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HUSK AT
AFLEVERE
IMPULS
lmarts måned alholdos de mangs

gildeling lad€l ovsr.

Landsgild€meslar€n håt udsendt st brev
lil såvel ny€ som forts@ltende glldem€str€.
Hilsenen ira Niels kunne egentlig lige så
godl gælde lor al16 gildsledelsens medlem_

D€r €r noget vemodigl v€d at lorlads en
gildeled€lsa, og d€r €I nog€t endog megel
spændende vod al stan€ som nyl medl€m

Husk! Håndbog lor gildol€dsls€r,
ldåhåndbogon, lualsr og ,øpuls skal vi
dereqivas til din €ft€rlolg€r. Alle €I klars
ove., atdissaling ersvær€ at.givesliPpå"
- m€n den nye GM, GK 6llsr GS har stort
b€hovlor hurtigst muligt atkunne sætte sig
ind i disse vælktøier - så allgrad€ umidd€l-
ban €ft€rgildeting€t - altså indon sct.. G€'
orgs aft€n -sæt dig sammen m€d don nye,

og indlør ham/hsnde I skriftern€s mysle_

dum.

D€t er svart et hold€ op som ledels€s'
medl€m, det er nsmt al §lapp€ alog holde
sn ,lav øolil. -gørdig selv og din€ 9ild6'
kamm€rat€r den lienosts at lortsætte som

akliv og enqag€rst gild€broder.

red-



Kære
gildeledelses-
medlem

Gildeling€l nærmersig. Dem€d 6rdettid
al goro slatus ovsr detlorløbno gild€år - og
lægg€ planer, lå visionsr lor det kom m€nd€
å1.

Pålandsplan hard€lværeteigodtår, m€n
dsl €r også let at få succes på landsplan,
nård€r er så god opbakning l€ds enk€ll€
gilder. Gildebladene har indeholdt ulallige
b€relning€r om vellykkede arrangemsnler
og spænd6nd€ al(tivit€ter

Kvaniitativt kan vi nol€re os ,or ån lillå
lilbagegang, m6n kvalilalivl harvitaget €t
kæmpe skridt fr€madl Kvaliieten i giu€-
arbejd€t skyld€s ikka mlndst gildeledelssn.
Derorviljeg g€m€lakkelor sn llot indsats.

Tilbageblikket ervigtigt - men €ndnu vigti-
g€rs er vision€rn€. Hvad skal dil gild€ nå
næsl€ år? Herlænkerj€g ikke på aotalog
arl al arrangsm€nl€r. Nej - hvilko målvilvi
sætle for del/de kommende år?

Hvis I savner inspialion, kan eftorfølgen-
ds måske qivg /rnpulserj

Landsgiidoråd€l (LGB) har på sit mode i
januar b€slullel, at koncanirere kræfteln€
om 3 opgaver:

- spejdorkootakt

- Gambia

Del belyder, al Landsgildeledelsen {LGL)
€r gåst i gang m€d at udarbejde handl€-
plan€r for diss€ opgaver lil fr€mlæggelss
på landsgildetlng€t (LGT). I €r m6re €nd
valkomns til al alsæflå r€ssorncår til disse
opgaver J€g vildog und€rslreg€, atviikke
skal €nsr€nes. Alle ds mang6 gods opga-
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ver, iandre r€tninger, skal netutljgvis fonsat

I Scl.Georg nr 2 kan alle gildebrødre
forb€red. sig på LGT. Både struklurudval-
get o9 LGB har haft travlt, lor at I kan ,å
mulighod for at drølte LGT på jerss
gild€ting. D€l er n€mlig ulrolig vigtigl, al vi
alle mødesvolrolberedi€ iSlagelse. Som vi
vjst alle var enig6 om i Esbi€lg, så skal den
lahgva 96 slruklurdobat have €n lang
paus€. Eft€r LGT skal r€ssourcem€ bruges
på handling - på gild€arbeid€.

Jeg ørsk6r alle ol godt gild€ting. Tak lor
godt l€delsosalb€ide. Til de, der folblivor
påpost€n:God arb€idslyst, -og søEfor, al
ny6 led€ls€smedl€mmer kommer på
provinc;aløts eller distrikts-/sladsgildels
kursusl D6, der går al, ønskes 6t akli\,,t

"oliumo som gulvbrødr€.

M€d slor gildehilsen
Niels
LGI'/l

SPEIDERSIND
V€d begreb6tspsjd€rsind Iorstårieg, at et

menneske har 6n rækk6 dyder, som €r
viglig€ ililværslssn - båderoren s€lv'men
så sandslig også lor omgivelsome.

Etmenneskemed el spejdsrsind€rgod al
havs som ven 6ller som lar eller rnor. El
menneske med et spsjdersind sr sl posilivl
m€nneske som s€rlystpålilvær€lsen,som
sar nøden og lræd6r hjælpend€ lil, som
støllsr st and€t menn€ske isvær€liderog
som gør rhere €nd bar€ d6t nødv€ndigs i

hv€rdagen. Som tagsr d€l isamiundsanlig-
gender og som jkk6 givor op, s6lv når d6l
s€rsonesl ud. Som kan indømm€ sn r€il
tagolseog læra al d€t og som kanlilgiv€ og
gl€mme. Og som h€lld ikke har glemt al
lege, og gå på opdagolso.



Jeg kender mange msnn€sker med €t
speldersind - vi moder dem i Gidet og i
Spejderbevægelsen og mange andre sle-
der, h€idigvis, ior lilalle udel vil der være
brug ior menneske. med spejdelsind
I\range aI dem er b€ rømle, me n de fl€ste er
ganske almind€lige menneskersom ideles
hverdag,vedderes mådealvæIepå,lyser

I vortid I særdeleshed erderbllgfordem
- alt lor mange mennesker lader stå til i

spørgsmålom deres tilværelse, om deres
livog tro. D€ giver ireglen samiundetskyl_
deniorderes ulysl, men glemmeratde selv
er en del al s amiundel, somde skaldeltage
mere akli!,tiioratlinde mening med livetog

Måskekan Sc1- GeorgsG: detvedatværs
mere åbne og udadvendle hjælpe her?Jeg

Blaidlbsrnog unge mennesker, som jeg

kencei i;Jt 1il i mii speidergernlng iinder
nran alleredo begrebel spejd€§ nd.

