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VIN.
SMAGNING
Eft€råret er lid Ior vinsmagning, dåt er
m€g€t spændende og dejligl, man står med

al2 år gammelvin, mon
d6n udvikler sig godt, bliver den 6n rigtig
stor vin? Her kan selv eksp€rter lage fejl,
også i bedømmelsen ar, hvornår vinen
lopper.
J€g synes godt man kan sammenligne
vinsmagning m€d mange oplevelser idagligdagen, man møder søde mennesk€r,
bliver d6i et godt venskab, d6l modnel og
varer - man søg€r nyt job, bliver del en
kodvarig lid ellsr ab€iderol lesl€n al liv€t
- man lind€r en ny bolig, bliver man glig
sin smagsprøve

Detgør ikke nogel, mantagerlejlsn gang
imellem, detvigtigsle måværeat§mage, al

øøve, at lær€, at være åben lor indlryk.

Uden al gørs erlaringer-gode som dårligo

'går man istå.
FB SvadeL

Sct. Geoesgildet

cr€t€
iGenbne

De r lales om d€ n I4 åriges overgangsalder, den 49 åriges midlv€lskise og orn

GILDEHALLEN
INOVEMBER

pensionislens overgangsår. Børnebsrne,
ne og nedlrapning og så livsvisdommen.

Deterulroligt,som synetskitlermed alde-

5 min Scl. Georg
Jeg or syv sind - del er nogel MAN siger.
Hvad belyder der? Skal - skal ikk€? Hvad
belyderdet? Skaljeg? e ler? Jeg prøver.

En fødsel kan være svær - og enhver
begyndelse kan være svær - for nogle lykkes del iørs1e gang og giver et resuhat andre må dømme om del.

Forandr€ lykkes detiørsl elter en kamp,
mellem en Jarisærer, derv€d bedre og har
nok isineqlæder,oq en anden partner,der

er som den barmhjenlge samarilan, der

deer sine glæder med andr€. Vi siger i
lil bl.a. iyoptagne gide'

vores rilualer

brsdre, at vilowenler, al derfta nu aflages
slilling lil de sporgsmå1, der rører sig i

Vi er så iorskelljge . . når vi ,ra lodsl€n
bryder ud ai skall€n og sig er: Vi skal slarle
, - . og det gor jeg n!.

Jegska hold€

lil5

m n. Sct. Georg og
begynder på livel med år 1.
mig

Jegb6gyndle med alsige: Jegersyvsind.
Del belyd€r, at jeg ikke selv kan tage en
b€sluhing, det erder andre, dergorior mig
aller€delra det lørsle år.
Jeg €rsyv sind €r en gam m e I bsl€gnelse
Ior, ar vi skltrer sind hverr syvendo år. Vi
Iornyer og udskiit€r all€ vor€ hjsrnec€ l€r
hvert syvends år. Vi oplever nye lidsler
mln€r hven syv€nde år,
Dsr er lige ved al danne slg et monster i
del. Prøv selv at tølge medl.a år0li 7lil14
ul 21 - 28 og den 35 årige og læl selvvidere.

'

Fødsel/dåb - skole/koniirmalion ' sludie
og læretid ' fo rlovelse/g iftermå16ø rn ' kar
rie relposil ion/rejse r - sekrelæ r/sø lvbryllup/
ski smisse- elleromvendl. Vi harprcvetdet

ren...somsoyasagde.
Engang ville man ihverllald ikkevære40
og 50.

f",lth

Hainsum ioreslog sin ungdom, al

mansku

e

skydealleover60. Han blevselv

93. Hvor megethanssyn påaldgren sklitede kan læses i en al hans bøger - hans al
dordomsværk med skønne kærlighedsdig1e og en Engslømtegning.

Togamle mennesker siddor påen bænk.
Han siger: "Jeg elskede engang on pige,
som hed Emilie". Hun siger: "Jamen, del

var jo rnig" og han svarer: "Nå - var del
dig". Om detle r€p kskllle kalder på gråd
eller latler er en temperamenlssag. Man
kan med slor rmellghed gåudira, atmennesker kommertilat fejre både deres 70 og
75 årcfsdse sdag og en betraglelg delkan
også {orvente både 80 og 85.

Nårgruppen med de 70 årige er legemligt
svagere end gruppen
ikke p.g.a.

aJ

de 60 årge, er det
men del skyldes

deliårsiorske,

Prøv al overveje, hv ke påvirkninger 3
mænd i6dl ih€nholdsvis år 1900, 1910 og

1920 ider€s livsløb harvær€t udsatior:1.
verde.skrig - hans Iø rste Io kevogn som 55
årig. Livsoplattelsen er iorske ig.
Vi er alle torske lige. Og dei glæder og
imponerer mis så meset mere nu, da ies
selv er på vej ind i den iredle alder og er
begyndt al mælke nogel al del mest plagsomm€ ved at blive ældrertrælheden. l\,tran

bliverletd€p m€rel,nårkrælterne kkoslår
lil.Tlælhed€n i sindet. Fonviv elsenoveralt
del, man ikk€ kan overkomme. Men: "All
del ing€n når, gråner mange nren'skers

Glæd dig alt hvad du iormår, ove. all dei
lidl, du når.

- Den lægger glemselovsr an uværdigt
fortid€n - og udødeliggørd€t slorståande.

Dette handier om - ikke den iid, der er

Detvar€n leklieomtiden. Atblivsgammel

gået, menom iremiidsn. Den kendsrviikke
. . . der er noget, der hedderlomtid.

Tom{iden er den lid, hvor man ikke ved,
hvad man skaistille op med sig selv. Tomliden erden lid. hvorventetiden er længere
end liden, alt blivor meningsløst og ikks

Livsvisdom: Detheddernu ikke m€re -om
jeg skaleller ikke skal- D€t hedder " lårjeg
endnu lov til al virke som en barmhjedig

sarnarilan og glæde andre ved ai vær€
posiliv ilanke, ord og handling.
PoutNe mark

Det er ikk€ liv€ts skyld. Det sr ikke tidens
skyld. Det er vores brug af den.

