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DET KNIBER MED HøRELSEN

Tit kniber det for den gamle at
føige med i€n samtale med fler€
d€ltagero som dsn gåmle selv udtryk.
-'Folk
k€r dst:
er begyndt at mumle".
Nluligvis er det nogst, dsr kan bodes på
mod st høreåpparåt, men ikko altid.
Horasanssn
der indre øre består
n§mlig af sn mængde "§trenge" åf
forskelligs længder, Irå de længste, der

i

optager dybs toner, til do korte§t€,
der optåger høie toner. Det er d€ hois

tonar, der svigter med årene. Dette kan
være nok til, at sn sllers kvik og våg€n
gEmmel person ikke mor€ kan folge
med ien sarntale med m6nge doltagsre,

hvis hån ikko samtidig med at hø.e
sfter er i nard til åt ss, hvem dst er,
der i oi€blikket sig€r noget. Andre f6r
let den tanke, at han må være blevet
noget åndsslrvdt, og s€lv får han let en

dsprimsrende følelse - og ikke md
urette - af at være sat udenfor, al være
lsolerd. På romardshånd er dsr ;kke

noget

i

vejen, og i te,efonen går det

udmærket, men dfremt der iet
hørespil €r flere end dn mand og dn
kvirds, hvis stemmer io allersde på

grund af dsr€s forskollige grurdton€r

er lette åt

3kelne, må mang€ gåmle

Flor€ og fl€realde gaml€ gildebrødro {år €n helt normål åldeBsvakkelså

af høre€vnen.

Jeg vil vove at påstå, åt
ca. 90 % af ålle ovor 60 år har b€gynd€nde hdresvækkelso.
Kunne det være en losning m€d en

mikroton og en hdjttåler i Sildehallen
ellor teleslyngeanla! så noglc af de
gamle "kunder" ville komme.
En god lille mikrolon vil koste ca.
2000 kr. . rar til der €ksisrerende forstærkerånlæg m€d hoittaler.

Efter åt der h€rm€d er giort oppå problemet, må det
være op tilde sidd€nde gildeledelser at
mærksom

Denae artihel et taget lra Helse 1/1985
og d sh/det dfordl@ce Henft olsen.

MUSIK I
GILDEHALLEN
lvusik i sildehallen er temaet i dette nummer. Vi har bedt 2 "garvede sil

MUSIK I GILDEHALLEN

debrødre"-nemlig "Busser" DGM i
Sydsjællands distrikt og Palle Wogn-

Af de elementer, dor indsår .eller kan
indgå - i en gildehal, er musikindslag

sen, låndsgildeskatmener - om at skrlve om d€re§opfattelse af 8mnet.
Vi ved alle, at der i rituålerne står,
at man kan have mLrsik igildehallsn,
og at man skal huske åt fonælle gilde-

de sværeste at håndtere.

brødrene, hvilken musik der

igivet

Det er håbet, at flere gilder vil benytte musikken til at udvide gildehal
len, og anvende dette middel til at
understrege de tanker, der lormidles
tx1.

Gildeh.kmurikken skal på en sans
under§totte det rituelle og menneske.
lige element, samtidig med al den udg@r et stærkt, selvnændigt led på lige
øvrige forløb i hallen.
D€t b€tydor, at musikken i sin ka-

fod .ned de

rakt€r skal være mere end en vel
klinssnde forbirdelse mellem det tålte
og sungne.
Den må derfor ydes samme retfær-

dish€d som f.eks. sildemest€rtalen el'

ler

belæringen v€d

en

optagelse.

