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LIS.STÆVNET
9. - 10. april1988

63 veloplagte gildebrødre dellog i LtS
stævnet iweekenden den 9. - 10. apdt
på Liselund i Slagelse.

Landsgildels lnlernalionale Slævne
vartilretlelagt af lnternalionalt udvalg i
samatueide med de 7 Pl[r'er. Selv de
gildebrødre, der målte være skeptiske
overlordet inlernationale arbejde, vi e
efler en sådan weekend myldre ud i

gildehverdagen og propagandere fo.
dette arbeJde.

Enweekend medfarlog indhold, med
grin og alvor, med id6udveksling og
inspiration og som " over i'et fik de
mangedeltageredi.ekte metoderlil at
kunne gennemløre hiemme i eget
område.

I næsle nummer aI lmpuls vil
stævnets indhold blive nærmere om-
lall, men med oplevelsen i ,risk erin-
ddng, skal begejstringen ud- ogsåselv
om det bliver så lidt dækkende, som
denne plads giver mulighed lor

Et dejligt stævne - tak lil arrangø-
rerne,

red.



VELKOMMEN TIL NYE
GILDELEDELSESMEDLEMMER

Så er tiden kommet, hvor der bliver
skiftetudi lmpuls'slæserkreds. Dette
nummer skulle gerne indgå i de nyes
bunke af papirer, man skalarbejde sig
igennem som nyl ledelsesmedlem.

Det er sværl, men alligevel må vi
endnu engang minde om, at lmpuls er
et ledelsesblad for glldet, og ikke et
personligt plad lil den lil enhver tid
siddende gildeledelse. Hvad betyder
det, ,0, det betyder at lmpuls skal gå
videre til efterfø lgeren,lor al hjælpe del
nye ledelsesmedlem til atlå iddertildet
daglige arbejde.

I de sidsle 4 numre al lmpuls har vi
beskæItiget os meget med gildeme-
§enalerne, og specieltlor helt nye gil-
demestre, er der her inspiråtion at
hente. Hvis du ikke har modtaget lm-
puls fra din lorgænger, så mind lige
vedkommende om, al du savnerdisse
numre,

Har du specielle ønsker lil dlt ledel-
sesblad, så ,at pennen - eller endnu
nemmere gribtelefonen,ogladosfåen
snak om det.

Velkommen tilarbejdet, det eren stor
udlordring, men også en megetgiven-
de periode.

red.

LANDSGILDERÅDETS
MøDE
5. - 6. MARTS 1988

lweekendenden5. -6. marts mødles
landsgilderådet lor anden gang idenne
periode. Det var en stor og vægtig
dagsorden, der var lagt lrem, og
landsgilderådet (LGR) abejdede da
også til sent lørdag atten, lor at
lonsætte drøflelserne lra tidlig morgen
søndag.

Her i lmpuls vilforskelllge aldagsor-
denens punklerblive belyst, men alle-
rede herkan oplyses, at LGR kommer
ikke sovende til de mange r€sultaler.

2

PROFILERING
Flå Sct. GeorE lrem fra skurren og læs

aniklen rra bladet "CheI N)4". D€t er ikke
otte, viser spejd€roes aklivileter rcslsålint
og sagligt, som nelop idenne adikel.

D€n lræning spejd€rledsrne lår er an'
v€ndelig ikk€ blot i spejd€rsammenhæng,
men 6r €t udviklingslorløb, den enkehe
sp€jderlsder har glæd€ af generelt.

lkk€ ringe.

red.



EN FINANSOPERATION

Urtekræmmer Svendsen {iskede en
Dao ud aJ Klaedeskabet en gammei
Vesl, som han iførle sig, og stak inkvisi-
iorisk Tommel'og Pegelingeren nec i

Lommen, hvor oe uformodel greb om
en lille I\,,1øn1, der viste sig at være er
Guid-Tyvekrcne.

"Hej, tviisse" raable han glæoesiraa-
iendetilsin Kone, som sad idel næsle
Værelse og syede,'jeg iandl en Tyve-
krone i Lommen paa den gamle vesl;
den maa Du have l'
''Iusind Tak, Jonas", svareoe Konen

lige saa glædeslraaiende, 'leg skylder
netop Syjomfruen 60 Kr.;jeg vilslraks
aldrage paa børnenes iøj. - Frøken
Hansen !her er20 Kr. iAldrag paa min
Gæld lil Dem".

"O I mange Tak, Fru Svendsen, ieg
harnetoplaanl60 Kr. al min Broder, og
saa kan han faade 20 Kr. ialten. naar
ieg kommer Hiem".

"Værs go , Peter I her har Du 20 Kr. i

Afdrag på mit Laan'. - "l,,,lange Tak lSø-
slel', svarede Peler. "Skræder Smidt
har nylig, været hea med en Regnngi
jeg vilstraks bringe ham de 20 K!'."

Skrædei Smidl blev glad overoenne
å Conlo Betaling: thi hans Husvært
havde rykket ham for Husiejen, og lige
straks næsie [,{orgen bragle hande 20
Kr. hen 1il Husejeren, scm ikke var
nogen anden end vor ven urtekræm'
mer Sveirdsen, der blevloOavsel cver
at modtage sin lyvekrone igen. Han
kendte den paa et dobbelt Hak i Kan-
ten.