7. Scl. ceorys cilde iKøbenhavn.

Men burd€ altid betragte sig som et men-

Frcdeiksheqgildet

ta

BåndeL

neske, der dør dagen etler. Det er tlden
loran sig, derslår en ihjel. De, brugsrtiden
dådigsi, er de førsle lilat klage over dens
korlvarigheci.
En slorvismand slillodesinediscipledeto
spørgsmål: Hvilken al all€ ling iverden €r

den læ ngsie og den kortests, den hurligsto
og den langsomsl€, den m6sl delelige og
den mesl forsømto og den m6st savned€.
Den, uden hvilken intet kan gøres, som

opslugeralt, hvad der srsrnål og oplyserall
slort??
Der blevgættet på lykken, andregætede

på jorden €ller lyset.

Del rigtige svar, det var tid€n.
- lntet €r længere, lilløiode han, eftersom
den måler evigheden.

' lntel erkodere, eilelsom den ikk6 er lang

noklil alle vore pianer.
- lntet er langsommere lorden, som von-

lntel e. hurtigererorden, som ermidt ien

KÆRE
AFGAENDE
GILDEMESTER
lnd€n du heltslapperaf{orat hvite pådine
lau6ær, har du så huskei at lænke over,
hvad det vilsige, al være ny gildemeslef
Kan du husks, hvordan del var, dadu selv
ov€rtog jobbel? Hvåd har du gjort for al
gøre det leltere fordin elterfølger?
Del erikke nokal allev€r€ ålle dine numre
al IMPULS, håndbog ior gildeled€lser, ilu,
albog elc.
Du skal også

h

uske at foftælle

d in

etter,øl

ger:

at han,4run bør sørge loi ai ptantægge lor
en længere periode, dvs. at gildeledelsen

bør have udarbeidot et årsprogram lor
- Den

slrækkersig ud iuendelighedon idet

menneskerlorsømmsr den - samli,
dig m€d, al de beklagertab€l af d€n.
- Alle

- lnt€t kan gøres uden don.

i

mindsr eigildeårfrem.

al den næste (førsl€?) gildemeslertate
skalforberedes i god lid. Det erlobavsende, hvor hurtigl tidon går. [,4ed h€nsyn lil
ide6r ril gildemestenale, så henvis lit l[rPULS.

at der eren rækketing, som man børvide
som gildemesler. Du har måske a erode
skrev€top, hvad du msoer, aiGM børvido
og huske. Hvis ikke-såsætdig ned enaften
cg lænk over, hvad du selv har løll, al del
vrle have været ran atvide påiorhånd._
at del er rart ai have en reserve, hvts du
pludselig lår aibud lra den gidebrcr, der
skullo have holdi 5. min. Scl. ceo€.

Det er svært å1 komms igang igen, hvis
man holder lor lang paus6.

Held og lykke med

di

nye job, som

at der er nogle ting, som man i hvert tald
ikke bør gøre, når man leder en gildehat.
Tjngsne s€r anderledes ucj, når man setv
sidder i højsædet, 09 man glemmersomme
I der, al man nu er i ,?ampetysef, og ikke
længers ubemærket som' gutvbroderen',.

at rnan ikke behøver at væro alene med
sine problemer- Dsrer altid hjælp at hente
ira Jorhenværende, og man laber ikke
anslgi ved at sporge - det er iværtrrnod
bedre al spørge end at lave iejt.
al det er menneskeiigt ai lejl€, etter sagt
på en anden måde - alle begår teit, så du
skaiikk6lage diq del nær, hvrsdu kommer
l lai lave enlejl. D€t erkun dig, der husker
ieilen, de andre g emmer hudigt.
Huskogså:

atsorgeioratrosedin efterlølger. Detkan
godtvære, atdukunne have gion detbedre
selv, rnon llnd noget pos ti\,,iog glv ros tor
del. Vi bliver alle sammen bedre hvis vi
bliver rost engang imelem.

at hvis du har krilik, som du absotut
mener, al du er nødt lll al fremløre. så
overvej alligevel en ekslragång, om dol er
nødvendigl. Hvis du skal krilisere, så vær

konstrukliv og iorklar evt.,

al du

også

lavgde nogle lejlistarl€n, men landt ud ai

o-s.v. Vi kommer længst, hvis vi sløfl€r
Endelig et godl råd lil dis selv. Sørq for
hunigsl mullgl at få et andet krævend€ iob
indenio/udenlor gildel, tor ellers går du i
slå.

4

BLADENE
På landsg deiådels møcie i oktober vedlog man, al lmpuls lrernover skal sendes
direkle
aie gildeledelsesmedlemmer.
D€l betyder ar alle gi deledeisesmediemmeriårlmpulsomg. ved udgivelsen. Det er
rådels håb, aldenneøgede service betyder
en hudigere udbredeise af siollet ilmpuls.
Provincial-journalislernes arbeld€ blev

ll

ligeldes droftel. Hven provinclal har en
nredarbejder, der lorsyner såv€l Sct. ceorg som lmpuls med slol. Detlesyslem har
nu Iung€ret i el srykke lid, men der er stor
usikkerhed omkring jobbet. Detvilder blive
rådel bod på, dels vil provincialmeskene
revurdere porsonbesætningen, dels vil redaklørerne sammen kalde I leldagsmøde i
forårel 1989, ror sammen rned provln-

clalloumalislerne at 1ilre11elægge arbejdel.
En nylænkning kun.e være at orndob€
provincialjournalistorne

lil

" om

rådejo urn a-

lister" - el område kan være geografisk,
men d€t kunne også være et sloi,område.

