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SÅ ER IMPULS PÅ
»GADEN« IGEN

Mange har sikkert undrel sig over, at
lmpuls hår ladei venle på sig, ia, 1987
bragl€ rent raklisk kun 2 nunrre ai bladel.
Uefi il erdermange årsager, menlorat åde
bod pådeforsansne rnanglel, harvl beslut'
lel, at lade lmpuls udkomme ikke mindre
end 5 gange i 1988, eller lolgende udgi-

Februar 1988

15. april 1988 med deadllne 1. aprll

15.luni 1988 ' med deadline 1. juni.

15. s€ptember 1988 - med deadline 1.

15. november 1988 - med deadline 1.

Denne udgivelsesplan giver bl.a. pro-

vinclalerne mullghed lor, at benylte lmpuls
som lormidLer af releraler m.v. fra provln_

cialernesvlrke- Heligennem kan a le gide-
ledelser iå gavn al m€sel al det slof, der

ellers eriorbeholdel dei enkelle provincial.

rad

LIGE ?

Vi er lige

lige for Gud.
Men er v så liqe?

Os du er hjemme.

o9 går i stribet toi.
Jeg er fremmeda(er,

som aldris bliver mit hjem,

mit sprog er fremmed,

Jes ærer min far.
Du anbringer din

lkke dig.

Skulle vidos ikke

Er vi ikke mennesker
skabt i Guds billede,
uanset farve eller race,
påk ædning eller sprog ?

Tror vi ikke på Ham,

Du siger:Jo

Det siger du, ja,

Det er di9,

ikke mig.

ned 1il mig,

m g din hånd

til ligheden-

Gor dir der 7



Dette oplæg til gildemesteiale et samlet og behandlet af provinciatmester
Jøeen Petersen tn Åhu, Det best*dels al et diekte optæg fta Jøeen, dels af
torskellige mindre stykket samlet som iddskabende imputser - Gocl fornøjetse

OM GILDEMESTERTALEN

Der findes nog,e ganskefå professionel.
le talere, som f.eks- Johannes Møllehave
og Piet Hein, der kan holde tale om et
vilkårligt emne på et hvilket som hekt
tidspunkt. De behover ingen forberedelse.
Hprer du ti den kategorl, så kan du roligt
sprinqedenne artikel over.

Hører du imidlel1id til dem, der fpler,
at det at hode en gildeme§tertale, det er
noget meget vanskeligt, og du foler ikke,
at du kan gore det godt nok o.s.v., så er
der to tlrg, som du bor være klar over.

For det fonle kræver det at holde en

tale en lang forberede se. Det kan ikke
nYtte noget, at du regner med, at du I ge

kan skrive gildemeste(a en aftenen for en
gildehal. lnspiration -pr ikke noget man
kao få på planlagte tidspunkter, den kom-
mer tvæft mod på de me§r ulenlede tid§-
punkter. Det €r clerior en god de al no-
1e,e ned, .år man får en lnsp ration tl

ldeen kan være et sr kord 1i et emne.
dLr lorvejen ha, bestemt dlg ti at lale
om. men dei kan ogsa være, at du far in
sp rarion ri , ilvaa ta er ska handl. cm

ler .rrej-"r ri.J om t "anlarcr tld at vær€
.n -2^: ii1,m ri r!li.heije: rof at fl id.e,

og inspiration til en gildemestenate. Der
kan udmærket tænkes, at du undervejs
får ideer, som du senere må forkaste, for
di de ikke er sode nok, eller måske a|ise-
vel ikke paser godt nok I den ønskede

Det kan også ske, at du får så manqe
ideer, at der ikke er plads tit dem atte,
men det er jo ikke så satt, så har du a|e
rede nogle til næne gans, så du ikke be-
hover at srane på bar bund.

Hvor får man ideer fraT Jes vil serne
dele svaret på dette sporssmåt oo i ro.
nemlig den sporadiske og den sysrematis
ke sogen. Den sporadiske søgen er den,
som du kan loretage dagliqt, når du tæser
aviser, tidskrifrer bøger, ect., ja måske
bloi ved at se en bogthel iet butiksvin.

Som eksempel på. hvad jes har fundet
i min lokal avis, har jeg medtaget to digte
lavet åf born Skyld elter uskyld Vi tever i
en verden, og avlsaltiklen om indianeF
høvdinsen Chief Seaitlel brev tit den
amer kanske præsldent S!arei er af FNt
miljo.udvalE blevet kaldr del smukkesre
og mest dyb!ående nogensilte s:!lr ori



Som eksempeler fra tidsskrifter og an
de1, h6r jeg valgr digtet "LigeT" fra Kors
hærsbladel, "Stålet blev hærdet,,fra en
bogannonce og digtet: 'lag kan inte h6ra',

(Der kan osså nævnes andre eksempter
som "Tri§te ansigrer" fra et gitdebtad (Bå.
let? Noa fra et kirkeblad og lb Rhoden

Den systematiske sogen vil normak
foregå på biblioteket, hvis du da ikke setv
har €n meget stor bogsamling. Biblio,
tekarerne vil akid være dig behjælpelig,
hvis du soger efter stof ti1 et bestenrt
emne. De kan oqså henvise dig tit afdeting
for diqte og der kan du aitid finde nog€r
af Piet Hein. Du kan også have glædeafat
se i T-Voqel .JOrgensen: Bevingede ord,
nudansk ordbog ect., hvis du vil krvdre
din gildemese,rale med ordsprog ect. Sær
god tid af ril dit bibliorekbesog, for det
kan jo være, der er andre, der ooså soqer
råd.