3ørn soin er spejoere 09 kke som andre

"bare" gårlLLspejder, Iordereron væsent-
lg {orsk€1.

Viprøver al leere dem speid e rdyder gen_

nem leg og arbejde, såde kan lage alsland
lra løgn, drillerier, vold, lyrr'elier og blive
gode kammeralel og gode såmiundsboa
gere.

For nogle born erdel helt naturligl at lære
spelderlovenog prøve al holdeden _mens

åndre kke Iinder ry1men og gårog slås lidl
med kammeraterog ledere, som giverdem
en chanco rnere, i håbel orn at dog nogot
må blive slddende.

Nogle er måskelødt med el speldersind'
men jeg menerogså al det ligger ihels ens
opvæksl og opdragelse ifam lien som har

storbetydning{orhvoldan man udviklersig.

Jeg kunne blive ved men v I slullo med
denne konslalering:

Jeg mener beslemt al maogodtkanvære
ibesiddelse al etspeidersind uden at have
værel spejdorog at man ikke absolutbehs-
v€r ai have ei spejdersind, fordi man en_
gang har været spejder.

Ruth Pelersen

GILDEHALMED
V,IEBNER.
OPTAGELSE

I sidste numner a{ lmpuls, bftgte vi et
eksenpel på, hvotdan nan kan gennem-
føre en åben giidehal- Her vat eksenplet
vist, fot at iispiere den enkelte gildemester
ril, hvardan man kan anskueiiggø rc de lng
gildehallen tunrner far.le "f rcnnede ".

Nedenlor gives et ekenpel på gildene-
steren. indledende tale til konmende
væbnarc. Væbneiøftei. son et et hånd-
shg pået viderc aktivtgiLleliv, er naturligvis
en vigttg del af vores tid i gildet. Neden-
stående kan benyttes uden særlig tiladelse
fa hndsgildeledelsen.

I tidllgere anvisnlnger ior aiholdelse ai
Gildehal med aflæggels6 af væbnerløf-
te, blevgildemesteren anbelaiet al alholde
en §amrale med d€ gildebrødre, der står
ovor lor løfteallæggelsen, Jør s€lve allæg-
gelsen al væbnerløfiet, med det formå|, at
,orberede de gildebrødr€nes sind på den
kommende oplevelse.

Denne anbeJaling er sener€ gled€i ud af
malerialet, m€d del resultat, at gildehal
med ailæggelse al væbnerlørtel, efter min
mening, begynder ior bral.

For at råde bod på detle, har jeg halt
glæde al at bruge iølg€nde indledning ved
gildehal med allæggelse al væbn€rløftel:



Når GS har sagt: Når gildqmesleren næv-
n€rdit (i€r€s) navn, bedes du (l) r€is€ dig
(jer) og besvare det slill€de spørgsmå|.

GM: Jeg lover al al min 6vn€

.....- at €llerl€v€ gildeløJtel

.....- at leve eltergildelov€n som eir an-
svarcbevidsl, hjælp§om og rrytlig borg€rog

.....- al taq8 aktiv del iqildels arbejde.

Sådan lyderdetvæbn6 ø,te, som iegom
lidt vilbede dig (jer) allægge.

Måske synes du (l) ikke, at del er noget
særligl nyl, og måske sytss du (l) ikke, ål
det indebærer nogen ,orandring€r, som
kunne motivere en højlid€lig gildehal, men
det er netop m€ningen med del a! åJlægge
væbnerløltet, dsl ikk€ 6rnogetnytdu (l)går
ind til.

Hvilken bolydning har væbnerløilel da?

D€1 skal erindre dig (erom, atderved din

fieres) optaqels€ i gildel blev sagl Ul dig

0er), al du (l)l løbet ai den kommende lid
skull6lageslillinglil, om du (l) hargodlaget
vores bevægebeog går ind for vores sag.

Ardu (l)vil lev€ ,redog /orde ideal€I, som
vi sætl€r højt.

Vi holder en høilidelig gildehal, og bedor
dig {je0, sller mod€n ovelvejelse, at svarc
på de sporgsmåI, som er blevet slillel dig
(ier).

vihåber, at vores g ide vil kunne g ive dig
(jed noget, mendetgælder ikke mindst, al
vores gildo skalvinde nogel, ved al du (l)
slulter dig 0sr) lilos.

Du (l)fårikke delhel€forærende, gildelvil
prøvs al vise vej, mell d€ enkelte må så
arb€jdevidels med sig selv, og,rnde ud ål
at d€n der opnår m€gel al g ldebovægel_
sen, dgt €rd€n, der har mod iilal gsr€ en

indsats,lil al vare aktiv og lilatgl€mme sig

s€lv og sil egot.

Jeg håber al du (l) v€d, at vi. ved atgøre
diq lilvæbne(s). vilanim€re dig (jer) lilat
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lag€ selvslændiq slilling til livsts lorckollige
problemer.

således lår vor€ idealer og mål deres
praklisk€ vædi.

GM lorlsætler:Ni{ du har haft lejlig hed lil

Hans-Erk Harboe
Sct. Georys Gildet i Odder

GAMBIAFONDEN
Landsgilderådel har inlensivl abejd€t

med al lå placsrst Gambia fonden i vores
syslem. Hensigten var, at iå Gambiafon'
d6ns virko gjorl "gilde-officiel., detle for i
højsre grad al kunne gøre denns sag tilsl
fællesanliggend€.

Ball€rup gildet har imangs årtrukketd€t
slorelæsmed HansFømerHolm ispidsen,
d€l erel impon€rende abejd€ de hargiort
i Ballerup. Gambialondens fædre har na_

iurligvis ikkssluppel delte hierlebarn, men

samtidig mod Hans Rømerc 70-års dag,

beslutlede han, at nu mått€tidenvære inde

til, etandredrcg del store læs. 016 OIe§€n
- provincialmssl€r ior Provincialetfol Stor_

københavn og Bornholm - har ovenag€t
iormandsposten. Landsgild€tåd€t har be-

sluttet at satse sn€Iglog pengo på Gambia

h?§

,tirAB



sagen. lsamalbejds med OleOlesen 9ldel
blevet beslutlel al sende Hann€ Vibe lil
Gambia - hurligst muligt. Med sig skalHan-
ne Vibe hav6 yd€rligere 6n r€præsenlanl
fra Danma&.