Her lænkes på kendskab lil de iorskellige

speiderkolps,

el område klnne

være

KFU[,{-spejderne, KFUK-spejd e rne o.s.v. Nuvel, lad os se hvad Iorårels "lo!rnalisf

Træning iaktv lytning giver olte delia'
gerne på et kursus mest udbytle. Del kan
være lederlræningskursef ' medarbejder'
kurser - kurser iproieklledelse - konlerencelignende aklivileie r o. m.a.
Hvad er akiiv lytning?
Akliv lylning viisige, åt pålage lylleren et
ansvar Ior, ai den der lalerlår alklarel sine
tanker, id6er, vanskelig h eder og prcbleme r
såden pågældendebliverislandtilatiorstå
sig s€lv.

Hvorfor del er nødvendigt at øve sig?
Træn ng iaktiv lyhing (At) giver oile en
heh nyiorslåelse af "at lylte",lordidellesle
menneskersjælden11 daglig giversiglidlil
ai være interessåret ia! lytie akln,llilhinan-

den, De iesle er mesl inleresssret
forlælie

i

al

on egne ideer,

mening€f og lanker, og kender derfor ikke mulighederne
ved al lyiie akllvt.
A1

lytie akl,"4 er krævende lor den, der

lylter. Del
opmærksomhed. Del kræver interesse og 6ngagemenl, og at den akliv lyltende ervilig tilal
ændre sin oplalle se. Det kan være både
ubehaoeliqt oq ansirengende, men kan
udv kle den lr,ltende, og hjælpe dentalende
lllat Iå slyr på sine lanker.
er mere end alminde I g

For at lorstå aktiv lylning, er del nødvendigt at gøre sig klart, hvad der sker, og
hvorlor, når lo menneskerlaler sammen.

Modstridendo oplevelserog oplatlelser.
D€t enkelle menneskes verdensbillede
har sin egen logik. Når m en nesket oplevsr
Iorhold, der ikke passer sammen, søger
mennesker al glemme hvåd der sr i modsirid rn ed ved kom mendes oplatlelser. Ell€r
prøv€rpåanden måde al "vendeog dreje"

de modsiridende opfattelser, så der kommer orden og logik i hans ell6r hendes
Dei er lil en vis gråd nødvendigi. lngen
monnesker kan leve i en verden, hvor all
roder. Enhver måopleveen egen orden, tor

at kunne handle lornufligt og henslgtsmæssigt. Hvis alt roder, kan man lige så
godt gørs det ene som del andel. Og det

kan ngen

m

ennesker leve

m

ed. Eksernpel:

"Etmenneske haderlac:smeog oøagerj
al en al hans bedste venner erlacist. NoF
mall vilman roag€re ved al slge: "Min ven
kan ikk€ være riglig lacisl. Jeg nrå have
misiorslåål'iog€t"', og Cewed glemme elerlorlræ.ge oplevelsen. Eller rnåske proV€r rnan at overbevise sin ven om, at han

lageriejl, og ikke mener hvad han siger".
Begge lodrejninger vedllgeholder v6rdensbllledet uden ændringer.

Menneskelstankesæt
Et m en neskes verde

er

programmeret.

nsbillede ka

n illusr

re-

res med €t program, som man prøver ai
placeresineoplevelseri. Deoplevelser, der
ikke passer ind iprogrammet, glemmer
ellerlorlrænger viNår to mennesker ialer såmman med

udgang

i

hver deres program, sker der

De lo prøve r at ove rbevise hinanden om,

hvordan samtaleemnels ren6 samm€nhæng er, men lorstår aldrig heli hinand€n,
Iordideres måde at opleve på er lorskellig.
lngen men nesker har sam m6 »program«

enhvervilprøve aiovorbevisea.dreom,
at hans "program" er det riglige, Jo mere
og

der presses på ens program, jo mere
lorsvarer man programmet. Del lremmsr

ikke €n samlale, den bliver anslrengl og

!huglbar.
Når et menneskes program bliv€I slået i
stykker, bliver han uslkker og hjælpeløs,
indtil der er kommel orden i syslemel.
Usikk€rheden og hjælpeløsheden virker
normahlarliq og lruende len samlalo.

AT VÆRE BEREDT
d6t er ikke al være iorberedl på alt,
Del er um!ligt - ingen kan det.

Silualioner der åbner mulighed ,or nye
tanker.
Nogle menneskerændrerderes prcqram,
men dol kræver en silualion, hvordel ikke

er nødvendigt al iorcvare sig. Man skal
være ien siiualion, hvor man opievergens dig lillld og respektlor al kunne lssne lidl
påhængslerne. Og Ioralklare den usikkerhed, dei indebærer at stilie spørgsmålstegn

ved eget verdensoillede.
I eksemplel med lacisten har vennen el
program, dersiger
"iascisme €rskidi,,, og
sl øogram. dersiger "determinven".'For
atoplevelsen "mlnven erlascisl", ikke skal
glemmes ellerlordrejes, må han slå hulpå
el aldotoprogrammer: Enl€nved al erkende: "Fascisme er måske ikke så s eml"
eller "min ven er ikke længer€ min ven".

Hvad kræves åfden aktivt lytlende.
I akliv lylning vurderer den lytend€ ikke
den ialende ud ka sil egel program, m€n
prover al lå el billede al den lalendes pro_

gram. Den lytlende prøver al glve den
talende hlælplilal bearbejde sine udsagn.
Sammgniallende kan man slge, at den
aklivt lyliende skal lorsøg€ at skabe en
sliualion, hvor den la ende kan løleiryghed
med sin eg€n us kke*ed, og lå hjælplilal
se konsekvenserne ai sinelanker.
Dette er nodtaget fB "Gurrc-gtuppen«,
derlidligere hat beiget os ned sine tankeL
- tak for dette indlæq. rcd.

del er at1ag6 imod livel, hele livel,
sådan som del kommeriilos
med all del smukke,
alt deilunge.

det er at være færdig,
ai gøre del, som øteblikkel k@vor.
Det er ikke d ne ord som siger, at du er

or kke dine handlinger,
del er d:t ansigl, du vender rnod verden,
dei

dir blik.
Vadestedet,
Sct.Goorgs Gildene i Vejle

DE GODE GANfiLE DAGtr
Åh, kan I huske de gode gamte dage, kan I h uske dengang vi var sp€idere? - Ja,
da vardergodt nok spejdere lil{med korre
bukserog blå/lilla knæ). Kan lhuske._....?