Når du skriver selle ta en, så husk. at
det er dine synspunkter os din meninq,
som g ldeb.odrene vil hore. Du må gerne
bruqe mange kilder, men du skal sørge
for, at dit person iga budskab bliver det
væ§entlis€. God fornojel§e.

- - - Og det €r der, jeg prover at sætle
ind, det er der, jeg står. Jeg prover ganske

enkelt at få mennesker tii at le . . . .

- - Jeg ved udmærket godt, at det i

dag hedder sig, at man skal træde på sin
næste uden skrupler, men jeg tror, at den
teori eiler fllosofi hvad De nu vil kalde
det . er forkert, og at den gør lilet til en

iammerdal for os alle . - . . . jeg tror, at vi
i stedet skulle sætte noget ind på at give
vore medmenneskergaver, ikke I bog§tave
lig så maget som I overfOrt betydning".

Chartie Rtve

MIG - OG DE ANDRE

EMNE TIL GI\4.TALE

TRISTE ANSIGTER

" - - Når jeg ser mis omkrins, ser ieg
lriste ansigter omkring mig. Vier allef ..
. . seriøse, vi betragter livet som en alvor
lg ting, vi lever for at tjene penge, flere
penge og flest penge . og vi får §tress af
det. Vihar nemlig qlemt at le,viharglemt
den umiddelbare qlæde, vi alle besad som
born..... .. vi er blevet alvoEmenne
sker, karrieremennesker, vi har glemt, at
livet er en vidunderlig oplevehe, tror kun,
det er et forepil tildoden.

4

1- Hvem er jeg?
Om identitet. Om at finde sig selv og
iinde ud af sig selv o9 sln egen selvfor

2. Om m€nneskesyn og dettes betydnlng
ior vore holdninger og dealer.

3- N4 g og det/de nærmeste.
Om kærnetami ie, kollektiv, born nærmil-
jøets betydning for ældre og Lrnge.

4. Samfundsdånnerser qennem tiderne.
ldeen bag samfundsdanneher, ideer bag
samfundsdannelser. Vor gensidige af
hænqiqhed.

5. Forbruqesamfundet
Evt. ud fra O e Jensens "l vækeens!old"

5. Livsanskuelser og berydn ngen af dem

7. Behandlelsamf undet/formyndersam

8. Det poiitiske llvs betydning og demo
kratiets svære vilkår.

9. Verdemsborser du os jeq.



DET NYE
LANDS.
GILDERAD

I weekenden den 14.-15. november
sarnledes landsgilderådetpåMole Braslila
i B omr.enslyst ved Odense lil sit lørsie
mode ldenne samling.

llandsg deledelsensketesornbekendl
3 udskiitninger ai personer påting6t I sep-
iember, og da det ved de eJlerlølgende
provincialting viste slg, al4 ud ai 7 provin-
cia rnestreiraksig iilbage og erslailedes ai
andre, var der såLedes på delle lørsle
landsgilderådsmode 7 nye ud al rådels 13

Man kan dog kke pås1å, at denne
omsiændighed lagde nogen dæmper på
debatlen, og indlæegsefe var mange
iorcindelse med de20 dagsordenspunkter.
der,orelå lil delle mode.

Efter ai ale havde hafi lej ghed I at
alægge en kod bereinlng (siden sidsl),
udspandi der sig en indgående droltelse
omkr ng afviklingen af landsgidetlng 

-87.

Der ar såedes stæ*e onsker orn, at få
de tagerprsen bragl noget ned.Iovrigivar
der a nrindeiig e. ghed om, al man burCe
have en eller anden lorm for enkel cerc-
monl lorb nde se med lndsæltelsen aiden
nye landsg lde edelse i forængese al
selve tingel og io. afs ulni,rgslrokoslen.

FOBSLAG TIL GBUPPEABBEJDE

1. Gruppearbejde om holdninqer evt. ud
fra problemstillinqer som I frihed/lighed
abortspm. slygtningsspm. dødskriterier.
Hvorfor mener videt vigør?

2. 3 - 4 gruppemedlemmer kommer med
korte oplæg om forskelliqe menneskesyn:
kristen, humanistisk, ateistisk/marxistisk

3. ldeforum:Vl skaber i fantasienos ned.
fælder på paplret det ldeelle nærsamfund.
Målgruppe: alle

4- Ansvarliqhed og loyalitet over for sam-
fundet contra pligten til civil ulydighed,
nar samfundet forgr ber sig på fx. de

5. Gruppearbeide om udvikling, produk-
tion, fremskridt, veliærd, normer og vær
dier. Prisen for velfærd.

6. Fremmede relisioner eller nyreliqiøse
bevægelser. Deres tro dens konsekvenser
og betydn ng globali.

7. Samfundets pligter over for dets bor
gere, omfanget? udgiften? grænser?

§krankepaveri. Magt og magtmisbrug

8. Vor gensidige afhængighed.mad, res

§ourcer udnyttelse undenrykkelser.
menneskeretigheder oq vor forpligtelse

L De politiske partlers grundholdninger
09 deres muhgheder for at realisere dem i

et moderne samfund. 2 3.4gruppemed-
lemmer fremlæqger hver sit program, sorn
det ser ud og gor rede for grundsyns



IVIÅSKE ER VI BRøDBE
En indianers brev til
USA's præsident

"Afslutningen på det levende. Stårten
på kampen lor overlevelse

Denne kovendinq i holdninsen til na
rlren mente den store lndianerhøvding,
Chief Seattle, blev taget af amerikanerne i
midten af forige århundrede, da de frå'
tog iodianerne deres land.

