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redoktØren hor ordet

Nu er det iqen tial ti1 redak-
!ørskift. Da ieg for qodt to år
siden sa-le JÅ tiL at påtaqe
niq redakt.rjobbet for rMputs.
var det i den overbevisninq, a!jeq kunle påsse posten iqennem
e! Iængere perioale. Men her -
som i mange analxe situåtioner
gennem livet - er ieg blevet
stillet overfor et va19.

Gennem det sidste års tid har
vi - en flok qildebrødre fra
Sct, ceorgs cildet i Tønder -
arbeidet på at starte e! cilde
i !øgufrkloster. 09 de. 22. sep
tember kunne landsgildenesteren
officielt inalrie det nye cilae.
Jeq håvde på et tidliqere tids-
punkt saqt ja tir at blive den
førsle gildemester i det nye
Gilale, 09 med indvielsen blev
dette tilsågn ti1 en reatilet.
oq så kom valqet-

Jeg føLer selv, at de! ligger
en stor o9 viqlis arbejdsopgave
i at r€diqere IM?UI,S. Men sm-
tidis føter jeq en 1i9e så stor
os vigtig arbejdsopqave i at få
vort nye gilde qodt igang -

oq jeq har valgt.
åf IMPUIS er der sidste med nig
son redaktør- Fremover vil ieq
koncentlere mig om giLdefrester-

IMPUIS sLal efter nin opfattel-
se leve op ti1 tre fornåI: Det
første er - som bladets navn
viser - at qive impulser ti1
qildeledelselne. Det er ikke
følste sans, jeg er gildefre-
s!er, oq i mine tidlisere peri-
ode. g1ædede niq nver qans ti1
den daq. hvor IMPUIS udkomr i-
det jeq vidste, a! der næsten
altid kunne hentes ideer og in-
spiration, ikke hindst til nine
gildenestertaler. Jeg har selv
sennem ni. redaktørtid be6træbt
mig på at leve op tit denne de1
af bladets formå1-

Son den anden del af bladets
formå1 vi! jes nævne Gililebevæ-
gelsens udvikting. rM?Ur,S skat
Ere et alebålforun, hvor a1le
indenfor qildebevægelsen l<an
fremsætle tanker oq ideer om-
kring cildebevægelsen nu oq i
fremtialen ti1 diskussioD rundt
onkring i cilderne. Man kunne
håske indvende, at det liqtiqe
form måtte være Sct.Georq. men
alet blad er jo Gildernes offi-
cielle mealemsblad, der læses
af andre end qlldebrødre. oq så
længe der kun e! tate om nye
tanker og ideer - og ikke ved-
tagne love og bestemetser -bø! vi qennen rMpuls hotde deh
inalenfor Gildebevægelsens egne

Den tredie oq sidste del af
fornålet ned IMPUT,S er at være
meddelelsesblad for landsqil-
det, l4eddeletser og optysninqer
fra landsgililelealelse, tands-
girderåd m.v, kan gennem rMpur,s
udsendes til a1le landets qil-
deledelser, som derved f;; en
bedre oversigt ove! alt udsendt
Mteriale. Denne sidste alel åf
bladets fomål har ieq lkkegiort så meger ud af ; ;ei jeq
tror, at min efterfølger vi1
taqe dette emne op.

Unaer arle onstændiohealer viljes gerne ønske den ;ye redaL-
tøl velkomen ril iobbet. Der
har for mig selv været en neqet
spændende periode at være re-
dåktør, 09 ieg håber, at du vi1
få 1i9e så meget ud af det. Jeg
ønsker dig alt held o9 lykke

res vi1 santidis benytte 1ej-
ligheden ti1 at tal<ke bladets
læsere for den interesse, I ha!
vist niq ved at flensende ind-
1æg til IMPULS. Soh redaktør
kån man jo alalrig få nok af de!
s1ag6, men ieq fø1er doq, atjes har kunet brinqe en rime
Iig stofmænsde i hvert numer.

Tak for liden sammen i bladets
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tilgong og ofgong i gilderne

PH fia r.scl.Georgs Gilde i (ø_
benhåvn har til IMPULS skrevet

TIIGANG OG AIGÅNG I GII,DERNI.

Mine betragtninger herover har
son baggrund en ualmindeliq aL-
Eiv spejdertid f!a 1925 til
1963, hvolaf de sidsle l6 år
alene ned en re-oxganisering og
qennemførelse åf et helt nyt
progrd for rove!/seniora rbei -
det i DDs, - Jeg var ned de!
aften gildebevægelsen blev ved-
taqet i 1931, men freldte mis
først ind.i 1947. Jeg har vare!
gildemester i 7.Xøbenhaw Gilde
09 stadsgildemester fra 195 ?

til 1961.

Det har gennem årene slået miq,
at hvert enesle num@r åf "sct.
ceorg" har indeholalt en 1a!9
1is!e ove! nyoptaqne qildebrød-
!e, medens den årlige opqørelse
visler at antaller af qilale-
b!ødre i Danmark var nogenlunde
ilet same. Det kunne kun bety-
ale, a! tilgangen blev modsvaret

Jeg lror, at problemet Iigger
i, at et qilde ofte spæ.det
over medlemfrer fla 25 år til 70
år os eldda med et ret højt

Rolary har 1øst det saMe pro
blm på følgelde måder RoTARACT
taqe! uhge fra 18 t1L 25 år,
Rourd Trble fra 25 til 40 år og
selve Rotary klubbelne frå 40

spør96nå1et er vel, on en spei-
der, der i en alate! af 23 - 25
å! efter optagelsen i et qi1de,
hvor qennem€nitsaldelen er me-
set høj, overhovedet kan finde
sig tilrette i et såatant '!a1-
alerdomshies", - Jes vil tro, at
ilet lkke alene et de ganle qil_
debrødre, der på et tidspunkt
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forlåder gildene, hen så sande-
liq også ale ynqre, son e! b1e-