Dereringentvivlom, aid€ mang€Gambia
fans, dsr€r r!ndl om iDanmark hu vilblive
oriont€rel om, hvilk€ liltag derforcg& om-
k n9 Gambia albejdet.

Besluhingsn om at salse på detle ar'
bejdo, raldergodl itråd m€d LGR'S b€slul
ning om al ville bruge hovedparlen al d§n
kommende lids kræ,ter på hhv. Spejder-
kontakt - Polen og Gambia.

Dersr mange, ders€rfremlil, at vinu igøn
lår nogle inlormationgrom detl€ proield, og
viønsksrHannaVibe al mullg heldog lykko

rcd

TING 1991 (LGT)
Vi lorvenlsr vel alle, at det kommende

LGTvilblive en langvarig at ære.ldosidste
år har gildebevægelsen årbejdel med
strukturen, såvsl den indholdsmæssige
slruktur som den organisato ska. Dsr er
lagl urrolig mange kræJler i dette arbejde,
gild€rne rundtomkring har indsendl slab€l-
vis af materiale, som erblevet b€abejdeti
de siddend6 struktu rudvalg. - Vi nærmer os
afslulningen, arbejdet skulle gem€ ud-
mønte sig inogl€ v€dlagelserpå dsl kom-
mende LGT.

Landsgilderåd6l (LGR) har derlor beslul-
tet atlorlænge denlid, der er, tilbearbeid-
ning al selve LG]'s dagsorden.

Ved tidligere LGT er den olficielle d6lal
mødol først siarlel lørdag ettermiddag -
LGB har beslutt€t, at det kommend€ LGT
slarteraller6d6 kl. 10.00 lørdag lormiddag,
del skulle give ca.4tim€r mere tilbehand-
ling al den fomontlig svulmenda dagsor-

LGR håb€r, al all6, d€rønskeral indsend€
lovlorslag lil LGI vil lølg€ opfodingen lil at
grupper. ,olslagene i pakker - se andet

Alle deltagere iLGTIår udlevereten "kø-
rcplan", d€r ind€holder lovforslag, rcgn-
skaber, budselter, ,orlsaq lil LGT beslulnin-
ger m.m.m, Disso planer udsend€s lil alle
tilmeldte gild€r Gildebrødre, der tilmelder
sig uden stem meret, lår drejebogen tilsendt
ellsr udleverct på s€lve LGT.

red

LANDSGILDE- Mac Arthur
har sagt:

Man er ikke lor gammel. lordi man har
låvsl 6n række år. - Årene givår rynker i

hud€n, msn sjælens rynkeropstårf ørc1, når
man har mislel €vnen lil al begeistres.

Man er så ung som sin lro,

sågammelsom sin tvivl,

så ung som sit håb,

så gammel som sin håbløshed,

men lølsi. nårde usynlig€ tel€grallråde er
klippel over, er man gammel.

set i "Kontaklen", ScL Georys Gildet i
Lyngby



Vi er gule, grønne og blå!
Vieraltesammen gamte spejdere ' Vierialle aldre og a, begge
køn . Viarbejderilorlængelse afvorgamle spejderlov og løfte
. Vi hotder altså de gamle idealer i hævd ' Vi har mange for-
skellige aktiviteter . Vi har'et godt kammeratskab og et udad-
vendt hjælpearbe.ide . Vi arbejder på en personlig udvikling.

Du - og det gælder også din ægtefælle - er gammel spejder
ellerhar haft tilknytning til et spejderkorps t.eks. som rådsmed-

lem eller som trofast "mad-tante" på lejrene . Du er lrisk og

vil gerne i kontakt med ligesindede ' Du kan gå ind {or de
positiveling, viarbejder med og forvore idealer. Duermeget
velkommen tit at komme og lære os at kende ' Du skal blot

kontakte en aI nedenstående og få en altale i stand eller tå
nærmere information.

Vi har brug for dig.
Du har måske brug for os.

Men lørst af alt skal du værs velkommen i Frederikshavn

Sct. Georgs Gilderne
Frederikshavn

Konlaklpersoner: Jørgen Thomesen' Tronderupvei8,lll.98 42 33 50' 
Bidhe Danslrup, Solvang 13' ttf. 98 42 36 56

Denne annotrce et tilserdt Flådeslationen til deøs lodet t inyterc'

Klp ha "Fiæsigen", Frede*shavn
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GILDETIN-GET . IDEPLAN FOR ET GILDEÅB

(t

GILDETING

lnden 1. aprilhvert årskalderiføige vore love, §7a GILDER,
være alholdt et gildeting med dagsorden i henhold til gildels
vedtægter.

Gildetinget er gildets øversle myndighed. Det er her,
gildeledelsen skal stå til ansvar for sin ledelse idet forløbne år.
Der skal genvælges eller nyvælges til ledelses- og
udvaigsposter, allægges berelning, fremlagges revideret
driftsregnskab, gøres status samt forelægges budgetforslag
m.v., og sidst, men ikke mindsl skal/bør der finde en
lastlæggelse af gildets arbejde sted fordet kommende gildeår.

Det er først og tremmestden siddende gildeledelses opgave
og ansvar, aigildetingetforløber roligt og værdigt, atdertræffes
de rigtige valg til de poster, der skal besættes, og at sager, der
skal til afstemning, fremlægges klart, præcist og loyalt.

Til hjeelp hertil har gildeledelsen bl.a. "lndkaldelsen til
gildetingei,., som fx kan se ud som vist på side 4.05.05.

Husk, at indkaldelsen skalvære gildets medlemmerihænde
senest '14 dage før gildetinget.

Til dagsordenens enkelte punkter kan oplyses:

ad pkt, 1 Gildeledelsen bør iforvejen havefåettilsagn ka
gildebrødre, som de vil loreslå til valg, henholdsvis dirigent og
protokolfører. Til protokolfører kan kansleren vælges, ellerman
kan vælge en skriver pågildetinget, som så kan tage referatved
gilderådsmøder m.v.

ad pkt. 2 Gildemesteren bør i god tid have klargjort sine
notater om, hvad der skalsiges, eventuelt have et manuskript,
der kan læses op. Eftermin opfattelse børberetningen være så
kortfattet som muligt uden alt for mange detaljer, men alligevel

,d.

