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PROLOG AF
HALFDAN RASMUSSEN

I fo.bindelse ned 4. hej 1985 skev
Halfdan Rasmussen en p.olog som blev
læst op mangE stede., dette ar at uddng

Nutid sr rundet 3f fortid.
Fr€mtiden lormes i dag.
lv€ninger kæmrler og brydes
under påroler og Ilag.
Giv os en msningtfyldt verden
fremfor en meningslos tid,
fr€d m€ll€m mennetkår fremfor
bitter og nåde§los strid.

Jordon sr tr,ækket m€d våbon,
hærget af hungar og had.
Angsten vi ville bekæmpe
skiller o§ stadigvak ad.
Drrmm€ blev næråt forgæves,
hvis vi på ny går amok,
Kæmp for d€n frod vi har dømt om.
K.ige hår kostet os nokl



I sidste nummer af IMPULS bragte vi et oplæg .il giklen4tettale. Dettevatfotmu-
leret af Paulli Maftin, og det er naturligvis vort håb, at nange sildemest.e hrr føk
sis inspirerct.il a.bejdet ned en gildehat.

Denne gang er d vicelandsgildemester Ulla Jehsn, der hat szntet en buket af
ideet til en gildemestettale. Ullas indledning findet du i statten af IMPULS, og rcsten
er fotdelt rundtom ibladet. God fonøjelse.
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"TANKER I FORBINDE LSE MED
FREDSÅRET 1986".
OPLÆG TIL EN
GI LOEMESTEBTALE
Vicelandq i Id e ka nsl e. U t la Jenæn

J€s har ikko udarbejder nosen dhposi-
tion til en gildemestedale, indlæggende
og citåterne er ment §om en inspiration,
så man s€lv kan vælqe, hvad man vil bysge
videre på. - Vi hår vel alle i årets eller år.
enei lob haft opleveher, d€r b€rører €m.
net ' fred ' og mellemfolk€list samvirke,
opleveker som vio€rn€ vil dele med andre,
og som vi måsk€ kan arbejde videre med.
Find dem fr€m, og brug dem i debatten
om fr€d, en d€bat, som nok er lige aktuel
i det kommende år, §elvom det ikke sr
fredrår.
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For en ordens skyld vil j€g nævn€ to
adresser, som kan være til nytte, hvis man

FN.forbundet
Kronprinssnsqade I
1114 Kdbenhavr K
01 12 l0 58

FNt informationskontor
H. C Andersens Boulevard 37
1553 Københåvn V
01 12 2t 20

F.N.'r senerallorsamling vedtog i for
bindelse med 40.års stiftehesdågen, at
årot 1986 skullo være internationalt freds
år. FN'forbundet hår varetaget alle oplys-
ningr- og koordineringsdpgaver i lorbin-
dshå måd fredsåret. - Hovedtemaerne hår
væretnedrustning,udviklingog menne§ke-
rettigheder. Mange har taget del i debat-
ten, og ikke mindst er born og unge ble-
vet dråget med ind i arbeidet, det være sig
i skole, spejderkorps, unqdomsklubben
o.s.v., og mon ikke vi alle kan være enige
om, at vi voksne har en pligt tilat hjælp€
nulidens børn til åt skaff€ rig en fredelig
fremtid ved at læ.e deui iolerån eog mel-
lemfolkelis fornåelse. Nu, hvor 1386
§nart er til ende rnå mån ipotle r€ selv:
"Hvad har vi nået, hår all€ s€ b.nræ.
belser såt spor, har vi påyirker d€m, der
bestommsr. - Vi ved d€t ikke.rdnu, meD



vi må håbe det €ng6ng må lykkes at tkabe
fred og v€nskab på wærs af grænserne.

Den indsat, den enkelte yder, er kLrn en

lille brik idet storo spil, men den er der,
og er med til at dan.e den §tore helhed.

FRED PÅ JOBDEN

H€r i iulemåneden synger vi alle vore
gåmte julesalmer, og manse af dem bruser
n€top ordene "Fred På iorden" Kan vi
tænke dsn tanke til ende? - nej, det kån
vi vel ikke, for lise så langttilbase, vi kan
tænke. har mennesken€ fort krige og lig_

get i stridigheder med hinanden. Vi må

nok indromme, ar for os i dag €r tanken
om en vorden uden krig, en verden, hvor

mennesker lev€r i ,red og harmoni med

hinanden utænkelig. Vi ønsker alle fred,
statsmænd §åv€l tom den almindelioe
borser, men allisevol kæmp€s der manse

§teder i vsrden, og lande, hvord€r ikke er

åben kri9, opruster og udviklor stadig nve

og mere effektive våben iden tro, åt man

kan opretholde eller skaffo fred på don

måde. Gang på gang modes stormagterne
for at tale om nedrustning, og gång på

sans må vi erkende, åt hell€r ikka denne
gang lykkedes det. Vi kan §tille os selv

sporgsmålet om, hvordan d€r skabe§tred,
men heller ikke vi kan vel finde et svaI,

dos kan vi som speidere os sildebrodre i

verden§omspændend€ organisåtionor g0re

noqot for den internationale forståel§e, og

ad den vej komme et lillB skridt vider€

FREDENS MOSAIK

Fred det er end€lOse forhandlinger,
Babylo niske d iskussioner
I generaltorsamlinger, udvalg, und€rudvals