De unqe ha! helt anatre Proble-
ne! end de æId!e. De er ved at
etablere siq såver i erhverv
s@ fanilie, og er vel oqså en
smule usikre i hele deres livs-
indsillins. Blandt iNnaldrende
oq lidt ærdre, kån de i gilder-
ne finde inspiraiion i disse

De ældle har forlængst nået
flem ti1 en i arre relninger
stabil tilværelse: 1 erhverv,
fanilie oq livsholdninq. De hat
et anilet behov end de lånst

Jeq har i frånge år - ned sel-
1etuum - skrevet i vort blad,
09 argunentelet fof oprettelsen
åf senior-qilder- se1!e gilder-
ne sku1le så være dæl<kende ind_
til 40 - 50 års alderen. Benav-
nelse! "junior-qi1der" rinder

så lidt on 9i1deha11erne. Det
er drabende, hvis qildehaller i
er qilae bliver stereotype,
Uaten at fraqå de ratner, der
sLal være for en gildehal. så
frå gildemesteren holde sig for
øie, at indholdet i første ræk-
ke skal håve relation til gil-
alebrødrenes hveralaq i elhvelv

De høitideliqe optageleer åf
lye qilalebmdre bør i et silde
højst finde steat 3 - 4 ganqe om

0dover "5 hinutters sct.ceorg",
bør der være indlæg fra qilde-
brødre i forn af fored,aqlcau-
seri på r5 - 20 ninutter. Disse
20 ninutlers indlæq kan udfra!-
ket også kome frå sildebrødle
frå andre silde, elte! oqså fra
folk ualen till<nytninq ti1 sil-

Det kan også vare en ide at er-



stalte en e11ex to qildehalle!
on året red møde!, hvor temaet
bl.a. kunne være en diskussion
om scr. Georgs Gilderne incl.
tilqanqs- og afgangsproblemer-

res tænker på, oh provinciame-
strene og stadsqi ldemestrene
føIser ool< med i bevægelserne i
ateres silder m.h.t. afgang og
tilgang. E! initiativ ti1 even-
tuel oprettelse af senlo!-g i1-
der, og til al sætte en maximufr
alder for gildebrøalre i de
gæhgse gilder bør då kome fra
disse to siupper af leilere in-
denfor vor bevæge1se.

req håber disse enkelte be-
traqtninger kan indgå i ate o-
vervejerser Ledefne indenfor
Sct.Georqs Gilalerne gør sig.

vort imoge
I BROEN, der udsendes åf Sct.
Georqs Gilderne I vordlnqborq,
skri!er Vrqgo Suschlaq:

Ifølge et refexat i sidste num-
me! af IMPUT,S sl<u11e Henning
Mysager have udtålt, ar qilde-
bevægelsens image ikLe er meqe!
bevendt, hverken i befotkna^q€n
eI ter bLandE sperderne,

Det er et poslulat, som ieq al-driq selv vi1le have frefisa! -ål den stunal, at imaqebegrebet
er vanskeliqt at deflnere oq
dermed oqså at måle,

Men mon ikke han frener, at be-
folkninqen ikke veit ret meqet
ofr vores ideqrunallåq oq de!fred
iLLe kan give os en plads i de-
res dagliqdaq. Jeg ved del ik-

I vordingborg veil nan i hvert
fald, at vi holder å!e!s stør-
ste loppetorv. -qan ved, at
overskuadet qå! til hjalpea!-
bejdet på forskerlige fronter,
nan vedr at vi arbeider leme
lig neqet ned pleiehienskørser
og underholdning.

De! er nit indtryLr at vi i
Voralingborq har meqen good-
eill både hos pressen og hos
befollrningen. siæ1dent nøaler
vi af61ag, når vi henvenaler os
om delte e1ler }int. Og dette
forbold skal vi selvføtselis

It4en så tror jes hel1er ikke,
kendskabe! !ækker mege! videre
end ti1, at gilalebfødre for det
reste er sanle spejdere. os er

Jeg ved fra talrige såmtaler
med andler a! begrebet "qah(el
spejderii nemere kan håndteres,
idet det jo bygqer på del al-
nindelige spejderbegreb. Og alet
tror ieq folk i alninaleliqheal
forbinaler en het del heil. nad
så noge! af det være lidt ',gam-
melataqs" i fisure!. Ånaten os
den tjenende kraft. Personligt
er jeq qlad for denne associa-
tionr qodt vidende, at ilen er

Sandheden 9ør ingen foltræd....
mednindre aler er grund lil det.

lældon er, hvad fran får. når
man taler sed e. flok reen-

Det er ikke årene i alit 1iv,
der tællerr men livet i årene.



en gildemestertole
ved gildehåI1en i februar holdt
Dres fra 15.Sc!.Georgs Gilde i
Københav! f ølgende gildemester_

For en del å! siden stod der i
Politiken en Lronik, de! son
oversk!ift havde .pørgsmå1et:
'!Bør vi lave nenneske! om?i!

rndledningen sagde endvialere,
at de foranilringer. soh vi er i
fæld med at påføre både os selv
sm nernesker o9 vof l<loale er
uovelskuelige og dødsens fatli_

Har vi non fåktisk allerede i
dåg orerskledet grænserne for
det acceptable i kraft af alle
den senere tids epokegørende,
avdcereder leknolosiske f!em-
skridt og opdagelser?