Februar 9'1 4.05.01



Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GILDETINGET - IDEPLAN FOR ET GILDEÅR

fuldt dækkende for året. Eventuelle fremtidsvisioner kan også
medtages her,

ad pkt.3 og 4 Det er ikke sikkerl, at I ijeres gilde har
beretning fra grupper, udvalg og fonds m.v., men det €r en god.
id6 at have det. Gennem disse beretninger gives der mulighed
for, atdet samlede gilde får et indblik igruppernes, udvalgenes
og Iondenes arbejde og virke.

ad 5 Det af revisorerne reviderede og underskrevne
driltsregnskab og status vedlægges indkaldelsen, således at
alle gildets medlemmer - inden gildetinget - har mulighed forat
sætte sig ind i regnskabets enkelte poster. Det vll være
særdeles oplysende, hvis budget-tallene for året er sat i
parentes ud for de tilsvarende poster i driftsregnskabet.
Eksempel på driftsregnskab/status: se håndbog for
gildeledelser 2-14.

ad pkt.6 Eventuelle indkomne skriftlige forslag bør - for at
alle gildets medlemmer har mulighed lor at sætte sig ind i

forslagels art - i kopivedlægges indkaldelsen.

ad pkt.7 Jeg har kaldt dette punkt på dagsordonen
»gildets fremtidige virksomhed". Her har vi mulighed for at
fremkomne emner kan behandles og eventuelt vedtages,
Såfremt vedtagne emner har økonomiske konsekvenser er der
mulighed lor at få dem med under næste punkt på dagsordenen

"budgetforslag". Mange gode forslag, der erfremsat mundtligt
på et gildeling, er efter min opfattelse "druknet,,, fordi der ikke
har været mulighed for at behandle det.

Hvis I ijeres gilde vil have et punkt "gildets fremtidige
virksomhed", kræver det nok en vedtægtsændring, men den
kan i så tage med under pkt. 6 til det næste gildeting.

L

I

4.05.02 Februar91



Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GILDETINGET. IDEPLAN FOR ET GILDEÅR

IT

ad pkt.8 Gilcjeledelsens forslag til budget for det
kommende gildeår, herunder eventlel fastsættelse af forhøjet
kontinOent (gildeskat) vedlægges indkaldelsen.

Husk, at der i buCgettei afsætles beløb til, at gildemesteren
(GM), gildets lnternationale medarbejder (GllV) og eventuelt
andre udvalgsmedlemmer m.v. kan deltage ide arrangemenler,
der alholdes på lands-, provincial", diskikts- og stadsgildeplan.

Endvidere bør dertænkes på, om oplysningsudvalget- foret
sådant har lvei ijeresgilde - skalhave etbeløbatdisponere over
i forbindelse med oplysningsarbejde overlor kommende
cildebrø,Jre.

Jeg foresrår, at gildet har et optagelsesgebyr til delvis
dækning ai de udgifter, der er i forbindelse mecj optagelse, fx
gildebrev, gildenål eic....

Se eksempel på budgetforslag side 4.05.07.

ad pkt. I Gildeledelsen bør i god tid tør tinget have
undersøgt, hvem der ønsker genvalglikke genvalg til de
pågældende ledelses- og udvalgsposter. De poster, der skal
nyvælges, finder gildeledelsen emnerne til og får tilsagn. Skriv
på indkaldelsen, hvem derloreslås tilde enkelte poster, og om
det er nyvalg eller genvalg.

ad pkt. 13 Her kan all siges. Men inlet vedtages - absolut
intetl men tilgengæld er der ingen grænser for, hvad der kan
henstilies underdette punkt til gildeledelsens og gildebrødrenes
velviliige overvejelse. - Og husk, ai glldetinget ikke alene er
gildets højeste myndighed, det er også en begivenhed, der bør
gennemiøres påen måde, som skaberrespektom gildet. - Husk
også, at hvor tvivlsspørgsmål opstår, er landsgildets love og
orga'risatoriske retningslinier gælde''rde.

st\

Februar 91 4.05.03



Sct. Georgs cilderne i Danmark
GILDETINGET - IDEPLAN FOB ET GILDEÅR

Til sidst kort om dirigentens rolle ved gildetinget: Det er
vigtigt, at den gildebror, som gildeledelsen vil forestå som
kandidat på forhånd er blevet spurgt og er indlorstået med
valget, således atvedkommende kan træffe sine forberedelser,
- for en omhyggelig forberedelse er en betingelse for en god
afvikling al gildetinget.

Dirigentens rolle erblandtandet at være ,uldstændig neutral
i sin ledelse af gildetinget - sørge for ro, orden og god tone - og
være inde i love, vedtægter og afstemningsregler.

Dirigenten er den ubestridte "hersker" under alviklingen af
gildetinget, og alle er underlagt hans/hendes afgørelser og
bestemmelser. Hvis gildelinget bliver utilfreds med dirigentens
algøtelser, kan der på ethveri tidspunkt under dagsordenen
vælges en ny dirigent, men det er bestemt en uheldig situation
at komme ifor et gildeting.

'Efter gildetinget er det dirigenten, der sammen med
protokolføreren underskriver protokollen.

Og endelig til allersidst husk, at ledelseserklæringen skal
være landsgilde-kontoret i hænde senest 10. april.

Jeg håber, at lmåtå etgodt og givtigtgildeting. Tænk på, at
god tilrettelæggelse er halvt fuldendt.

Jøeen Orlien
6. Sct. Georgs Gilde i Aalbotg.

(_

L
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GILDETINGET. IDEPLAN FOR ET GILDEÅR

lt

EKSEMPEL PÅ EN NDXALDELSE TIL GILDETITIG

da1o...............................
(skalvære GBB i hænde

senesl I4 dags før gildetinget)

l
lndkaldolse tllgild€tlng.t - dato - klokkeslæt _ sted.

Dagsorden ilolge v6dtægtern6: (sk v 6v1., hvornårdiss€ €r vsdtaget).