Det er samtaler månd og mand imellem
På arbejdspladser, såvelsom i FN's ro-

Fred. det er biblioteker på Guldkysten,
Et snurrede filmsapparat i en låndrby på

Ny Guinea.
Fred 'det er atomenergi til skåbende
formå1.
Det erden gamle debatom menneskets

rettighedsr.
Det er genopbygning åf kirken santa
Sophia i Makedonien.
Det er læsebøger til Liberias fgrsteklasser.

Fred . der er flodkontrol og barnets

Reisor sennem iern' og bambustæpper,
Handelens bro og sportens forum.

Det er kvindekongresser oq tekniske

Skoler i Hellas, fhkerlandsbye. i lndien.
Frod sr et lystigt Sankt Hans bål af

"Adgang forbudt for kinesere og

Fred -det er brod til sultens millioner.
Fred - deter€n olivenlund iangstensorken
Plåntet af menneskehænder
Vokser den åf vor tro.

Fred er tålmodish€d os sod vilje
Trods dumhedens siftise myter
Og hadets særinte.esser.

Fred er vor bøn - og en bon tilos:
Lad ikke tvivl låmme dine hænder.
Vær med! Vær med til at pl.nte
Flere blomster, f lere tlæer i angstens ørken
Ou srr, det er muligt,
Tusinde. er igang-
På Guldkvsten, Ny Guin€a,
I Moskva, New York, Kobenhavn.

lngon er overflodig, ingen er udenfor.
Der, hvor du virker, kan f.eden vindes.

Erik Knudsen



"KUNSTEN AT LYTTE"

At lyito på rette måde er heh sikkert
en stor kunst. Kun få beher§kør donne
egen§kab til fuldkommenhed. Har man
held til at træffe et aI dh§e sjældne men.
nesker, tåges vedkommende til ens hierte
som en rigtig god ven.

Der fortælles om en dame. som under
et middagsselskab modte en usædvanlig
stilfærdis bordherre. Senere kom det ham
for øre, at hun anså ham for at være et
meget hyggeligt b€kendtskab.

"Hois. besynderligt", syntos han, "jeg
sagde ikke mange ord - det var hende, der

Ja, netop. Som regel taler vi hellere
end vi lytter. Vort bshov er ofte så ston,
at vi ikke lader modparten komme til
orde, til trods for, at han/hun måske ikke
har noget hoiere ønske. - Ofte overøser vi
et mennoske m€d vort sludder efter §am-

me metode, som vi selv synes dårligt om,
når vi mod vor vilje, er tvungne tilat lytte
til larmende musik, netop når vi mest af
alt ville nyde stilheden.

Jeg mener, at der f.eks på gruppemø-
der kunne indså et eller flere indlæg/fore-
drag om aktiv lytning.

Vort behov er stort, nårdst gælder om
ar få nogen til at lytte ti! os, dette mener

ieq fremqår af den debat. som til daglig
forosår omkrins o§, og frå adskillige ud.
sendel§er i fjernsynet. Dette fra menne
sker, §om [4Å have lorbindetse til nog€n,
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som lytter uden at tale om rig selv. - lvan
har hørt tåle om tilfæ1d6, hvor vedkom-
mende roddede livot, netop fordi nogen
lyttede til hans bekymringer. Har vi for

At lyttå til barnets sludren kan ofte
være af stor betydning, idet et barns logi-
sko os indlysende konklusioner er helt
enkelt både vidLrndorlist os lærorigt.

Et andet område, hvor det at ,ytte be-
tyder m6§et. er musikkens verd6n. Publi-
kum, som sætter sigtilrette ikoncertgalen,
er kommet sne oq alene for at lytte og
tago imod. For musikudøveren er det at
llrte en nodvendighed for at kunne yde
sit allerbedste. At lytte kån ofte være - og
er' en nødvendis inspirationskild€. Det
gælder også ! høj srad indenfor vore esne
rækker i Gildet åt lytte til brOdrenes me-
ning, ' samt dpnningerre ira det tavse

llrånge diskussioner går ofte ud på, at
torsøge at få sin eqen mening igennem
uden egent ig at lytte tll de andres, selv'
om der otte er mange "guldkorn" ar hen.
te hos et andet menneske.

Med dette håber ieg på et fortsat godt
samarbejde med gensidig Lrdbyne af hin'
anden§ viden og meninger.

Fin-Etik
Fra KONTAKTEN

Sct- Georss Gildet i Konsens Lyngby

NYTÅRSøNSKE

Jeg ønsker for det nye år,
at alle ord tiibagefår
den uforvexlelige klang,
d€ åbenbart har haft ensans.

