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DET ER EN
UD FORDR ING

DET ER EN UDFORDRING.når
man blivsr opfordret til at gå i gång

med en opgåvs lom rodaktør a{ lM-
PULS, når IMPULS foruden at skabe

det, som navnot sigor, også sk.lvære et
bindel€d ln€llsm de enkelte gildele.
dehasm€dlemm6r og landaild€led€1.
ren. Denne udfordrins tog Biarns
Brøgqer op . og det glæder vi os over
og siger lamtidig velkommen til op-
qaven, vi ser from til mange goda lM-
PULSER.

DET ER EN UDFORDRING når
gild6rne rundt om i landet i dgtts
forår tackler to stor€ opgEver, nemtlg
vort tilbågevendende '§pojdsr tor on
Dåc" i april os '"Tur I Natursi" den
19. måj, hvor vi i gilderno sør sn stor
indsats for åt skaffe st forhåbentlig
nort belob til "Kræft€ns Bekempel.
ss". To storo dage, der har en 3fuiort
stor værdi i samårbeidet m€d vors spei.
derkorps o9 i vort hjælpsarbeide.

DET ER EN UDFORDRING til
gildeledelsen . gilderådet om at slutt€
op og Iå den €nkelte gildebroder mad
i opgåverne - ford€le - aktiv6re - be-
geistre og gennemlOre offektivt - kort
sagt det er en udrordring, der skåber
liv igilda os giver rssultat på flers
måder. Lykke tit -

V€ntig hitsen
Vorner Larren

I"andsgitdemester



NYE REGLER OM
BORTLODNING

Fra l. mart§ 1984 fik vi nye rest€r
,or bortlodning. Der får en stor be-
tydning lor månge af vo.e grupper/
gilderl

Oet gamle "Cirkulære om bort-
lodnins aI '14. oktober t966" er ikke
længers gældondo. Den l. mans 1984
trådte nye regler i kraft, og det bety-
der væsentlige ænd.inger på flere
punkter. Hvis I står ,or at sku o af-
vikle en bortlodning, vil der derfor
vær€ klogt åt få udleveret de nye reg-
lsr hos politi€t. Her skal blot genn€m-
gås de væsentligsre:lndrinqer, der €r

Hvem skal .nrøes?
Som hidtil er det politimesteren,

der skal ansOges, hvis man skal have
tilladelse til bortlodning. I\Ien dette
gælder nu også, hvis det er et iotteri,
der er lands- eller landsdelsdækkende.
lså fald skal sOges hos politimyndig.
heden på de! sted, hvor formanden
eller kassereren bor. I princippet gi-
ver denne politime§er tilladelse til
salg i hele området.

Hvad €r bortlodnind?
Hidtil har man defineret en bort

lodning som 6n af fke former| ]od.
§eddel, tombola, ba.kospil eller ame-
rikansk lotteri. Det gor man nu ikke
mere. Nu definerer man. at bortlod-
ning er et arrangement, .hvis delta-
gere mod betaling af et indskud op.
når en gevinstchance, og hvor gevinst-
lordelingen beror på tilfældei. Det be
tyder, at andre former for lotteri nu
er lovlig, hvis blot de opfylder denne

' Det betyder, at en fantastisk god
lott€ritorm nu er lovlig, n€mlig kuven-
lotteriet. l\Ian læqger fx. fem tombo-
lalodd€r i en kuvert, os ud€npå kuver
ten er trykt vindernumrene og hvor
mån skal henvende slg for at få gevin,
sten udleveret. Den nærmest sælger
sis selv, fordi man kån lukke op os se,
om man har vundet med det såmme.

Hidtil har man kun kunnet opnå
6n tilladelse til bortlodning om året.
Nu kan man få tilladelse til 6n bod-
lodning ad gangen. Resnskabet fra det
sidste skal altså bare være afsluttet og
åfleveret, før man kan få en ny tilla-



Gevin*summens storreke
Hidtil har værdien af gevinsterne

skullet udgOre mindst 20% og høist
30% af den samlede saigssum. Denne
regel er nu heh væk! ldeen er, at folk
skal hale oplysninger om stgiielsen
i nedet. og kan så selv vurdere, om de
"vii kobe laren eller ej". Oisse oplys-
ninger består af 1l punkter, der skal
!ære anfort på odsedlen eller opslå-
et ved k gsstedet - elLer som sælgere

skai være udstyret med og forevise

Hidtil har det været forbudt at af-
vikle bonlod.inq i december måned.
Denne resel er nu væk.