1. Valgaf dirigenl...........og Prclokollører....................
(GL: lorslag palat ved gildelingel)

2. Gildemesleren aflægger beretning.

3 Beretning lra gruppern€ (skiv navnsn€ på grupp€lgd€rne).

4. Bsretning lra gild€ts udvalg og londs (skiv navn€n€ ø udvalg og
fonds, saml hvom, derallægg€r b€Iehing).

5 Gildeskatm esl6r€n lor€lægger del rsvid€r€de legnskab til godk€ndels€
(d llsregnskabet og slalus, underskrsv€t al revisoreme, vedlægges).

6. B€handling åf indkomne sk ftlige forslag (sk v, hvilke folslag, det
drciersig om, saml lorslagsstiller€ns navn) vedlæg kopiar lorclaget

7. Gildets lismlid ige virkomh€d.

' 8. Behandling af budgetlorslåg tor d€l kommend€ gildeår helundor
,aslsættelse ai kontingånl. (Budg€dorclag m.v. vedlægg€s)

9. Valg ai gildel6delse og supplganter for disse: ")
a.Gildemester suppleant

b.Gildekansl€r suppl€ant

cGiBeskalm€slar suppleant

lo.Valg ai horclderog suppleanl€Ilor disse ")
a. stavhero1d...............,..,.......-........ suppleant

b. faneherold ..................................supp!eant

Gr,
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Sct. Georgs cilderne i Danmark
GILDETINGET. IDEPLAN FOR ET GILDEÅR

11. Valg at rovisorer 09 suppteanler for disss ..)

a. rev,sor......,,,.,..,,,..,...,.........,,._.,,.suppleanl

b, r€visor....................,,...-.,,....,,.,..,suppl€ant

12. Valg al medlommertit udvalg og fonds samt suppteani€r for d iss€
(skiv navnene på udvalg og londs, samt hv€m d;r er ilorstag, om det
er nyvålg 6ller genvatg)_

13. Ev€nluelt.

Bilag: Driiisregnskab tor året 01.01.1S" litgi.t2.19-
Status pr 31.12.19-

Budgettorslag lor år€t O1.Ot.1 9- tit 31. j2.19-

Indkomnelo.slag

")Sk v undsr hv€r post, hvem der€r ilorstag, om del er nyvatg € €r
genvalg.

L
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GILDETINGET. IDEPLAN FOB ET GILDEÅB

lf

Kontingent: xx GBRå kr. januar kv. --...................-... kr-

r xx GBR å kr. april, iuli, okl. kv............... kr.

EKSEMPEL PÅ BUDGETFORSLAG

Gildets navn

Budsetlorslas lor året 01 .01 lil 31.1 2.1 9-.

lndtægtår:

Optagelsesgåbyr:

XX GBR å

R€nler

lali

Udgltter:

k. .......................................... kr.

kr.

kr.

Konliagenl Landsgildel: xx GBR å kr .......................... kr.

Konljngenl Distrikls- sradsgild€t: xx GBR å k........,..... kr.

Konlorhold og porlo .....................-.................................... kr.

Gildehaller og moder........................................................ kr.

Bepræs€nlalion og gav€r .......,...........,,..,,......................,. kt
Oplysningsudvalg€t .............---.......................................... kr.

Gildemeslerstævne,4andsgild€tin9................................... kr.

Landsgildetsinlernalional6 slævn€ (LlS)......................... kr.

Andrelværgående msder m.v. ........................,............... kr.

Gildeblad........................................... ... .. .............. kr.

Urorudseie udgiller........................................................... kr.

lalt ...............................--....,........................'..."..".-...'... kr.

Kontingentel loreslås lorhøjel til xx kr. pr kvarlal lra ap l kvanal.

Februargl 4.05.07
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LOVFORSLAG TIL BETAL 500 KR- så

I-$,IDSGtr.DETD{GET
(LGT)

O6t €! givet, a1 d€l kommende LGT vil

bære præq ai den debål, der har raset

igenn€m glldebevægelsen i de sidsl6 år'

Snukturudva s (i Jl€rlaD har arbeidel med

sagen i Ilers omgange, 2 Ei derneslerslæv_

ner har hall sar€n på dagsoldenen, lands_

oilderådet (LGR) haI brugt stors dele ai

;iere moder. altsammenlorallåslrukturen
- såvel indholdsmæssigl som organisato_

risk - sat på Plads

LandsgilCerådet har, med udgang islruk-
lurudvalgels albelde, rnddelt de kom_

mend6 lovlorslåg i"pakker", håbel eI, åt

€vl. iorclag lra Iandets gilder ligeledes vil

tølge en "Pakks-oPdeling"
D6i eI oivel. når man tager hul på hele _

6[er næåen h€ls - vorl lovkompleks, kan el

LGT oå ihårdknude, hvis ikke lingene sy'
stemåtiseres. DerJor appelsrel LGB lil al

iølgendo "pakkeløsninger" 
lølges:

ldegrundlag og fomåi

Gildelov og gildelø116

Albeidslorm og løfleaf læggolse

Organisation og adminisration

Økonomiog r€gnskab

Landsgildeting

Så "enkell« er det ' naiurligvis kan gilder

lremsætls ændringslorslag, der ikk€ om'
latler all€ ovennævnl€ emnel.

Gildernes €vsntuelle torslag lil lovændrin_

der skalvæIe indsendt til landsgild€konto_

;€l inden den l iuli,lvlr.§Islk.4og§15'
Subslansen al LGR'S Iorslag €r otlenllig_

gjort iScl. GeoG nr.2/1991.
led

får du lov til at
hjælpe

Det er sikkon ikk€ iå gilder, der el ramlet

ind iproblemel omkring, del atarranger€ €t
peng€lndbringond€ hjælp€arrang€ment.

