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BARE I DAG
Bare i dag -

vili€g gøre el alvorligl lorsøg
påal være rnod andre. som jeg gerns
vil ar de skal v.ere mod mlg.

Båre i dag -

og ikke lade mg påvi e
al nogel§omhelst oegali\d.

Eare i dag -
viljeg plsvo attinde del gode
som jeg vsd ff ialle mennesker

Bare i dag -

vilieg lyne oprnærksomt til andre
og ikke utålmodigr albry& lor år sige hvad
Jgg mener.

Båre i dag -
viljeg værB venlig og hiælpsom
mod alleleg mød€r og kun lænka

Bare i dag '
viljeg bestæbe mig på al husko
at dsr EB en mening med åll, - også
seiv om d6l ikkegår 6fter mine ønsker.

BARE I DAG.
For en enkelt dag MÅ det kunne

D€rvilieg sige til mig s6lv
- HVER MONGEN.

set flerc stedet



GILDEMESTERSTÆVNE 1990
Lørdag og søndag den 1. - 2. sepl€mber 1990 aJholdes Gildemeslerslævno på Esbjerg

Højskol€ fra lørdag kl. l4.00lilsøndag kl. 13.00 saml €n mulighed lor at d€llage iirckost
bådelø.slævn€t begynder og €lter al slævn€t er alsluttet.

Stævnelvilprimæd hand16om Slrukturarbeidetmed oplæglraStrukturudvålgetom dels
arbeid€, planer og lorcløbige resuhater, herundsr €!t. ny organisationsopbygning.

Der vilbliv€ gruppeaicejde om

- ldegrundlag og lormå|.
- Medlemsskab (oplagslse og eksklusior).
- Udviklingstider (Svendlr'æbno/Ridde0.

- Gildehall€r - ledelse alld€ltagolse i/løiloaf lægelse/ansvar.

- Opgavelordeling/lnspiralion/Orienle ng.

Dsr vil nalud igvis blive lejlighed lil al kom m enlere, diskul6re og slillespøGsmå,vedr såvet
Slruklurudvalgels arbejde og oplæ9, samt grupperies konklusioner.

Endvidere vil vi beskællig e os m ed variauon og inspiralion vedr Gildehaller og lørdag alten
vil LGL aihold6 €n spændende gildohal med eftedølgende Ieslmiddag, underholdning og
kammeratliqt samvær.

Som sidsle punkl på programmel søndag vilder blive mulighed lor at slile spørgsmållll
LGL,

Forud for Gl\,,1-s1ævnel vil all€, som har I lrneldt sig, modlage program m. rel€vanle
oplysning€r samt brochu re lra Esbjerg Hojskole med plan overområdel, prakliske oplys-
ninger m.m.

Alle bliver indkvarter€lpå enkehvær€lser med bad og loilet.

Pris: excl. 2 x rrokosi, incl. overn aining, lesrmiddag og morgenmad kr 620,-

Herudover koster lrokosl lørdag kr. 100,- og irokost søndag kr. 100,-.

Tilm€ldingsblånkelter udsendes med "lnlomation tor Gildeledelser" islutning€n al maj
1990.

Tilmeldingshist: 1. juli 1S90.

Vitror, detbliver€l spænd€nd€ og insp rerende slævne, hvor mange vigligeling kan blive
b6lyst, og hvor dehagern€ vilkelig får lejlighed lil al præg€ slrlklurdeballelne, inden
struklurudvalg6t læggersidsl€ hånd på arbejdel op lil Landsgilderådsmødel ijanuar l9gl
og Landsgildetingel i seplember 1991.

Vi håbor ,iglig mangs - helst næsten a e - gilder saml slads- og distriktsgildsr bliver
repræsonterct - HUSK hvis gildemesteren ikke selv kan deltag€, 6r det både muligt,
ønskeligtog vigtigt at gildet ladersig repræsentere ved 6n anden.

Pågensyn iEsbjerg den 1. sepl€mb€r 1990.