"Herskaidu se, Mrsse", sagie Svend-

§en,'leg hariaaei mii 20 Kroneslykke
agen". Skræcjer Smidt har betalt med
det i Afdrag paa sin Husleje; men der
har Du det en Gang endiru".

Og saa belalte hans Kone for anden
Ganq sin Syiomftu et Afdrao paa 20
Kr., og Syjomfruen betalle sin Broder
igen 20 Kr., han belalte Skræderen og
denne sin Husværl. Og da Pengestyk-
ket paadenne maade navde cirkulerei
meliem de samme lem Fersoner for
l.edie Gang, så havce Jonas Svend-
seniovitierliggiveisin Kone 60 Kr., huil
havde belalt §in Gæld ti{ Syjomfruen,
som ligeledes var 60 Kr.; dennes laan
af Broderen på60 Kr. varogsaa afgjod,
lige saavel som a1 Skræderen havde
laaet sil Tilgodehavende paa 60 Kr.
hos Peter. Og sluttelig havde Husvær-
len, som Skræderen boede hos, mod-
taget 60 Kr. i husleje.

Saaledes havde denne ene Tyvekro-
ne udredet ialt300 Kr.;men Svendsen
var dog lidl betænkelig, da han lor
iredie Gang modtog sit Guld-
Tyvekronestykke, trods Regnestyk-
kets ubestidelige Korrekthed.

Dette stod at læse i KULTORVETS
NYHEDER pr. 1. august 1914.

Kniberdet medøkonomien - så er her
en god opskrifl.

fQ HUSKATTEN

18. Scl. georgs Gilde iKøbenhavn



HVAD EB LYKKE ?

At have blomsler ibegge hæncjer
siger man iJapan

at have venner
siget man i Skolland

at holde a, hvad man, skal gøre og
ikke bare del, man gerne vil,

siger man i England
lykken er en glidende strøm o9 ikke
et slille farvand,

siget man iAme ka,
den stråler mesl,lør man har den i
hænde.

siget man i Busland
den, der søger lykken andre sledet
end i sil eget Jeg, vilaldrig linde den,

siget man i Kina.
lra Din nordjydske sten,7,e

No tdjylland s P tov inc ial

HANDBOGEN

Som nyl gildeledelsesmedlem. kaster
man sig over håndbogen, lor al lå så
stor baggrundsviden som mulig. LGR
arbejder til stadighed på at ajourføre
denne håndbog, og LGR vedtogpådel
netop alholdte møde, al søge delte
arbejde videreførl pådet næsle møde.
Den nuværende håndbog er ganske
ny, og justedngerne erdedorlåog små
- såregnlrygt med al håndbogenstekst
slårliltroende.

TIL GILDELEDELSERNE

Lancjsgilderådel priorilerer kursusvlrk-
§omh€den højl ibsslræb€lseme på aislkre
Sct. Georgs Gildernes lremtid. Flere klrr
susinilialiver vil slkkert se dagens lys de

lJ€rog nu ligger landsgildels Basiskursus
so m et lilbud til alle gildebrødre, og ll€na lel
ai hidlidige kursusdehagers erenigeom, al
basiskursuset srel afde steder, hvor lnspi
ration til Iornyeise af gildeabejdel kan

Den ,ø rste oolevelse og don størsle inspi-
ralion kommer s6l!.1ølgelig, hvis vier rnan-
ge og lralorskeilige gilder. Heist skulled€r
være et par dellagere fra hveri gilde på
hverl kursus- Vi håber, de giBeledelses-
medlemmer, der læserdetle, er enige med
os i den ne opialtelse, og vilgøre en indsals
for. ål J€res gild€ bliver repræsenteret på
SasiskLrrsus 1988/89.

,edor beder vl Jer om at iniormere iegel
gildeom Basiskulset, og - hvis del er muligl
- lade Jeres gl debladsred aklø r kopiere
firodstående side iil atlryk i Jerss lokale

Ønsker i - eiler Jer€s gidebrødre - flere
oplysningerom 8as skursei, er lvelkornne
lllat ringe til landsgildekonlo ret ell€rlilen al
nedennævnle m€dlemmer al kursusudval-
gel.

Tak ior hjælpen I

Venllg hilsen

IIa KURSUSU6VALGET

lnge Søholm'llf. 02 33 97 76

Els€ Gall- 1ll. 01 53 51 79

Erling Kremm€r -ill.01 51 15 60

PS. Se også Sct. Geory nai1988



ER DET DIN TUR ?
- Nu får DU i hved fald chancen tor at komme medpå SCT. cEOBGS GTLDER-

NES BASISKURSUS, hvor du unde. hyggelige, men læredge tormer, rnøder
gildebrødre ira hele landet.

Flertallet af de gitdebrødre, derallerede hardeltaget, erenige om, al Basiskurset
er en god inspirationskitde iil fornyetse i gildeabejdet. Du får nu mulighed lor at
konirollere. om de har ret.

Kursei alvikles over 3/4 år og indehotder:

. 
- 2 slk.1-dages seminare. (lørdag ellersøndag)isepl./okt.198B ogjan.1g89 (for

besvarelse indjviduell eller af fte.e).
- Gtuppeabejde i lværgrupper inans - r,ai 1989.
- Afslutnings-seminar (weekend) 27. - 2A. maj 1S89.