Der skal være revisor på alle regn-
sk.ber nu Hldtil har det skullet væ-
re en statsautoriseret revisor, hvis salgs-
§ummen oversriqer 50.000,- kr - nu
ka. det også bare være en registreret
ievisor. [4en er slmmen under dette
be øb, kan det være hvem som helst,
hvllket vll sige gruppens alm;ndeiige

Hidtil har rnan ån gang om året u-
dcn til adelse, men blot med en an-
meLdelse til politiet, kunnet afvikle
en bortlodni.g på op til 5.000 kr. Den'
ne grænse er hævet til nu 15.000 kr.

Hvis saLget alene foregår til med-
lemmer 09 pårørende, kan der afvik-
es en intern bortlodning fx. banko-
spil. Hidti har dette skullet ske ifor
bindelse med et andet arrangement, og
omsætningen ikke overstige 2.000 kr.
Nu kan det holdes når vi vil, os sum.
mef må ikke overstise 50.000 kr.

BOrn og lodsedle.
Hidtil har bdrn under 13 år ikke

måttet sælge lodsedler, oq unge mel-
lem 13 og l8 skulle være under tit,
syn af vok§ne. Nu er dh§e regler væk!

Overskud på bankbog
Hidtil har overskuddet fra en bort,

lodning, hvh det var større end 10.000
kr. os ikke skulle indgå idet løbende
gruppe-/gilderegnskab, skullet ind§3t-
tes på en kontråbog i et pengeinsthut.
Denne bestemmehe er væk. Tit sen,
gæld skal det oplys€s ved regnskabet,
hvad overskuddet er ånvendt til.

Der er altså vi.kelig tale om et pro,
gressivt cirkulære, og det er kommet
til åt fylde ca. 2112 side, mens det
gamle fyldte 6 sider.

Skal du bruge cirkulæret, må du
have iat i polhiet - det er §pændende
læsningl

Ovenstående aftikel er klippet fn
'SanÅdsorienterins 1/84' os er skre.
vet af landssekrctær Per FaueÆkovth



DET NYE SPEJDERKORPS

Stiftsls€n af det nye speid€rkorps,
hvis officielle navn er "Det danske pi'
ge- og drenge§pejderkorps af 25. fe-
bruar 1984" har gånske naturligt vakt
en del opmærksomhed igildekredse.
Det der hermed er sket, kan kommeiil
direkte åt t ergre gildern€ og deres
arbejd€ m€d d€råf loloende konse-

Perronlig er j€g 'og med miq sikkert
mange andre - noget bekymrst ov€r
splittelsen. Medierne har all€rode be'
skæftigst sig mere med den, end godt
er ror spejdersågens imase.

Ethv€rt sp€jderkorps må have B'P't
tanker som grundlag, eller§ er det
ikko noset spejderkorps, men derfor
kan det jo godt være en god uflgdoms-
or$nisåtion. Dette hsrsker der næppe
uenigh€d om mellem det gamle og det
nye korps. Formålet €r man enig om,
m€n når man kommer til midlorne,
sp€jdorarb€idet, §killer ve,€ns.

Det er formål€t, der er det vigtigst€,
men det er spejderårbejdet, der skal
trække børn og unge til, og det er det,
der derefter skal få dem til at gå ind
for sågen med liv og sjæ|. Dedor er et
attraktivt arbejde neget v,stigt. NIan

skal have bornene og de ung€ ind, og
man skål kunne holde på dem.

Forskellen msllsm de to korps ar
bejdsmetoder vil ieg, efter åt have
overværet to foredråg om spejderbe-
væsehen - eet fra hver leir - konklu-
dere som følger: DDS m€ner, at et
speiderkorps børrilbyde en lans række
aktiviteter, blandt hvilke speid€rne kan
vælge netop det, d€r interes§erer dem,
og som ds kan bllve enige om åt tage
op. Filosofien bag synes at være, at
Irit valg mellem mange tilbud skulle
kunne giv€ stone tilslutning tjl korp-
set. Der stilles ikke særlige krav til
den enkelte om speciell€ spejderfær-
digheder, og man anser ikke konkur-
rencer for formålstienlige. Der bør
ikke være noqen, som bliver tabere.