På Landsgild€lsdelsens vegne
kirstån Hactor - VLGM



FRA LIS-ST,ÆVNET
1990

Kan du husks-vihørle om Øsleuropa,og
de enorme omvæltninger, der Ilnder §ted '
og samlldig de slor€ mlligheder vi som
gam e spejdere harlorat komme ien ny og

Kan du huske vi gennemglk den nylig

als ultede eurcpæiske konierence ' den

iørs1e i IFOFSAG s hislorie, hvor samllg€
med emslande i ELrropa i IæLlesskab ior_

søgte ål Lægge slrategrlor de kommende

års udvrhlng rEuropa _ blandl andel under
hensyn iil udviklingen i østeuropa.

Kan du hlske, al vi påny snakkede
Gambia, og oplevede at væIe msd lil en

succes, hvor Scl. Georcs Gilderne i Dan-
mark virkellg har spillet sin rolle godl og
posilivt, ikks mindst lakkel være nogle
engagerede gildebrødre i Eallerup Gildot.

Kan du huske ar vi {ik lejllghed lil i små
grupperal delsvoro erfaringer med hinan_

den, viopleverio iorskeLligt hvellor sig, og
hvor erdel g vende at lå lejllshed lilat hor€
hvorlsdes andre opl€ver det internationale,
det er mod til al give ny inspiraton. og
måskelålvlvlertil altrc pådel inlernaliona-
le som en al(ivilet, derkan give gildeme ny
udvikling.

Kan dLr huske en international glldehal
med landsglldemesteren i høisæd61.

Kan du huske del Jesllige kammerallige
samvær og nalmaden, og spøgelserne på
Soslrup Slot.

Kan du h!sks de inspirerende indlæg fla
qrupper I søndags pLenum.

Kan du huske vicepræsidenlen i
IFOFSAG'S beretning om arbeidel i det
inlernalionale Council.

Kan du huske ale de iniormalioner d u lik
om reg ional stævner, Gen e ral Assem blies,
og de øsleuropaakliviteier, der skal finda
sled her i1990 -hvis du hargleml nogeter
vor inlernationale sekrelær til rådighed _

ring bars iil Robelt.

Årets LIS stævn€ vil
sikker på.

blive husket - er jeg

Roben Madsen



LIS STÆVNET 1990

lweekenden den 5. og 6. maj modles 70
oplagle gildebrødie på Sostrup Slol - på
Djursland - lilårels LIS-s1ævne.

Ram merne var spændsnde -og anderle'
d€s, Soslrup slot danner bl.a.Iammen om
cislerci'€nserordnens klosler, hvor 17

nonnerharboligog »arbejdsplads". Vi blev
budl velkommen med en lill€loilælling om

sledet. lJmiddelbart iør slævn€l var der
nedlagt grundst€n lil €i ny'l klosl€r, der
bliver opførl ililknyhing tilde gamle avls'
bygninger- Klostrel ligger iplagtfulde nalur
omgivslser, og oprylder uden lvivl alls
ønsker om trod inat!ren.

Robed Madsen og landsglldemesl6r Nils

Rosenbom bød velkommen lil stævnel,
hvoreller en rcpræsentant lor Folkekirkens
nødhjælp berell€d€ om organisalionens
arbejde. For os var det €ndda særdeles

relevånl. Situationen sp€cielt i østsuroPa
blev nøj€ beskrevel, og alls løhesig nokind
im.llem nogstbekleml. Formålet med,or€'

4

draget va! naturligvis den aktuelle siluallon
i Øsl€uropa. Vi lik mange gode tip m.h.t.
hvordan hjælpearboide kan organiseres.
Her val ikke blotial€ om den økonomiske
hlælp, men iige såvigligl, hiælpen ved den
personlige konlakt.

Senei6 på eflermiddagen, blev deLlager
ne delt op i grupper, hvor aktuelle sporgs'
mål sku lle diskuteres. D€n nyevidenskulle
heromsællestil bl.a. slralegier Ior, hvordan

vi i samarbejds med speiderkorpsene kan

,remme spejd€/gildesag€o i Østeuropa
p mært Pol€n. Gruppearlcoidet blev afvik-
låt dels om ertermiddag€n, og igen umid'
delbart €ller allenspisningen. Nye tiltag
omkring twinniog blev diskuterel glødende,

også h€r kom nye og ;nspir€rende lanker
på bordel.