I relation ril delte udtalte en
svensk lDB-tekniker engang i et
inlervier: "Mernesket et a1t
for lunefuld! og uberegneliq!
ti1 nange af de opqaver, frem-
tiden vi1 stille - her må tek
nikken træate til". !n biokemi-
ker hevdede engang i en narko
debåt, åt vi faklisk k!a!t måt-
!e se i øjnene, at flere oq
flere klienter klarer siq for
linge i dag, såfremt ale ikke
får netadon i en e1ler anden
størrelsesorden. Oq endelig ud-
talte et redlem af b€styrelsen
for Foreninsen til indførelee
aI Kernekraft, ligeledes i et
interview: "Laal os nu ko@e væk
frå a1le disse følelsesladede
og -betonede aigmenter oq vi-
dere med kernehraft".

oq så er det faktisk, man spør-
ger sig selv: "Hvad er alet da,
der i stadis stigende grad er
qalt med meinsket og dets fø-
telsesl!v?" Jo, der er det
galt, at mennesket - som det nu
enganq er på godt oq ondt
klarer sig at for dårlis! i den
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moile!ne tel<nologisk-indus!riel-
Ie udvikling. sd !i faktisl<
lar sa! igang, netop for at
rennesket kunne få det bedre,
og deifor er der noqet galt ned

Men lad det modsætningsvis osså
være sagt med det same, at ma-
teriel-r tek.ologisk- og økono
nisk vækst ha! medført nange
reel1e forbedringer lor en he1
del nennesker på iorden, såsom
f.eks. fo,sketliqe fomer for
sygdmsbeLmpelse,
kropsliq nedslidning, bedre bo-

Dette hai faktisk nedført den
noget folbløffende, men lidt
snævre forestilling on, at na-
turopbluqeoder mte!iet vækst
vis! nok også ei det smme som
menneskelig trivselr o9 alette
frå nok - mildt sagt - siqes a!
være lidt af en misforståelse.

uen hvad betyaler det eqentliq,
åt mennesLe! sofr det nu en-
galg er - ikke 1ængere er "god!
.oki tiL at tåle den verden,
det selv skaber oq derfor helst
skal tilpasses - forbedres eI-
ler på anden måde laves om?

Det belyder i al sin gribende
enkelthed/ åt behovet lor psy-
kiatrisl< erle! medicinsk hjæ1p
li1 vort moderne smfunds men-
nesker er elejlt stiqende, Ikke
blo! - vel at mærke - fordi vi
får beatle og bedre behandlings-
tilbud af erhve! arl, men nok i
rige så høj srad, fordi menne
sket får flere og flere såkatd-
te "kullursyqdome" som fø19e
af vor moderne, åvancerede
rivsstil. rlere oq flele 9å!
ti1 på trods af forbedrede be-
handlingstilbud. o9 det betyde!
i den sidste ende - groft sast

nu r.. første
gang står meit den teoretisie
nulighed at kunne udsletle sis
selv, oq denne situation er na_
turliqvis helt os aldeles ualen



og hvad kån nån så gøre ved
deane situatlon, hvor mn nu må
konståterer at der rent de fac-
to er sket ikke alene en kvan-
titativ, hen også en kvalilativ
@dring i hele eor udvikling?

tan kan jo indredninssvis træk-
ke overskriften frem iqer: ,'Bør
vi lave menneeLet or,,, 09 så
besvare det med to åndr.
spørqsmå1: "Hven er vi, der
s*å1 lave menneslet omi', Tå9er
h.n gå dette sid6te spørqsmå1
først og prøver at give det en
slags fuldgyldigt svar, må det
nol< blive loset hed, at menne-
sket ikLe a overskuellq fremtid
kan laves om trl noqet son
heLst aDdet end det, det nu en-
ganq er: En høj! udvikLet dyre-
art med evnen tiL at tænkel
fø1e o9 handle selvstændist.

Men spørge! man så: iiHvem er
vir der skulle lave menhesket
om?". Ja, så er vi faktisk bL.
a. alle os, der siitder he, i
åften. Oq mehnesket, der bø!
laves om, er så narurligvis at-

Oq hvilke huligheder har da vi
for at lave om på - påvirke,
veilede e11er på anden håde
hjælpe alle de andrer der måtte
have en elle! anden form for

Det ståt veL nelt klart for al-
1e, at de! henneskeliqe tilvæ-
!eIse har undersåer en hett
eksplosionsaqtiq udvil<1ing in-
denfo! de sidste to qeleralio-
ner, åltså i det glor@diqe
20. århundrede, indenfor især:

1) Det økonomlske onråde qen-
nem ændring af levestan-
darden, vel nok stort set
ti1 de! bedre.

2) Det sociale område, bI.a.
gelnefr en vis oh1ægning af

fafrilimønEtret i kraft af
kvindelnes voksende deI-
ragelse i erhvervslivet.

l) Det kulturelle område bl.
a. som f6lse af fjernsy-
nets indtrængen i hieMe-
ne, de! har bevirket, at
sindene er blevet åbnet
ror nye sider åf livetr
sdt traf ikniallernes kraf -tige vækst med den deraf
f ø1gende h€tydelig letrele
nuligheil for at konme ud
os reise oq derved se oqpå stedet opleve ånd!;
kulturer og ådfæralsfrønstre.

Og endelig indenfor

4) Det albejdsmæssige omåde
med den forøqede mængde
frihed og fritid, nen hod-
sætningsvis også med sri-
gende konkurrence 09 der-
ned voksende nerveples.