Det nve korps mener ikke, at arbeids'
progråmmet nødvendigvis skal være af
interess! for alle unge. Oet skal være
et specielt program omfattende de
gammelkendle specie,le speiderfærdig
heder. Der vil selvfolgelig vær€ nosen
for hvem et sådant program ikke er

attraktivt, men de må så soge andre
steder hen og dyrke deres fritidsinter

.l det nve korps forventes det, at spei-
derne ofter en vk tid har opnået de
spocielle spoiderfærdisheder, som kan
bruses i "ædel kappestrid" speiderne
og afdel;ngerne im€llem, d.v.s. som de
fleste åf os der idag er sildebrodre
kender det. Dette har naturligvis med-
fort, at mange gildebrødre foler sym-
pati for det nye korps. Andre tager ret
så kraftig afstand derfra.



lfølSe det nye korcs' grundlovs
paragraf 2 søge§ international aner
kendehe. Såfremt sådan ikke oonåes.
vil hverken nuværende eller forhenvæ_
rende rnedlemmer kunne optages igil_
debevæsehen, medmindre de har haft
en foftid i el af de samlE korPs (vore

ODS tager sig nu mere af de yngre

årgange encl tidligere, hvorimod "de
store spejdere" forsvinder ud af ræk_

kernd ridligere end for år tilbage. Det-
te kan synes ligegyldigr, hvis speider
tiden iovrigt varede det samme åremå|,
men det er faktisk ikke Ligegyldigt. Det
er nok de sidste år inden voksenalde'
ren. at påvirkningen til "Engang spei-

der - altid spejder", påvirkningen til
ar blive gode og nyttige samfunds-
borgere, ihovedsagen finder sted.

Måske skal vanskelighederne for gil_

derne ved at få tilgang fra de yngre

aldersklasser i ikke uvæsentlig grad

netop soges i den nævnte aldersfor

Nutidens speidere "sår til speider",
ligesom de sår til ridning, til dans, til
spi o.s.v. I min tid gik man også til
nogei, omend udvalget var noget mere
besrænser end idas, men man var 3pei-

E' en tilbagevenden til 'det gamle"

For gildebrodrene måske, men ellers
ikke. Det er ikke ah, der stadig kan vi'
dereudvikles, meget korer simpalth€n i
rins. (F.eks. sik jes i underskoleal-
deren i privatskole, mine born gik i
offentlig skole, mine borneborn går i
privatskole, os ies føler mis overbe
vin om, at mine evt. oldeborn kommer
i offentlig skole! Eksemplet overlade§
hermed til den tænksomrne læsers

Det nye korps mener, at spejderar
bejdet i DDS ikke er tilstrækkeligt
"barskt"l Mon ikke en speideråfd€-
lings "barskhed" afhænger mere af de
lokale lederes temperamenl, end af ret-
ning§linier fra korpsels l€delse?

DDS har da osså, hvad jes vil kalde
barske ting på programmet, Sudan-
eksped;tioner, fjeldture og f.eks. noget
som Mølleåsejlad§en m.v. IVå§ke er de.
idag for mange "centralvarme-spei-
dere", i såkaldte "good old times"
fandtes de også, men som regel kun i
koftere perioder. Ent€n blev de hur-
tigt barske iom de andre, ell€r også

m€ldt€ do sig ud igen. lvåske er det så"

dan noget det nye korps led€re har i

Der er i tiden en udpræget t€ndons
til, at man skal være 'tnderledet'
end '?e andre", hvis man vil klare
sig i konkurrenc€n. Man må kunno
tilbyde noget som "d€ andr€" ikke

Et spejderkorps aktiviteter bgr derfor
overhovedet ikke ligne en ungdoms'
klubs, DDS skal passe på, st både
born, unge og måske ikke mindst
forældre k.n se lorskellen, og den
stedfundne modernis€rins kan måske
med 1985-øjne se lidt sammeldags ud.