. Kurset koslerkr. 650,- (hovedparten omtaiter afslulnings-weekenden). Derkan
belales samiel ved lilmeldingen, elleri3 rater:200,- vedtitmeldelse, kr. iOO,_ d. 1/
2 - 89 og kr. 250,- sene§t d_ 1/5 - 89.

Det er uden betydning om du har værel gitdeb.or i kortere eller længere tid, eller
om du er ung elleræidre.

kt;p her ___------

Tit kopiedng

Tjlmeldingsblanket (indsendes senestden 1. luli 19B8) tit
Scl. Geo.gs Gilderne i Danmark
[rikkei Brygoers cade 1

1460 København K.

Jeg melde. mig herved til BASTSKURSUS i988/89

Navn:

Adresse:

Ttf.:

Gilde: =--
Betøbet kr. 6so,- betates@ -
B9

Dato: L,nderskrift:



- Eller som den rellelig hedder -Hoj-
skolen Rold Skov - Spejderhøjskolen"
- skal indvies torsdag den 8. seplem-
ber.

Det lyder IIot, specielt da det lørste
spadeslik netop er tagel, men ingen
tvivl om, at de iniliaiivrige mennesker
bag projektet nok skal nå deres må|.

I disse dage loregår udvælgelsen at
lærerstaben, der skal knyttes lil pro-
jektet, oovi vil i den kommendetid høre
meget om oenne sag.

LGR vedlog På sit møde, at man ville

bakke sagen op, ved at give plads lor
skolen i vores blade, lil al redegøre ior,
hvad man vilmed denne høiskole. Alle
gilder. derønsker nærmere be§ked om
højskolen kan kontakte VLGS Svend
ErikJensen, ellerhøjskolen direkle ved
f orslander Hans Knudsen. Vetsergade
8, 9510 Arden. Høiskolen er, nalurlig-
vis, meget interesseret i, al vi §om
gildebrødre beskælliger os med sa-

oen, og de kommende numre al lm-
pulsvildaogså rummeoplysningerom
skolen.

FORKERT
STøRRELSESORDEN

Så ige som vi er idag, har vi aldrig
værel,
men heller aldig så havesyge.

Så meget tøj har vi alddg haft, som vi

har idao,
men heller aldrig været så arklædte

og nøgne.

Så mætte som vi eri dag, harvi
aldrlg værel,
men heller ikke så umættelige

Så dejlige hjem som vi har idag, har

vi aldrig halt,
men så hiemløse harvi aldrig Iølt os.

6

Så godt betryggende §om vier idag'
har vi aldrig værel,
men heiler aldrig så usikre.

Så vidt beoeistret som vi er idao, har

vi aldrig været,
men heller ikke lølt vorl land så

lrangt.

Så megen lid som vi har i dag, harvi
aldrig hatt,
men heller ald o kedet os så megei-

Så vidende som vl er i dao, harvi
aldrig været,
men heller ikke i den grad mistet
ovelblikkel.

Så megel som vi seri dag, har vi

aldrig lør set,
men heller aldrig været så blinde.



Så meget lys sorn I cjag har vi ikke
lrar': iør,
rnen så morxt har del heller atdrig sei
.rl

Så dsikoiøsi sorn idag harvi ikke for
levei.
nren så isolerel har trenneskene
alddg følt sig.

Så læt sammen sorn idag har mea-
neskene ikke le.,/et.
men heller atdrig stået hinanden så
ijernt.

Så høji udvikiede som vi er idag, ha.
vi aldrig lidligere ve6'.i.
men heller ikKe så nær afsiutningea
som nu.

rJllorladlheoen og tomheden oel de.r
manglende inore samhørigl^ed
kommer nu også overflod og lied-
somhed og gør denne lidens spiit-
leise endnu større.

Overcat ha "Der geerdete Hjmnet,
sktevet at wiihetm wittms, katatsk

ptæst

KONTAKT
UDVALGET
Konlaktudvalgei mellem spelder

horpsene og Sct. Georgs Gtldet har et
sladig mere inlensl samarbejde. Vores
repræsenlanler i udvalget - Else Galj
og VernerLarsen - bereflede på mødet

i LGB om de aklrviteter der foreqår. i
udvalget. Ganske mange gitde. er ind_
volverel i sensommeren§ "speider fol
en dag", og der er næppe lvivi om, ai
netopdenne aktivitet er medtiiat binde
Spejderkorps og gjidersammen - og §å
giverdet jo en god mulighed lor at orve
spejderne en håndsrækning.

Som gildebrødre er vi "larveblinde".
lorståetpådenmåde,atviifæilesskah
har rod i a e 4 soejderkorps, iad os
oruge denne atsidrghed, lr, at hiætpe
korosene lij en vellykket oa?.

HENDE
Jeg skriver om hende, der skrællei

a(arlolier, vasker op, løuet al. let ttfi-
gene til sida

nun erikke bange iorat oå meo §pan-
oer.

Hun gørdet bare.
Vi andre snakker om skæve telte oc

slappe barduner, hun går bare hen:
slrammer, relle!, op.

Hun gør del bare.
Vi taler om, hvad vi skal hente. hvor

meget ? Hvem henter det ?
Hun gøa del bare.
Hun hargjon det.
Det erikke, fordi hun erdygtigefie end

vi andre, elier har værel spejder iltere
år ellerværet itlere leire, hun ser. hvåd
der skalgøres, og så gør hun det.