I forbindehe med "Verdens l\rliljødas"
har FN udsendt et brev skrevet af Chiei
Seartle. USA's præsident gjorde i 1854 in-
dianerne et tilbud om at kobe deres jord
mod at de i stedet fik et reservat. Under
disse linier findes Chief Seattles svar isin
helhed- Svaret af FNt miljø-ldvalg er
blevet kaldt "detsmukkesteog mest dybt
gående nogenslnde sagt om mennesker og
milj0".

Ju i lE51
Itu»trot ka,ldu kohc og st.lgt hitnle .

.lohlt \ Mt tc? De td ke li,ekanlntt

Hti! du i*ka cjct lu.liens liisktred og
)dttddt perlol. h\»ndt1 kun du su kobc

Ihct .ltl al Llln t j.,d rt ht is Jbt Dlit
lblk. Ih?t skillcnl. t\ttenul, htct nd"

.lt'ldt -llotlbtcd. hr., dis itlc 
"nrkc 

skot(,
hto't ll_rgtc tlt os slo Dtcnde i,Nckt tt
helLisr imit lblks huko unels?os.lnlclsct.
Sal|a . du lrronnl gatnenl o1!?rnr
lbrcr nrd sis dett ,ode ønd\ t itkiet.

Dc,t htitlc t tind' dode 81t- )ø del
latd. htot dc bler lbdt. iat dt stiper op
lbr at ntdft blattdt ltjct'?t t. Yote
dolla gloinrcr ald g tlc nc skonne jokl,
lot de er at dcl aj os. De dtiieide btonl-
st.r er rote sostrc, lljoie , hete , dt
starc oht,le er rcrc bradte. D. kliPpel\'l-
tlt? topp?. saliPrne i c Benc, pa -ye s

nlmc o8 menne§ket - tilh<r-erallc sanlnt

6

Detfor, nar Store Høv.liig i Washnry-
ton lneddele\ at ha .t sket at kobe tutu
la d. ct det nrcget, hu bcder osonl Store
|l.,\lntg igcr, at hu vil rcscrrcft as et
o lrade, sa i kan lew, behaseligt lbt os
selt- u ril yere nr Jbdet, os ri lkdl ye.
rc huns ban- DøJbt yil,iove»cje dit til-
burl on1 at tube vft land. Me det blitrr
ikk? lct. I.or.lefit la tlqhelli|tlbtos

PENSIONIST-
KONTINGENT

I lorbind.lsc mcd dct af 2. SilkeborS frcnr
sartcfo6lagompcnsio s&oriingcn!vddci!å
IanGgildcrådcs nodc enl8hcd om. ai ncdsættc

en ebc.jdssruppc !14 p.rsoner, dc! skd dbcjdc
viddemed sagcr. lrarådet valStes LGS Palle

Vognsen og PRM .]org.n Pcddcn, mcns 2.

SilkcboB !i] blive b.d! om a! udpege dc to

SCT. GtrOR,GS
§'TATnIEllTtr

For ca. I 16 tid siden modtog lmds
gilderådei et skntrligt to6lag lia gildcbror Bent

CasleBen i Holsæbro om indstiilclse alen'Scl.
Georgs Staruerle. ellci ]itlendc, som f.cks.,

hvert mdet åi kutue olerækkes en iLle Sildc
bror, de! i særli8 Srad halde hddlci i over
cnsstemelse mcdrore idealer. L.dclse og ild
hu sidm dbejdet med dcLlc lo6la8. og dnu så

leg! !t der!årådeLs sidste mddc nedsåites en 3

ndds 8ruppc til f.mllering af endeliSe statut

ter. Gflppen b.står aIVLGS Svend Erik Jensen,

PRM Jørgen Pedersen samr yderliSere en Silde_

bror. dcr i skivende slund endnu ikke hd gilct
tilsagn.

Sclre »priscn«, dry atageliS vil blivc lcd-
saSe! af er pengebeløb. forcligSer allercdc
godkcndt i fom aJ et smukt relicf med Sc!.

Ccorg og Dragen, spccielt frem§tillei til
lolmålct al en dygti8 irækusm§.



SPEJDERKONTAKT ?
Jo dalDet harvisandelig igldet. Vihar

jo det årlige Scl. Georgsløb - og spejderle-
deraften€n (.nødeprocenl€n er måske lkke
foget at skrlve hjern om).

Spejderne synes nu he lerikke synder
llgt interesserede ivores arbejde. ltlen det
er vel hvad man kan iorvente med den
underlige indslilling, de har lil spejderiei nu
om dage - det er sandelig lkk6 som den-
gafg vivar spejdere.

Selv om spejderkonlaklen i en hel del
gilder lu ng erer lre mragond e, €r jeg bange
for, atovenstående nok erden almlndelige
opiållelse al samarbejdet speider/gl de.