Så fred blir fred, os ven b i. ve:,
og tillid tryg engang lgen,
og alle ord hvergansde ryce.
betyder just hvad de b€ly.:r.



til sådanne born, de er alt for uudviklede
d de ristis€ områder, men for udvikl€de
på de forkerte, man giver forældrene pen-

se os dermed frihed til at vælge, men de
ved åbenbart ikke, hvad deres borns be-
hov er, os det er synd".

En enlig mor udtalte: "Vi har, når de
ållernodvendigne udgiftor er betalt 7-
800 kr. månedligt til at lev6 og blive
klædt på for - vi er nødt til ar finde en bil-
ligere leilighed og er skrevet op talen - der
kan godt gå et år før det lykkedeY'.

lfølge Poul Hartling or fred noget meg-
el mere end blot fravær .f ufred. Han §a-

gde, at fred også er religionsfrih€d, yt-
rinsrfrihed, frihed til at bo, leve og arbei
d€, hvor man ønsker det, og hån henvhte
her til De Forenede Nationers menneske-
rettigh€dserklæring.

«@)

FREDSARBEJDE
' Manipulation €ller oplysninq

Disse to historier satte lankerne igang
i 4. gildes 2. gruppe, og det gavdet resul
tåt, at vi villo starte et arbeide, der §kulle
mildne sådånne problemer oq at dette
skulle sk€ isamabejde med sundhedsplej-
erskerne i kommunen, der allasevel kom-
mer rundt og ved, hvor nøden er størst,

Vi skulle så være deres "baqland", der
forcogte at skaffe ' legetøi, der er heh,
foltrinsvh ' er det ikk€ det skulle det
mærkes og anvendes som suppler;ngssæt
og i tøi låste vi os fast i størrelse 0 - 10 år,
som ligeledes skulle være heh.

Vi er nu nået så lanst, at sundhedsplei,
erskerne har sågt "jå tak" til vores tilbud
og indsamiingen kan begynde. ldeen er
altså, at de hår kont.kten til brugern€, vi
tilgiverne'og de mødes åldris.

Erik
Fra Gilde Steretten

ScL Georgs Gilderne i Haderclev

II
AKTION BøRNETøJ
OG LEGETøJ

For nogen tid siden udtalte en sund-

hedsplejerske i løbet af en samtale om
nogle forsømte børn: "Kunne vidog, bare
få fat i noget leietøi, som vi kan låoe ud

Såmeksistens mellem viss€ lando: Det

er som når bonden går sammen med gåsen

indtil j uleaften.

rllll



Den sjette var gå€t 6ag om €reranten
oE blev ramt midt iansigtGt af €n muntert
sving€nde håle. Det er sanske eikkert, at
en elelant har forrn som etr€b, sagd€ han.

Og så begyndte de seks mænd at !kæn-
des om, hvordan elefanten så ud 'om det
var §om en mur, et spyd,en slange, et træ,
en vifte ell€r et reb, og på en måde havde
de jo alle ret, sslv om de naturligvis alle
sammen tog heh feil.

Et q6dt gildeår for or alle ønsker
Den "såmle" redakior (lvlik)

Fn Bånde.
7. Sct. Geoqs Gilde i København

Fredetiksberssildet

Oe gamle indiske vismænd. sufierne,
har digtet folgende historie:

Sufierne fortæller, at dor engang var
seks blindo mænd i Hindurtan, som havde
hørt, at der fandt$ et dyr, som hed €n
elefant. Sådan et dyr havde de åldrig §lif.
tet bekendtskab med. Set nogen havde de
jo aldrig, Jor de vår tom sagt blinde, meo
d€ ville nu alligevel gerne prøve at røre
ved en elefant for at dånne sig et billode
af, hvåd den liqnede.

De seks mænd gik åltså sammen ud for
at finde en elefant, og det lykkedes oqså

Den føEte åf dem busede lige ind i
riden oå det store dvr oq han råbte trium-
ferender "Aha, nu ved ieg det. En €lefant

Den anden åf mændene kom til at stå

ved ele{amen§ nødtand, og da han følte
på den udbrød han fornøjet: "Nåda, hvad
har vi herT Nogst rundt og glat og skarpt.
En elefant er som et spyd".

Den tredie derimod fik fat i snabelen,
som vred og snoede §ig, som snåbeler
plejer at gøre det. "Det er jo let". sagde

han, "en elefant er som en slange".
Den fjerde rakte ivrigt hånden ud og

fik fat i elefantens knæ. Så lo han for-
nøiet. "Nei da", sagde han, "en elef.nt
m;nder mert af alt om et træ".

Den femt€ fik fat i elefantens øre og
sagde overlegent, at selv den blindeste
mand da kunne finde ud af, åt en elefant
var §kabr §om en vift€.