En leiliqhedsbevilling kosler idag kr' 500

- oo det kan qodt væIe lictl biflen at skulle

beåle slørslspanen a{ ov€rskuddet lildet
ollsnllig€, når hensiglen val al samls
pengs ind lilet veldædigl lolmål

Nuv€1, landsgildem€steron (LGM) har
ikk6 bare snakk€t - han har prøvet al gøre

nogel v€d sagen,

Den 1 6. d€c€mber sendte LG[''l €1br€vlil
Justiisministeren, med lølg€ode indhold:

Vedr. Lovændring al lorckellige love jf.

lovbekendtgørelse nr.62 al 7. Iebrual
1990.

scl-GeorosGilderneiDanmarkskalh€r
ved soge åm llilagslse lor b€taling ved

ansøgning i honhold til § 4 i ov€nnævnte

scl Georos Gideme €r oqanis€I€l ica
240 qild€r;ver h€le landet. Gild€rnes lol'
mål€r bl.a. al hjælpe andr€, primært sp€f
dår€. men også svage grupper som l.oks'
syge, ensomme, AIDS_ og narkolikaofle
m.ll.

lorldern€ er vi€nige om, at pengs ikke ar

a[:D€rlor salser viogså på praklisk hiælp.

lmidledid er der i €lhv€n hjælp€albeid€
odså en økonomisk dimension. Gildelnes

midler lil hiælpeabsjdet komm€r bl.e.lla
salg al kalls, æbleskiv€r o.lign. ved lokale

arang€menleL
Dettudevære indlysendo, at man ikke i

€n lill€ bod mod katfesalg kan loru€nte €n

indliening på m€gel over 1 000 k Skal d€r

belales gebyr (v€lgølenhodsskao på op til

5oo/" al sådanneaklivnglor, vil €nslord€l al

don prival€ hjælp stopp€ ' og lesuhatet



hslal vilkunne attæsss påd€ sociate bud-
g€lter.

Scl. ceorgs crtdern€ €r nalurtigvis indfor
slå61m6d, at den søgtedispensation borf.
alder d€n dag, da d€n omtåhe skævhod i

EN LANDMAND
cÅnpÅpENSroN
En lid er lorbi. €r ovr€. Det tivjeg har t€v€t

må lægg€slitsidsog gsmmesvæk. som sn
iing, der €r gået itu.
Den jord, hvor jeg har vandret, oq mine
fædre,ør mig
er herelter for mig €t tukt€l tand. Aldrio
mere skaltog 9å den vej.
Nu træderåndre med tasteirin på det, d€r
€ngang var mig,
ogd€ riverned og bygg€rom, som om det.
der var. kun ver ski.lr
Ds gamle træer ved vejen, som så maie-
stætisk stod,
€r stynet så ubarmhjerligt ned . ja, nogte

Kigger man n€d mod mosen, som før så
Jyllisk stod,

så bliv€r derrætdot og trLrkket op, skatvet
gør6s tilagerjord god.
Hvad sig€r mon naflergaten, som hargtæ-
dst os l med sin sång,
når d€n om løie lid kommer igen, oq ser
hvad der her går isvang?
Den har sunget loros om dagsn, og nårvi

Om lred og om qlæd€ved hvet. oo sommer
på mark og eng.
Nr/ komme, den titat syng€. en mere pro-

Om dækningsbidrag og overskud. oo en
etfekliv arb6jdsgans.
Og dog, ,eg vil kke klåqe, nei hvodo, skule
ies dsrl
Min lid harj€g halr, oq at den €r €ndt. hvad
kan jeg vslgøre dåryed.
Hvodor mon, så srdd6r titbag€, €nom, der
gnaver min sjæ|.
O€l liv, j69 egsnthg drømte om, tikj€g ikte
allrg9v€1,
jeg lroede, at når i6g spændlo ka, og for
arb€id og plister btev rri,

UDSENDELSE AF
SCT. GEORG

Oen opmærksomm€ læser af Sct. Georo
vilhave bemærket, at €nksl€ gitdsbrødr;
har gion opmæ*som på, at de ikke øn-
sked€ msre €nd et nr. af Sct. Georg pr.

LandsgiHstinget 99 (LGT) op,ordrsde te.
dels€n lilat und€rsøge mutighoden lor at
r€guler6 forsondeisen efler ønske oQ bs-

Nu 6rd€tv€dal lykkes. l(anslern€ vitoåel
lidspunkt modlåge en op,ordriDg lrt ai un.
dersøg6, hvilke gitdebrodrs der ønsker
samsending af Sct. G€org.lførst€ omqano
blivor d€t både bssværtjgt og t<osrUan ai
ændre proced uren, men det vtlpå lænqere
sgtvæ16muligtal spar€ st mindre belobor.
r€gnskabspsriode.

.ed



jeg ingen bekym ringer v le have, og leve§å
skøntlordi.
nu kunne jeg leve mit egel liv, og dylh de

ling, som jeg gad,
- måske skrive, tegne ellel male, lave

hobbysagsr oå råd.
Men del går ikke så let med del, selv om

selen nok er lagel af,
så ioes del, som den sad der endn!, og
lynger hver enesle dag.
Så lad mrg da res gne16. og nojes med del

ies kan nå,
og bliver det ikke biergels top, kan mindre

v6logså gål
Så lærmig daGudatlsvomil liv, som du har

og lærmig m€d tålmod at tåg€ mod deting,
som lil mig er gemt.
Såerdetmåsks rigligt, alnogetergået itu?

Neijeg harjo barelået, en and€n livslorm
nu!
Så lærmig daogsååtleve, med glædshvor
das ieq lår.

5- min, set i "Solvognen" Nykøbirg sj.
gildet

FORBILLEDER
Mennesket harg€nnem all€ tider hafi b€'

hov for at havo €n leder, ell€rføIer' Hvad er
del, der gør, al nogl6 mennesk€r pålagsr
sig, eller ligeftem slræb€r €tleI disse posi
lioner. DeI €r io s€lvlølgelig lal6 om llere
forskellig€ IaktoIer. Maglbegær l.eks. ellsr
€n beslemt religiøsoverb€visning. Oer kan

også vær€ lale om, at nogle mennesker
;6rs eller mindr€ lød€s ind idisse
lederslillingel €ller tillidshverv.

Oo doo. Det msdEinsks ldsskrilt Scien'
tilic-Am;rican har ofl€nlliqgion on anftel
om nogle §tudier i dyrerig€t omkring ad_

lærd. Resu llaterne iia dlsse påsiåsdirckle
al kunns overløres på mennesker. Denne

undersøgels€ viser, at viikke kommerlild€

ledendestilllngerogtillidshve som oven_

Ior beskrev€1, men at det snarere er disss
stillinger og tillidshv€ru eller overbevisning
iøv 91, som skab€r d€ ledenyper, vi hal
k€ndt gennem liderna.