Når vi ska lobedre spejderkonlaklen,
måvi gøre os klarl, at udspllletskal komme
{ra os,lor spejderne kan godl undvære os,
mei vikan ikke u ndvæ re spejderne. Vi skal
også huske, al samlundet har ændrel slg
meg€t slden dengang. Spejderne hariulgl
rned udvik ingen ' har vi? Nogle ai os skal
sandsynligvis lrækkes ned {ra de korle

I prov ncialoliorSydjylland harvi starlei
el samarbejde med landsd€lens korpskon'
sulenler. Det har værel meget posit\4 og
ærerlot oc dei kan absoui anbelales al
samarbejde med disse særdeles cenlra e
personer. Nogleni I etbedre sarnarbejdeor
iniormalion og uddannelse. Hernogle kon-
krele fors ag:

1. Læs korpsenes lederblade (abonne'
menl er overkommellgl)og de okale spef
d€lblade - skrvogsågerne indlæ9.

2. Deliag I spejdernes lederkurser.

3.lnvller ledereog grupperådsmedlem-
merll jeres egne kurser (lede seskurse.,

4-Tilbyd adnr nisirativ hjælp til grupper
ne (unge ledere skalikke sidde bag skrive
bordet - de skal!d t llroppen/ okken).

5.Tilbyd undervisning i fø rstehjælp, ori-
enlering m.m. (se Impuls 87/2)-

lnden ovenslående - og andre lillag -

iværksæltes, erdel måske en god ide ailå
el godt ndlryk af spejderliv€l anno 1988.
Jeg lror, al del vilb ve iornøiellgt og over-
raskende, hvis man laderenlropsfører med
hjælpere alholde el spejdermode med

Sildebrødrene i en €llergl dehal. Hvis gilde
meslerlalen lægg€r op lil deiie
spejdermøde, såtror jeg på, at gildet eller
en sådan aJten vii være moliveret I at
starte/udbygge/oplimere den ior g del
livsnødvendige spejderkonlakr.

[,1ed venstre hånd

Niels Rosenborn,

PRll/Sydjylland

Aq
rÅffiulu W



Det kunne være så skønt

Hvis der ingen flyqtninge var i verden
Hvisder ikke var politiske lande.
Hvk der ingen teror var.
Hvis man kunne indånde ren luft.
Hvis træer og blomster kunne trives godt

Hvk mån kunne hOre fuqlene.
Hvis man kunne høre.
hvad man selv tænkte.
Hvis man kunne tale med hinanden.

Hvis man kunne lade sine børn gå frit
omkring og lese med draqe og hunde og

Hvis gamle mennesker oqså kunne være
der, kunne kigge på og deltage.

At gå hen ad vejen ifred os måske mode

At alle, der kom sure hiem fra arbejde,
nåede at blive qlade, inden de kom hiem.

LANDSGILDERADETS
ØKONOMI

I lorbindelse med gennemgangen al
landsgildels økonomi, blev de endeige
budgellal ,or provincialern€ ,ordell under
hensynlag e n til m edlemslal og g eografiske

De lil provinciaLem€ aisalte budgelmld-
ler på kr. 125.000,- blev {ordeli således:

Nordjylland og Sydjylland hver kr.
23.000,- - [,4id1jylland: 17.000,-- Fyn:
17.000,' - Nod' og Nordvestsjælland:
19-5000,' - Syssjælland og Lolland/Fal'
sler kr: 18.000,-og endelg Slorkøbenhavn
og Bornholm kr: 13.000,-.

NOA

Jaha ies Mo charc hat udsc|dt t:tl

lillc 'kris?boe Jot'bor as tokstrc" h!!ti-
let 'Noa! uk" og dcdicoct "Til '/tit:o
illikk?1 {» dllo'ed. hat |aldei ta ek\.t -

plarcr ql a c jo e s d.tr on bord i .

Bosen! Jb,otd l)'dcr saluit:

Går iorden under eller hva'?
Der er en delder siserja.
Går iorden irnder eller ei?
Der er en delder siser nej.
Blir,orden ved at lisgeT
De fleste ved det ikke.
lvlen netop nu idise år
si'r fler os fler vl snart forgår.
Og den der synqer klagesang
os venter iordens underqans
med begge hænder i sit skød
ta'r forskud på sin egen død.
For den der håberfor sit liv
kan NOA nok få perepektlv:
Han ffelste verden med sin flid
midt lden væBte kri§etid.
Han sejLed ud med håb og tro
og frelste alle to og to.
Hvis ikke Noa gik isving
§å var der bare lngenting.
Nlens alle opsav fandt han på råd
og frehte livet isin båd
oq puklede os hei oq sled

oq vlste livet skånsomhed.
Ham viljes dertor prise klos
med denne lille krisebog.



LOVD OG
RETTELSESI]LADE

LGK Ulla Jenscn kunnc p:lmdseildcrådch
modeoplysc, rI bvc fo Sct. G.orgs Cildcmc i
Damark cr i ,rryklcn« nrcd dc .ndrinScr, d&
blev vcdtlgclpålinget, og rir derclæ!cs, vildc
være sendt ft dl allc gildclcdcher.

"Dcsudcn cr dcr vcd at blive lavc! rcltels-
csblade til Hlndbog tor Cildclcdelscr, og af
øvrige nært lorcsdende udlivekerkdnævncs
.n ny seling åI riddcFpøigsmål 1il brug i
piovincialcr og srads /distdkrsgilder.