Vi lever - må vi vel nok er-
kende - i en naterialistisk
tidsalder, hvor mange dyder oq
idealer er trænqt i baggfunden.
Oq nok er den mennskelide er-
kendelse udvialet stærkt; nen
alet må vet a11igevel erkendes,
at menneskets grunalelementer
ikke har forandret sig væsent-
1i9t, rd€t der ståd19 hersker
eqoisme, misundelse, forfæooe-
laqhed, ialousr, magt oq;å-
vesyge smt ufled.

Men alrigevel. ?å trods af alle
disse negative be!råqtninqe!,
så lrar mennesket ilos foltsat i
sig - oq hår jo nok os6å hafr
det sialen sin oprindetse - de
same atrøme, de same !ænqsler
on fredr kærliqhed, lykke og
hamoni. Oq det betyder, at
neMesl<et i sig selv - i 6in
inderste l<elne ikke har ændret
sis, men måske blot er btevet
nere usikker, nere tvivlende,
nele !ådvildr ja liqefrem nexe
banqe i kraft af e! udvikringr
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atet s€lv har iqanqsåt, oq vis
fortsått. fr€hløb .let ikkp n.r.
ei herle ove!, fordl man vel
@PPe kan eller tør standse de
iqaEvarende processe! e11er

09 hvor s!år Eå arle vi, der er
fors lede he! i aften - oq
forhåbentlic mange andle hed os
- mea alle vore begleber or
godt og ondt i relåtion lil
detle: At tave mennesket oml
elle! gøre eller være noget fo!
den. de! ha! behov de!fo!? Hvåd
kan vi qøre i kraft af den på-
virLning el1€r opit!åqe1se vi
fik som små elle! stole spejde-
re sant det grundlag, vi har i
kraft af volt medlemsskab åf
sct.Georgs cildet?
vi kån efte! bedste evne rorsø-
se at leve op ti1 vor gildelov
oq qenneh dette prøve a! være
osleller blive er eksmpel for
andre, thi vi må aldriq 91eme,at vi i reåliteten hører til
blåndt de udvalgte. vi har nem-
1ig et tilhø!slorhold, et stÅ-
sted. v! ha! iqennem tilkny!-
ninqeh ti1 Gil tlebevage lsen.
cirdetanken og vort eget cilde
et klårt afsranset om!åde, hvo!
vi kån lade op oq om nø.tvendiqt
sanle ny€ k!æfte!, udveksle
lan](er o9 ideer oq sele yder-
Liqe!e inspiration.
vi kan dernægt.tøtte og freme
aIle de gode karakrelegenska-
be!, vor Dæste - alt andei liqe
- e! i besiddelse af, o9 påvi!-
ke ham/hende ti1 at strabe ef-
ter de nåL o9 de ideåIer, de!
ha! positiv betydninq for håh
el1e! hende. Vi kån freme vor
@sres kreåtiviter ved at bakke
rantasi 09 skabenale evne op,
være med ti1 at udvikle ideris-
dom oq positive fo!s]aq, i ste-
det for håske Fere eller nindle
ubevidst at blense slige ting,
bl.a. btot ved at acceptere deo
følste. den b€dste løsning på

og lad os så ti1 slut - for at.
undgå udtrykket: At kome hin-
anden vett - forsøqe åt nå ind
ti1 hinanden, kome tætteie ind
på livet af hinaniten uden der-
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at miste vor selvst.ndig-
vor individualitet, vort

Detre at blive lespekteret på
si.e eqne pr.hisser, at kuntre
fø1e sis lryg, at blive åccep-
teret son fuldgyldigt nenneske
o9 få opfyrdt sine føle1sesres-
sige. fysiske os åndeli9e be-
hov, det nå vale den røde tråd,
der går gennefr ethvert mennsLes
livsmønste!, oq sos vi altså, i
klaft af voles l ivskvalitele!
af eDhver åit, må prøve at !i1-
sikle vor @ster thi kun på den
nåde bør nennsket on ndvendigt

bore du er du!

I Norsk speiderforbunds blåd
"speideren" shiver Jån Arild I

Gren aldri at du
er den eneste i hele verden
son er slik soF du.

Ingen har dine egens*aper-

aa våle på dine qode sider.
Prøv å forbedle dine dår1iqe,
Du er verdiful l fordi

Jeq synes derte 1i11e diklet
sier noe viktis for deq 09
neg. Evert nenneske hår uende-
lis stor verdi. Det finnes ikke
naken til deg! D! er eneståen-



req skul1e øn6ke at vi b1e lttt
flinkere til å vise at vi vir-
kelig setter pris på hverandre
- for det nver e (e1t e!.
speiding er samarbeidstleninq.
I patrulien sLal vi ikke være
super-egoister, men qå samen
on å løse optBavene.

De! betyr ikie at vi skal bli
like. Det er likevel muligl
selv on manse prø!e!/å bri mest
nulig lik sine ideater.

Prøv i stedet å være deq selvl
!i!n din eqen stilr 09 behold
den. Fo, bare DU/er DU - o9 du
kan ikke bli noen annen enn alen

Prøv å bli litt mer glåal i deg
selv - det fører ofte ti1 al du
også blir flinkere ti1 å vise
onsorg 09 interesse for menne-
sker rundt ateg. Se på muliqlre-
tene, i stedet for å så deg
vi1l i skogen av plobremer.

Du har en rekke gode egenskaper
som det båre qjelder å tinne 09
bruke. Prøv å 91øre alet 1it!
mors@ere å leve for deg
selv oq nenneskene rundt deg.