Den b€hov€r ikke at være svært tilsænselis men må indeholde kvaliteter, dsr kan overleve sin ramtid, p6
samms måde som det Etiske grundlag,
sildehållen bysser på.
Når vi bruser musikken som et ligeværdigi led i gildehallen må det deF
for være en erk€ndeke af, at kunsten
er en del af livets spejl, os derved bliver et etisk anliggende

På

det punkt adskilller musikken sig

tra andre kunstaner ved at være helt
sig selv med mulighed for abstråheren-

de personlige fortolkninger

hos de en-

Det kån være wært at vælge d€n
rette musik, blandt andel fordi det
kræver noget kendskab til musiklitteråturen. ' Det er ikke mk at vælqe Vivaldi's "Efteråret" fordi der tilfældigvis skål åfholdes November-gil.
dehå|. Det kunne måske vær€ l,ge så
inspirerende f.eks. at høre Trilles
"Et lille Lys i l\rørket".
Normalt vil man und8rordne musikindslåqet f.eas. gild€meslertalen, men
det omvendte kan også låde siq gore:

At talen

bygges op omkrinq musikken.

Bringer man musik i uddrås, bør
der skæres varsomt. ' Det er vigtigere
musikalsk helhed end at tage hensyn
til de maximåle varisheder. Skærer
man midt iet musikahk forløb,
risikorer man at få hverken fusl
Nosle vil indvende, at mån ikke kan
forlange, d alle gildebrødr€ er lige musikalsk bevandrede. Hertil er at siqe, at
mån ikke skal undervurdere sine medmenneskers musikalske modtagelighed,
og at mange oplev€r noget positivt ved
en sjælden gang åt vær€ påtvunget
at være alene lned musikken. _ Hvis
man afskærer sig fra et lyttende posi

tivt lorhold til

denne del af gildehal
len, oplever man formentlig ikke fuldt_
ud hallens etiske helhed. Denne hel'
hed skull€ gerne bære længere e.d
selve hallons varighed, og d€rved væ'
re medvirkend€ til fornåehen for, at

sildet ikke er absolut og afgrænset,
men et led idet evigt €thke.
Busser

MUSIK IGILDEHALLEN
Der er ikke noqet som musik og
sang, som kan skab€ fest og §temning.
Det være sis lestlis, højtidelis eller en
pinlig stemning. Stemningen afhænger
3f musikken, der spilles.

l\Iusikken er en naturlig dei af
qildehallen. Det kan enten være
ved hiælp af levende musik, grammofon ell€r båndoptaser. Uanset hvad

der bruges, kræves at musikken

er

v€lovervejet. Endvidere skal der vurder€s, hvor lanq tid indslaset skal
tage.

Når jeq har brust musik isilde.
hallen, har jeg altid indspillet musik-

ken på bånd, således åt de enkelte
temåer passde til den tid, jeg for'
ventede, der skulle bruges-

Der kan indlægges musik flere
steder i gildehallen- Det må dog
ikke bevnke, at man udelåder sangen.
Sangen skal være med til at danne

således at gildeikke kun indtaser den

en vekselvirkning,
brodrene

Det vil være nåturlist at

musik, når man går ind

spille

i, os.år

man forlader gildehallen. Ved indgangen §kal musikstykket tage
lang tid, at det først slutter 1

1 1/2 minut efter

så

-

gildebrødrene

hår'laqet plads. Når gildehallen forlades, skal alle være kornmet ud a, qild€hallen inden musakken slutter. Det
er en sod ide at sidde stille ca. 1 mi_
nut. for man besynder at forlade gil_

Ved indgangen til gildehallen erdei
pas§ende at spilie et ler §tykke musik, for at skabe en festiig stemning.
Nlusikken, der spilles ved udsansen,

skal kunne fasthoide siemninqen fra
sildehallen.
Efter qildemenedåien eller "5 min.
Sct. Georq" kan man oqså spille et

19.

(

nykke musik. Varisheden her må helsi
ikke vare mere end 3 minutter, for så
beqvnder der uvilkårlist at blive uro,

hvilket kan virke pinligt for den enkelte. Efter,nusikken kan mån udmærket synge en sang. Ivlusikken skal
bruges til, at give den enk€lte Jred
tii at tænke over det talte ord- lndlægger man €t stykke musik efter
"5 min. Scr. Geors" , skai dene na
turligvis aftales med den pågældende

gildebroder. Det er helt naturllgt, at
vedkommende skal være med til, at
§ætte sit per§onlige præg på det. der
afslutter ens indlæs.
Det er sværi åt finde musik, der taqer så kolt tid, som der er behov for
til en gildehal. Det belyder ofte, at
der skal brydes af midr i en melodi.
Det er nåturligvis lettere ved levende
musik end ved båndoptaser. Hvis man
har indsaillet musikken på bånd, skal

for, at der er indspillet så
at skulle
bruge, og at melodien er afbrudt et
naturligt std. Husk at tage tid på mu
sikkens længde, så er du mere rolig,
man

eOrge

mege1, som man forventer

når du skal afvikte
GOD GILDEHAL

sildehallen.