Når vi aodre har udrenet noget, kagler
visom høns: Se, hvadieg har lavel. se,
hvor nil lell er i orden. se. hvor m'np



kartoller koger, se, jeg har henlel pos-

ten....
Hende, jeg tænker Då, hun gør del

bare.

Del erikke mæ*værdighederne, del
er ikke de kunsdærdige ting.

Det er en lejrs hverdag, en leirs små
ikke så sjove ting, som skal gøres, og
de bliver giort al hende, jeg tænkerpå

Der er speidere, der kan synge, iøbe,
vinde konkurrencer, reise lelt på re-
kordtid.

Del erlint, og dei råber vi hurra ior.

I\4en hende je,o lænker På, hun er
sjælden - og heI rigtig.

Skrevet al Anne Sotie HermannlilDet
Danske Pigespejdeftorps" korgsleir i

1970, menviandre har rigtig godl a, al
læse det oo lænke over det !

fa HUSKATTEN

18. Scl Geotgs Gilde i København

FORMANINGER FRA 1692
ER STADIG
EFTEBLEVELSESVÆRDIGE.

len kirke i Baltirnore er Jundet
nedenævnte lormaninger dale rel 1 692, d er

i dansk oversættelse lyder:

'Gå roligt midl i larm og jag og husk,

hvilk€n lred derkan ligge ilavshed. Vær på

godlod med alle mennesker, så langtd€l€r
muligl ud€n underkasl€lse. udtaldin over-
bovisning klafi og stillærdigt og hør på

andre, selv deiisle og uvidende; ogsåd€

8

undgåde højrøsledeog aggresive, de er

lii ærc relse ior slndei. Sammerlignerdu dig

selv m6d andre, kan d! blive{odængelig og

bitler, iordervliallid være siøre og mindre
mennesker €nd digseiv. G æJ oig ved d ne
præstationer såvel som dine planer.

Faslholcj i.ieressen lor dii arbeide, hvor
beskedenl del end er; der er varig værdi i

/kkens skiltende spil. Værlolsiglig nårdu
handier. forverden eriuld ai svig. i\,4en lad

dei ikk€ b nde dig ior alLe dens 1ci( n.

Mange slræber eller høje idealer, og helte_

nrod llnder man ov€rall.

Værdigselv. Lad vaere al hyk e henglven

hed, r.-ren væi heler lkke kynisk med
kær gheden, ior lrods iørke oq skullelse
overvinirer den sonr qIæssel.

Tao venigl mod de edaringer, årenegiver
dig, og siio yndefllcit oin lngdom. Saml

åndeligsly eiilal ståimod med, hvls uneld
rarnmer dig, men plag lkke dig se v ned
,anlasier. h,{egen angsl halsln rod itrælhed
og ensomhed. Udover en sund selvdisci-
plin bør du være god mod d g selv.

Du er 01 barn a1 universei, akkurat som

lræerneog sljernerne. Du har r€tlilalvære
her. Og !ansetom d! kaniatl€ del eljerei,
så udv:kler unive6el sig Lrlvlvlsoml, scm

det skal.

Dedor lev iired med Gud, hvordan dir eno

ioresllllerdig ham. og hvad der end er dil
arbejdeogdine må1, holdlred med din siæ

ilivels virvar.

Med al dens hutnblrg, s d og knusle

cjrømme er v€rden stadig smuk. Vær va.
som. Find dln glæde".

Vilhelm
fra Sct. Geogrc Gildet i BaIetuP



SCT, GEORGS GILDET
].iVAD JEG KAN TILBYDE SOM HJÆLP TIL SPEJDEBNE

Navn:

ie! har ysi 1 ar give spejosrno

6 - 5 årig-"

r0 - 12 årlge

12 16 år9e

16 23 årige

Gildet vll tilbyde de lokale spejdergrupper
al vi kan give e. hånd - ikke pemmanerl -

men lil efkeltairangementer, såtremi de

skdv overst på llslen dir navn og dl lele'

E

E

!
E

E

Du skiver på folsende riiier irvilke ahv-
irerer du kan libyde, som eksempe kan i

regnskabsopsr ng

Dannebrog brug al m v.

- ja der er nok af emier, hvis der er
nogen ai ovenstående, du kan lilbyde,
behøver du blol at sælte ei kryds ud



FUiIfl 'ernes INDTOG I cILDET
LGR har vedtaget, at vi nLr skat have

en ny medarbeider i p.ovincialerne,
nemlig en PUM - eller for at skrjve del
hell ud: Provinciatets Uddannelses
Medaibejder.

Ei sprudlende kursusudvalg fore-
lagde sine planer ,or LGR, og der er
ingen tvivlom, at Kursusudvaigel (KU)
er langt kemme med planerne lo. de
kommende kurser.

Basiskursel som nu løberior anden
gang. slutter al herlilroråret, og KU er
allerede langt med at forberede det
kommende års kursus. De mange, der
hardeltaget i del "gamle" basiskursus,
skulle unde sig selvden oplevelse, det
er, at kaste sig ud i det nye kursus.
Ku.sei henvendersigtil den enkelle gil-
debroder, og er med til al udvikle
kreativilel, selvkritik, gå-på-mod - ia,

del erel kursus. derer med til a1:rdv:kie
den enkelle gildebror, oei enl(elie
rneaneske.