Jesus sa: ',lDu sLal elske din
neste som deg selvl i

ofte har vi lett for å gleme
ale siste tre ordene i detle ut-
sagnet: Som aleg selv !

Det betyr naturliqvis ikl<e at
du bare skal tenke egoistisk.

Men Jesus oppfordret oss altså
tilåv e glad i oss selv. Uen
bare den som er qlad i seg
selvr kan være glad i andre.

Godta deq selr som du er, vær
stolr og qlåd fordi du er den
du er! Du er en original ikke
en kopi, et qlansbilde, av et
anner menneske. Glem ikke det
1a ingen andre besteme hveh os
hvordan du skal være.

Jeg er slad for al bare jeg er

3. gruppe i sct.ceorgs Gildet i
ølstykke har qjott sig nogle

gruppeinddeling:
Det at være sililebto!, må være
noget med. at man vil noget ne-
re og ha! et overskud af inili-
ativ, der rækker ud over fani-
lie1iv oq atbetde, hvor nan så
stiller 6in kreåtivitet og ar-
bejdsktåft til råalished fox et
srørre måI - for os er det gil-

Derfor er det viqligt, at vi
korbinerer grupperne så1edes,
at de! bliver nye udfordringe!
09 nye inpulser, så den elkelte
fø1er, at udbyttet åf at være
gildebror bliver optinall.
vi nener ikke. at lodtræknings-
pri.cippet er ånverdeliqt mere,
idet vi i g:uppe 3 mener, at en
gfuppe sl<al smrensætles efler
et kriterie fo! aktivitetsni-
vea! og visioner.

Alternativel nå være, at man
selekterer et vist aotal sne!
til qruppearbejde på demokra-
tisk vis, og lader qildebrødre-
ne væ19e, hvilken emnesluppe de
ønsker at tilslutte sig- Emer-
ne skal være 1islet ned en pti-
oritetsrækkefø19e.

vi Ioreslå! følgende emegrup-

a. cilatet oq spejdelne.
b. cildet og lokalsamfundet.
c. cildet år 2000.
d. rnternaiionalt 9ildearbejde,e, Gildets rekrutterinq oq gen-

nemsnitså1der.
f. Markedsføring af Sct.ceorgs

g. Gildet og naturen.
h, Gildet og dig se1v.
i. cildet, et trygt sted fo,

k mera!1igt sanvær.

vi ser rren ti1 en konstruktiv
debat. då vi vil frqlægge det
lil endelig afsørelse på qilde-
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mere om...
søre. fra 3.He15in9ø! Gilde ha!
skrevet følqenate i NYT:

I NYT fo! september 1984 stil-
Ies der to sleder, dels undex
overek!iften "Etik: karakte!
e11er skik?", alels i et refera!
ftå 2. cildes frilullsqildeha1,
alet spørgsnål. hvorfor de! ikke
er flere gilatebrødre end ca.
8000. Et fornuftigt spølgsnå!,
når der henses til det gennem-
træk, de! faktisk er i de tre
speiderkorps. antallet af voks-
ne, der i kortere eller langere
tid har haft berørinq med spei-
derbev&geIsen, må fornentllq
derl sofr nyoptagen gildebror
mener jeg at kunne peqe på e!
par af årsaqerne ti1, at rela-
tivt få gamle speidere søger
optagelse i sct. Georqs Gililer-

Den ene årsas kan være
A'DERSKRITERIET.

I henhold tiL lovenes paragraf
4, alex senest er aiourført/æn
dret i 19?1, skal den, der sø-
se! oplaselser være fyldt 21
år. Er det ikl<e paradol<salt, åt
du _ i konsel<vens af våIsrets_
alderen - viL kunne vælges ti1
folietinqe! os endoq bI ive
statsninister, men kan ikke op-
taqes i gilalebevægelsen? Det må
vist være på tide. at de! på
førstl<mmende landsgiLdeting
tåges skridl til at brinqe al-
derskriteliet i overensstemel-
se ned den alder, der gælder

Den ande! årsag ef AGITATIONEN.

1 Helsingør kan denne vel saF-
nenfattes i alisse: Arets rund-
skue, sci.Georgs Løbet oq spei-
aleraftenen. oq så folventes
det, a! agilalionen i øvriqt
stort set sker soh ilinge i
vandet" åItså en udbredel6e
efter "mund-ti1-øre" netoden.
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Der sku1le faktisk gå ca. a år
fla mit ophør som aLtiv i DDS,
før jeq modtos en opfordrins
til at søqe optagelse. 09 så
har jeq selv lidliqere haft fø-
lere ude, men helt uden respons

Det har således undret mig. at
jeg iLke efte! et håIvt å!s tid
efter nit ophør som åktiv spej-
aler modtog en henvendelse om a!
søqe optaqelse i qildeine. For
eksempel enten i form af pjecen
om Gilalerne, e1ler i forn af en
invitation til en cildehal. var
dette sat i system, tror jeqr
at långt flere y.gre ville søge

I grunden kunne dette 1et sl<e.
Når er meallem af el spejder-
korps, der var 16-1, år, og so(
i øvrigt havde været spejder i
ei par år, meldte siq ud, afgav
gruPps vedkomendes nam oq
adresse samt opllsninge! on,
hvornår den påqældende fylder
21 å!, subsidiærr 13, hvis al-
alersqrænsen ændres. Når 6å å1-
derskriteriet er opfyldt, un-
dersøqes de! i vejviseren, om
vedkomende fortsat hår bopæI i
Hels inqør, hvorefter kontakten
søges etableret son ovenfor

Ti1 dette kan indvendes, at det
er en påtrængende form for agi-
tation, Måske; men hvis man vi1
vedkende sig
qanq spejder, altid spejder,,,
synes ieg ikke, det vi1le vare
så påtrænsende endda.