Jo, jeg lror vi alle kan huske de gode
gamle dage, hvor alt var
"så meset bed-

re",lornår hvordagen lor

alvor brænderpå
og bliveriilen øikenvandring med tidt iangt
mellem oaserne, kan detjovære dejtiglog

måske en irosl at setilbage, tænketlbage
på dengang, 1ænke rilbage på barndom-

mens forlryllende verden, som beslemi
ikke bliver

m

indre ,orlrylle nde ai, at vter så

dyglige lil at bortc6nsurere og lortrænge ålt
det mindre behagelige og kun hlske det

Vitordyberosi barndommenssotbeskinnedesomre, hvoralting varmegetbedreog
billigere end nu. At arbejdstidenvarbetyde-

lig længere og lønnen væsenlligt m ndre,
iæller ligesorn ikke. Heller ikke at soten
islge meteorclogiske -overleveringer<,

ikkevarstonl itigere

til atvlse sig dengang
end nu. For minderne harvida lov al ha'.....

Men heh ærliql, erbarndommen mon ikke

lldl overvurderet? Søger vi ikke nelop
lrykheden iio.tiden, iordiden er et alstultet
kapitel, der ikko længere kan give os ubehagelige overraskelser og skuiletser?
Freud påslod, atvi-dersom vivar istand
h uske vo res bamdom i m indste detatjer
-ganske enkeirville blive sindssyge afdet.
Han må have tænkl på all det, der rlidens
lob er blevetrejet ind undergulvlæppel, og
alle de skelelter, dererblevetbehørigl låst
lil al

i skabet. Så det er aliså en slags
fotsvarsmokanisme, når vi kun husker,
inde

hvad viønsker at huske 09 lægger låg på
resien - - og el bedrag.
Vibedrågernemligos s€lvved atbrugsen
masse lid på at kigge ibakspejlel og iortæt,

levidl og bredt, alsådan vardel ide gode

gamledage. Nej -iorda vardelofr€ megel
værre, men det hårvibare tykkeliglglemiionrængt - lagt Jåg pål
Prol]si li bragle det meste af sit tiv m€d at

være »På sporet efler den tabte tid", ,
men man kan kun beklage hamog spørge,
om han overhovedetharlevei-og omvi gør
del, hvis vilølger hans €ksempel.
Dei er nemllg farligt, detd6r med at teve i
fonid6n. llvis ikke vi passer på, ender vi

li

jvel. Et tiv,
nemllg som pass ve Utskuere
der mere og merekommertitat mindeom
en scene, hvor toresn[ingen erforb, og hun
Iulisserne slår I båqe
For livet består nu engang ai andel og
rnere end en barndom, som vi husker i
spredleglimiog 6n ungdom med en masse
drø mm e og lorvenl ninger - d e itesle u indlriede. Livet er en masse spænderCe voksenår, hvorvi lærerosselvcgtilværelsen at
kende på godt og ondt. Og se v.m daqen
i går måske var arletldars behover der Åke

betyde, at den

i

morgen ikke kan btive

Så hvorior kke holde op med åt bruge
tiden i nostalgiens tegn, med at duiie til
sklllelsernes lavendelposer, kiggepågutnode fotografier og henlalde il rosenrøde
drømme om d6t, der var 6ngang.

Ladosdog istedellevedag6n i dag helog
luldl - og ,ænle på -at i morqen er d6n
Ionid, og om nogle år, hvor eveniuete
ærgrelsBr og nederlag er lilrreret ka, kan
den såmænd megel velgå hen og blive en
aidegod6 gamle dage., t grlnden ganske
Bente Juel Jansen, t.Etde
Gildekantahten, Sct. ceorys cilde.ne i
Odense

§PEJI'ERKONTAI(T
Gildeb€vægelssn er lo-laryei (grcn og
blå) etter d6 kops, som er vorl grundlag.
ld€oh set bør vi derfor være iigs blå og
grønne, både som €nkellpersoner, og især - som bevæg€lso. Ervid€t?

dlt gilde vundel nogle erlaringer rned skemaei, eller hardu gode id6erliludbygning

Det måvisl erkendes, at qlldem€ €r m€st
DDS-orienlerel, ' e lier renere mindsl grø n.
Mlndsi ord€sværre nokdei mesi dækken'

os dedor pleie alLs vore rødder - både de

de udtryk, fordiahror mange nuvær€ndeog
1id ligere spejdere, rov6re og lø rereledere -

især blandl de grønne - har en særdeles
vag (og ofto lorken) opfaflelse ai vores
giEeb€vægebe. En meget olte hød påsland lraspeld€rside er:
"Gildebrødre -det
er sn samling gamle mænd ([,4/K), der
rnodes for at snakke og mind€s de kono
bukser, men de udrener ikke nogell" En
iork€rl påsland, der lremsæiles rilsirække'
llg orla

Hugges roden al, visnertræel og går ud.
D€t skalikke ove rg å gl debevægelsen, Tad
grønne og de b å.
Niels Fosenbam

Blåsanner+
Gøn gtuppercd
(del cr'laile skema llnder du på slde g
;gen ide11e n!nmer al !mpuls, red.)