Atten€ns gildehal med LGM isPldsen blev
afviklel påvædig vis- der er noget specielt
v6d at dellag€ i €n gildehal med mango



gildebødre, og LGM I højsædel. Vi gk
b€rigel lfa hallen, hvorefier reslen ai alle-
non var hel igei det kammeratlige samvær.

Søndag blev ai nogle slarlet med delta-
gelse imorgenmessen (kl. 06.30) - nonn er-
nes 2. messe den dag (den fsrsle var kl.
03-1s), andre {lk gået en tur idol dejlige
område - og en enkell spurlede rundl i

kondit6j, muligvislor allå allenensoplevel-
ser rystel !d al kroppen.

Ssrdagen bød på plen!m omkring grup-
pearbeid et, inlormationer om hvad der iore-
går i IFOFSAG, endnu €t levonde indlæg
fra Gambia, oplysninger om kommende
sommers nordisk6 slævne på lsland, fore'
visning al den revid6red6 lysbllled serie o m
del internalionale - don kan iovrigi lånes
gratis på andsgildekontorel'og en mass€
plaktiske oplysninger om arbeidet.

Hvern deliog -ja, detvarikke den "garnle
garde« ' og dog a igevel. D€r var mange
»nye anslgler,,, og kendetognende iol
stævnelvar, ata l€ var indstil et på al yde en
indsalsfordel internationa e isræti glldebe'

Der venle r g :derne m ang e berelnlnger fra
s1ævnet,dedellagendev udenlvivlforlæl-
le levende om de mange opleve ser -prøv
at lyi, del bor engagere os a e.

b.b.

FRITIDSLOV -
FOLKEOPLYSNINGS-
LOV

I januar iremlagcje kullurministeren ,,1o.
slag lil lov om Iolkeoplysning. tiliørstebe-
hand ing iiolkelinget.

I ganske nange år har v hall en lov om
lritldsundervisning m.v-, hvor m.v. har
været = spejdere, idræi oS andet godlfolk.

Dei nye lovforslag er blevel lil e{ler el
støfi6 høringsabejde ide berørle organi-
salion€r, og på nær nogle skønhedstejl, er
lovteksl€n ston set acceplabellor den del
af irilidssekloren vihar med ai gøre - spej-

Del ny€ i loven kan lorenklet beskriv€s

De nuværend€ irllidsnævn og voksenun-
dervisningsnævnlorsvinder. I stedetkom-
merder et Folkeoplysningsudvajg, der har
hele deile sloreområde som sit arbejdslell.
Det indebærer, al såvel den almlndelige
voksen undervisning (FOF, LOF, AOF m.v. )
som den øvrigelrilidssekloi (idræ1, spejde'
re, unqdomsklubber o.s.v.) i lællesskab
skaldele den pulje, der erlil.ådighed.



Den nuværende lov indeholder noglo
slalsllgeog amlslige relusioner -de bonlal
derli fordeLlor ei kommunal boktilskud.
Kommunalbeslyrelsen skal udstikke nogle
overordnede økonomiske rammer, hvorel'
ter Io keoplysnings udva get skal loreiage
den endellge iordeling.

En procenldel a, del samiede budget
(lo rm e nl lig 5%) skal aisætles 1il ,o rsog sa.
bejde - eks.vislværgåefde aklivlleler, eller
eksperimef lerende virksomhed.

Sammensætningen ai udvalgel er en al
de ling, der ikke er heLl enighed om, leg
vover at spå, al udva gervilblive på mellem
9 og 15 medl6mmer, ai llerlallet vil være lra
de berørle organisalioner og mlndrela Let

kommunalbesiyrelsesmedlemmer. 0elte
vil være en lorm som med emmer al de
nuværende lrilidsnævn er lodrolige med.
Man v laltså i udvalget kunne bevare den
dialog mellem brugere og polllikere som er
kendi i dag.

Loven er planlagt til ikralllræden pr- 1.

aug ust 1 990 'lormenilig på den måde, al de
nye Iolkeoplysn ingsudvalg skaLliltræd€ på
dete udspunki, rnen al den ovrige del al
loven fsrstlræder ikralt pr. 1. januar 1991.