I øvrigt tror jeq, at det rids-
intetval. de, på den ene side
sår fra ophøret son åktiv spei-
der og indtil det tidspu.kt,
hvo! det er fruligt at søge op-
taqelse i Gilderner få! en ud-
strækninq, som begrænser antå1-
let af henvendelser. Tænk på,
at når en 17 - 18 årig forlader
et speidekorps, skal aler i dag
så 3 - .4 år, før oplaqelse kan



til- og ofgong
ske i et ci1de. Det e! 1ænge.
Der kan, hvis aldersgrænsen
sænkes, siabes passenale konti-
nuitet: Junior ( u1v/qrøn snutte/
b1åmeise) - spejder senior/
leder oc - i fortsættelse heraf

Jeg tror ikker det e! indholdel
af he!holdsvis qilitelov og
-1øfte, det etiske grundtåq for
cildebevæqelsen, son I sig selv
slulLe afholde de nange fra at
søge oltage1se. iangt mere er
det de væsen!1iqe tinsr som a1-
le førsr: i tyv€rne løber ind i:
uddannerse, bopælsskift, eta-
blerinq af f ilie o.1. Disse
ling viL ofle tEde i stede!
for en aktiv spejderindsats,
hvo!for cilalebevæge1sen næppe
heller i denne situation får
månge tanke!. Derfor kan en
tilskyndelse til at søse optå-
gelse måske være det, der kunne
få den pågældende til at sige:
"uåske har je9 aLliqever lidt
tid til og lysl til at være

Eqqie Broc]]horst, Vordingborq,
har fø!qende kommentaler ti1
den lave vækst i medlemstallene
for sct. ceorss cilderne i Dan-

Det/ at ater i Sct.ceorgs ci!-
derne er en utrolig låv væksi i
nedlenstallet, at anraller af
mndlige sildebrødre falder, at
antallet af kvindeliqe s:iger,
at tilganqen af unge nye med-
Iemmer næsten iike kan reqi-
srreres, sånt at no91e i spej
derkorpsene diskuterer, hvordan
nan skå1 lave speiderarbeide,

er nogle elemente!, dex i al
sin enkelthed fortælLer, at ale!
er nogle "Bevæge16er", vi har
med at gøle - o9 de uatvikler
sig - men henimod hvad?

Ja, det er atet, du oq jeg skal
være med til a! besteme, med
den påvirkning vi qiver vore
ongivelser oq de ønsker oqle1-
ler lysterr vi hver især har!

Men vi skal have en hensigt,
ned det vi sør, vor ldviklins
skal slyres fråIbevidst - hvir-
ket betyder henihod er eller
flere af "B€væqelsen"s medlem-
mer kendt oq accepteret måI, -
det betyder fo! medlmet i
"Bevæqelse.", at wdkomhende
skål være motivelet herfor - på

Problenstil Iingen skal findes i
disse forhold - og del er no-qet, jeq har noqle af ale "storeledere" indenfo! cildebevaser-
sen oq såmænd osså spejderbevæ-qelsen, mistænit for ikke at
have haft forståeLse for i fle-
re år forud for idag!

Vi har idag nogle "ganle', spei-
dere, de! il<ke føler, at sct.
Georqs Gilderne er en forlsæt-
telse af "spejderlivet" - icil-
derne" er blevet noget helt an-
det - vi er gledet fra hinan-

Eerfra o9 videre frem kan man
så skrive bøget om. hvåd oq
hvolfor hen ieq har i de 3id-
ste cå 15 - 16 år haft nulighed
for at fø1ge spelderlealere og
senio. spejdere rre ale forlod
aleres lcolDs - inqen er endnu
blevet redlem af Scr. ceolgs
cildeine, oq jeg ha! splrq! i
øst og vest - hvoxfor?

svar: Tavshed! Men eftefhån-
den [omer det dog f!eh, at de
ikke ha! fø1t sio tillrukkel:
af os, nen synes vi er no91e
søde oq rare mennesker, der vel
nok er lidt r'fine" på den! Dv
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beregående samtaler viser at
atisse 24-30 årige "qmle" spej-
dere eqentliq s1e! ikke har set
sig i rollen son Gildebrødre,
at de folneme, disse/os son
hørenale til f orældre-generatio-
nen (det er ikke enqanq løqn
mere) - os det er jo "satte"
frennesker - enaloq selvon de e-
ventuelt er aktive qildebrødre.
Endvidere har disse unoe nenne-
ske! endnu ikke nødvendigvis
slåe! sig neal efler endl uddan-
nelsesforløb, etablering af fa-
milie oq liqnende.

Men der kmmer jo he1ler inqen

De høje ideå1er vi siLdebxødre
hår indby,lset i qildelivet oq
den bagqrunal, vi hår fæ1les
med spejderkoipsene. oq som
bygger på B.P.rs ideologi, tæn-
ker alisse unge nennesker il<ke
meqet over, selvon de næste!
a1le kan gå inat for denne.