6

I dit indre findes det sodes kalde,
som aldris oPhorer åt rinde, når du

Keiser l\,larcu§ Aurelius
121 AO

Vi må skaffe os mere viden om, hvad
der hindrer oq tru€r freden. Viden er for-
rrdsætningen for, at vr kan ændre noget.
Vi må debattere, så vi kan afprove vore
holdningor-



FONDE

På gildemesterstævnet i A§kov blev der

under sondagens paneidebat stillet spørgs'

mål vedrorende reqistrering og be§katninq

af fonde- Fonde skal reqi§treres i Fonds

.egistret, hvis adresse er:
FONDSREGISTRET
Holmens Kanal 20,
1060 København K
Tlf. 01 12 70 48
Reqistrerinqen på en §ærlig blank€1,

der rekvireres i Fondsregistret. Såmtidig
med registreringen betales en registrerings-

atsift på kr. 1.000,00 for fonde, der har

en egenkaprtal under 1 million kroner' for
londe på I million kroner og derover ud

gOr reqistreringsafgiften kr. 2.000,00.
Efterfølgende en irddYbning af beskat

ningsregler for fonde.
Beskrivelsen er udarbeidet af Erik Jen'

sen, stadsqildemener i Oden§e.
Pålle Wognsen

KOBT REDEGøRELSE FOB
BESKATNING AF FONDE

Eftedølgende bemærkninger omfatter
kun reglerne for fonde oq ikkede specielle
regler, der er gældende for {oreninger.

Hvem er omfattet af 3kattepligten

Det er atle fonde, der er registeringy
pliqtiqe, samt fonde der har offendigt !ii-
§yn og religiose fonde D.v.s. aue fonde,
med fPlqende undtagelse:

lkke erhveBmæssise fonde, der er stif-
tet for 1. januar '1385 os har en esen-
kapital, der er mindre 50.000.
Skatteprocenten udgør 50"/"
Fonde, der eromfattelaf skattepligten,

skal defor indsive selvangivelse på tilsvar-
ende måde rom aktie_ og anpartsekkaber.
lndsendekesfrinen er den 1. mai, og skat-
tebetalingen skal ske den 20. november.

Opgøreke af den skattepligtige ind-

ERTIVEBVSMÆSSIG INDKOMST

Til indkornsten medregnes indkomst
fra erhvervsmæssig virksomhed fodt ud-
Heri fradrages alrnindelige driftsomkost-
ninger, Cer vedrorer den erhvervsmæssige

ANDEN INDKOITIST

Anden indkomst, herund€r gaver samt
avancer ved afhændel§e af eiendomme os
aktier, hvis disse er rkattepligtige efter lov
om særlig indkomst samt aktieavancebe.
skatningsloven. Disse ;ndkomrtarter med-
regnes kun i det omfang de overstiger
25.000,00 hvisder er tale om en fond.

FRADRAG

OII,lKOSTNINGER
Vedrorende de fradras, der kan fore'

tages i anden indkomst er der tale om
omkonnioger, der vedrorer våretagel§e af
fondens formål ifolge fondens vedtægter,
herunder renter m.v.



9DDELINGEH
Endvidere er der fradrag for uddelinser

til vedtægtsmæsrige formå|, hvis de er al-
mennyttig€. Vedtægtsmæ§ige uddelinger
herudover er ligeledes fradragsberettiget
under forudsætning åf, at modtageren er
fuid eller beg.ænset skattepligtig af be-

KONSOLIDER ING
Der er fradrag for hensættelser til kon-

solidering af fondskapitalen. Fradraget
kan max. udsøre 25% af årets uddelinger

H E NSÆTT E LSE R

lJdover ovennævnte fradraq for udde-
linqer er der mulished for at toretase hen-
sættel§er til almennyttige eller almenvel-
gørende formå|. Hen§ættelsen skal dog
'/ære brugt §enest 5 år efter udløbet af
hensættelse året. Er dette ikke sket be-
skattes belobet i hensættehesåret med til-
læq af 5% for hvert år efter hensættelres-
årets udløb.

Der kan dog efter nærmere regler op-
nåes dispensation til hensætteker til ikke
nærmere def ineret kulturelle Iormå1.

DISPENSATION

Der kan søges om fritågelse for beskat-
ning af gaver, der anvendes tiltilvejebrin-
gelse eller udvidelse af fondens srundkåpi-
tal. Denne fritagelse er betinqet af, åt der
betales en afgift på 20 pct. ved stifteke og
35 pct. ved udvidelse af grundkapitalen.
Fonde med udelukkende almenvelgø.
rende formålvil efter samme bestemmehe
kunne få fritagelse forbeskatninqaf gaver,
når q6ven består af be§temte aktiver eller
beløb, der direkte tiener til opfyldelso af

IKRAFTTRÆDEN

Loven har virkning for indkomståret
1S87. Reglerne har således virknins for de
regnskabsår der begynder fra og med den
2. åpril 1S86.

I

OVERGANGSREGLEB

Der er fastsat nogle overgangsregler
vedr. nosle aktiver som fonden ejer:

[4ask'ner, inventar 09 ligf,ende drifrs-

Disse aktiver indsår med handelsvæF
dien som beqyndelses saldo os denne sal-
do betragtes ikke som en tilgang etter åf-
skrivninsslov€ns regler.