Fra "gamle" dage kan man huske, ai
basiskursus helstskulle haveti netdir-
ger, der var så geograiisk sptorll soil.
muligt. GrupDer blev samn'tarsa! pal

lværs al Oilder. dislrikier. sial og pr.
vincial - såcian e.del deivis slaoig, mei
nu oplordrer man grupper i de enkelie
gildertilai bruge kurset sorn en vintel.s
gruppearoejcie - var dei ikke noget {or
gildebrøcjfe rjeres gibe. Man kunn.
måske lave etlvæ.9ående laug igildet,
med det ene lo!'måiat dellage i giidei-
nes basiskursus - ses vi næsle vintei?
- lilbudoet qælder ooså d:q.

OM AT TAGE EN
BESLUTNING

Dervarengang en bondemand, dersku le
en i! r ind lil hovedsladen. Mensjeg erboiie
- sagde han lil karlen - er del dig, der har
ansvaret lor bedrift€n. Du skai iørsr og
Iremmest tage dig ai dyren€, søBe ior, ai
de får noget al æde og drikke, al køerne
bliver malketog Rasmus kløel bag ør€1, og
al derblivermuget ud. Skullo der blive lid lil
ovsrs, har vijo de gamle kaftoller. Dem vll
jeg godl ha'at du sorlerer.

Og sår€jste han lilhovedstaden -og kom
lilbage igen og landl, al alt var passel til
hanslil{redshed. Han rostekarlen. derimid-
l€rlid erklærede, al han ville rejse lil den

1t

iorcle. O€toverraskede bonden. dei m..-
te, karlen allid havcjeværetglad lor at være
der. Jo. del havde han også, men dei ver
del med karloferne- Han ville nod g håve,
del blevlilen vane, at bonden iogll hoved-
sladen, så han blev adt tlbage cg skirl e
sidde og iage ale cje beslulninger I

Når viplan ægger igilderne, skalviogså
lag€ beslutnrnger, og del erhellerikkealld
lige neml. Vi kan have vore orsker og
visionor, men oils b|ver det et sporqsmåi
om del muliggs kunsl begræfset al okca-
orni..jisponibel arbejdskrail m.m. Også al
hensynel lii de en kehe gl debrodres in dsill-
lng over Jor detl€ og hint.

Uddrag ha
Citde Nyt - €ct. Ceatss Cildet i lvlidCetlån



DE FATTIGE
DANSKERE
Jeglraf en kærkvlndel q bekendiidagene

9e eirer årsskJlel. Hun var u ykkelig, ior
hun varlaitig.

Del er igligl hvad Ekslrabladel skriver om
ei Over- os UnderDanrnark, betroede h!n

ig. Der er srmoellhen umulgl atlå penge-

r:a lilatslåiil, og vi bllve riatiigere {ra mån€d
1l mån€d.

Hendes latigdom blev båreililskue. D€r
var røget etoar masker isirsmperne. Hvi!
kerenhver gammel Liberliner, som holderal
al kigge på dameben, silaks kunne kon_

Hvad skal jeg gøre. sagde hun. selv om
der erlør§r på månedon harleg slmpellhen
lkke penge lilal kobe ei par nye slrømper
Ior..ieg lorsøgte atvise en folm{ordeltag_
eiso Envedkommendeso ldaritet. som del
visl hedder på nudansk. Jeg var såmænd
llge ved at iå en k ump ihalsen og en enkell
tåre løinene, da ieg hørle om hendes lal_
tgdom. [,len eilerhånden som samlalen
fortsatte, svandt klu mpen og lårerne irøs på
d€1nærmesletilis. lkke pågrund al vinler_

Skonl hun og hendes lamilie afgjorl var
hårdi plagei. Hele lo gange mellem iul og
nytår havde lamilien sel sig nsdsaget lilal
bese deres sommerhls nær Sjællands
Odde. For at sikre al vandrør var bragt i

lcrskriftmæssig orden, al de ikke spræng_
1es i natloirosre n og lor at sikre, at nylårskå_
de lokalbeboerc ikk€ kunne øve uopretlelig
hæryærk. og benzinen erjo dyr. Sådan 2
qange 3OO kilometerlærer påramiliebilens
tankbeholdning.

Der havde også været vrøv med iar-
vefiernsynet. Altså ikke del isomrnerhus€i,

rnen det i lej igh€den i Glostrup. Man kunne
desværre ikk6 komme overens med {amii-
iens 2 sønner om læ leskigning på borne'
nes Tv-apparal, aliså må1te man have re-
paratør på sagen selve juieallensdag, og
den slags koster også grunker. I lorvejen
var der gjorl el betydellgl indhug i kon-
lanlbeholdningen ved indkøb al j!lemad,
gaver og hvad der ellers hørerjulen L Se v
om n),lårsaiien blev fejrel ved ei sam-
menskudsgllde, så koslerdel lo penge alli-
gevel,

H6nllkom så lele al videoiilm lilfamiliens
.yanskafiede vidsoapparat- For sådan en
stribe hellig'og iridage kan være svær€ al
iå has på, hvis man lkke harJohn Wayneog
Cary Cooper lil at supplere, hvad de nor'
male lv-programmer kan byde på.