Yngre mennesker tænLer ikke så
neqet på mål og midler, at af-
1ægge e! speiilerløfte er ikke
sædvane alle steder. Det er me
gel begrænset hvad den 1i11€
nye speider indenfor de sidste
12 - 15 år ha! lært on B.P.ts
ideale! eller haft lejl ighed
til at høre om formålet med
6pejderbevægelsen. Dette sl<y1-
des efrer hin meninq, at spej
dell<orpsene ha! haft en neget
ringe tilqanq af voksne ledere
hed spejder-bagqrund, l-ederne
e, otte 15-1a årise serior-
spejdere (uodne) kombineret
ned utrolig selvopofrende for-
æ1dre (orte uden spejder-erfå_
rinq) , aler sLal opdråge lye
speidere i en "spejderånd".
Derfor sfrulter felationelne o9
de lnge ædl@er, derfo! ale
nange paraqraf 4b-opiåge1ser,
bl.a. derfor flere kvinder end
mænd blandt optagelserne - ak
ja, kæden er 1anq, den begyndte
før oe, oq den ender folhåbent-
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Uden ai have sikker dokumenta-
tion herfor, vil ieg påsrå, at
vi optaqer nindre end 2t af
denne gruppe iqæ1e. speidele,
som har forladt deles korps og
e! Eodne ti1 optaqelse i e!
sct.Georgs Gilder

Nu er det sådan, at spejdelbe-
vægelsen ka! saqtens leve ualen
gildebe@getsen, nen vi kan ik
ke leve, med den struktur vi
ha! nu, lden spejderbevæqelsen!

cildebrødrene frå setv gøre no-
gel fo. at vor bevægelse kan
fortsætte med det indhold, den
har for hver især, smt ale ide-
olosier vi stå! for de mns-
1er i for høj qrad i vort san-
fund. Det kan vi bl.a. gøre ved
en kraftig s!øtte af spejderbe-
@qelsen og andre unqdons beva-
qelse, fred de saMe målssæt-

Det væle siq økonomisk i en hø-jere qrad end vi qør idaq, hen
oqså med en personlig meavirken
f.eks. som instruktør, fore-
draqsholder (.m. i den udslræk-
ning arbeide og fritid tillader

En ting. der vi1 kunne støtte
lederne os fierne er Lil1e mis-
folhold, vil være åt fLere qil-
debrødre toq ud i naturen os så
ti1, hvordån spejderarbeidet
trdføres idag! - Det ninde! sta-
aliq on ale!. vi andre gjorde.
- Resultatet ka! stadig blire
det positive vi selv fik ud af
detl - Ungdomen er der ikke
noget i vejen ned!

Det vil iøvrigt være forkeft a!
oPrette senior- os juniorgilder
det er menneskeligt skdt - (en
hvis cildebevæselsen skal have
e! frehtial, er det måsl<e nød-
vendist at 9å den vej rogre
steder her i landet.



den tredie older

TILBUD lII GII,DIRNEIET

Når et ualvalg skal præsentere
ei ny! tilbuit om en aktivitet.
er alet altid med en vis span-
ding, @n imødeser moal!åge1sen.

!fter qildemesrerstævnet på Ny-
borg Strand har udvalget neal
91æde konstaleret, at tilbude!
har fået en positiv modtagelse
i Gilderne. Dette skyldes ikhe
mindst lektor Jørgen Bruun Pe-
tersens helt fantastiske fo!e-
dråg søndag formialdag, son fik
os til at se på ældre med hel!
andre øine, os som satte nye
tanl<er igang om, hvad vi kån
gøre for delne generalion.

Det er tankevækkende, når Jør-
qen Bruun Petelsen siger, at på
ældreområdet er Dannårk et u-
land. Det var der nok ikle Do-
gen, der havde tankt 6i9. De
flesle havde vel en meninq on
o9 et helt bestemt syn på æ1-
dre, oq hvad de har behov for,
men oqså det fiL vi revideret.
Ifø19e Jølgen Bruun Petersen
var der stor forsl<e1 på de tan-
ker m de æIdres behov 09 øn-
sker, som de forskellige yhqre
qeneralioner hår, sammenliqnet
ned hvis man spurgte de aldre
selv. Oq en hett tredie opfat-
telse fik man. hvis man spurgte
den enkelte æ1dre on vealkomen-
des egne behov og øns]rer.

HvaD sKnR DER sÅ NU?

Mange 9ilde! er allerede gået
iqanq med a! b€arbeide alet M-
teriale, son qildaesteren hav-
de med hiefr som forslaq til
qluppearbejde. gildenøale oq

Mange tolespørg.ler er komet
til udvalgets rei114re! om at
koMe ud i qilalerne oq fortalle
here ofr tilbualet i iDlN TRIDIE

Et enkelt distrikt hsr fået den
qode ide, at aIle gilalebrødrene
sku11e have lejligheil li1 at
høre foredraget fra Nyborg
slrand, og har derfor inviteret
lektor Jørgen Bruun Petersen
til et dislriklsnøde. og for at
skabe grubund for nye tanker,
har nan oqså invileret byråds-
@dleme! ned til mødet.

Hråd ske! der så frå udvalqets

Det lovede idekatalog er på
vei. Udarb€jdelsen er sket på
bagcrunal af ate spørseskefråer,
som er nodtaget fra Gilderne,
og skulle gerne resultere i nye
aktiviteter sant insDiration
for de cilder, .der endnu ikke
har bestent sig for at tage
detle nye aktivitetstilbud op.

Liqeledes vil der først ! 1985
tilqå cilderne en forespørgse1
fra udvalqe!, om bvordan man
har qrebet sagen an, og hvad
mn er nået f lem t.il.

PRx Sydsiæ11and os Lollånd rå1-
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GI]]DEMESTIR
AF NAVN ELLER AF GAVN ?