Det nye korps, der vil "skrue tiden
tilbage" er måske (ubevidst?) i virke-
liqheden mere ioverensstemme se med

Oet giv€r stof tileftertanke.
DDS synes at hav€ overreageret på

starten af et nyt korps, når det har
afreågeret, og det nye korps har eF
kendt vanskelishederne ved at bide
sig last i konkurr€nce med det vel-
etablersde, kan man måske håbe på en
forbrødring, så vi fremover isen blot
har et blåt korpr. 09 så iøvrigt de an-

Om uniformen bliver blå eller sul,
om k.rpsmærket er af textil eller me-
tal n.å være rer 5å ligegyldigt. og
de bare knæ? Ja, lad os håbe at en

§treng vinter i mellemtiden har taget

Sterren.

Efterskrift: Samne dag, son ies lær-
dissjode ovenstående attiket (11/1
25) sav østre Landsret DDS rct i, at
ciet nye kons navn lisser for tæt på
de.es os detfo. skal ænd.es-

KOMMENTAR

ovenstående artikel er ikk€ stah_

skuddet til en nY debåtserie om det

nye korps. Stetren har, så obieltivl
som del er muliqt, forsdgt at udtrvl'
ke sine folelser og iagtagelser om pro'

bl€met' hermed braqt lidere.
Tak til Sterren.

red.

EN NY
GILDEAKTIVITET

I sommeren lg84 fik Nykøbinq F.
pludselig en befolkningsforogelse på

ca. 120. der byen modtog 120 iran
ske llygtninge, som biee installerer på

el af byens hoteller, idet de skulle
vente på at deres sag kunne behand.
les med henblik på at lå flygtningesta.
tus og dermd få ophold i et af Dansk
Flygtningehjælps integrationsc€ntre.

I Nykøbing F. Sct. Georss Gilde
mente man. at der var behov for å1.

mindelig oplysning om, hvorfor de
mange flygtninge var i landet samt om,
hvad Danmark gør for flystninge.

Gild€t arrangerede $mmen med
byens Centralbibliotek et offentliqt
møde, hvor vi dels fik en repræsentant
for Dansk Flygtningehjælp, dels en ira
ner, som har opholdt sig her i låndet
i 2 l/2 år, til at fortælle.

Samtidig tog gildet initiativ til at
aranqere en "home-hospitality'1ord-
nins, hvorved man skaffede ca. 50
flygtninge en besøgsfamilie, hvor lra
nerne med mellemrum kån komme på



Endeiig anangerede gildet en oplys
ningsåften for iranerne, hvor man ved
Et lysbilledforedråg fortalle iranerne
om dansk kultur og geografi.

Etter de tilbagemeldinger, vi har få.
et, har besogsordningen funger€t fint'
iranerne er glade for engang imellem
at kunne gæsle et dansk hjem, og de
danske familiff har sivet udtryk for,
ar de har stor glæde af at få besøq en

Venretiden for iranerne er meget
§vær. Problemet er det. at Dansk
Flygrningehiælp forst ove(age. ansva.
ret, når den enk€lte tlygtning er aner
kendl. lndtilda får fiygtninge. en sens

at sove i, morgefmad og 401 kr. om
uqen til mad og peEonlige iornoden_

Undervisning - beskæltiqeke o.s.v.
må flygtningen venle med. til han har
el cpr.nr. l,led berydelig velvil,e fra
sko edirektoren e. der dog lykkedes
tor gildet - stik imod alle regler . at få
2 tlygrninqeborn i skole.

På qrund af den siore flyqininqe'
strom fra lran erablere§ der for tiden
ilere og {lere cenlre rundt omkring

Hvis der i din bv eller i nærheden
deråf opreites el cenler, skulle lover
veje, om der ikke ligger en gildeop-

save tor jer der. I skal ikke være bånge
for det sproglige . deh kan fl€re af
flygtnlngene lysk eller engelsk ' dek
vll de meget gerne lære dansk . og man
kan komme langl med tegnrprog.

njh

Inr
[F-

FANEN I
GI LDEHALLEN

Faneherolden anbringer før gilde.
hallens åbning fanen ita^efoden. der
srår ved kanrlersiden at hoisædet. Fa-
nen skal være sammenrullet, 09 fane.
snorene skal være losnede. så de ikk€
senerer ved fanens udrulnins.

Ved gild€hallens åbning slger gilds.
mesteren: "Gildehallen er åbnet, lad os
hilse vort Ilag. Herold, lor f an€n frem."