EJENDOMME

Ejendomme indsår med kontantvær-
dien forud for oversanssåret, den saldo
der kan afskrives på er i princippet loF
skelsværdien ved samme vurdering. An-
skaflelsestidspunktet er det oprindelige
anskåf f ehestidspunkt.



E KSEI\4PE L

OPGøRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOP EN

erhversmæsig ndkomst ...
- Drift§omkostninger vedr. den erhversmæ§sige indkom§t

Erhvervsmæsig,ndl,omst

ANDEN INDKOT/IST

Renteindtægter
Akrieudbytte.
SLaLLeoPgorelse

Slåtteoligiige avåncer ved sålg at anlægtåkt,ver . . . . . .

Gaver.....

Renreudgilter
Udg,fter ved fondens d,rft

Fradraq. mar. 25000 .

FOND

50000
,10000

40000

5000
1000
2ao

8000
10000

24250
.500

-3000

20750
.20750

0

40000

rndkomst rah

UDDELINGER

Almennyttige formål
Konsolidering måx. 25% åf uddel. til alm.nyttig formål
øvrise uddelinsff
Henlæggelser t,l senereuddelinq . .. .

.Bundnadraq ma\. 25000

.Skattefri rndtæqte,

Anden indkomn ialt

Fradrag max. indkomsi ialt eller kr. 40000

15000
3750

15000
5000

38750
-20150
-2000

16000

40000

16000

24000

Erik Jens€n
Odenæ Stådsgilde

Ska' Lepligtig indkomst herefter



MERE SKAT

På gildemestsrstævnet biev der fore-
§purgt om velgørenhedsbidrag kan gives
til eget gilde, eller skal gives til landsgildet
for at være fradrag$erettiget på relvan.

Det er således, at Sct. Georgs Gilderne
i Danmark er registreret som forening el-
ler organisåtion, der er berettiget til at
modtage vetgOrenhedsbidrcg. det et fua-
dragsbereftiget på selvångivehen. For at
være fradragsbereftiger skål bidrag€t gives
til landsgildet. Frå skåtemyndishedernos
side kræv€s tillige, at der ikke er knyftet
en botingcke tilbidraget fra giverens side.
For eksen,pel må et bidrag ikke gives un-
der forudsætoing af, at bidraget anvendes
til et forudbe§remt formå|. Dettillades, at
bidrassydederen HENSTILLEF til mod-
tageren, at bidraget anvsnd€§ til et be-
st€mt formå1. De(e betyder ifolge skafte-
iovgivningen, at modtageren afgør, hvor.
ledes bidraget anvendes, liqesom der er
modtageren§ ånsvar, at bidraget anv€ndes
efter gældende vedlægter.

Pall€ Woqnsen

KALENOER FORBISTRING

Det lader til, atdet for tiden er r'in"at
have en fyldt kalender. Det er vigtigere
end hiem, børn os æst€fæll€. Men tro
ikke, at denne indstilling €r af ny dåto! I

min "kloge" mappe fandt jeg et 25 år
gammelt interview med Karen Blixen- På

et spø rgsmål fra jnterview'er€n svare. hu n:
"Hv:s De vil, at ieg ska' fremsætte et

per,onligt onske, må detblive, åt vor euro-
pæiske civilkation genoptager sin gamle
og lykkeligere forbindelse med tiden. Det
§tøer mit øre at høre folk i dag tale om
at "slå tiden ihiel" os åt "få tiden til at så'.
For de indfødte i Afrika, som jeg i lans
tid har levetiblandt, var tiden en stor vær
di i livet, en gave de modtog med ærbø-
dighed. Når man skulle l,esøg€ en nabo,
og man betroede sin he§t til en afrikaner,
for åt han skulle påsse på den, mens man
var på besøg i huset, fOlte man, at han
håbede, at besoget ville blive lanqvariqt,
og at han da kunne sætte sig ned og levo i
tavshed - med alle porer åbne ud mod det
univcr§, der omsav ham.

Vilde dyr ej€r den samme evne. En das
§å ies i min kikkert €n hunlove ligge på en
græsklædt høj. Den havde spist oq druk,
ket, var ikke på lur efter bytte. Harmo.
nisk os værdist indsnusede den verdeo i

fulde drag, udenatbevæge sig. Jeg ønsker,
åt vi må kunne erhverve denne form for
livskunst og ophøre med at tro, at vi md
vold og magt skal fare fra der ene sted til
d€t andet, eller at virkal underholdes ude
fra, lisesyldis på hvad måde, båre for at
slå tiden ihjel- Gid vi kunne lade tiden
indgå i vort dåglige liv som en gave, som
en virkelis faktor ivor tilværelse."