Ktr.
I disse selvangrvehestider er det na
turligt at gore opmærksom på en af
de "tågede" regler der hersker iskatHvis

I

modtager kørselsgodtgørehe

frå gildet - eiler andre - er det v;gtigt,
at bilaq€t ser riqtist ud. Det er ikke
nok med en lap påpir, hvor der står
kørsel 20 km = 21,-kr. Næh, nej, der
skal udfyldes en blanket, hvoraf det
fremgår, hvor man har været henneoq
hvilken rute man har kOn. En tur fra
Esbierq til Køse kunne eks. vis beskrives såled€s: korsel til Køge via Store_
bælt. Årsag møde i udvalset for kør'
sel§godtgPrehe.

Landsgildekontoret har til brug for
landssildeledelse m.v. ladet udarbeide
et skema, der er godkendt af skattemyndighedern€, skemaet er aftrykl på
side 6 - det e. liqe til at kopiere, husk
5

Sci G.oEr

G

itd.m i D.nmrrk

Gruppen har bearbejdet opgaven og

er herefter fremkomm€t med en skitse

Lr

til

landssilderådets møde den 8.:

1.85.

Allerede her vil jeg sige at skitsen

er sodkendt åf Iandssilderådor.

Arbejdssruppen hår foreslået åt de-

le opgaven i et basis og ; st ledelæskursus og alene gennelnfor€ et basisDette er opdelt som en s.trinr ra-

- et seminar "På vei" €. lørdag/eller søndag på provincial €ller dhtriksplan alhænEiE
2.

trin

af tilm6ldinger.

et

brev/eller båndkursus

"Pe uej".

fi,emlilsts
hnnset.

"lvlidtveiss€min.r" med

varighed og geografisk placerins som "På vei" - på dette
srupP€inddelingen til den resterende
del af kurset.

I Sct. Georq nr. 5 1985 kunne man
at planerne for fremtidige kur'
ser i KSU-resi ville blive ændret og
gennemføn over en "nY læst", for
dermed åt indfore en fornyelså i såvel
.åmme som i indhold.
[4ed henblik herpå er der nedsåt en
gruppe der skal komme med forslag

4.trin. " grupp€moder

nyt studiemat€riale for et "gilde-

(ikke Vinsst€d).

læse,

til

kursuC'og for et "ledeheskursuC'.
Denne qrlppe består af 5 modlem'

l
Anni Pereruen, landsgildct
J

3.trin. - et

lnge SOholm, Frederiksværk

Kristian Aklslada, 7. København
Erlins Kremmer, 8. Købsnhavn
Tårnby gilder
Et.e Gåll, 3. (obenhåvn Dlasørsil-

med det

for

mål at beabeide det indtil nu
opsamled€ stof efter nærm€rs
anvisninger

s.trin. - "Ved

vejs ende" et afslutningsscminar på LG niveau,
afholdt over €n Week'end på

et centralt st€d i

Danmark

Vi onsker ikke åt lotte $Oret helt
for indholdd i d€tte kursus, men vil
meget gerne her gennem lmpuh appelere til gildeledeherne, så disr€ nye
ianker så tidligt som muligt kan blive
præsenteret for såmt lige g ildebr@dre.
Den uddannelse d€r skaltilbydes er
efter gruppens opfattelse d6n uddannelse der er brus for i mors6n, ;kke
den der vår brug for i går.

vil

starte sspt./okr. 1386
i msi 87 - Pri§en d€r
på er ca. 500 kr' (incl åfslut'

Kurset

med afslutning
satses

Denne lille epistel skulle gerne vir-

ke som appetitvækker, vi vil oftor

følgende kommR med yderligere præ_
sentation her i lmpuk

Du

kender alle svarene. men
menneske stiller dis spørqsmå|.