Faneherolden forer fånen frem for
rn hojsædet og stiller sig med ryggen
iil højsædet og front mod gibebrod-
rene i retrtilling med fånen v€d iin
hojre side. Afrta.den til hoisædet skal
være så stor, at fanestangon ikke kom.
mer i beroring med hojrædet ved ud.
ruldningen. Ved faneudrulningen dre.
jer fåneherolden sig en kvart omdrei-
ning til højre, så han står med sin hoj-
re side mod hojsædet, og fanestangen
holdes vinkelret ud fra dete med la-
nenr fod mod hojsædet oS lanedusen
ud mod gildebrodrene i gildehallen, så

højsædet rkiules mindn m!ligt-
Når fa.eduger skal !€nde mod gil.

debrødrene, er det lordi, hvad der sker
i gildehallen udgår fra højsæder mod
gildebrødreoe, og fordidirse bedre kan
se ianens udruidning på denne måde.



Under sidste vers af fanesangen ru _

l€s fane. ud, og udruldningen bor væ'
re tilendebrast §amtidig med sangen,
og så dreier faneherolden sig m€d front
mod oildebrodrene og står iretstil
lins med fanen ved sin højre side.

Hvis qildemesteren beordrer det,
snkes fanen for dronningen eller vort
kongehus, og faoesænkningen udføres,
så fa.edugens sømlinie ikke kommer
under vandret plan. Så tages fanen ved
fod, inden den umiddelban sættes på

plads i fanefoden, inden gildemesteren

siger: "Gid klare tanker o.s-v.."
Ved fanesammenrulninqen er frem_

gangsmåden den samme som ved Ja

neudrulningen, det faneherolden dog
biiver stående ved fanen, når han har

Denne form for fanens behandling
i gildehalien har været anvendt siden
qildernes forste dase os bør stadis an
vendes af alle gilder for a! få gildebe
vægelsens ydre form til at ligge fa§t og
være ens fra gilde til gilde.

Kaj KorLrp

På giiderådsmoder har man mu ig

hed for at hore, hvad de enkelte grup-
per beskæftiger sis med og man kan
her g ve hinanden ideer ti kommende

Sct. Georgs Gilderne I Bosk lde !d.
gver et bad "KlLDEN', her har ies
"sakse1" en de al beretnlngerne fra
de enkelte grupper pd er silderåds

1. grlppe: Studier af Gustav Wied og
Robert Storm Petersen samt Lan

2. gr!pper Forhod tii doden, d,ver
se kult!re e emner (antik!it.re,,
diverse museer og skoler, samt Bos"
kilde, Romø m.v.).

3 grupper Symbolers betydrrng, besø!
på Storm.P.mr.rs€et, Kulrurhuset,
Arbejdermuseet, Uglesrrup lr4ose

4. g.uppe: Studier af fugiostemmer
med t lho.ende udflugr i naruren
§amt om gruppe€tik.

5. qruppe:Aktuelle emner i tiden, om
gamie gader og kllder I Boskll
de, samt om re nkarnatron.

6. sruppe Diskusion om seniororup.
per, Fængselsetik og dægts{o6k
nin9, $mt om proriterins af llvs
værdier 09 om kænighed. om em.
net Schwei2 sarrt udillgt rii Ko.

7. gruppe: Udllugt rit V.ksd und. om
emnet l,4alta, divcBe opgaver om
sproglige f nesser, samt om aktlei-

Alt i a I et bredt og varieret spek
trum af berigende emner Hvs ale
sr!pper når så vdr omkring. vil del
resu ter. i et b omslrende girdeliv.

GRUPPELIV _ GI LDELIV

Gruppearbejdet er et vigtlgt led
i gildets liv - ja, nogen vil påstå, at ner-
oP gruppen er det bærende for det en
kelte gildes åktiviteter.

ilange grupper har sværr ved at
komme igang. oq som gildeledeise er
det ofte vanske iqt at inspirere ti er



EN BøN FOR
MIDALDBENDE og ÆLDRE

Herre, du ved bedro end jes selv, at
ieg er ved at blive ældre og snart vil

Bevar mig fra den skrækkelise vane
at tro, at jeg nødvendigvi§ må udtåle
mis om €nhver §3s og ved enhver lei'
liqhed.