Daqen i dag - d6n er din
Dagen idag er en mærkelig dag - den er din.
Dagen iqår slap ud af dine hænder.
den kan ikke få andet indhold,
end du allerede har givet den.
Dagen imorgen hardu ikke noget tøfte på,

den kan du fylde med, hvad du vit.
Benyt di9 af det.
I dag kan du gædeer menneske.
ldås kan du hiælpe en anden.
ldaq kan du leve sådan.
at måske noqen i aften kan takke for.

Dagen i dag er en betydningsfutd dag.

tb Rhoden

RAPPORT OM
JUNIORGILDER

Pålandsgildcrådels Drdcirovedbcrbragte
mmneecn tidpå, atdiskutcrcindholdctfradcn
nu nedlaete dbcjdssruppc vcdr. juniorsildcr.

Rapportens indhold føt1e ikk€ umiddclbdt lil
bcslurdngd i dct, me debarEn foflstller,
liscsofr selve råpponen og Ccro konllusioncr
sD{cstvil blivcbrårr i Scr Gørg.

Jag * 14 2r

Jåq år ditv
t\4en åndå tycker iag årt ord årdet

Tånk, att man kan forma ljud
iill ord och meningar

Så fantastiskt
Då jåg var liten, vissrejag inte vad ord var
Månniskorna rdrde på sina låppar
[4en jas h6rde insent]ns

Jaq kan lasa

Jag kan tånka
Jas år rik
Jag har fåR ordet i min makt
[,len jåg kan inte h6ra min eqen ritst
Jag vill låra mi9 månqa spdk

Jas er så slad
Jag kan tala med månniskorna
Jag villjubla som den lilla fåsetn
vars sånqjas inte kan hiira . . .



NYE UDVALG UNDER
LANDSGILDERADET

En væsentlig opgave foretnyt lddsgilddåd
cr, arnedsættctrelse alxdvalg og v.lg allntcma-
rional sekrelær. Som international sekretær
,ai der fuld cnighed on, ar genvæl8e Paulli
Mdlin, mens inl€rnålionaltudyalg iotuden al
l)dulli kom til åt besrå af Roberr Madsm
(viccpræsidcnr tor IFOFSAG.auncil) ()8 Svcnd
Jdrrcmcn (Svi!h) (PIM på Fyn). Noele aludval

ecG frlrnc opSave. bliver et sn.rligt tæll.smodc
mcd nyvalgtcl)lM'c., Lls-ncvn.r i apnlog ud
rbrjdchc alny lysbiliedscric on imcmarion-

Kursusudvalgrt (b.rnMk ndvnc endrin

scn ft. Kr6ur oS sævncuilvllg.r) Iton til rt
bcrll rtErlilg Krcmd son lorniDd og xt Irgc
Sohol,n, og herudovcr kin udvlleet s,pplcrcr
sig sclv. Dcr arbcjdcs p.t. mcd ecnncnrlorclsc J
vin(crcns blsisliursus, liScson mm forbcrcdcr
udrbcjdelsc xlen "o'crbysrine. i lom atcllc-
dcl5csta6us. Hctudovcr er i rådct slarke osker
Iiemmc om ct cllc. fler. såkxldrc »rærktojs'

Udvålget vedr, plan,ægning ef IIFOISAG-s
Gentral Aåa€mbly i AllborE i 1939 blcv cft.r
indstiiling fra A..lborg Stads8ildc ncdsat ncd
SCM Anron J.nscn som formmd smt VLGS
Svcnd Erik Jcnsen, Kaj Pålssad Andersen,

Nicis Pel.r RisSadd ot Bent Thonscn, ållc
Aalborg. Son ssoci.rede mcd særligt lnsvar
lor sclvc Scncral106mlingens atuikling
udpgcdcs Paulli Mdtin og RobertMads.n.

Af a!rigeud!algskallilsids!hablo!næ'ner dct

nok så vigtigc Udvdg yedr. gildern€ mod år
2000. Olrindclig neds.res i toråid to ebcjds
gruppcr !å hvcr 4 pcrsonc. lcdci al henltoldsvis
Pauili Maninog Pallcvognscn. Dcn cnc, vcsr

8tufi,en, skulle lorctzsc .! lor«e b.dbcjdnine
!ldr irsyrr.!,rr. ,i* vlllc li.:r:xr. r,dlrr Eil(1.:
i Jyllin(], !.t,i,,n r:lr! lrt :l-:r! rl: ril!, dæl*._

1O

iesren af landcl. Umiddclbai cfler sonmerlcr
io gik de 10 gtupp.r igelj m.d Sem.mgegcr
atde ialrca. 90skifrliSc gitdebcsvdIclscr. Crup,
tcmcs dbejdc er af§uLrc! hcr ijanuu, hvor.ttd
der cgcntlige ndvalg olcrrlgd dcr vidc.c rr
bcjde, sålcdcs at dc første »d.l-rcsutrarctu tan
forcligge til GM stæhcr i sclrcmber.

Til fomand tor udvalgcr vatgtcs Svmd
Jorsmscn (Svnh) ridligerc PRM på F)d n.m .r.
ovrigc trc medlenmer udpcges dch fra vesr

8rufpen dcls fta osr grulpm.

SKYLD E LLER USKYLD

Selv er;es uskyldis.
Oet er de andres skyld.
Jeg siorde hvad jes kunne,
det var bare ikke nok.