Du ser frem

til

en

hiemmeaften.

Du sår med hojt hævet hoved os foF
gger at se ud, som om du er vant til
at bære briller.

Din yndlingslærning i avisen er spålten
Else

Gall.

med overskriften

"For 25

år sid€n."

Når du stukker lyset er det af spårsom-

melighed og ikke af romantiske grun_

&-ffi
HVORDAN

Det gør ondt over det hele, og det, dor
ikke gor ondt, funktionerer ikke.
Glansen i dine øjne nammer fra solen,
der speiler sig idine briller.

Du føier det, som om du har soldet he_
le natten, og så hår du ovorhovedet ikke været ude.

Din lille sorte adreseboq indeholder
kun nåvne, der besynder med '?r.
Du får åndenød a{ skakspil.

Du sidder i gyngestol€n og kån ikke få
den igång-

Dine knæ bliver krumme, og dit bæl'
te skal håve flere huller.

Du anqrer alle de feil, du sjorde, for
åt modstå Iristekerne.
Du hører op med at

se

lrem taldin

næ_

Det gor dig træt åt dreje €n udenbysDu stivner,når du første gång bliver til_
Forst i dag kommer du i tanker om, at
det igår var ieres bryllupsdaq.
Du kan ikke Iordråge intoleråht€ men'

Dine børn bogynder at høro til de mid'
Endolig når du op til det øverste trin
på stigen og find€r så ud åI, at ttigen
står op ad den forkerte mur'

Du blivor medlem af en hel§eklub og
går ikk€ derhen.

Din forstand slutter kontrakter, som
din krop ikke kan opfylde.
a

Den bedste del af daqen er forbi, når
vækkeuret holderop med at kime.

Når klokk€n er ni om aftenen,
du nærmest,

dd

§Yne§

er midnat.

Din pacemaker får garageporten
qå op, når en smart Pig. går forbi

til

at

Når du har malet byen rod, må du tase

et længer€ hvil, for du skal lufte hun.

ien

3.

lille sråhårede dame, du hjulF over

Du skal indrette dit liv, så du ik'
k€ får brug for at døvedine san.
ser, bekæmpe din uro, vende din
irdsigt rysgen, slå din tid ihjel.
Brug stimulanser til at uddybe

og forhoie glæd$ og triumfer,
Du har for mesen plåds i dit hus, men
ikke plads nok

idit

medicinskåb.

Du sætter tæ.derne

i

en saftig beuf,
- og de bliver siddende deri.

Fft den daslise |FOFSAG avis

ved se-

nenlforcanlinsen i Ch srchutch, New
zealand,feb. 1985.
Sentenserne er

4.

Du skal være sulten før du spi
tet, r@a 16( du sover, udhvilet fOr du står op, besluttet før

5

Du skål vælge din egen daglige
nodvehdiShed; enheden af hvad
selv vil oq selv kan, og alvise
ålle andre som falske for diq.

du

fot folk ned hunoL

Selv, men ikke alene. Du skal
ltole på dit m€dmennoske og og'
så låve op til den tillid, det måt'

FOBSLAG:

Tag en rod blvant og kryds de sæt_
ninger af,der lammer diq.
Centas dette i 1986 med en srgn blyant - i 1987 med en brun o s v. Så fin_
derdu ud af. hvor.år du er sammel.

10 nye bud:

te vise dig. Du skal

7.

Du skal være stolt og villig til

8.

Du skal kunns tabe ansigt og
ledes sikre

Forfatteren Jorgen Knudsen har på en

vandretur gennem Lapland giort sig
noqle tanker, som han har samlot i

9.

disse 10 bud:

1.

Du skal åbne dine øine for naturen i al den§ vælde. Du er en
del af den, og det siver dig din

2.

