægte gildeblor
bør stå for. At nøde livet
frejdigt - at være beredt tiL
at tage livets pligter og at
håbe på at få styrken til åt
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of en gildemestertole
stå det hele igennem som en
ægte Sct,Georgs-ridder.

Jeg vil srutte hed ar citere
nt sl<tidt fren mod ryiken går
du, når du son dreng skaffer
diq sundhed og kræfter, så ar
du kan blive en nyrrig borge!
oq græde diq ved Livetr når du
bliver voksen. El srualium af
naturen viI vise dis, h!or1edes Gud hår fyldt verden med
smukke tihg som du kån gLede
diq over. vær tilfreds med
hvad de, falder i din Lod, og
9ør dit bedste. se kun de lyse
sider i tilvære16en- Men den
sande vej ti! lykken er at gøre åndle lykkelige. Prøv på at
overlade verden en 1i1le smule
bedre ti1 atine efterkomere
end de! du nodtoq, og når du
enqang skal dø, kan du dø lykkelis i den føtelse, åt du i
hvert fala ikke har spildt din
tid, men har gjort di! bedste,
"vær beredt" på den måde til
at leve o9 dø Lykkeliqt, hold
åltid dit spejderLøfte, selv
efte! at du er blevet voksen.
Guat hjælpe dig derned.
lr dette løfte
ikke indeholdt
i 6almen ,alrid frejdig,' som
jeg nu vir beale jer synqe.

Arresø di6triktsgitde afholdt
i august måned f!iluftssi Ldehal, hvor gildmesteren i sin
tale stillede spøi9småtet, om
ikke danskelne er ved at være
godt tratte af krisesanfundets
tunge alvor o9 dystre miner.
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XarnevaLler, festivater oq
græsrodsqrupper hår stor uorganiseret tilstutninq, der bøt
få uaditionelt t kende sys
tembevarere til
at rænke sig
vi trænger til "et festligr
samfund", og hunterhed er en
bedre ove!Ievelsesteknil<, når
folks eksistens er lruet.
En gamme1 eskimoisk tåLenåde
lyder: "De qode ånder hjælper
ikke hængehovederne og de alt
for bekyhrede. De onde ånder
9å, udenom en boplads, hvor
foLk fester o9 er glade,,.
Det er oqså sagi af vore eqne
f orf ædie, når vansheliqhederne
hobede siq op. latteren, humoren og feslsindet er vigtige
psykoloqiske faktorer, der
frigør kræfter og giver mod
vil vi andre noqet, nytter det
ikke at vente, til san har
forbedret sig, man forandrer
sig, når nan er ned.
Det er ikke rart at !ænke på,
at verden slyres af vrede
rund; man er nødt ti1 at være
nunter, for at holde det ud.
Et festligt samfund handle! om
at få enheal i sin tilvære1se,
så der ikke bliver skarpe siel
meIlen arbejds- os fritidsliv.
En ånden vigtiq fal<tor er samspillet meLLem lrop os sjar.
I vor kultur skåL han ta, sig
samen oq endeliq ikke vise
føLe1ser. Raske spejalere græder ikke -. Nej, men en daq
får ale for hølt blodtrvk elLer
Det gamLe ord om, at man sLåL
yde, før man ian nyde, passer
måske slet ikke. - Først når
du nyder, kan du yde dit
bedste, da har du seLvtiLtial
oq mod til at gøre det rette.
Distriktsmesteren gav ril stut
udtryk fo.r a! der er blug for
igangsæltere, o9 at det Lan
tåge lang tid, før vi alLe er
en deL af "det festlige sam-

ide til en gildemestertole
UDGANGSPUNXT

IOR NN GII,DIMER

Den efterføl9ende historie
hørte jes for noqen tid siden
i radioen, Jeg synes selv, a!
den er så god, a! den kan danne udgangspunkt for gi Ldenestertaler 5 (inurters sct.Geor9 og neget andet. Me,

En

bonde boede

i

døm nu

bunden

af

en

da1, ongivet af høje blerqe.
En dag ser han, at det trækher
op tir uvejr, og han ved fra
tidligere, at under de forhotd
viL det gile stormflod- Floden
viL gå over sine bledder o9

skylle alt bort, oq mange dyr
og mennesker vit dlukne.
Bonden faldt på knæ og bad til
sin sud: "Kære Gud! Hjæ1p mig,
så jeq ikke drukner..
Gud hørte ham, og som tegn Lod
Han et særligt 1ys skinne over
alalen et kort ø)ebLik, før
uvejret atter tos til o9 for-