Er det måske min skyld,

millioner erdøde krig 7

Jer ER uskyldiq.

Jes lever jo bare mh oget liv
Blander mig udenom alt
Hvordan kan ies så være skyldis ?

Jeg er kun et menneske.
Båder hverken over liv eller dOd.
Hvordan kan jeq være skyldiq

Hvis alle var som miql
Uskyldiqe.
Ville der ikke være noget

Kan I vi.kelig ikl<e s! d€r ?



ET INDLÆG I DEBATTEN OM
GILDERNE IMOD ÅR 2OOO

af Gunnat Haueftery

Ved at gennemgå ældre årgange af Sct.
Georg har jeg fundet frem til, ar gennem,
§nit§alderen for nyoptagne gildebrødre
gennem de senesre 13 år er steger fra 37
til 44 år. Detteviser tydeligt, at vi ikke tit
trækker de unge. Fortsætter vi den nu-
værende kurs, vil sennemsnitsalderen
fortsætte med at stiqe. ant.llet af opta-
gelser vil fa lde, o9 gild ebevægehen vil iang.

Vil vi forhindre dette, må vi overveje,
hvad vi vl med qildebevægel§€n . og der
efter acceptere de konsekyenser. som det-

Hvad onsker !i så, at gildebevæge sen
skal stå for iårene fremover? For nrlg at
se er der tre muligheder:

Sct. Georgs Gilderne Danmark kan
fortsættesom nu remlig som et saml ngs
sted, hvor gamle spejdere (med væ91 på
GA[4LE) kån dyrke minderne fra den
gang, da DE var §pejd€re.

Sct. Georgs Gilderne kan sores rit et
attraktivl tilbud til DE UNGE. d€r af den
ene eller anden grlnd. Jor er tid måske.
ønsker at trække sig tilbage fra der aktive
spejderliv, men som alligeve onsker at
holde en kontakt iit gamle sp€jderkam.
merater. Endelig kan gildebevægetsen bti.
ve en "voksenspejderorganisation", der
som en selvstændi9 organisation - men på
lige fod med de øvriqe korp§ - er tilstutret
spejdernes fællesråd, men som en orsani
sation med de! særpræq, at den atene er
for voksne medlemmer.

Når jeg har sår det op på denne måde,
er det naturlisvis, fordi jes selv har sjort
mig noqle tanker omkring gildernes frem.
tid. Jeg mener, at gilderne skat være ste.
det, hvor gamle og unge med interesse for
spejderbevæselsen skat kunne modes oq
stadig hold€ §ig aktive tit gavn for den
spejderbevæselse, som vi a e har e er har
haft kontakt med. Ar det skat ske på en
sådan måde, at den peAontige udvikting,
der blev grundlagt ispejderriden, kan
fortsætte, finder jeg hett natunigt.

At der er behov for en sådan organisa-
tion, så vijo allerede for mere end 50 år
sidei. da sidebevæseken b ev starter. Os
den internationale qildebevægetse viser, at
der ikke kun er tale om et tokatt men om
et globalt behov. Et rundspOrge titakrive
ledere, der som deltagere på sommerens
Gilwell'kursus selv onskede åt arbejde
med speiderbevægelsens idegrundtag, viste
tydeligt, at deres ønsker om aktiviteter i
tiden efter spejderårene er heh identiske
med de tilbud, som gilderne har, og som
er indeholdr i gildernes Jormåt§paragraf.

Også samtåler med andre aktive tedere
viser kiart, at de ønsker en form for,,ef-
terspejdertid", hvor de kan trætje andre
forhenværende spejdere under afstappede
forhold. Men de viser samtidig, at de ger.
ne vil så ind i aktivt hjætpearbeide både
for spejdergrupper oq for andre borgere i
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Der er således osså i dag et behov for
en orsani§ation, hvor voksne speidere kan
mpdes, den das hvor de nedtraDDer, e er
stopper . deres speideraktiviteter. Denne
nedtrapning finder ofte sred på grund af
uddannelse, aftjening af værneptigt e er
famjliestiftelse. Der er i mange unges tiv
en periode, hvor de ikke kan afse mesen
tid til spejderaktivireter af de nævnte år
sager. Det betyder, at de fortader speideF
bevægel$n. [4en det betyder også, at de
måske ikke vender tilbaqe, når de på et
senere tidspunkr igen ville kunne afse tid.
Dette skyldes, at de iden mettemtiggende
periode har mistet al kontakt til speidel
livet, og derfor har vanskeligt ved at rage

Udfra det foresående menerjes, at det
er af uvurderlig betydning, at denne grup.
pe af tidligere aktive bevarer et titho6fol
hold til spejde6agen, 09 her kommer git
derne ind i billedet . i hve( fatd ud fra
første punkt i formåkparagmften {ar
være et §amling§§red for tidlgere spej
dere).

I\4en så kommer vi rit det andet pro.
blem. Da gildebevægeken startede i 1933,
var det en tid, hvor store ord og h@jstemt
taie var sagen. Af den grund var det natur
ligt at fastlægge hOitidelige riruaier for
qildehallernes afholdeke. Dagens ungdom
har irnidlertid en heh anden opfarteise af
disse ting. For dem virker rirualerne som
noget utid§§varende, der ikke tjener no-
get formå1. Bitualerne virker afskræk
kende på mange unge. så de ikke føter
lysi til at engagere siq i sildearbeide.