Fri mig fra trangen til at fo6øge
at ordne alle andres affærer.

Gor mis hjælpsom - men ikke næ.

Når man tænker på mit uhyre foF
råd af viedom, kan det synes en skam
ikke at brlge det fuidtud, - men du
ved H€rre, at jeg helst skulle beholde
nogle få v€nner tildet §idste.

Fri mig fra åhid at ville remseende-
lose rækker af detaljer op og giv mig
evne til hurtigt at kunne komme til

Forseql mine læber for ord om mi-
ne bekymringer o9 smerter, de bliver
flere og flere, og lysten til at beklage
sig over dem vokser, §om årene går-

Jeq Yover ikke at bede dig om nåde
nok lil at kunne nyde andres beret-
ninqer om deros kvaler, men hjælp
mig til åt udholde dem med tålmodig-

Jeg tor ikk€ b€de dig om bedre hu-
kommehe, men om storro ydmyghed
og mindre skråsikkerhcd, når mine
erindringer synes at være i modstrid
med andre§. Lær mig d€n sunde ind-
siilling, at også j€9 af og ril k.n tas€
feil.

Hold mig nogenl'rndo omgængetis. -
J€g nærer ikke noget Onske om at vers
en helgen nogle åf dem €. m€sst
rvære at holde ud . m€n et surr og
tvælt gammelt menneske er et af djæ-
v€lens me§terværker.

Giv mig evn€n til at se noget po-
sitivt, hvor ieg ikke hår v€ntst det, og
gode sid€r hos mennssksr i€s ikke hår
v€ntet dem hos. - Og giv mig endelig
den nåde, at jeg kan sige det tild€m.

rrlq. "Gild€ Nn', Sci. Gær$ Gild.r i
Middella^: På ba$id.n ål iodsrnsdar.niil
€n .nsslsk ssnoknkolandt man ilra 1610



PÅ VEJ

J€s tog en bog ud af min reol, uden
b€slutsomh€d . nærmest lidt tillældigt.
Jog læne lidl i d.n, ikke torfra, kun
lidt spredt, ieg anede kun tonen i bo.
s€h, en boq som i€o b€stsmt skal have
læst, og iom ieg tror vil sig€ mig noget,
når ,es nu en dag såmler mig luldt os
helt om den, men ikke nu - måske i
morgen - måsks en anden dag.

Bedsl som j€g sad med bogen I hån-
den, var dsr on stemme inde i nrlg der
spurgte hvorfor ikke nu? Mon du når
det, du har s.t dig for i morgen, mon
du i det hele taget når der, d! har §:t

Jeg er på v6j, akid på vej, om man-
das€n på vei til tirsdas 'tirsdas på vei
til onsdaq, og jog tror altid, at ieg på

lredao vil få tid tilalt det, ies udskyder
i dag og i morgen.

[,lon vi ikke a]le hår det på denne
måde, at vi ustandselis er på vej. På

vsi -ddan som mennesker allid har
været.det, på vei mod det ukendle .

med forlentninger med gæde elle.
måsk€ med b€kymring. På vei mod nye
ting itilværekon, nye mal. både i

d6t daglig. og mod noget, som vi kun

l0

Ved nærmere efte(anke biev ieq
klar over, at det fakt sk er positivt
ahid at ha\ie tinq foran sig, tlng som
man nræber etter at nå. Vi må ikke
§tå stille, men ustandselig være oå lej.

Jeg er på vej -os efter at have sid'
der lidt med bogen i hånden, endte det
med, ar jeg befandt mls på vej mod
min seng, på vej mod ,ovnen, på vej

til imorgen.
Lise Schmidt

Ovenstående er ta!]er lrJ "Knuden" ,anuar
1985.scr, Gærq. G ldel' O srykke.

"DE TI BUD"

Dansk Forenet Sud.n l\Iissions ar.
bog gengiver indholdet at 10 bud, der
er opslået på lærerværel§et Da semina-
riet Suqu i Niqeria, hvor Sudanmi§.
sionen har et betydel fl antal missto

De 10 bud, som bde muslimske og
kristne ærcre har for oje på semina.

l. Tal til menoesker Oe. er ikke no
get sd dejligt som en munrer hitson.