Stormfloden komer, rloden går
over sine bredder og vander
stiger op moal bondens hus.
vandet når dørrrinnet, men i
det same komer en nand roende folbi i en li1re båd. Han
stopper op 09 spør9er: iiskal
jeg ikke tage diq med, for elIers druLnei du ?", nen bonden
svarer: iiDr skal have tåk for
dit tilbudr men d€t er ikke
nødvendiqt for nig at tage
m€d, for jeg faldt på l<næ o9
bad til cud om hjælp, og Har
gav nig et tegn på, at Han
hørte mis, så jeg drukner ik"Del er da i orden',, siger
haoden 09 forsvinder i sin ro

Uvejret taqer til. vandet sriger mere og meler så bonden må
9å op på første sal i sit husr
og i det sme korner en anden
mand forbi i en notorbåd. "Du
(å vis! hellere kome med miq,

for e11ers alrukner du", råber
han, (en igen svarer bonden:
"Du skal have lak for dit tiLbud, nen det er ilcke nødvendigt for mig at tage med, for
jeg faldt på knæ os baat til
Gual om hjælp, og Han gav niq
e! leqn på, at Han havale hørt
mig, så jeq drukner ikke".
"Det er da godt", !åber manden
os forsvinder i sin motorbåd.
Vandet stiger stadig. Bonden
kravler op på husels lå9. Vandet stige! foltsal 09 når tll
sidst op over sl<orstenen - og
så l<omet bonden ti1 Einren,
nvor han stedes for cud. Han
siger til cud: "req kan ikke
lorstå dette ner. Jeg faldt på
knæ og bad lil dig on ikke åt
drukne. Du gav miq et tegn på,
a! du havde nørt mig, og så
druknede jeq arligevel. Hvad
forklålingen ?"
er
riNej,
hør nu her hin ven"r
sågde Gud. (Har jeg ikke sendt
to både for at redde dig, hvad
kan du follange nere ?"
Fra denne Iille histo,ie Lan
vi så gå over til den tid, vi
lever i, vi får nasser af tegn
på. at det ene e1ler det andet
viI ske. Forureninq vil ødelægge natu!en, Tobatsrygning
vil øde1ægqe vore lunqer. roi
meget fedt, for meget sal! ja i det hele taget for meset
nad - vil ødelæqge os se1v. 09
sådan kan vi bLive ved, Vi får
csser af legn på, a! hvis vi
ikke påsser på, vil vi udslet!e livet på jorden. uen vi er
ilhe tilfredse med de tegn vi
får. Vi vil have e.dnu tydeligeie tesn, før vi tror på dem.
og så

l<an

du jo selv så viale-
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5 min Sct. Georg
i Aobenroo
IIVE IIER OC NU
5 ninutters Sct.Georg ved
Johs. Schæferr 2. Aabenraa GiL-

AT

Nå! han btive! bedt om at holde 5 frinutters sct.Georg ved
en fødselsdassgi!deha1, så si_
ger du nåske til dig selv: så
venter man sikkett al: høre noqle tanker om fortiat og fremtid, og det nå du 6å gøre.

Eflerhånde! som tankerne arbejdede vldere i mrg, blev det
nok noqet .hderledes, end jeg
følst havate !ænkt niq, men
ideen med de 5 minulter er jo
den, at nan sl<al brinse sine
eqne tanker frem.

Fortiden - snakken om fortiden
naturligvis iike ube;;---i
lcendt ned i qilderne, oq den
er som i andre såmenhænge meget @rdifu1d. - specielt i et
jubilæunså! har nan kredset
meget on fortiden, oq det er
saqt mange kønne ord om den.
Uen vi, de! er lidt æ1dre i
qildet, skal passe på ned alen_
ne nosta1gi, son alet jo hedder