Hvorlor nusk ve om det her ilmpuls?jo,
d6lvilvære !rroligt vigrigt, ar samrådsorga-
nisalionerne (BUS) kommer m€d i kaplobet
om pladserne idet nyeio k€oplysningsud'
valg. Vi har en moalsk pligt 1il at siø1le
sainrådene med al søge indllydelse - evl.
valg - ide nye udvalg. Det er nu vi skal
inleresssrsosiorsagen -omlå rnånedervil

Foikeoplysningsloven iorvenles lil lredie
behandling i maj måned 'og megel lyder
på, al loven vil blive vedlagel, med de
ændrlngerdel løbende arbejde i Iolkelinget

Det er spændende perspekllvsr - og et
abejde vihar pligl lilal iølge.

b.b.
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§- - nu høster
i vi sammen
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BASISKURSUS:
EGO-TRÆNING - Hvad er det?

Kursusudvalget melder klar til næste
sæson under devisen: "Vi har sået - nu

Landsgildeis EGOirænjfg er:
- menneskelig udvikling
'en9ag€ment

Korl sagt, vi arbejder med os seiv som
mennesker og som gldebrodre-

Der er planlagl en vlrkellg glvende opo-
velse, der giver ny lnsp ralion ig dearbei'
del - lad også gildebrodre ldil gilde 1å del
i der !dby11e, træningen giver I gavn lor
både dellagere og del enkele gllde.

Læs iScl. Georg om opstartog lilmelding.

Øn sk6r d u yderllgere oplys n nger omkring
dennetrænjng, erdu velkommen tilal gribe

le elonen og ringe lil Kursusr.rdvalget.

Else Gall'31 53 51 79
Verner Larsen - 31 75 1011

lnge Søholm - 41 33 97 76



GILDET OG
FONDEN

Som dei kan læses iSct. Georg, harviet
PR- eller inlormationsprcblem i lorhold lil
Sct- Georgs Fondens instilutioner

Fonden har jo lldligere tilbudt at komms
rundl i gilderno og inlormere om londe.s
virksomhed og muligheder. Deter etlilbud,
som jeg absolul kan anbelale gilderne al
tage imod. Huskblolpå, atdelkun hjælPer
på infomalionen don ene vej.

Fra gildeside må vi gøre noget lor at
inform€re inslilutionerne om os selv. Som
nævn i Scl, Georg børbestyrelseslormæn-
dene sikre sig, at alle ansare har el godl
kendskab til gilderne. Men det kan ikke

være rigligl, at beslyrelseslormændene
skålslå med ansvarel alene. Del må vær€
hele "moderglldels" ansvar. Og del eI her
du som gildeledelsesmedlem kornmer iid i
billedet.

J69 skal her iremkom me med nog le ideer,

som blev fostr€l i et gruppearbeide med
inslilutionsiolk. lnviterdem medlil gildehal

eller'møde. Måskevardetogsåen ideatiå
el pkt. med sidste nytira gildet på beslyrel_
s€smødernes dagsorden ? lnslil!lionerne
vil megel gerne vise gildebrødre, hvordan
den Iungerer. Hvad med at lægge 6igilds'
møde -ellermåske bedregruppemøderom
eftermlddagen i institulione n Ior at se, hvor_

dan livet leves ien Sct. GeorgsGård ? Har
len pensionerel gildebror, der ergod lilat
iortælle h slorie r og eventyr, og som måske
harlid og lysl lilat være onkel-oplæser foI
børnene en gang imellem ? O.s.v., o.s.v.

PR er ikke kun €t spørgsmål om al Iå
spalleplads i de landsdækkende aviser.

Del er prlmæd ot spørgsmå] om al dyrke
mlnd til øre-meloden og om at gør€ os

synlige i dsl lokale samfund. Og netop Sct.
Georgs Gården €r et lremragende PR-
medle, så motiver jere§ gildebrødre tllat
udnytte muligheden (hvis I ahså er så
heldige at have ansvaretloren Sct. Georgs
cård).

M€d gildehilsen
Niels Rosenbom

LGM

SPEIDERKONTAKT
På korps-,4andsgildgplan har vi ,åel €t

megetnærl og godl samarbejds. Rundtom
i landel er der også riglig mange stedsr,
hvor det lokals samalbejde f ungerer godt, -

og det er det vigligste !