Det er €t strål€nde ønske, Karen Bli-
xen fremsætter her. Vi bude alle håv€

det med på vores ønskeseddel os arbejde
på at få det oplyldtl

[4anse sildehilsener
Grete

fra HUSKATTEN
18- Sct- Georgs cilde i København

($E)
?-

Vi kan bl.a. være med tilat dutte fred
nedef€, dvs. at skåbe kontakte. meltem
almind€lige m€nnesker og grupper i for.
skelljge lande. Fredens muligheder styrkes
ved tætte mennerkeliqe kontakter på tværs
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SALGSTING

Som alle gildsledeker sikkert v€d skal

s.lgsakriviteter, der for€tages udover eget
provincial, godkåndes i landsgild€ledelsen,
hvilket fremsår af "håndbos for gildel€-

d.lser" af§nit 5 side 13-14. Her findes
endvidere en lhte over godkendte salgsar
tikler.

Landsgildeled€lsen er vidende om, at
en del qilder ovedræder denne bestem'
meise, os dermed osså vore loves psf. 1'1,

hjælpeaktiviteter. Disse silder bedes få
forholdet bragt i orden på foutkom'
mende landsgildeledelsesmode

Såfremt der er tvivhspørgrmål kan
landsgildekontoret eller unde.tegnede

løvriSt henvhes til artiklen vedrørende
GOOD - TURN i Sct. Georg nr. 8 1986.

Palle Wosn§en
Landsgildeskatmester

Den h€lliss Frant.l A§eisi $1A2 - 12261

h.vde sin måds at giv€ udtrvk for tins

Her,) gør mig tilet r€d§kåb for din tred
lad mig bruge kærlighed, hvor hadet råder

lad miq bruEe forståelse, hvor der er be-

gået uret
Iad mig skabe enighed, hvor der findes

splid

lad mig bringe rro, hvortvivlen findes
låd mig bringe håb, hvor mismodet er
Iad mig bringe lys, hvor mørket råder
lad mis brinse slæde, hvor sorg os be-

Oh msster lad mig ikko søge at blive trøs.
tet, men selv al lrøste
ikke så meget soge at bliv€ forstået, som

ikke så meget åt blive elsket som relv at

rhidet er ved at give, at man får
der er ved at glemme siq selv, at finde sig

det €r v€d at tilgive åndre, at man selv iår
tjlgiveke
det er v€d at do, at man til ridst opnår det

"Ret ryggen", siger jeg til mine bPrn -

lige born leser bedst

Nogle lgber fra fristeher 'andre går i

håb om at blive indhentet!

Noqle skifter mening ' andre tlvner
blor lidt rundt På deres fordomme.

Et godt råd før udlandsrejsen: Tag det
halve af bagagen væk o§ læg det dobbelre

Mån skal ikke være ked af åt blive

ældre - mange er nægtet der privilegium.

Alle boh håber, at deres forældre lob'
er t$r for god€ råd.

11
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Hvad hjælper 13 i dansk, når mån ikke
ved hjælp af sin stemme kan få folk tilåt
forstå, at krig ikke nytter noget ?

Hvad hjælper 13 i resnins, når man ikke
kan regne ud, hvortor folk vil ofre mere

d militær end på dyre' os miljøbe§kyt'

Hvad hjælpsr 13 idiktat, når man aldrig
får lov til at stave denne simple sætning:

"Alle på io.den hardet sodt" ?

HvaC hiælper 13 i samfund§orienterins,
når det €neste, man ved noget om, er Dan_

marks kritiske situation ?

Hvad hiælper 13 iformnins, når man ikke
kån få lov tilat form€ ,it liv og §in verden,

Hvad hjælper 13 i biolosi, når man efter-
hånden skal langt omkring for finde 6t
§tykke land, tvor dyr og planteliv får lov

Hvor mange vil mon få 13 i menneskelig_

hed, vsnlished, personlished, hpflighed os
alle de åndre egenskabor, mån kan være i
besiddelse af. som burde være en selvfø lEe,

men som mere os mere bliver en mångel

Hilsen lda Lar§en. l5 år
Fra KFUK spejdernes førcrblad Sanspit

(i';
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HIMMELEKSPRESSEN

De fleste gildebrødre har nok kun et
ret overfladisk kendskab til den ælveiede
institution Himmelekspressen i Vasby-

Da Sct- Georgs Gilderne var ensaseret
ållerede ved stanen af Himmelekspressen

og har været det siden . er det rimeligt,
at orientere lidt nærmere om in§titu'
tionens slart og om den dagligedrift.

Himmelekspressen er et herberg for
hjemløse mænd og yder primært natlogi
for sine sæster. Himmelekspressen har ek-
sisteret siden 1950/51, hvor vognmand
Svend Aage Johannesen og på§tor Niel§

Stampe tog initiativ tilopretteke af dette
herberg.