Du kansrge hvad d u vil, {o rtsatle hun, men
slden ham schlilterer kommel lil, bllvervi
iatl qere oglaiiigere. Jeg anerbogslaveligt
talt ikke, hvodan vi skal komme gennem

denne her måned, og nye slrønrper må

Ak, han lår skyLden Jor megel ham
Schlijtter. Men deier nu ogsålorkerl sådan
at del€ landet op i el Over"Danma og et
Under-0anrnark. han lolsøgte nytårsdag al
lorsvare sig ien radlo- og lv-tale, men d€n
hørc min veninde nu ikk€. Familien lore-
trak at se John Wayne tævs en hel ,Lok

iolbrydere, og detlorslår man måsk€ godl.
Så gik hun videre, og s1rømpemasken løb
videre. Detvarsynd synes jeg,lor hun har

Men lor en stakkels familie iUnder-Dan-
nark, kån delværesværtattå rådtilselven
daglig lornødenhed som el par strømper.

Der er mang€ {ailige iDanmark.

fra Gilde Konlakt

Sct. Georgs Gilderne iOdense
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LANDSGILDETS
øKONOMI
Landsgildeskaimesteren - Palle

Wognsen - gennemgik landsgildels
regnskab, herunderlremlagde Palle en
likvidiletsoversiOt for den kommende
2-års periode. Del erlor en del af peri-
odens vedkommende dyster læsning,
men der er ingen lvivl om, at nelop
Palle er i stand lil at overse og styre
detle ret store og indviklede regnskab.

I disse dage bliverderinstalleret EDB
på landsgildekontoret. Denne nyska-
belse vil uden tvivl lelte mange al de
administrative arbeidsgange - og, hvad
der måske er endnu vigtigere, det vil
medvirke lil en lettere stydng af øko-
nomien.

Allerede {ra sensommeren, vil gilde-
skal m.v. blive udskevet pi. EDB, og
del vil bl.a. væ.e muligl at,oretage de
udspecilisednger vi måtle ønske'hen
ad veien. Som noget nyt vedtog LGR,
al man lremover vil pålægge evl. res-
tanter (læs gilder, de. skylder penge)
en morarente. Delte vilstarte samiidig
med at EDB-alderen gørsitindlog i Sct.
Georgs Gilderne.

KÆRE GILDEBROR

Jeg skdver lil dig som en ganske
almindelig gildebror, og Ulgerne gøre
rede for, hvem ieg er og hvad du kan
venle dig al mig.

Jeg er ikke en særlig udvalgl person
med særli0s goCe kvalilakalioner, men

12

i relation lil dig, et menneske med
Samme aner. Jeg kan være din yngre
eilerdin ældre bfor. Yngre, venter jeg,
atdu hjælpermig med all muligl, aeldre
- viljeg sælle dig jalbejde.

Du måiildin ærgreise se, at jeg i min
dagligdag geniager de dumheder, jeg
altid har gjon, selv om du synes, at dir
har giort rnig opmærksom på det.

Når vi ses, vii jeg tage del som en
selvlølge, al do harfo.beredldig godl.
Jeg vil siddenede på5. rækkeunderdii
indlæg og bagerter lade som jeg over,
hovedet ikke har hørt etter - du kan
højst vente, at jeg mener, al sangene
burde være sungel nogel kvikkere, at
arangemenlel var lor dyrl, og, at hvis
jeg selv havde lavel det, varvi sluppet
for det halve.

-Iil gengæld skal du også vide, at jeg
erglad lor at have en b.or som dig, der
af og til sælier mig igang, tager mig i
nakken og opfodrer mig til al lave et
ellerandet stykke arbejde, somieglror,
een af de andre er bedre til.

Jeg glæder mig over, at du ringer og
opfordrermig lilat komme, nårjeg har
været væk et §tykke tid. Jeg erglad lor,
at du ikke har glemt mig ' ai du kunne
tro,,eg havdeglemtdig, var ikke ialdei
mig ind.

Jeg passerikke hell til idealbiiledet al
en gildebror, menieg ergladtoratv€ere
med

fta lnfomation og Debat
Sct. Georys Gildene i Kolding



MOD ÅR 2OOO
Scmdel erkendl, har landsgildet ned-

sai et udvalg, der i den kommende lid
skalsøge al§amie sloffet rra det slore
arbeide, der er ioregåel i gilderne
omkring Gildeme mod år 2000.

lnotil nu har 10 udvalg bearbejdet de
Lrange rapporlerlra hele landel, og nu
erliden så kommeitil, atfå nogle planer
på bordel dererlil al overskue, oO til al
arbelde med. Planen er. al udvalgel
skal barsle med en "betænkning", der
s(al lremlægges til cjrøftelse på

!lldemesiersleevnet i augusl.

Vidervarså heldige. al veere medlra
siartskuddel i'!986. glæderos naludig-
vis tii al løige sagen op, og de mange
nye kan giæde sig lil at lå lov til at
Cellage idellespændende arbeide - en
spændende weekend vinker i det ljer-
ne.

Del kan daherrøbes, al la.dsgildele-
delsen også har planlagl andre emner
ii, gildemestersiævnel - en ai de ting
man villocusere på er. ,,Hvordan ska-
ber ledelsen visioner og inspiration for
gildebrødrene., et spændende emne,
der må liltale ethve( iedelsesmedlem.

SAMARBEJDE
Spørgsmå1.

Derkan i envirksomhed opslåsilLrai oner,
hvor led€lsens og medarbejd€rnes lnleF
asser ikke iald€r hell isamklang. Hvordan
kan man b læggesådannesilLalioner, såal
samabejdet indenfor virksomheden ikke
lder skade derved ?