Det kommer egenllig bag på mig, at dot
måske ivirkeligh€den ersådan, og spørgs_

målet erjo også, hvorlangieller hvolbredl,
vi kan lage denn€ undersøg€lss lil indlægl.
Sku€r vi lilbag€ i tiden, må vi io klart 6r_

kend€, at vi har opl€våt en slribeaf markan_

tø personligh€der med nogle egenskaber,
der gjoded€mlil d€1, ds bl€v,samtidig med

atdisss€genskaberogså harprægotderes
eilsrlid. Jåg lænk€r her pål.eks. Florence
Nightinggale, Folke Bernadotle, Madin
Luthsr King.

Florence Nightinggate i sin uegonnyttig€
kampror d€ syge og svags isamlund€t _

Folke Bemadott€ isin kamptor de under_

1rykle - og Madn Lulher King isin våbenlø_

se kamplor on anslændig lilværelselor de
amerikansko n6gr€. Alledlss€ling gion ud
tia en oprigligiølelse at, al uansst hudlar
ve,social stalusog overb€visning harvi alle

klav på en anslændig lilværelse.

Det er ikkololdi, j€g mener, vi i gildebevæ_

gels€n skal vov6 al lave en umiddelbar
sammenhgning mellem os solv og dissg
slore personligheder. men ieg mensrdog i

al beskedenhed. al idealarne lra disse
mennssker netop også €r en væsenllg
dnvkratl i gildebovægelson. NåI vi ser,

hvad d€r sladq skel omkring os, båda i

Dan malk og dsn slole ved€n, €r dsl vigtigt,
båds lor os s€lv som p€rcon€r, m€n også
lor vor bevæg€lse, al vi stadig, på voles
plan, båd6 nalionaltog internalionall hjæl_

per vor€ medmgnnosksr uansot larv€ og
nalionalilel

Uddtas al GM-tale ha Nykøbing F Gidet'
set i LIUEN



FORSLAG TIL NY
LANDSGILDE-
LEDELSE

Hverl andet ål har vi landsgitdsling(LGT),
iårerdal iSlagels€. Landsgilderådet (LGR)
har naturligvis en torptigl€tse tital komme
med forslag til ny landsgildstedetse(Lcl).
Normall lor€går dsnne udpegelso ål kan-
didater lørct i marts måned, msn p.g.a. det
store abejde m€d at behandte strukturlor-
slaget, har LGR holdt sit lorårsmøde atle-
rede iianuar. Som torslag lilen kommende
LGL peges pålølgende kandidal€r:

LGI\,,|: Niels Bosenbom
LGK: Soron Adehoft, 4. Odense
LGS: Peder Chrislensen, 4. Slag€ls€ (nok

b€dre k6ndt som Per)

VLGM: Kirsten Hector Knudsen
VLGK: Ole Fioss, Slagetse Stadsgitde

VLGS: Svend Erik Jensen

.bb

TANKEROM
»DAGE«
Dgr er dage,
lor mange dag6,
vihelsl vil vær€ foruden,
hvor vore håb, vor lro,
blir' ryslet, fejet bort,
mist€r sin glans,
dage, hvor kampvogne skygger,
lor {ihedens lys iLitauen,
hvor iufte,r ertyk a, angst,
ai sorg,
hvor dagsordengn sætles,
al nye trusl€r,

10

hvor f anatisme betales,
med biod, med lårer,
hvor Lelland "irelses".
brulalt al sin mod€r,

for mange dag€,
svaret blæser ivinden.

SetiLilen-LF-disdkt
Bødby gitdet

VOVESTYKKER
Nårdu,er, risikererdu at virk6 som etfæ.
Nårdu græder, risjker€rdu at vi*e over-

Når du rækker et andet menneske hån-
den, risikererdu at blive involveret.

Nårdu røberdin6 følelser. risikererdu ai
røbe dig s€]v.

Nårdu Iortællerand16om dine id6er, din6
drømme, risikererdu at miste d€m.
At elsk€ er at risikere ikke at blive

genelsket.

At leve er at risik€rs atdø.
Al håbe er al risikere fodvivlelse
At prøve er al risikero riasko.

Men vi må løbe en risiko, for den stdrsle
risiko her i livet er ikke at risikere noget!

Dsn.der inlel vover, gorintet, hår rntet og

Du kan undgå lidelseog sorg, men du kan
jkk€ lære,løle,lorandre dig, vokse, etsks,

Hvisdu erlænkettil dine holdninger, erdu
slave, du harlorspibt din r h€d.

Kun den, dervover noget, erfri,
Ukendt todattet

OveBat fR Bulletin nr. 4 nov. tgg1,
set i Litjen



AKTUELLE ADBESSER:
LANDSGILDELEOELSEN:
LandsOildæ5? tie 3 E.gsr,
HarumEdE,6 æ:. €-Je,r 15 25AS 2A

Låndso dek-s s U åJe sen, Gronnnoe.32,
6230 Rødeic 74æ2469
ledsg des<:-es:€. Pa e wogdse.,
FlCleberF 243, 52r O Onense NV 66 16 04 49

Vi@tr^ds! cerssrer K 6ren HæIor, Åvåi!6r 9,

INTEENATIONAL SEKRETÆN:
Rob.n lvlådssi, Skodsborovøj 37,
9270 Kaup 90 31 75 78

PIM:

Nordjyllå.d: Ksr Mesmd., Scnd.Eåde 43, 3.
9ooo Åbdo ga J252 ?2

,lridllyllå.d: Andreas Hæ16, Gøiilds A å 39,

lbs.rswl 47, 2630 TÅ.rrup

€6 63 87 29

75 22 03 53

Sydlylllnd. Li! Møller Jons, ( d.gåd. 2a,

42ø2461

Vcea.cs9i:d6kansrer Eis6Gal, Bød!omen 24,

midbnidiol l.alrådel - lung€rsndå PRM
Hanns Anderse., Fiskeivej 13, NoA
5740 &am nO 7517 37 39
Fyn: Kis Ræthøi, ElmelArdsveruet 9,

31535179
Vlceladsg deskatmes€r Svend E kJenson,
kapr ror 6wi 12, 9330 Vosrbjerg

§ydlyll.ndr Gunn4 Haueds0, Vesle@ng 32,
øsrer Hoisr, 6240 Løoumkloscr

Fyn: Ebbå Hardoye., FoEbollovej 1 , 6ahbv,

Nod. .g NqdB|3,arl.ndr Erik Spar€ S.En.en,
He3 BGrgårds@j 23,30s0 Humreb€k 421920 1s

§to*.b..h.vn o! B.rnholh: H3n.e rvbnbolg,

Nord-ot N.rdv..tslelland: HenrkSang,
Ounbirken 2, srco6rsl6v, 4000 Rosk ldå 46 $ 3a 40
srorrrbonnav. & EornholD. Ole Oeæn.