To mennesker

€.d€r m€d atblivetrost (og dermed

ende msd at bliv€ sandiærdig).
Delimage kan viikke leve med. Deibetyder jo renl lakiisk, ai vore vgrigsre inleressenler oplever,

ar

gilderne lkke iever op iil

Jormålsparagrafren (samllngsled, hvor vi

hold€rfolbindelsenlil speiderbevægelsen
...). Altså måvigøre 6n indsals loralændre
vores image. Vi må i gang med/udbygge
den opsøgende vLrksomhed. Omskiv den
velk€ndle grupp€aktivil€t "kend din egn-

1il

"kenddin spejd€r". Deteral e gidebrødres
sag. Enk€lte aklive spejderlaug og andre
"spejderlosser" laver allerede et stort arbejde, men de kan ikke vend€ stemningen

Her ilmpuls harderiidligere værel bragl
iorslag til udbygning af spejde onlakien,
bl.a. det i nr. 2/88 viste ,'lilbudsskema".
Gad videomdetvirkereft erhensigten? Har

8

af speiderkontakten? - Så skrlviillmpuls.

Der mødtes lo menneskerpå en vej,
lo mennesker li'som du og jeg,
den ene græd, og den anden lo,
men videre gik de begge 10.
At græde og le er livets gang,
det sker som hjerlet dertil har trang.
At mødes og skilles på livels vej,
må prøves a{ både du oq ieg.

Vi mennesker mødes så til på en sti,
og tit vi går hinanden tavse lo&i,
men hvad om vi slandsede, du og
ies,
og spredle lidl solpå hinandens vej
ukendl {afattet

SCT. GEORGS GILDET

I

HVAD JEG xANTILBYDE SOM HJÆLP'TIL SPEJDEPNE
Nåvnr

D
0

Jeg harlysl ulal glve spejder.e
en hjæ pende hånd

Tll. nr.l

6 I

Gilder vil tilbyde de toPals §pejdergrupper
al vi kan give en hånd ikke pemmanent mon lil enkollaffångementer, sårr€ml de

åige

D

8 - 10 årlge

g

10

o

12

o

16 - 23 årlge

Du skriver på

- r2 åige

,ø

lgende linier hvlke åkliv-

ilePrdu kan lilbyde, som eksempelkan

Dannebrog

'ja

Skivøve.stpå lisrendil navn o9 dittele

16 årige

'

i

brug al m.v.

der e. nok af emner, hvis der er
nogen afovenslående, du kån lilbyde,
behøverd! blor at sæ[e er kyds ud

neshad,dabemærkerhan medtydetig har
me: 'De udgør misundelsens, uiaInemtrg
hedens og skadelrydens ålskye ge Iarn,

TAKNENfl=
L[G H ED
For mig er del egefl lig ,orbavse nde, at ei
så belydningsfuldt menneskeligt og soctati

{ænomen som taknemligheden ikko har
lu ndet plads i et ai de slore etiske syslem er,

Utaknemligheden er ikke en skarpt iso e

reikaraktebrist, menoprrædersom regel
gruppe m€d visse andre

i

lel.

Man €r i hven fald litbøjetig ritai rittro de:r

et

utaknemlige også andre karakterbrist, og

Kryds og Tværs-opgaver hører lit een al

dårlige ogenskabe r i omg ang en med mer
nesker, og det er jo af det onde. oet ind-

hvori rnenneskeheden har nedtagt sine
lske grundefaring6r.

mine yndlings beskæitigelser, og

imit

Kryds og Tværs-leksikon opdagedejeg en
dag. at der inlet slod om taknemhgh€d, og
så lyede ieq lil mii kære Salomonsens
Konversations Leks kon, men derslod hetlerlkke noget. Så prøvede ies Lademanns,
heller ikke noget.
Nu er jeg selvfolgelig et såre atminde|gt
menneske, og derlor er der så meget j-.g

-

lkke ved, men så kan jeg prøve at etierBlandt de 1i hoveddyder, som del måske
ældst bevarede sysiem i- Manu's loybog
- (erden ældsle indiske iovsam ting opreg)

ner

- begyndende med resignarionen og

€ndende med alholdenhediravredo, btiver
laknemlighed€n ikke nævnt ...

Seedes heller ikke i rækken af de iem
græske kardinaldyder: Mod, visdom,
bssindeis€, redellghed og Fromhed ...
Lige så lidt hsrer de n med

krisine dyder: Tro håb

ll

de speciiikke

og

kærtighed.
Skyldesdell€ måske- ellermon, atlaknemiigheden, som det er sågt, er den mesl
sjæidno al alle dyder?
Ganske kort- harj€g dogtundet ud ai, at
man er snig om at regne laknemlig hedens
mennesk€llge og følelsmæssige modsæ1ning - ulaknemligheden, med tillasterne.

(ant skriver i et al sine senesis værker,
på sin karaklsrisliske akadem isko måde at
behandle ,asler, som bunder i menneske,
10

skrænkerlillidon ivorverden.. Er man eni-o
om at regne ulaknemligheden nred iit de
menneskeTige lasler, eller ihvertJatd titcie
mindre ønskelige "adfærdsmønslre", så
harman daikke af den grund give[aknemlighed€n f !ld ubestridetig todsetsret blåndt
clyclerhe...
Den klassiske elik har kun oiret nogte
spredte bemærkninger. Tsyneladende
har psykologien helier ikke skænket den
siøreopmærksomhed ellerudlytdr der hut,
som eliken her har ladet slå åbent. På det
aloristiske område finder man dog en del
stof, også i de mange danske og uden

landske ordsprog oq bevingede ord og
mundheld er der stof. "Al tak døde sme-

dens kan,. Den lik nemlig ikke ander, hverken kød, brød eller mælk. Og sådode'denl!
log lor slg et ret sjæld€nt litfætde: ai kaiien
overhovedel iik lak. Det {tu vi mennesker
sjældenl- Det bedsle, derkan skeen vetgorer, er ellers, at

manglemmerbåde hendes

og hans velgorning.
Det ny teslamenle må belragles sorn et

vigligl kildeskritr ang. delte spørgsmåt_

I

lortællingsn om Jesus åf Nazarat, der hetbreder ti spedaTske mænd, af hvilke kun
een komm€rltlbage for at takke, læ§ar m an
lølgondeord, der også istalisk hanseende

erværd al overveje:,Bliv ikke de iirensede? Hvor er de ni?" - ProcenflaTtene viser
sig sikkon al holdeslikgennem delorskelllge lider og ,olk.