Har oplevelser og erlaringer i dine spel
der- og gildeår givet dig synspunherindstil
linger til lilværelsens mangea(ede op-
gaver, der vil være at værcli i sådanne

Gensrell er del rnin oplatlelse, at iedel
sens og medarbejdernes inleresser grund-
læggende er sammenialdende.

J€g vil deror starte med at beskrive
medarbejder€ns siluation i vi*somheden.

Medarbejderen er centrum i en iigebenet
lrokanl, og tr€kantens sider er grænse-
flader lil virksom heden. Siderne kalderjeg
Ud,ordrlng - Trygh€d - Belønnlng.

Udfordringen:
Det skalvære spændend€ al komme på

albejd e. Udlordr ngerne skal væ re så slore,
atde vlrkelig sl ler kraviil medarbejderen.
Medarbejderen skai ikke vide, hvordan
dag ens opgaver skal løses; m e n løsningen
skalvære mullg ved al anvendede medar-
bejderen berroedo talenler.

Trygheden:

Medarbelderon må aldrig være bangelor
ai komme på albeldo. Der skal være en
sådan slqlle på arbejdet, at der altid er en
anden m€darbejder elier leder, der€r parat
m€draglig € ller social hjælp, hvis en sådan
hjælp bllver nødvsndig. Del indebærer
også, al ledols€n allid ssrger Ior den
iornødne videreuddannelse. som m€dar'
bejderen har behov ior, ior at kunne klare
d€ slillede udlordring€r.

Belønnlngen:

l\,{edarbejderen skal hav€ så meget iløn,
al lønnen ikke bliverproblemt- Dei vilsige,
al medarbejderen skalløle sig godt betalt.
Belønningen €i ikke betalingen alene. Del
er i høj grad også anerkend€ls€, ros, slro-

Hvis ledensen giver medarbejderen disss
rammsr vilmgdabejderen synss, al det er
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sjo\4 at gå på abejde, og iedelsen vilhave
en god og ell€kliv medarbejder.

Hvis der i en vi*somh6d opslår situatio-
ner, hvor ledelssns og medarbejderens
i.leresse ikke ralder helt isamklang, skyt-
des del sikked, at 6n ai paderne ell€rdem
beqqe ikke kan Iind6€n ailrekanienssider.

En belingelse lor a1 bilægge en sådan
siiuation er, al man lind€r ud al, hvilken ai
lrokanlers sider, der er problemet. Finder
man ikke årsagen, ender problemei
Lrværgerligl pågrundlinien og lonnen bllver

Dagligdagen i virksomheden er al stor
viglighedog kan have algørende lndilydei-
se på hvordan det vil lykk€s al biiagge
situalioner, hvor ledelsens 09 medar
bejderens interesse ikke iden øjeblikkelige
silualion synes al være isamklang.

Del dag lige samarbejde skal være i ord€n
så der allid hersker tillid meliem meda.
bejder og l€delse. Ledelsen skal udsende
klare signalor om sit synspunkt på miijøet
på arbejdspladsen og både ledelse og
medarbejder€ bør øve sig på ai være gode
lyllere, prøvs på at lor§å d€ signaler, der
udsendes. Olle kan selv megel små og
svagesignal€r have stor belydn ing. 0erud-
over bør leder og medarbejder akti!,1 ar-
bejde på al respektere hinanden. Med en
sådan god daglig ballast erdet ikke svært
ior ledelse og medabejder itillid I I hinar-
den al diskutere probl€m€tog linde, hvilken
side ilr€kanten der udgør problemet.

Hvis den gode tillid ikke er lilslede, kan det
blive svæd at ljnde k6rn€n i prcbiemet; m en
løsningen bliver langi den bedste, hvis
kerneprcbiemel ,indes.

Oile kan problemel løses med småiusi€-
ringer omking en eller llere af lrekanlens
sid6r, sål€des at både medarbelder og
lederergladetorløsningen; menderkanda
også (omme vansksligere sil!alioner, der
kræver drasliske iusleringer- Da ledelsen
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har ret og pligl iiJ ar lræffe dex eideiige
aigørelse, iigger ansvar€t alså cgså hos
l€delsen om op6ralionen s:(allykkes. e ler
samabejdet vll iide skade.

Del ahaigørende ei, on der lages;at på
den viglige s cle i lrekanl€n og der også
ilyties tiiden rlgiige sicle.

Har vii.eks. en redarbejder Cer får iorla
udfordring€rpå jobbei, ogsornde orke.jef
sig og vi&sr Liinleresse'et, så.ill del være
en iorkerl handling, ai g !e el arden rne
dabejdsransvarerlorloobei og kcniroi ere
at det kedelige job b iver ucllon. Er yCer-
ligere ko nlrolvil red!cere udfordrlngen. civ
i n€det medarbejderen en kræverLde op-
gave al udløre sammen fl\-ad del keCeiige.

Men vær også lorsigiig med den anden
slde der hedder tryghed. -,opvlnkl€n itre-
kanten kan ofie være liile. såderikke 6.stcr
alsland melem de to sider. Så hvis Cer
gives slors udlordinger, skai man også
vær€ klar m€d den nødvendigeopbakning.

Speciell når lrekanien er smal kaf det
nytle med gode udfgtdringer og Jin opbak-
ning, hvis m edabejdere n tår så lldtiløn, aT

vedkomm snd€ hele dag e n speku lere I på at
lå husholdningspengene lilat slå til ?