Du er udenfor den, os det giver

din mulighed for at bekæm_
pe os undertrYkke den eller lade den biomstre. Du skal lade
sig

afvise dets

formodning om, at du også bare er en sk:drdet pa§§er ikke.

så-

dis mod falsk værdig'

Livet er {or kort

til

små tanker.

Undgå dem.

10.

den syvende das skåldu hvilo
os overveje dit liv. om alt er såre godt. Er det ikke der, §kal en
forandrins af det være din næ'
På

?o
Er du i GRUPPEN der har et mål el'
ler id€n, der kun bær en nåi.
Er du i GBUPPEN, hvor man får noget med hjem sller iden, du husker
dårligt m€d hvem.

Er du i GRUPPEN, der kommer idk
qild€, eller i den, der resn€r det for
tidsspilde.

Er du i GRUPPEN, der er værd at sæste, eller iden, der kun fordår at feste.
Er

du i GFUPPEN, med hvem dit sll-

de kan regne, eller i den, der har nok
Er du DEN isruppen, der om aft nens
emne ved god besked, eller er du den,
der overhovedet ingenting ved.

Er du DEN i sruppon, der ivrist hjælper en ven i node6, eller €rdu den, der
heh har mkt€t gloden.

Er du DEN i sruppen, der prøver at
til glæde for andre,eller or du den
der liqeslåd sennem det hele vandrer.
være

10

NOGET OM
AT HUSKE
Alt i et

og

msnnsske er guddommeliqt

fantastisk indr€ttet, men hukom

melsen synes me§t vidunderlig.

Alle vore indtryk os alle vore oplevelser fra vor første barndom og ind-

til i daq er kodet ind i vor

computer

hiernes b;llioner af bitt€små elektronceller, og de kan hentes frem i vor be'
vidsthed ved et tryk på en knap.

ENKELT. LYNHUBTIGT
UFATTELIGT

Stiller vl hukommelsen et konkret

spørgsmåI, har vi trykket på en af
knapperne og udløst mekanismen. Om
vi ønsker d€r. kan den give os bille.

der af ting, mennesker, ia hele landskåber fra et hvilket som helst sted i
vort liv. Selv oplevelser og situationer
fra vor tidligste barndom kan kaldes
frem fra hukommelsens gemmer, med
kulisser, farver, stemmer og det hele,
blot vi holde. lidt lænsere på de ris-

Gl€mte situationer og oplevelser
kån spontant springe ud af mørket på

tilfældige impuker. Det være sig en
duft eller en strofe frå en melodi og

ethvert sanseindtryk vil aktivere de
små grå celler ivor hukommelse.
lv€n ligesom alt andet, der skal fun-

ser€ lænse, skal en hukommelse os
dermed vor hierne vist nok passes oq
plejes, thi det aner mig, at den kan sli.
des og sløves. [4in hukommelse er ]
hvert fald ikke hvad den har været.
Undertiden giver den slet intet svar,
hvor lænqe oq hvor kraftiot ieq end
trykker på knappen. Ofte glve. den et
forkert svar, - oq tiliider lader cion dei

rigtige svar komme dumpende ud gen'
nem und€rbevidstheden længe efter, at
jeg har glemt, at jeg havdetrykket for'
gæves

på knappen. Oåt der irriterer

mig mest er, at den nægter at

svare,

nårj€s ved, at d€n sodt kan.

Men skal vi mon være så kede a,
del, for tæok om vi glernsomme, der
utallige gange har b€klaget os over
vor dårlise hukommelse, en skonne
das blev taqet på ordet, så alt detqlem-

pludselig stod kiart i vor bevidst'
hed, ved at alle knapp€rne vkkede på

te

en gang.