2. Smil ti menneskcr. Man skat bru.
ge 72 rnuskler for at se sur !d .

kun 14 tilåt smi e.
3. Kald mennesker vcd navn- Den so

deste musik i oret er lvden af ens

4. Vær ven ig os ,nunter. Hvis du
vll have venner, så vær s€lv venlig

5. Vær hjertelig Tal og oprræd, som
om ah, hlad du gor, e. ril glæde



odon cøR vr

6. Vær rundhåndet med ros forsig
tig med at kritisere.

7- Vær virkelig interesseret imenne,
sker. Du kan komme til at synes
om enhver, hvis du prover.

L Vær nænsom mod andres følel.

9. Lyt med eftertanke til andres me.
nin9. Der er altid tre sider i en
kontroveB: Din eqen, den andens -
. og den rigtige-

10. Vær kvik til at søre iienesrer
for endre. Det, der tætler mest i
livet er, hvad du gør for andre.

Denne overskrift vil - forhåbentlig -
dukke op i de frerntidige numre ål
l\4PULS.

Tanken er, at forskelliqe silder her
fortæller om en god id6, et godt mø-
de, et godt arranqeme.t for spejde-
re eller for "Den tredie Alder", en
spændende måde at "lave pense på"
til hjælpearbejde o.s.v.

Hvordån får vi fat i de gode artik
ler, de sode ideer. Hvis I i jeres gilde-
ledeke har ålle tiders id6, hvis I har
haft et vkkelig godt aranqement eller
I har fået inspiration til gruppeåkti.
viteter - §å fat pennen og skriv til ll\,1l-

PIJLS eller måske nemmere, snup
telefonen, rins til jeres lokal iourna-
list eller til Lrndenegnede, så vi i fæl
lesskab kan få nedfældet alle de manse
id6er der findes i Sct. Georgs Gilderne
rundt omkring i landet.

Tegningsr ggr liver lys€re

Der findes on mænsde gildebrodre,
der kån dEt der m€d on tushpen. Små
eller store tegninger til at illustrere ti-
vest mange genvordigheder og slæ-
d€r. Samltegninger sammån, ssnd dem
til redåktionen åf INIPULS, og de vil
blive bragt lObende, §om illunrarion
til de mango artikler. Oisse tegning€r
kan så bruges i de mang€ forskelige
gildeblade, eller til andre skrivols€r, der
låves igilderegie.

Jeg glæder mig til at modtage
mange id6e. 09 t€gninger.

Biårne

l1
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REDAKTøRENS
SKR IBLERIER

Forst tak til Verner for den pæne
velkomst i redaktdretolen.

Det er naturligvis spændende at gå

i gans rned, os det er da osså med en
hvis bæven, jes kaster mig ud i job-

Som mån har kunnet Iæse iSct.
Georg er man i landsgilderådet blevet
enige om, at hved provincial skal ud-
pege en "Provinciål Journalist". Jeg

slæder mis til såmarbeidet og sidder
klinet til brersprækken omkrinq dead-
li.e for stof til INIPULS.

Gunner Haueberg har I sidne n..
af IIVPL,LS defineret bladets formå1,
jeg er - heldiqvis - helt enis m6d ham
i hans betraBninger, og det er mit håb,
at ieg kan leve op til forventningel

Jeg håber at mange af llvlPULSt
læsere vil bidrage til det fremtidige
indhold herunder tegninger til il.
lustration af diverse artikler.

Det er mit håb at vi kan brinse teg'
ninger, der frit kan bruges tilde mange
gildeblade m.v. der udkommer rundt

Biarne

HUSK AT VIDEREGIVE IMPULS TIL DIN EFTtrRFøLGER

IMPULS IMPULS udgives af Sct. Georys Gilderne i Dannatk,
Mikkel B.ygqe$gade l, 1460 København K., tlf
Ol -12 27 02 og sendes til santlige gildeledelser-

Tesninse. i IMPULS nå f.it bntses i rorbindetse ned
g i ld ea rb ejdet h e.u nd et b I a de, I øbe sed I er n - v.

IMPULS udkonmer 4 ganse årlist - dead line lot næste

nunms e. den 10. mai 1985-
Redaktør: Bjarne Rrogger, Eselevsade 26,4840 Nøt
.e Alslev'alt. 03 83 45 23.