For miq at se skal vi løse to probtemer:
Vl skal qøre gilderne til et samlingssted
for de unge, så de kan fasthotde en kon.
takt til spejderbevægels€n - også setvom
de llytter til et ander sted i tandel, oq vi
skai fjerne den !heldige klang.f order
'1itual", dek ved at dæmpe dem ned, os
dels ved ar vise, hvad det i virketigheden

Det blev for få år siden v€d et tands
gildeting beslunet at fast§æ1te svendeti-
den til et år. Deterefter min mening for
ken. Svendetiden bor være den perio.je,
hvor den unge kan benytte gildet efier
formåkparasraffens ordlyd, nemlig som
et samling§ted, hvor hun etter han kan
møde tidligere . os nuværende - spejdere.
Svendeperioden må ikke være tidsbestenrt.
Den skal tværtimod afpasses den enkettes
behov for tid til at gennemfore en uddan.
nehe, stifte fåmil e, etablere egen forret
ning eller lisnende. Vi må se det på den
måde, at grunden til. at den pågæ dende
har standset sit speiderarbejde, jo netop
er et behov for at skrue ned for blusset i

en periode. Derfor må vi ikke presse på oq
tvinge en væbneroptageke frem. Dette
kræver en beskeden lovændrins, som ieq
kke kan forestille ifig vilgive probleme..

OO sa det Omme punkr. Bituaterne.
Som allerede saqr er der nok i hojere

srad §elve ordet "rh!a|". som skræmmer
end det er de handlinger, som rituaiet
foreskriver. Vores hverdag er jo fyldi med
ritualer lige framådenathilsepåtit buket,
ten til altenens værtinde. Vi skal de.ror sF

mere på indholder af riruaterne end på

selve dette at have dem. Jeg mener, at op
tagelsesritualet skal reduceres i forho d 1tL

det nugæidende. Heroldsrav, gitctemester
kæde, sværd og økse KAN undvæies ved
en optageke, og I tua et kan gdres sa rids
svarende, ai det i mindre grad vnker som
et rirual, men istedel som atnrtndetige
velkomslord tilden nye gildebror

For de, der ønsker fortsat med ems
skab af gilderne, den dag hlor deres ud
dannelse e.l. er afslu(.t, vii de1 være na
turligr at søge optagehe som væbner. Der
te skal ske vei en væbnerhal, der ikkc be
høver store ændringer i iorhotc r dei
nuværende Del er narurl gt, at svefd€ (.
ke d€ltage. ien sådan mere rituainræg-oi.
væbnerhal, men dc bor dos ikke u3jr.



At ridderhallen skal bevares i sin nu.
værende form, finder jeg nar!rtigr . ikke
mindst af hensyn tll de (vj), der Serne vit
iastholde disse tradlrioner

{en det er ikke gjort med tovændring
og noderniserins af rhualer. D€t heit fun,
damentale er, at speiderne lærer os at
kende. De skal vide, hvad vi srår for, os
hvordan vl arbejder. Os denne viden får
de bedst gennem et godr samarbejde i
hverdagen meliem speidergrupper oq qit.
der samt v€d afholdelse af fæUes aktivite
ter i form aI spejdergildehatter, spejdertøb
- gerne med deltagehe al hotd fra gildet,
naturvandrlnger, week-end ture o9 tign
ende. Skal der samarbejdes, må der være
noget ai samarbeide om, og atte må så ind
i dette samarbejde. Her vit en række toka,
e forhold naturligvis spiite ind . såmt ikke
m ndst åbne oq positive drofletser af ons-

IVIed udgangspunkt i ar medlemsskab
af eller interesse for spejderbev6egetsen er
et krav tilden nyegildebror, erdet btevet
§agt mange gange, ar v1 ikke kan undvære
spejderne, men DE kan godt undvære os_
Jeg vil gerne nå Jrem tI, at vi opnår en ti
gest liing på dette punkt, §ådan at vifrem-
ove. ikke kan undvære HINANDEN.

Kan vi . eller vil vi gennemfdre nogte
af drsse tanker, så rror jeg på, at v kan
genopsrå som el naturligt ståsted for lid
lisere speidere, og ar vi samtictig kan rort.
sætte som et godt ned for de nuværende
gildebrodre, som onsker ar fasrholde den
h dtidige form ior g ldeliv.

C!nna,

Vi lever ien verden.
hvor man skulle tro fotk !ar bange,

Men det kan umuttgt !ære a efotk.
Når nogle bliver ved med ar kæmpe.

Vi lever ien verden,
hvor man skLrlle ko fotk var bange,
bange, for forurening.
Men det kan umutigt være alte fotk.
Når nogle bliver ved med at forurene

hvor man skulle t,o folt var bange,

løen det kan umuligt være ale fotk.
Når nogle bliverved med at brusedet

hvor man skulle tro fotk var banlre,

I\,4en der kan unruti$ være aIe foik.
Når nogle btiver ved med ai yde votd.

STÅLET B LEV HÆRDET

Nikotaj Ostrovskijs rornan ,,Ståtet 
btev

hærdet", der udkom fø6te qanq i1934.
har stået t dens pr@ve. Den er ovetsar rii
60 sprog, og i Sovietunionen er den ud-
kommet iover 25 miltioner eksemptarer.