flå, ieg lrøstor mig meo, aI d€n seneste
lak haroftesi hLrskei længst... Nårtaknem"
lgheden er ægle og hvelken blandel min'
d:eværdsio elser eller €qennyfiige bereq_
n n9er, så gør den illvæfelse. rigere, d6n
noldererindringen om en een gang modta'
genvelgem xgiriskog levende,dsn samler
alvd vllje, aile gooo heisgter, vihai mødl,
cg hjælper os oerlQennem lllet mere posi'
i;v,i llv. Vrhar brug ioralse sådan på sagen,
og
nu

vihar reltilatgøredet. Som livær€lsen

€nga.g lorm€rslg, harr.an kksrådtilal
gier.fle €n enesie nodta-qel velgeming.
Derf orerdeietsp§rgsrnå om lkkeden,der
er hiu pet !d ai enio.egenhed, haret langt

srørre værd tab ved ai glemrne hlælperen,

end sicsinaevnle ved al gå glp al en r€t
mådeholden anerkend€lse ior sln hjælp_
somhed, en laknem Ehed, (han/hun) man

ovnglgørklogl i kke at regne aillorslæ*t
med. I,ren nokonr del, t lslul er detdog kun
vore 6riaringer, vcrg erindrlnger om "finn
1; budt, laknem iigt mootagei hjæ lp, som har

varlg menieske g væIoiog givervor livs'
anskuelse en smul€ glans, så den ikke
bllver lornrsrketlil rn sanircpi.
Taknemilqheden kan i sinehøjeredy €de lormer gribe langl Lro over del men_
reske ge, den kan gæ oe Jor nalurværdi_
erne §åvel sonr forku turværdierne,overfor
disse vær.i erfarvi bnrglor "adresseløse",
vi er taknenr lig hed skyldig. Derk!nne godt
være god grund ior os alle lil at dyrk€

sådanne adressejøse laknemlighedsBåd e v; selv og vore orngrvelser
og helevorku turvllle have uob)4lederai..

VÆBNERFORBERE.
DELSE
- i de oprørske 60'ere
For 25 år siden var deI ei vågenl og akiivl

Odense'gilde, der udabejdede en lille
håndbog om "væbnerlorberedelse.. Den
må håve lundei ve tLl Arhus lor da v for
nylig ryddede op i a&lveine i gldehusel
med henbllk på vod lorestående 50 års
jubilæum, dukkede den frem ira lorgler.Det e r læng slende læsnlng, de r aispeilor,
hvad man dengang anså ior væsenlligl ai

lære nye gildebrødIe. Oqså idag vil de
Ilesie nok iinde indholdet dm€lig godt _
uanset man måske lvlvler på at dei er
muligl ai rett€ menneskers karaklelan æg
D€r orienteres iørst om gilde rnes lilblivel
se, vedtægter og arbejdstorm. Dereiter en

række alsnll om rele!,anle ernner: eliske
grundsætninger, grlrppearbejde, borgsrpligter, livskvalilel, htælpeljenesler m.m.,
alsidigt belyst ved ko,te arliklel samlet ira
gildeblade o. a.publikal oner. Hveri aisnii
eflertulgt al spørgsmål li overv€ieise og

iormer

-

Tilsllr

er aisnil benævnl"Er all, som det

V.G.,2. Vejle

skalvære?", hvor de vordendee væbn€re

i

provokereslil attænke overlorskellig€1ræk
al gildernes praksis, som de orlodokse og
de mere lo rdomski kan have rel såJolskellig hold€ning til. Også det, al være åben
overlor alvigende synspunkter, hører io i I

Vadestedet, Sc|Gearys Giiderne

Veile.

gildedyderns.
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Lad os altrykke el cital, dergår rrette med
de levn Ira en svunden tid, der ondnu præ-

ger sceneriet omkring glldehallen. Ell€r
orntale ai al BP'stanke med spojdernevar
at skåbe 'nytliSe borsere" lri gavn ,or de1
briiiske imperium, lonsæIer iorfatleren:

" deen iængecie rangt ud over Englanos
grænseri en inlernaliona bevægelse var
skabt. dog med slæ& rod I del national€.
'God save rhe K ng" var et,asl iundamerf
lor den. Spejderne I k derlor slraks de
ropæ iske {yrsleh uses sympati og bevåg

eLre n-

hed. Gud, konge ogiædreland blevgrund-

pileme i spejder- og senere gildeideo c-

gien. Er disse bog reber loræ ded e dag?
Kongemaglen or et rudiment, og den
kongedyrkelse, der stadig spores ivore
bevæge ser, erenoverleverlng, enlraditlon
!den væ rd i. Fæd relandel; "vo d Ilag" brug e r
visom symbol på parriolisme eller fædre-

GENERALFORSAMLING
Ds råb1e og skreg.
Dkigenlen iorssgte ar opretholde ro og
Del var den årlige generallorsamling.
Der var indssndt ,slg e nde lorslag lil
genneralforsamlingens slilllnglagen og

"Hvern erde bedste li at varelage de
vigllgsie opgaver"?
Så der var gang idenll
På generallorsam ngen.
Vækkeurenes årlige generalforsamllng.
De var dersel\,,følge g allesammen:

Digitalurene med væk

landskærli9hed. På mangemåderellrygle-

ligi symboll Hvad har llaget ikke værei
mlsbrugt til. Hvor mange uskyldige liv har
del ikke på sin samvitlighed, hvor meget
blod klæberder ikke ved det.
Der er næsten noget beiriende ved den
almindelige danskers mangel på respokl
Ior flaget. Det bliver hejst ikolon haven, for
at lodælie al beboern€ er hjemme, og dei
viler lystgl fra iskageboden for at lokke
kunderne lil. Det er blevel hverdagens
symbol, berøvel sin mysliske religiøslpatriotisko d6, som vidog sladig synger om:
Fra himlen erdufaldet, du Danmarks hel'
ligdom". (cilal slut)
Erling Fossum, 1. Århus gilde

El engelsk slandur
De eleklrlske vækkeure
El kukurira Østrig
De håndoplrLrk.e vækkeure
En Bornholmer
En repræsentanl fra DSB - og en
lra Danmarks Radio (og TV)
Der varfakiisk endnuJlere, men dem
udelader vi her, - stille og roligtll
Der skulio ahså debalteres: »Hvem er de
bedsle lil al varelage de vigl gsle op,

qaven

?

"De vigtiSslo opgaver" var generallor
samllngen megel hudig lil at deiinere
som: "al vækkerolk..
Allså: "Hvem er de bedsle lilatvække

lolk"??

Og så blev der speklakelfor alvorLl
"Hvem er de bedsle"??
"Dsl6r vi" - sagde rejsevækkeurene.
"Nei, det er vi"'sagde clock-music"Nej, det 6r vi" sagde ... ...... .....
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Det sagde d€ falcisk allesammen:
"Vi€r de bedsle iilal vække folk"

l

Modst bl€v s!spenderel.
Der biev holdt møder iku issen.
Kunne der ikke laves koa lioner??
Kskk6nure + dlgilalurene + de elektriske
+ rejsevækkeur€ne ?
Nej, nej: de manglede iirs iat havellenal.
Og skulle llertallel skailes, skulie de
håndoptrukne med.....i
men så ville d€ eleklriske skrlde ..... .....
og saaan Urev Aet ved.
c€nelalJolsamlingen biev genoptaget og igsn susp€nderell
D€nne gang p.g.a. spisning (m.v.1l)
Endnu engang g€noplagel.
Kære generallorsamiing!Hvem er de
bedst€ tilal vække lolk ??
Lige før afslemningen, som alle Udsle
kke ville givs nogel resullal, blev derlil
dirigenten indleveret et skiilligl
spørgsmå1.
Da dirig€nlen havd€ læsl spørqsmålot,

loreslog han generallorsamlingen, al
problemalikk€n:
"Hvem er de bedsle lil al vække roik",
skulle udsætles lil næsle års generalioF
samlingDa generallorsamlingenlikspørgsmålel
oplæsl, accepleredo de dkigenlens

Håndbog ior Gildeled€ls€r er el godt
værktøi i lorbindels€ med den "lorret'
ningsmæssige" sids al at være i gildele'
delss, Her slår svar på hov€dpanen al de
il€slsadministrativ€ lorhold i gilderne.
Landsgilderådet arbejdeder på en ajourløring afdenne håndbog. Deflesle rettelser
hø16rlil "smålingsafdelingen«, men der er
da også enkslte nyskabelser.
På ådels møde i okiober vedtog man
nogle retlelser, og landsgildekanslercn
(LG K) arbejder vider€ med sit udvalg, således al dersnarestkan blive udsendl rettelsesblade lil alle gildeledelsesmedlemmer.

ld6mappe Ior

gildeledelser
En ny håndbog erpåt€ppem€. En håndbog, d€r kan bruges i gildelsdelssrn€ som
inspiralionssrol - id6er ligeiilal bruqe.

Håndbogen vil udkomme

det

iloråret

1S8S,

ge edaringsmaleriale

lorsjag....

og bygger på

Del slillede spø4smål lød:
Hvad lorslås ved at vækko iolk"??
"
Sidst set iGilde Vældet lra Hobto

der €r skabt a, €n gruppe gildebrødr€ m€d

provincialmesler Jørgen Pedersen i spids6n. Tanken eraldenne håndbog kan/skal
s!ppleres hen ad vejen m€d nyeting, disss
v lblivetryklsom midlelblade ilmpuls- lig€
rilatlage ud og indsætt€ ihåndbogen.
Del bliv€r spændende at modlage ld6bog

tor Elldeledelssr.

red'

13

PUM'erne ARBEJDER
Provincialernes uddannelses Medarb€i
der€ (PUM) albejder sammen med Kursusudvålget (KlJ)lrem mod en kommende

uddannelses strukrur. Allerede i januar
mødes PUlt4'erneigenloråt udv€ksleerlar
inger og søge fasllagt en stlategi med
henblik pådetbedsr mulig€ kursuslilbud ril

komm€ med forslag, der udmsnler iankerne lra det pågåede ad€jde lit prakrtsk
gennemløiiige lorslag. Udvalgei skal arbejde hunigl, og man iorventer el oplæg
allerede på landsg ld€rådsts mødeimats.

Provinciaimeskens var lll iandsgilderådels møde blevei enig€ om iølgende ove.
skiller lil behandling:

gildebrødre-

1. Der bør ses på organisalionen_

Det €ksislerende Basiskursus fungerer
alles lillr€dshed, desværre er dertor få,
der benyner d€lte lilbud, men d6l €r ktart
målet, atderlra alledlslrikter- allestadsgil-

2. Krav lii Lederne - uddannels€.
3. Krav 1il ny-optag€ls€r,
4. Rilual€r - sprogbrug.
5. Arbejdslider.

li

der- bør være deliagere på årets Basiskur-

El kursus for gildeledelsesmedlemmer
lrænger sig stadig stæIkere på. Der er
allsrede mange forslag på bordet, og man
kan da håbe. al PUM'eme sammen med
KU 1årogså detle kursus på skinn6r, således at disse klrser kan slarie ål erede i
forbindelse med d€n kommende udskltlning al ledelsesmed lem mer idelorskellige
gilder.