PBOVINCIALMESTAE:
Nordjylland:Em Søren8en, Follikerej10,
Hi 6616v, i?oo fhisr.d 97 9817 75
Mldllylland: Hans Kurl FæmGen, Kildebakkon 27,

Sy.blrll.nd o! lolr.nd - Fål3t r: Å$ Gun.ar,
Strud3bå'lsv€j 24, 4200 thoelso s3 s2 46 47

SPEJDER.GIU)EllEolE UOVALGEI, iorn.nd:
Vemer La*n. Ved Lindolund 237,
2650 Hvldovre 31751011

SODBJEBGGÅ8D:
Kaj Thyo6s.n, S.*rqårdslej 5
6000 (oid nc 75 a{ 71 40

SCf, OEORC§ FONDEN, FOBMANO
Loil Ped6sen, R svanlpn 30
4100 Ai.Orr6d 53 61 64 63

SCT. GEOBG . EEOAKTøR:

Aho.nrej 9, 85OO GGnaa 36 32 0rl 71

PAOVINCIALJOUBNALISTER

tove Jaæb$n, Fuglornsd 13
9000 Aalboe - 9a 13 37 85

Tove Aorup, Tingbjelowj I, Vnklund
3500 Si kebo/O a6 63 66 1 I

Li. M.il.. Jone€n, Kifi .Oade 24.

Ulh F.Lund, Siore Xhus 16,
6614 09 85

Nord. og Nddv..t.lrlllnd:
F nn lro.lon*., Heitualsvoj 77,
3aooFredelis&.d 42a12ø47
§lork.å.nh.vn.g Bomholhi

FoNej1s1,2610 Bodowo

KURSUSUDVALGETSFOR ANO:
lngo Seholm, Sn.pp.vej 24,
3390 Hunde§€d 423197 76

PUM:
Nordiyll.nd: Johdnos N laus6., St ndaswjæ,
aox 69, 9520 Skørplng 9S391915
irldllylland: L.il Srilino, Sluoren 3, Hald Es6,

syd.lElla.d & Lolland . F.l.l. r: N eb ørOen
Hans6n, Sakshøj23,4300 Nyk bing F. 5.{ 354232

STRUKTUFUDVALGETS FORi'AND:
Xn$on Hedor, Ålanoor 9,

Sydiyllånd: P€iar C. Chrsionson, Sv noor 10,

Fyn: Svend Chrilrofle'sen, Saugsledlund 40,
5600 Fåborg 62 61 A1 a1
Nord- .g Nddvcl3i.lh.d: Aø. Dahl, Labak 56,

Storkob.nhavn oE Bomholm: Hanå Borcetr.n,
Rosler 15, sr. N.,2610 Bodowe 3t 759485
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PARADOKSERNES
TID

Der skal nok vær€ dem, d€rtro€dg, al vi
var på veimod dst papirløs€ samtund.

Næst€n a,t, hvad d6r skal sk ves på el
kontor, bliv€r skrovetpåcomputert og lrem-
slår som elektrisk€ impulserpå 6n disk€fle
-og bogstavsr på en skærm.

Papir skulle ikke vær€ oødv€ndigt. Med
mindre man da lav€r en udskriti på 6n
prioi9r,

Og del gørman. Salgel alprintere stig€r,
d€ blivor msre og mere avancerede - og
hunigere 09 hunigere.

I\,,lan skulle hetlorikk€ tro, atd€tva;nød-
vendigl al send€ gammeldags brsv6 læn-
gere, lnt€mt i limaet ovodør€s posl€n
slektronisk msllsm PC'6rn€! og lirmaerns
fax6r lil hinand€n, så d6t €r 6n fryd {or
laxtab kanl6rn6.

Og hvad sig€rpostv@ssnet?At aotallet af
ganske almind€liqs bråve §tiger støt, år
,or år.

Til geogæld må kopimaskiner da værs
vod al vær6 ovsrllød igs. Når man kao faxa
og p nte irskordl€mpo, hvem har såbrug
for at tag6 en almindålig lolokopi a, el
almindoljgt stykke papir? Tia - en ke.dt
kopimaskin6labdkant siger, al lolbrug€t at
kopisr stig€r sløt - år tor år.

Så papirløsl bliver samfundet åb€nban
ikk€. Holdigvis er det ikkE regnskovons
tr4ar, man lav6r papiraf, msnvores almin-
d€lige nordiske skove. Så kan man vol
frygle, al d€t galop6rsnde papirlorbrog lår
skovene lil al f orsvindo?

Nej - ids nordiske land€ stigsrskovarcal€t
støl ' år {or år.....

Sel i Minoltas: lnlomalbn til erhverv.g

HUSK AT VIDEREGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGER

IMPULS IMPULS udgives af ScL eeorys Cildehe i Dan-
nalt MikkelBryggerc Cade 1, 1460 København
K-, lf. 33 32 27 33 09 sendøs fl santlige gildele-

Tegninget i IMPULS nå hit bruqes i lobindelse
ned gildearbejdet herunder blade. Iøbesedler m.v.
IMPULS udkonmer 4 gange å bt.
Bedaktør: Bjame Bøgget, €gelevgade 26, 4840
Nøffo Ablev - tlt. 53 83 45 23 - Telelax 53 83 55 22.

b@.ty&'d.5]3}452-}