Den denokratiske proces, ile!
healaler valg af ny ledelser fo-
reqår i scl. Georgs Gilaterne
hvert år i enkeltgilderne o9
distrikterne, og hvert ande! år
i provincialerne oq landsgil-

Der e! stor folsker På nåden
disse va19 foreqår. Noqle ste-
der har der afgående leatelse på
forhånd sikie! sig efterfølqe-
rer oq valget på tinqe b1ive,
ælhest en formsag.

andre steder foreqåi valqet På
selve tinget. oq atetie kån have
yderst uheldige bivirkninqet.
Et uforbereal! kampvalg kan ska-
be uvenskab oq eplittelse i
9i1de!. Det kan også ske, at
ingen overhoveilet meLaler sig
til ledelsesposterne. oq den
siatdende ledelse overtaLes tiL
åt fortsatte. Endeliq kan neni-
se qilatebrødle presses !i1 at
9å ind i ledelsen.

såalånne løsrinqer kan næppe qi-
ve entusias@ i ledelsesarbe]-

Lad os se lialt på "nester"-pos-
ten, der er den viqtiqste post

gvis ha! væ19er en forholdsvis
ny sildebror (ikke svend) li1
gildenesterr fordi mere egnede
gildebrødre undskylder sig, kan
nan l. være meget heldig, 2.
være meget uheldig.

Denne qilileblo! kan ufruligt ha-
ve de bedste forualsatnirge. fof
at tede et gilde. Hvis han er
ny som sildebror, lar han 9i_
vetvis ikke de! fulde indsigt i
orsanisation og adninistralion,
hvilker vi1 hæme hals indsats
i glldet. rr han ny i qildet
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(overført), er han måske ikke
inde i gitalets traditioner el-
ler særliqe ongangstore og kan
alerfor kome ti1 at trade gi1-
debrødrene gevaldiqt over tæer-
ne i sine f.rsøq på at udføre
ledersesa!bejilet.

cildet kan være heldiqt, hvis
alen valgte gildebro! er i be-
siddelse af intuitive evner ti1
at lede et gilde oq sideløbenale
tilegne siq den viden, nan har

Men alt i al! nå det nok kon
kludeles, at det ikke er fåir
eIIe! klogt at udPeqe en nY
gildebror og bede han Påtage
sig en hesterpost.

En anden situation kan opstå
på tlnqe, nehlrg den, hvor en
q11deblor selv tilbyder.t b1i-
ve gildmester. l.{åske er det en
gildebror man, trods hans an-
ciennite! som qildeblor, altid
er veqet udenon i forbinalelse
ned vals af leatelsesPoster. År_
saqen kån være nanqlende tiLlro
til hais evner som leder, eller
hans mangel på initiativ i an-
dre samenhænge. Hvad sør man
så? Det kan være svælt at ove.
høre hans tilbud, hvis ingen
andre melder sig, 09 nu er det
gildebrødlene, de! rø1e! sis
pressede ti1 at vælge ham som

Der kan nu sie to ting, enten:
1. kører han gildet ned el1er
2. vokser han (ed opgaven.

Det er qanske k1art, at denne
nye qildemester hår bruq for
meqen stølte oq hjælp, 09 der-
for ef det yderst vigtigt, a!
de to andre ledelsesPoster er
besa! af gildebrødre ned lyst
ri1 arbejdet oq stor rorståeLse
for betydninge! åf qodt samar-

Af vigtighed er de! også, at
si ldemesteren inalser betydnin9-



en ar at deltage 11åndsqildets
kurser for qildeledelser, samt
deLtåqer i møder og sr:ævner,
som kan hlærpe ham til at 1øse
sin opqave på tiLfredsstil lende

lndelig har man en situåtion,
hvor en 9ildenester ønsker at
blive af1øst, men p.esses ti1
at sidde eDdnu en periode for:
nu sår det jo rige så qoiltl
Eller: der er insen andre, der
kån (vir ) olertase ledeLsen i

så risiker€r måh at få en ruti
nepræget 09 uinspireret qilde-
mester, hvor redelsesarbeidet
bliver en lvunqen pLigt. Dette
iar inqen vare tjent med, oq
slet ikke den gildemester, son
i flere år har ydet et qodt og
aktivt arbejde,

Men hvorledes får man da valgt
en 9ildemester, der ikke blot
er mester af navn, men oqså af

Først os fremtest må inqen an
svarsbevidst qildemester forl a-
de sin post uden i forvejen at
have sikre! siq en eftelfølger.
Det bedste vi1 natuiligvis være
en lrcn!inuerl iq afgang, hvor
suppleanterne iqennem e! års
lial er blevet inddlaget i ar-
bejdsganqen fred henblik på en

Nu qår det io ihke åtid efter
hensigten, uforudsete hændelser
kan spille ind, oq man står i
den situation, at mån skal fin-
de en afløser bLalilt de freniqe
gildebtødte. Her mener ieg så,
at mår bør vuldeie efter be-
sterte rerieskel iqe egenskåber,
såson en qiLdebror med en vis
menles)reliundskåb, os med en ev-
ne til åt lytte til ,stemninq-

Dernæst betlagter jes det so(
en selvfø1qe, at den afgående
qildemester åfleveler o9 indfø-
rer den nye gildemesler i giL-
dets arkivmåterialer som kan

hjæ1p i den frem-
tidige planlægning.

(un hlis en giLdmester er ve1-
forberealt, forudseende og ydnyg
i sit arbejde kan der skabes en
god almosfære i et gilde , oq
kun hvis gildebrødrene har til-
lid til deres sildemester, vil
d€r opstå et qoilt 09 fasrtømret
gilde med positive slrønninger.

Det drejer siq ndlis ikl<e om
at kalde siq sildemester, fren
at være giLdemester.

,i1ian Deleuran (PAtt )