ror det første hai fortiaten
aet som soldatelhinder, nan
husker de qlade og lyse ting,
nen skyggerne qlemmes. - For
det andet er det io ikke sikkert. at det, hån staitede
med, osså er ånvendeligt i
dag. - Ior alet tredie kan det
let fo! nye gildebrødre kome
ri1 a! virke lial! virkelignedsfjerli - for ikke a! siqe
hvis man altid
irriterende
skal høre: såalan qjorde vi altid i gamle daqe.
Laat mig sige atet kort på den
måde: vi sLar vandre i fadrenes fodsoor, men der er inqen
der siqer; at vi skal så i deres gamle sutsko.
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Erentiden - Det vi1 væte naåt en orsanisation,
a lEf
som kalder sis en !91899!!9,
også er fraådreltet, o9 spørger sig selv: Hvordan komer
vi videre. At jes så synes, at
f remtlals-soekulatronerne for
ofte aå! Då, hvor manqe vr kan
brive; r ;Led;t I6-Iw!dåh vr
kan b1ive, det er så en anden
Nutiden - Når ieg ti1 indled_
ssde, a! mine 5 minutter
n.k blev lidt anatetledesr end
ieq følst havde tænkL mag, så
skvldes ater, at jeq ved at
-nq
!æike på rortiden oq flentiden
fik visse tanker.
Det er rrgtiqt, som jeg har
nævnt, at v1 dveler ved fortlden oq aL vi tænke, På flemtideo, ien *ån deL lkke let blive sådån, at det bliver På bekostninq af nutiden?
13.
Del er her i dag - den
seotembe! 1933 - du er qilatebro;. Din fortid kan du ikke
lave on. og no91e åf os vil
sikkerts siqe desværre, og drn
fremtid ved atu ikke noget ofr.
Da req forleden venlede På m1t
toq- ;å l(øbenhavns hovedbane
qård, grk leg rundE i banegårdshallen, Udentor en krosK
stod req os kiggede på de
kendle skøre skilte, sofr man
l<ån hænqe op. r kender aten
qeniet arsikkert: "stille
berder" oc llqnende Mrdc i
var der et skilt med
"tåtivet
helt andet indhold. Der
et

ir dao er den førsle da

ai din ti rværelse "
;t
!n sådan Pånindelse skulle
kunne tilskynde os til a! lænke på, hvad jeq har gjort i:999
- ikke i forqårs, og ilkeforhvad
a!
ies vil søre i morgen leve vote qildeidealer ud.

fro gildeblode
var dei i alåq, du og jeg sl<u1le have sagt låk ti1 een?
Vår det i dag, vi 6ku11e have
Iinse! til een, nen ikke havde
var det i då9, vi sku11e have
opført os anderledes overfo!
vore (edmennesker?

Når ilet er i alaq, det drejer
6iq om, og ikke forlid eller
fremtid, så finder man uat åf,
at det kan væle svært at lere
op ti1 gilateidealelne. - Jeg
kom i de! forbindelse til at
tænke på en sang, son jeg ofle
sanq i frin spejdertid, og som
jes altiil har været 91ad for.
- Det er vist egentliq en
er skrevet af
Erik M;rtil, os den lyder så-

Du kender det med hverilaaspllqt
på arbejdsplåals, i hjem oq
09 gtadig være nuntef.
så qør det dar Btiv ved at

Bed cud on hjærp og udfyld
minuttets tres sekundef.
Måtte vi som gildebrødre huske, at:
I daq er aten første da9 i re€ten af din tilvælelse.

De fleste åf os et så dert,
og ingen af os bliver helt
til det son Gud bestemte,
fordi vo. inalsåts, son tlods

er at være lys og sa1!,
vi a1t fot ofte glente.
vi er vor! ideal så nær
ved bårets aftenrøde skær,
når hjertets strenqe klinVi higer op, vi stræber fren
- nen nåf vi så e! komen
og vækl<euret ri.ger?
r,idt søndagsfron, lidt hveren saske, man ta'r af 09 på.
var det mon alet d! dxømte?
En hålvfyldl spand er halv_
og minder alt fo! meget on
det qale og forsømte.
Å1t, hvad vi har i livet
ålt hvad vi fik, som blev os
især det al Lerbedste,
det fik vi som et Lån fra
med påbud o( at deLe ud
til den, der er vor !æste.
dog

Der findes to slags egoiste! der der elkender det og så a1-

får ikke 1ov ti1 at væ19e,
hvordan man slal atø. Eller
hvolnår. Man kan kun beelulte,
hvordan nån vil 1eve. Nu.
Man

Vi er nødt til at indse, at
det at taqe ganle nor{er op
til nyvurdering ikke er alet
bryate ned ilen.