I de første år havde herberget til huse
på Sydhavs-terrænet i KObenhavn inoqle
udrangerede qodsvosne, som DSB havde

stillet til dhposition. Heraf kom navnet
"HimmeleksDressen"' en beteqnelse, der
gennem årene er blevet bevaret, til trods
for. at herberqet i das har til huse i en
rigtig bygning omend af beskedent om-
fanq, men l€det ud fra de samrne princip
per som ved starten,

Således håndhæves fortsat den grund_

tanke, at herberget ud elukkende må finan_

sieres af privat indsamlede midler. ftrlan

pnsker ikke tilskud af nogen art fra det
offentlige - bl.a. for at kunne stå helt frit
i del sociale arb€jde og holde herberget
åbent for ålle, d€r har trang og lyst tll at

Ved ankomsten til Himmelekspressen
bliver gæsterne således kun spu.gt om
navn oq fodsehdåto. Hvem gæsten ellers

er, hvorfor han kommer, os hvor længe
han har lyst til at benytte herberget, skal
han ikke stå til regnskab for. Døren står
altid åb€n fra kl. 17.00 om aftenen, og
gætterne kan få et målrid mad, se TV,
spille et parti billard eller benyfte læse'

Kl. 23.00 er det obligatorisk sensetid,
oq €ft€r bad og morsenmad kl. 8.00 er
herberget l'rkket indtilom aftenen. Der er
plads til ca. 35 gæster og belægningspro-

Lønnet årbejdskraft er der ikke taie
om, ' kun en deltidsansat bestyrer mod-
tager et mindre beløb.

Fra kl. ca. 18.00 oq til næste morgen
ved 6 7 tiden er vagtlokalet bemandet
med en frivilliq vagt og det er især ved
denne indsats, at Sct. Georqs Gilderne er
inde i billedet. I øjeblikket er der våSter
fra flere forskellige gilder i Københavns

lvled h€nsyn til våqtordninqen må det
nævnes, at det var Virum Gildet der for
10 - 12 år siden toq initiativ tilat intensiv-
ere gildernes engagement iturnu§ordningen
med at få sildebrødre ind som frivilliqe

Nævne, skal det osså, at der er frivil-
lige vagter fra Lions, ligesom der i de
sidste par år hår været vagter fra Malteser-

Undertegnede, der er nænformand i

bestyrehen for Himmeleksprelsen, vil
meget gerne iforbindelse med gildebrødre
(jer fra Københavnsområdet), som kunne
tænke siq at være med i vaqtordninqen,
der indebærer cå. 1 vagl om måneden.

.Jeg mener at arbejdet i Himmelekspre'
ssen i hoi srad er et stykke humånhær
hjælpearbejde, som fortiener €n bred op-
bakn;ns fra Gilderne.

EsitOtsen
Engbakken 19

2830 Virum
rtt. 02 a5 12 12
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DRøMMEN OM EN VERDEN

Forestildrg en verden

uden kris

uden fattigdom

hvor ingen er overflødige
hvor ingen hersker over andre
hvor ingen bliver udnyttet

hvor ålle er lis€ meset vard
hvor alle elsker der€s iob
hvor der €r brug for alls

hvor ingen er fiender
hvor all€ er lykkelig€
hvor insen har mere end andre

Drøm om en verd€n
hvor alt ondt bliver godt
og livet isig selv

sør livet værd åt leve

Drøm om den verden
og gor den tilvirkeligh€d

F/a SPOREN
Sct- Geo.gs Gilde.ne i F.ede.iksund

.14

I{IUT I EN

[LY?{IEND

Å bære på vansker er trist -javisst,
men hvorfor bestandig klåge?
Hor fuglen på kvist

og synes at hver kån hå nok med §in
plage

Nei, prov å vær munter, forsøk å le,
og kast bort det trido -ja, gior nå detl
Forsok å smile, forøk å vær glå
for allting blir meget lettere da.

Husk at en vismann engang har sagt
åt hvh alles sorg os bekymrins ble laqt
i cn haug til olfentlig skue -
os hvis hvsr og en så fikk velqe ogta
i hausen hva han åll€r helst ville ha,
{Parente§ - på bokymrinser skulle vi

dra).

Ja, da ville sikkert dealler fl€ste
rote i haugen etter det beste -

Io. så å ta opp iglen akkurat det
som de ne(opP kastet og kvittet §eg

med.
Eyvind Schløder.



HVIS I VIL HUSKE MIG

Den dåg vil komme, da mit legeme lig.
ger på et hvidt lagen, pænt foldet ind
und€r €n madras på et hospital, der er
tr.vlt beskæftiget md d€ lsvende og dø-
dende. På et bestemt tidrpunkt vil en
læge konstatere, at min hjerm er ophdrt
med at lungere, og at mit liv i alt væ§ent-

Når det sker, forsog da ikke åt give
min krop kunstiq liv v€d hiælp af en
måskine. Oq kald det ikke mit døsloje.
Kald det mit livsleje, og lad mat loseme
blive flyttet bort frå det, så det kan vare
msd tilat gavne andres liv.