H€le vor fortid villå dukke op ; et
gigantkk vinqesus. Myriader af ansig'

ter ville komme ud af mørket, stirrende oå os. Utalliq€ stemmer ville vokse
ud af st;lhadens hav og svulme som en
voldsom brænding af ligegyldige ord
ind over vor bevidstheds kyst.
I havet af ånsigter vllle vi ikke kun-

ne finde de få, der vår blevet os kære os elskede stemm€r ville drukn€ i
den iigegyldige larm.
Men .llerværst åf ah ville det være,
at blandt de mange brudte forsætter,

REDAKTøRENS
SKR IBLER I ER
Så er IMPULS "på

ieg

vil

ønske

$den"

igen, os

her benytte lejligheden tit år
alle læserns godt nytår €6.

HVAD SKAL VI MED IMPULS?

IMPULS skal være det blad mån
v€d gennemlærning bliver inspirerer tit
nye tanker - får en lille id6til efl gilde-

halvholdte lgfter, ynkelige nederlåg,
tåbelise feilqreb, dumh€der os fald,
ville vi lede forgæves efter det idealbillede af os s€lv, som vor dårlige hu-

mestertale - får et lill€ spark m.h.t.
sruppearbejdet i gildet - får en remin.
der om de ting d€r rOrer sig p.t. i Sct.

kommelse havde lådet os drdmme

Geo.gs Gild€t

så

skønne dr0mme om.
I et så pinefuldt øieblik ville viråbe
efter en drink, der kunne give os glem-

sel, . og

rejse
guder.

når smert€n var ovro, ville vi
et altsr for glemslens gåvmilde

'

Hans E. Fischer

23.1.1975

-får

nosle prakt;ske op-

lysninser fra landssildeled€ke eller
{åd - 09 får nogle menlnsrtilkendesivelser omkring de temåer vi vilsøge at
køre ido kommende numre.
Jeg er blovet spurgt, hvorfor der er
så mange "små" ånikler - ofte uden
sammenhæng. Svaret herpå er, ar der
efter min ovorbevisning er lige så månge {orskellige meninger om "hvad der
er det rigtige stof", som der er gildeledelser {eller næsten da) - og at det
d€r inspirer€r den ene ikke nodvendis.
vis oErå inspirerer allc

andre.

--J

Dst er hensigten, ai IMPULS frem-

PROVINCIAL.JOURNALISTER
No'djyll6rd:

meddeleker. små impulser og nyt fra
landetssild€r.

Elre Lørup, Norgorvej 18,
750O Holstobro,

over vil blive byggst op m€d dels et
hovedemne - 6t tema - og derudover

tlI.07-42 31 38

Af planlagte 6mner skal nævnes:
spejderløb, g.uppearboido os inter-

Midtiyllånd:
Birthe winthsr, Br€dsåde 2,
8850 Bierringbro, tlf . 06.68 10 29

nationalt gildearb6jde.
Det er mit håb, at denn€ opdelir€
af §tolfet v;l tilgodeso de behov dsr
måtto være til at bliv6 inspirerer, til
dst daglise arbejde i en gildel€delse.
" For resten - der åftrykto skemå i
tidste nummor af IMPULS er lige til
at fotokopier€ og benytt€ i forbindel,
ssm msd gildots kommende plånlæg-

Sydiylland:
Kent Gads Ole5en, østerbrosad6 50
6000 Kolding, tlf. 05-50 14 48.

Ritta Ros,en, Nyvangen 3, TuruP,
5610 Ass€ns.

ning - prøv at bruge dst

ll

rd-

Cåmping Will€moes, 5610 Assen§.
Nord- og !,lordvsn,iællånd:
Grethe Serner Thomson. Birke Al16 33
3630 Jægerspris, tlf. 02-33 l2 72'
S'torkobenhavn og Bornholm:
Tov€ Jensen. Pilevangsn 37,
2660 Brondby Strard, t lf. 02 '73 25 46

SydljælLd og Lolland-F.hor:

'

Poul Erik Johånsen, SkovmolleYsi 3.
Ivlyrup, 4700 Næstvsd,tlf. 03-76 I 2
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HUSK AT VIDERTGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGER
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1460 København

oitdeafteidet herundet blade, løbesedlør m v'
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Bedektø.: Riarne Btøgger, Egelevgade 26,4840 Nøffe
Atstev-tff. 0333 45 23.