Hvilke store opga,er ville du
9å i 1ag real, hvis du vidsle,
ale! absolut ikke klnne mislykHår du 1et til latter, vi1
rynkelne sidde de rigtige steder, når du blive! qamel.
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fro gildeblode
AT KOMMI HINANDEN \,ED

at kome

!

hinanden

Udtrykket bliver brug! tidliqt
os silde i alle mlige samenhænge. Jeg tror ogeå, jeq vil
bruge det nu. Jeg vi1 forsøge
at bluse det i den positive
ånd, som det sikkert er skabt.
Mange time. af nin søndag er
sået neal å! være spejaler fo!

en dag samen med mine børnr
soh hygqede sig i selskab med
andre børn og med de a!ra!gementer, der var såt igang for
dem, - o9 jes leqede ned - .

vi kon hinaden ved! Vi var
fæltes on noqet, vi qik op i
det hed liv o9 lyst. lor børnene noqet umiddelbart, for
mig væItede minderne frem fra
en tid ned et stærkl samenhold, ned diskussioner i sene
nattetimer, knaldhårde heiks,
natløb o9 udmårvende turneringer moat "fjenden" fra chr.4.'s
trop. En tid hvor vi rettede
himanden af, hvor vi hjå1p hinanden, !år puberlelsproblenerne virkede uoversLueliqe,
hvor vi festede samen 09 sav_
nede, hvis een ikl<e kunne være
ned. xort sagt, det var min
patrulje, vi kom hinanden ved.
vi var en enhed, a1ting vat
lettere at llale, når vi vår
der blev leqet en
opdraqelse ind i os, tænkte vi
ikke på. Først senere er del
sået op for os, at "bademester
Povls€ns" tanker og ideei er
genia1e, med ftexibilitet 09
bærekraft, således at alle kån
finde en plads at være på i
Netop dene tolerance e! det,
so6 alle, der hår søqt optageLse i gilderner ha! fastnet
sig ved, og som gilderne værner om os fører videre, så det
er i overensstemnelse med vort
samfund oq dets etiL.
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Nå! man Laser Sct.Georq fra
april 19a3, hvor nange give!
udtryk fo! de.es tanker om
gi1det6. fremtid, så tror je9.
at vi her i distriktet kunne
nå et stykke vej, hvis vi "kon
hinanden ved", spejderne oq
vi skaL passe på, at grøfterne
ikke bliver bredere. for spejdelne kån nol< klare sig uden
osr det onvendle er ikke tilfældet, vort eksistensgrundlag
er spejdehe. Lad os modtage
de udstrakte hænder, som ei
rakt os rra spejaterne i form
af en egen bålplads og ad åre
muLighed for at få et samlet
taE over hovedet på cuffedån.
Ad denne vej tror jeq, vi vil
nå hinanden, forstå hinanden
09 respektere hinanden. I(an
vi, i vo! færden på cuiredam
09 åndre steder hvor spetdelne
er, skabe respekt for vort arbejde, så vil det være en narurlig ting for den at qå ina
i silderne, forhåbentlis i en
Landsgildet har et forsøg
igaig med bøin og ældre i san
me institurion, Var det ikke
en ide for de gilaler, der ha,
lokaleproblemer, at undersøge
nulighedern€ for at benytte de
dejriqe spejderhytter,
findes i volt on!åde. Det vil1e jo være smart, hvis vi ad
denne vej kunne opdase, at vr
XOMMER HINÅNDEN VED.
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Da vi havde s:t os mrg€119r
tiL rette for Llqe åE klare
verdenssitualionen, blev vi
klar over, at den måtte klare
siq selv Lidt erdnr, for xaj
havde tænkt siq, ar vi skuLLe
iganq med ehnet ,menneskelig
komunikarion". vi fik hver
udleveret et sæt regler:
1) rar for dig selv2) Bed om det du viL have.
l) Nægt at qive det, du ikke
har lyst ti1 ar give.
4) ciw fuldstændige neddelelser, ikke bare halve.
5) (hdgå undskyldninser.
6) Gå fra al tale om fortid
og fremtid tiL nutid,

?) cå rra det generelle ti1
det specifikke.
3) cå fra spørgsmål til per-

sonliqe uasaqn.
9) slå af og tir hjerne fra
og 1yt med din krop.

i0) spørg mindre hvorfor

nere hvordan og hvad.

og

Svar på reqlerne sad l(ai eed.
vi var bestemt 1kkå hert
enige ned Mogens ,racobsen,
Sct.Hans gospitå1, der havde
udfardi9el dem. prøv enqånq
serv I er diskussron at anve.de punkt 1 og undlåd ',Mange
synes nok" - i,a1Le er visr
enige oh" - ,,Enhver kan,
o.s.v, Bruq i steder: .,reg synesi' - reg nener, og lisnende.
Det er sør,ne svæIt!
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