Som bekendl har korps og gilder ikke de
samme o€anisaloriske grænser. Del kan
medløre, at nogle grupper ikke har gilde-
kontåki. Jeg vil dedo! bede gildeledelserne
(både enkell gilder og - måske især - di-
striklsgilderog sladsgilder)om at sikro sig,
al ingen grupper i "ansvarsområdet. er
uden gildekontakt.

Hvis ansvaGområdets grænse ikke er
eenlydlge, såvildet nokværo en god ide at
lådemlasllagl såmmen med nabogilderne.
Vi skulle geme være Iuldslændig lands-

"camle.læsere af delle blad kån måsks
huske, at jeg ior årtilbage{oreslog, al vilra
gildesidetiLbsdenkontaklgildebror i grup'
pestyrelse og - råd. D€ngang jeg loleslog
del, vardet ikke loielaglfolkorpsene. ldag
er oplordringer til etablering af eo kontakl
gild€bror-ordning imidlenid også fr€msat
,ra spejderside.

Fra mil egel vifte som kontaklgildebrortil
Danske Spejderes Fæll€sråd og KFUM-
spejdern6 iJanderupkanjeg ber€1i6, al det
erbåde sjovt og inspkeronde al leve med i
speldelarbejdel al idag.



De akluelle samarbejdsmuligheder er jo
mangloldig€. P.l. erdet størsie tandsdæk-
kende proiekt klart at skabo iorbindetse tit
Østeuropa{pfiimærl Polen). I 1991 skalder
igen være "Spejderlorendag"- Her!dover
€r der givervis mange lokale opgav{ og
projekter, som spojdere og gildebrødre i

{ællesskab kan {å glæde af.

Niels
LGI\,I

KONCERT
Jog varlor nyljg lilen koncerl, hvor Sjæl-

lands Symioniorkesler spilede værker al
Mozan, Beelhov€n og Carl Nielsen - en
h€ ig oplevelse.

Underkoncon€n kom jeg lilal tænk€ på,
al samspillet i ok€slrel krnne samrnenlig-
nes med fællesskabet igildet. letorkester
er der forskellig€ grupper af instrument€r:
stlygere, messingblæsere, træblæsere og
slagløj. lnden to r hver g rupps er der mørke
og lyse slemmer. Hver for sig kan disse
g rupper ,r€mbringe god musik, men sam-
spillel giv€r lilhørcrne en Iornemm6lse al
slorslåel hamoni.

Hvel,1 en esle orkestermedlem har sit slore
ansvarfor, al hamonien ikke brydes a, en
falsk lone, en tone der er ,or lang eiler ior
gennemtræng€.'r iå den overdøver de
øvrige. Såda. "' r ,i også i gildet, synes
jes.

I gildel har v, cll:oper. der arbejder selv-
slændigtog errlr igne ideer, ogdeli!nge-
ror vældig godl. Den srore g€nnemslags-
krallog vi ning skulle vlgernoopnå, nårvi
irællesskab viser hvad viduertil.

l\,,lilønskefordetnye gildeår skal være, at
vi igildet iendnu højere grad end tidligere
må sende klare og velklingende budskaber

NOGET OMAT
SÆLGE EN VARE
Jeg ser iB€rlingske Tidende, at man har

nogel, som hedd€r Berlingske Erhvsrus
Videoklub. Herkan man lejelræningsfilm lil
gavn Jor ,orckelligo områder inden lor er-
hv€lvsliv€l. Fire a; diss€ lilm var nævnt i

avisen med lidt oksrra omrale. En al dem
hed Den store viser, og der slod:

"Var€demonstrationskullevær€ en enkel
opgave. Hvad er mere enkelt end al lade
kunderne selv se, smage, lugle, føle eller
høre? Allig evel opnås der så lidt v€d mang e
demonslralioner, lrods et slort arbejde og
mange anstrcngelser. Foral en demonstra-
lion kan €nde med atsælge nogel måden:

1. Bevise en lordelved varen.

2. Ailive iorken€ og mislolslåede syns-
PUnkter om varen.

3. Gore del prestigepræger al eje varen.

4. Skabe lillid lilprcduktel.
5. Vise hvordan prcduklel vi er perlekl."

Nu skalvi ud og sælge, og del haster. Vi
skal sælge gildebevægelsens iormål og
:degrundlag liliidllgore speid6re og andrs
med lilknyln ng lil spejderbevægelsen.
Hvisdet skal lykkes, måvilage ovenståen-
depunkler l.,2. og 4. med jsalgsarbeidel.