''Der værdrfuldeste, et menneste eler.
er liver Der btrver kun skænkel en dn
gang, og man skal bruge det sådån. ar man
ikke en skonne dag knuqes af en bvrde år
spildte år, ar man tkke brænder ai skam
over eo yntetig oq rrgegvtdrg tort d . ,å
dan, at man, nar doden tlkter ens @ine,
ldn sige: Hete mrt trv. at m n srvrke har
jeq viet rrl del srør§re iverden.kampen
for mennellehedens f fi qøretse,

N ikotaj Ostrovskij
,,Ståter 

btev hærder,,

't3



PBOLOG VED LANDSGI LDETINGET 1987
Skrevet af Regnar Larsen, fremtørt al Mogens Sørensen

(begge 1. Nykobinq)

Bødrc,
lfordums tid var der en vældig storm,

som rejste østeBøen til et lrående hav.
Havet br@d ind over land. Bonskyllede
huse. oq mennesker omkom.

Vore fædre tabte ikke modet. De kom
med hestevoqne oq trillebore. Med skovle

De byggede vældiqe og milelange diger,
- og nu kan vi i tryqhed samles på et af de
steder, der i hine dage var i stormens og
havets vold.

Og . brødre når det er et gammelt
dånsk land, så er det fordi vore forfædre
gav de hærgende Vende.e en larm vel
komst, os jos dem ud.

også I får en varm velkomst, men vi

Velkommen brOdre. Nord i.a. Vest fra
og {ra øst lidt færre fra syd.

Velkommen fra landet mellem tvende
have - med hede og klh . og vældige bak.
kedrag.

Velkommen fra Fyns frodige haver,
fra Sjolunds fagre sletter, .og fra sohkins

Velkor,rmen nl roeines llade land.
Skulle I synes, vi her er jordbundne os
prosaiske, som roen, så søg sog eflerroden,
og I vilfornemme sodmen.

Vi k3n ikkc vise jer klippe. cg bakker
o0 bavnohøie, men vi lr]l'viCe horhon,.l
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Er I komme for at se. hvordan vi ira
det lave, det jævne kan nå vore høje ide-

Men sådar er det for alle qildebrodre.

Vore idealer er hOje nok til, at vi rnå an_

strense os for at nå dem. Arbejde for, ar
de fodsat må præge os selv, rnen og§å ar

bejde for, at de må præge vort §amfund,

Tiden ændrer rig med nor hast. Hævd

vundne norm€r vælter omkuld.
G idebrodre. Det er atter tid a1 bygge

diger, . omend af en anden slags. Diger,
der I en stormfuld tid kan værne om de

idealer der er evigt værdifu de og ev 91

| "nuel" brodre . kan vi glæde os

"Foniden" er fo, bi. vl kan lære af cien

os glædes ved m nderne, men ! kan ikke

"Fremtden" skal planlæsges, sa cien

ikke alene fo me os, meiatviogsiro,

Også i r""nniden m;i gildel5 1.nk.
eve, og lrroa. nemrden b|!y..'

De lc ':.rt{.ig ve liiflrf.r . arrr-"-



ÅRSPLAN MED GENNEMGÅENDE TEMA: MILJø

GM'tale GildemOde

Debataften m. dekagere fra DNF
og DSF samt kommunen.

Lever v selv op til de kra! der stil

sep. Vort gideløfteom at værne

Okr. Film m. foredrag med temå:Havet Forurening.onlra arbeidspladser.

Vorl ansvar overfor kommende
Debat om samme emne.

Nylårs Gildehal. Smide væk men. Kan vispare på emball. iden dag.

Vort drikkevand. Nlode med leder af
hysieiniske afdelino i kommunen. Er viviLllge til at betale prisen for

rent drikksvan.l T )? 7

Gildeting

Vi må stå sammen. lodustri og
landbruq om losninq af opqaven. Hvordan påvirker vide rigtige men.

nesker bl.a. pol tikerneTT

Nåturvandrlns i skov os ved å. Evaluering
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BEDAKTøRENS SKRIBLEBIER

Delte nummer al lmpuls indehol-
der en hel del af Jørgen Petersens

"klip" Ira de ting, derhargivel hamin,
spiration til al hotde gildemestenaler.

Vi haralle behovlor al btive inspir-
eret, ior al linde de små guldkorn, der
sætter os i gang. Gid du må ,øle dig
inspireret, at du har fået en Impuls.

På side 15 er der et forslag til en
årsplan lor gildel, har Iprøvet at lave
sådan en, evt. kunne el udvidet
gildeledelsesmøde være sledet, hvor
man i lællesskab forsøgte at koor,
dlnere gtuppernes arbejde, så det
»heenger sammen med" det arbeide
der foregår i gilderne.

Hvis du har en plan - et oplæg lit
sammenhængende gildearbeide, så
send en skitse, så det kan blive vid,
erebragt her i lmpuls.

Bjarne

HUSK AT VIDEREGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGEB

IMPULS IMPULS udgives al Scr- Geargs Gilderne i Dan-
nåtA- MhkatB499e6gåde t.146A Kobphhåvn K..
f. a1 32 27 33 og sentles til Samtlige gildeledelser-

Tegninger i IMPULS rnå lrit bruges i fchindelse
ned gildeabeidet herundet blade, løbesedIet n.v.
IMPULS udkommel4 gange årligt.
Redaktøt: Bjane Brogger, Egelevgade 26, 181a
Nane Alslev -tlf 03 83 45 23