Så harviendellg den eksterne udgang på
probl€met. D€l viser slg at job og medar-
b€jder er groettla hinanden. Men selv h€r
gælder hvad jeg sagde istarten, at medai-
bejder og ledelse har sammenlaldende
inleresser. Opgaven €rnu alfinde ei anCel
job til med arbejde ren i oii€ r t]denlor ljrmaet.
M€n hvis ledesen nelop i denne svære
situation hjælpermedarbeidef 6nt ldelrete
job, vil d6t ge n e relJe sam arbejoskllnr a ivirk-
sornheden ikke lde skade derved.

Fra spejd6rarbejdet harder vær€l utailig€
eksempler på al del er en god id6 al styre
efier deine lrekant. Hvem kender ikke
eksemplet deri lvikke spejder, der altid
laver ballade, 09 i ei sidsle lorsøg gør
I rcrpiø rere n denne spejderl lpalrulieassis-



lent eller-lører. Med lidl mere eller mindre
skjuh hjælp harlroppen efrer korl lid fået en
af de bedsle palruljeiørere.

Jegvilgernsslutte med at sige, al lor mig
kan spøqsmålet besvares med punkt 2 i

Væbnerlølle1: Al leve €ft€r Gildelov€n som
en ansvarsbevidsl, hjæ lpsom og nylligbor-
ger". Og skal del hav€ nogen elfekt i virk-
somheden, skal all€ kolleger orienleres
herom, så de kan minde mig om, hvad jeg

har lovel, hvis jeg skulle være uopmærk-

BARE I DAG vil jeg pløve al atlinds mig
medlo oldenesom de erog ikke usland-
seligtænke, fi vordan dekunne håveværel.

EARE I DAG vil jeg ir€ gange sætie min
karakleGty*e på prøvet jeg vil give el
andet menneske en håndsrækning, uden
åt nogen oøagerd€i. Jeg vil96re el €ll€r
andet, som jeg egentlig ikks hai lysttil- blot
ior øvelsens skyld. Og hvis jeg idag Iøler
mig f orbigåetellerforuretlet, vil jeg ikke lads
lnig mærke med d€t overfor nogen.

BARE I DAG vil jeg sørge for al være så
velklædt og soignerel som muligl, lale
dæmpet, optræde holligt,lad€ være al kri-
lissre og ikke forcøge på at lorbedre og
ireil€sætie andrc end mig selv.

BABE I DAG vil jeg lægge et ,ornufiigl
programlorde næstelolvlimer. Måske kan
jeg ikkeov€rholdedet nøjagligt, rnenjeg vil
gøre mil bedsre.Jog vilpløve al undgåto al
livets slørsl plager: haslværk og ubeslul-

BARE I DAG viljeg s6 rg€ fo r at h ave en halv
time hehformig s€lv, hvorjeg kan slapp€ a,
og tænke lingeno roligl igennem. ldenne
halvelime viljeg prøv6 al se mh llv og mig

BARE IDAG viljeg bandlyse snhverskep-
sis og mislro. Jeg vilikke værc bangeforal
nyde alt, hvad der €r smukt, oller for at
forlælle mig selv, al somleg ermod andre,
vilandrs også være mod mig.

tua Cilde Nyt
Sct- Georys Gildet i Middelfan

fra Knuden
Sct. Georys Gildet i ølstykke

DE N.ÆSTE
TOL\r
TIMER
BARE I DAG viljeg prøve kun attænke på
denne ene dag og ikke gøre lorsøg på al
løsealle mit livs problemerpå6n gang. Når

leg ved at d6t dreler sig om disselolvlimer,
så er d€r sikkeI ikka grænserlor, hvad jeg

BARE I DAG vil jeg være lykkelig. Abraham
Lincoln havd6 rel, da han sagde, at i d€
,leslelillældekan man værs nøjagtig ligeså
lykkelig som man har besleml sig til at

BABE I DAG vil jeg prøve al skærp€ min
tankg6vn6. Jeg villolsøg€ al lærc el eller
and€t nyuigt, og j€g vil læse nogel, dor
kræv€r ellenanke og koncentration.
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JA, HVORNÅR VAR DET
NU DET VAR ?

Måsk€ længe siden, og måskeror længe
siden, lor vi €tablerede g ildebiødro h al d€l
godl i gildel, gildetfungerer i slabil rullnsog
ersimpelthen el godtrorum at være i.

Gildsl er €n godvang, sller - ud6n at man
tænk€r ovordel, blol en van€.

- M6d sligende gendemsnitsalder

Nsskalman ikke kimse al aldersiorløbei,
for det har skam sine posilive sider, men
hvis et gilde skalbevare balancen mellem
dol statiske og dynamiske, er den sunde
aldercspedning helt nødvendig.

Ellers går vi istå, bliverindadvendte, stag-

Så €r det måske en enkel lilosofi i dei
barske spørgsmå1, harlgiveros, ham Kitch-

Vi kun ne sikkert tind€ €n gam rnel spejdeF
v€n,d6rvjllaldegodtlil i gildetog væ16med
tilatloryng€ os og lolny os.

Hvis hun så gør llet samm6lor 6n al sine
venner, ia, så skulle fornyelson i
gild€bevægelssn ligg€ lig€ om hiørnet.

Afprøve spørgsmål6t ipraksis I
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