Delvilleværeov€nudlykkeligt, omviogså
kunne lago punkt 3. og 5. rned.

Grete
lR HUSkATTEN

1 8. Sct. Georys Cilde i København

tb
lE -Voldstafetten"

Sct. Georgs Gildet VesteNold



SCT. GEORGS DAG
Glldebrødrel Vi eI kommel sammen idag

lo r at bekrælle vores g ild eløft€. Sct- Georgs
Dag er vores højlidsdag, hvor vi samm€n
Iøler glæde og slyrke ved al lihore en
sammens utning al gamle speidere og
andre med nærtilknytning til spejderbevæ'
gelsen. Vi 1ølertaknemmelighed mod spef
derbevægelsen og de chancer, den har
givet os lor en ærsonlig udvikling, båd€
praktisk og elisk, i orkendelse af vores
ansvaroverforos selv, samlundei og vores
næsle. Delsidsre harJan Lindhardl udtryki
såledei "Din næste et den vigtigste per-

Vihar idag lorlredle år itræk den glæde
al kunne modes ud€ i naturen, den na1ur,

som viskylderså meget, og som man ikke
kan være spejder eller gildebror uden at
være i paql med og lden al beskyite den.

Jeg slår her i dag lor sidsle gang som
stadsglldemester og skalholdeiale på Sct.
Georgs Dag. Del hardedorværet nemllor
mig alf nde el emne.Jegvilgernegennem_
gå Gildeloven og knytle mln€ personlige

bem æ rkninger lll hverl aisnil.

Enhver gildebror gør sil bedsle iotal nå
frem lil en livsanskuelse, en personlig slil'
ling lilgrundlagel for sin lilværels€.

lnletm€nneskekan l€veel godtllv!den at
kunne iinde mening og have indhold i sin
tilværelse- Vi behsveralle endyb erkendel_
se al, at det hele hæng€r sammen, og al
inlel erslyrel aIliliældigheder. Del erblevel
urnoderne al have en lro på en høiere
styrelse, og dermed er menlngslosheden
09 dodsangslen rykkel ind I del moderne
menneskes liv. Harman ingenlro, harman
he er ing€n liltro til, al der er €n lorm ior
eksislens efler døden, et liv olter livet, et
evigt liv. Og afgsten ior inl€1heden, for at
misle alt, opiager så meget al den plads,

som llvsglæden bør have. Vi må hjælpe

vore børn og hinanden lilhelhed itilværel-
sen og tryghed ilivel gennem en tro på en
Gud idet høj6sie, en Gud, det har kærlig-
hedlilos alle og somviseros nådeog giver
osiilgivelss, selvom viikke allid harkunnet
erkende vores lejl og retle dem. En Gud,
som vil hjælpe os i nød og Jare og når
prcblemerne tårner sig op. l\,4ed et Fader
Vor ipagl, skaldu aldrig gyse.

Du skalelske din næsle som dig selv, er
d€t bud, der ligestilles med budel om al
elsk6 Heren din Gudi Har man tilslrække-
lig næslekæflighed vil man også kunne
behersko sii sind, for ubeherskelhed vil
altid gå ud overandrc, så velsom ov€r€n

Man $l ogsåkunne udvise respeklfordel,
der harværdiior andre. Det gælder nalur-
ligvis ikke kun de andres biier og andr6
værdigenstande, mon megel mere d€t,
som andre tror på og som giver mening i
deres liv. Også menneskel selv, alls men-
nesker, har krav på respekt, ligegyldgt
hvem og hvad de €r.

Næstekærlighed vilogså vise sig ivenllq'
hed og lorsiåelse over ior andre. Hvis €l
menneske oplører sg lorker(, ondt ell€r
idiolisk, vild€l være næslekærligtog vigligl
at p16 ve at ,orslå baggrunde n for opfø rslen.
Kan man lorsiå, hvorlor lolk opfører slg
Iorkerl, kan man bedre undertrykke sin
hame overdel, og oven ikøbetlå styrkelil
al hjælpe vedkom mend e ud al sin vildlarel-
se eller pressede sil!alion, Bliver man gal i

hovedel gåld€lbåde !d overden anden og
6n selv og man erafskårel lra at hjælpe.