KU/PIJM- kredsen er den "tænketank",
dorskalvære med tilal føre de mange nye
tanker igiEebovægeben ud i livet. Det

bllver spændende al se rcsullalerne fra
djsse sildebødre.

GILDERNE MOD
ÅR zooo
Udvalg€tvedr. gildernef rem mod år2000
er nedlagt.
På landsg ilderådets møde ioklober, ned-

lagd€ man udvalg€i vedr. giBerne frem
mod år2000- nuvel, ikkeforatopgive, men
Jordi udvalgel havdo lilendebragl sit aF
bejde. Et nyl udvalg: "Slruklurudvalget,,
blev nodsat, dette udvalg hartilopgave al
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6. Samabejde med korpsene.
7. Tilgang - hvervning.
8. PR ' pr€sse m.v.
9. Gildeaktiviteter - id6kålalog.

Disseoverskrlltervar udgangspunkleme
for diskusslonen på LGR'S møde ioklober

lørdag aflen. De iørste ting er allerede
vedtagel, nernlig id6mappe lor giideie-

ilmpt ls.
Strukturudvalg€l vl nu aIbejde vldere
msd sagen, og LGB vi lage emn6t op på

delsor - omtall andet sted

næste LGR-møde.

AKTUELLE ADRESSER:
LANOSGILDELEDELSENI
Lan dsg de meser veher Larsen, ved

INTERNATIONAL SEKBETÆR:
Pau lMadin. EFrupbro 17,4æ2SkaE
06 69 43

L

n

Landsg ldekæsler UlaJensen, Grønn ngen 32,
6230
04 66 24 69

Bødekro
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Flg ebakken 243,5210 Od€nse

NV

t2

delund

09 1604 49
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riidrjyllandr Merete Pede.sen, Føniksv€l 6,
Sydjyrrand: MaAarere Krsensen, Thonas (insos
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Fyn: Svend Jørsc.son, Abe sA
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SV

ii-!

25,
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Nødv.slslallandr ????
Slor*.b.nh.vn og Aomholh: llanne
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Monbero
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Sydslæll.nd og r3lland - Falslor: ÅseGunna.
lbsensvei 47, 2630

srrudsb€rcsvel 24, 4200
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035246 4?

BODBJEBGGABO:
Kallhysesen, Aaruorej3

05 25 A5 2A

Fyn: Kis

Fasrhø1, E

meoårdsEng€|9,

5250Odons6SV

09961035

Nord- og Nordvoslsjælland: Johs. E. SahlhoLl,
02 3622!o
N øjaoervel 47, 2960 Bun§sled

Kysr

slorkøb.nhåvn & Bornholm: llanne V be,
Klosrerbakken22 3500 Ver

sydsjælland & Lofi.nd
Pio@ade 24,

1

-

øse

a2141114

Falsr.r GBtheJensen

., 4200 S age

se

03 52 50 35

KUBSUSUDVALGETS FOBMANOI
Erlino Kremmer, Poppe van! 12,2770 Kasrup
01 51 1560
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ToveJå6b*n, Fu! evænget 13
9000

aarborg

13 37 35

BnhB W ndr.., Brodgade 2,

Nordiyll..d: Johannes N'lausen, Hanehølvej 10,

Sydjyllandl
Ls MøllerJe.sen, Ki&eoade24,

Midrjylland: Erk øhrstøm, Guldlårevej 36,

6740

SydJrrrandr Peier c. chr srensen, Svin!er 10,

rloa

a6mmlnO,

111.05172766

LiziZander, Køwtoel53,

Fyn: Moden Lønleldr, T noågervet 9, 5750 B nge
09 62 20 31

Nord.

o! Nqdv..l.jalland:

Nord- og Nordv.slsjalland: l.qe Søho m,
023397 76
sneppevej 24, 3390
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St6rk.b6nhavn.q 60mh6ln:NanneBorcstøfr,
Ruskæ, rs sr N.2610 R€dov€
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ØJEBLIKKET
Vi lever aldrig iøjebtikket!

Vi forgriber lremliden - som om den venterfor Iænge med al komme
Vi erindrerfodiden - som om vi vil holde den lilbage.
Vi hænger ved lider, der ikke har nogen eksistens, mens vi tankeløsl giver slip
på det enesle der består - ØJEBLIKKET.

l.lvorfordet?
Enien finder vi behag i det, og er kede af at se det svinde bod.
Ellerde: bedrøveros, og vivender blikkel borl.
Prøv a1 undersøge dine lanker - allid er de optaget af lortiden og fremtiden.
Øjeblikkel er aldrig et mål; det iortidige og øjeblikkeliqe er midler vi bruger- rren
kemiiden alene er vort må|.
Vi lever aftsa aldrig, vi håber bare al gøre det. Vi lever altid io. at blive lykkelige
- det uundgåelige er, at vi aldrig bliver det.
Tænk på det- Lev i øjeblikket. Glæd andre og modlag selv glæde ffa andre
hå KFUM spejdcrne Rnuden Brcnday

HUSK AT VIDEFEGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGER

lMPULS

IMPULS udgives al Sct- Georys Gilderne i Dan
^-d,A.

MA\elBrygga3sade 1 1460Kabpnhatt

tlf.01 32 27 33 og sendes

i

til

^.
Santlige gildeledelset.

IMPULS nå hit bruges i forbindelse
med gildeahejdet harundet blade, løbesedlet n.v.
|MPULS udkonner 4 gange ArligtBedakør: Bjarne Brøgger, EgelevgatJe 26, 4840
Nøffe Alslev - tff- 03 83 45 23 Trelefax 03 83 55 22.
Tegninger