Giv mit syn til den mand, der aldrig
har set en solopgang, et barneansigt eller
kærligheden i en kvindes øine. Giv mit
hjert€ til een, hvi! hjede åldrig har for-
voldt andot end endelose smertensdage.
Giv mit blod til den teenag€r, iom lå på

landeveien under sin knuste knållen, så

han kan leve og opnå åt se sine børneborn
less. Giv mine nyrer til et menneske, der
er afhængig af en maskine for at ek§istere
fra use til use. Tåg mine knogler, hver
muskel, hver fiber i min krop og prøv, om
dot kan hjælpe til at få et handicappet

Udforsk hver kros af min hierne. Tag

om nødvendig mine c€ller og lad dem gro,
så en stum dreng måske en skonne dag
kan udrtøde et jubelråb, når en fodbold
kommer i må|, og en døv pige kan hore
lyden af regnen mod sit vindue.

Brænd hvad der bliver tilovers af mig
og §pred asken for vinden, §å den kan
hjælpe blomsterne i vækst. Hvis I skal be'

srave noget, så lad det blive mine fejl,
mine svaqheder os alle mine fordomme
mod rnine medmennesker.

Giv mine synder til diævelen. Giv min
sjæltil Glld.

Hvie I tilfældigvis skulle have et onske
om at huske mig, så gør det med en hjælp
som hånd eller et venligt od ril nogen,
der trænger til Jer. Gør I alt, hvad iog hsr
har bedt om, vilieg leve for evigt.

Robed Test
Fra LUREN, septembe. 1986

Sct. Georss Gilderne i Skire

REDAKTøRENS
SKRIBLERI ER

Så nærmer sig tiden, hvor vi skal skri
ve 1987. Årsskifter rummer nosen nostå|.

si - vi bliver mæstig højtidelise, vionsker
og lovor os selv de mest mærkelige ting.

I dette nummer af IMPULS er emnet
FFEO - st fromt Onsk€ for dst nye år
må være, et Onske om fred og fordra-
gelighed såvel i verden som i den dasln
ge tilværelse, det være i familien, på ar.
bejdet eller igildet.

GILDERNE MOD ÅR 2OOO

All€ gilder hår fået iilændt spørgs-
målane fra gildemesterstævnet, sporqs-
lnål der berkæftigsr sig m€d vores fæ|.
les fremtid i Sct. Georgs Gilder. Det bli-
ver §pandende at ss, de forhåbentlig
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PROVINCIAL.JOURNALISTER

I'lordiylland:
Ehe Lørup, Norgesvej 18,
7500 Holståro, tlf. 07-42 31 38

Midrjylland:
Birthe Winther, BredgEde 2,
8850 Bierrinsbro, tlf.06-68 10 29

Sfdjylland:
Kent Gads Olesen, østarbrogade 50
6000 Kolding, tlf. 05-50 l4 48.

Ritta Rossen, Nyvång€n 3, Turup,
5610 As$ns.

camping willåmoss, 5610 Assens.

Nord- og Nordw3tsjell.nd:
Gretha S€rner Thomssn, Birke Allå 33
3630 Jægsrspris, rlf.02-33 l2 72.

StorkObanh.vn og Bornholm:
Tovs Jensen, Pilevångon 37,
2660 Brodby strånd,tlf. 02-73 25 46

Sydii-lltnd og Lollånd'Fallt€r: '
Poul Erik Johansen. Skovmollev€i 3,
Myrup, 4700 Næstv€d,tlf. 03-76 l2 l0

mange svår fra d3 enkelte grupp€r og gil-
der. Land{ilderåd€t glæder sis til at .F
b€jde vidsre mad de manse ideer os
forslag, der kommer ind. Hu* at få
såml€t stoflet sammen og vidsres€ndt til
landsgildekontoret i god t;d.

Alle gildeledalsor ønsk€s st rigtigt
godt nytår 1987. Låd os håbe åt også d€t
nye år vil givs maflge udfordringer og gla-

do gildesammsnkomster.
r€d.

MEDDELELSER FRA
LANDSGILDEKONTORET

Frc '1. ianuar 1987 er kontortiden æn.
dret til:

Mandag 'torsdag kl. 09.30 - t6.00
Frsdag kl. 08.30- 15.00
Lordåg lukkst,

HUSK
- at forsendeke af depotvarer KUN

. at ved Ecnoptaqshe skal der indsen-
des en grøn optågelsesansogning, såfremt
d6n, dar skål genoptages har varrt ud-
moldt i mere end 1 år.

HUSK AT VIDEREGTI'D IMPIJLS TIL DIN EFTERFøLCER

IMPULS IMP|JLS tdsives af Sct. Georgs Gilde e i Danma*'
Mikkel Rry$erqade l, 1460 København K'. tlf'
01-32 27 33 os sendes t il emtlige gildeledelæt'

Teqninset t liPtJLS nå ftit bruges i forbindels ned

øildæheidet heruncler blade. ldbesedlet m v'

iMPULs udkonner 4 sanse å ist.

Redaktør: RRrrc Btøgset Egete'gade 26,4840 Nøt'e

Atstev. tlf. 0343 45 .

brBr! rryksæiø .03-33 .5 23