Næstekærlighed er ikke noQet man bare
kan røle eller qive udtryk ior i ord. Det er
handlinger, det drejer sig om, handlinger
der sigler mod- at gøre livet gladere og
lyserelorandre. Såhandlerviogsåiover-
ensslemmelsa ined vores guddommelige
beslern melse. I kapilel 25 i Malhæus-€van-
geliet kan man læse sig til, at del handler
om at give den sultne brød, den iørslende



vand, atbesøgedesygeog dem lfængsler-
ne, al give de nøgne klædor. Hensiglen er
ikko nok, der skal kookrete handlinger til.
Ellers erdel hyklei. Delsammegælder nok
gildeloven.

Kærlighed og ansvar hører sammen. Vi
iøler et nalurligl ansvar lor vores lamili€,
men både familien-og vi er også en delaf
samiundel, og del erogsåvores ansvarat
være medlilatgøre samlundetb€dre og al

96rodotsted, vibor, tilel bedre og sundere
sled al bo, båd€loros selvog alled€ andle
mennesker, vi lever iblandt.l-Din nabos
sundhed er også dil ansvar,,.

Foivores sam,unds og vores egen trivsel
og sundh€d spiller både naluren og de
nalionale værdrer en meggl slor rolle, og
igen må dei u.derslreges, al do nalionale
værdlei ikk€ €r kronjuvelerne på Rosen'
borg, men snarere medmenneske ighed,
humor, dygligh€d og arbejdsomhed, dans-
kernes €vn€ lilal skabe bæiedyqliqe kom-
promisløsninger, vores erkendelse at an_

svaret overlor de fattige land e. 0elte er i høj
grad medlilatlrsmme inle rnalio nal lorstå'
els€, og danskere er også velseis i del

Vi skal gøre vor pligt. Del giver en dyb
lil,redsslillelseatvære mediil al gore nogel
lorandre, og d€l erdet, som pligler inderst

inde går ud på. Elhverl menneske har et
grundlæggendebehovior alføle, at del har
værdi og kan bruges lil noget.

Som Piet Hein har skrevel:

lngen kan hæv€
sin lod ved at kræve

man er, hvad man Yder.

Gildeloven eretsolidt grundlag loret godl

liv, oåde lordig selv og din næste.

Carslen
tB "cildetryt"

Sct. Ceorgs Gildene i Aabenaa

10

LIVSLYKKE
Lykke €r ikka Lotlo.

Lykke er ikke Lykkehjulel.

Lykken er ikke ai vinde en millioo.

Lykken er ikke så langtvæk, men ganske

Lykken er der, hvordu gemmerdenl

Lykken kan eksplod€re iet nu, andre
gang€ on lilsland der bar€ bliverv€d.

Lykken er al værc der, hvor dagen kom-

Lykke er al kunne være ulykkelig.

Lykke €ren beskidl drengs næve, der har

brug for mig.

Lykke eralspringebadul, el slreif al solen
på kindsn, en der gid€r skælde mig ud.
Favn6 om lniverset. Se det rullendo hav,
finde et lille bitle slykke rav. Bliv€ divende
våd, llqle iorden en regnvejrsdag.

LykkelJa, hvad er del? Jeg ved hvorieg
{inder den!

Lykken er ikke henne om hjørn€t.

Lykken er her. Hvisdu lror, del ernødven'
digt al gå langl etler lykken, iinder du den

ikke. Hvis du lror, lykken kan købes,laber

Slol på lykken.

Lykken Iinderdu nemmestved al lovo. Alt
andel er blålys.

Dorte
fta GildeBd-Pasten

Sct. Geotgs Gildet i Allerød



Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GILDEHALLEN - ld6plan lor et gildeår

HVORDAN AFHOLDES EN GILDEHAL ?
Gildehallen er noget centralt igildearbejdet, men kun hvis

den gennemtøres på en sådan måde at alle gildebrødre får
noget positivt ud af at deltage i gildehallen.

Der mågerne være noget muntert og uhøjtideligt igildemes-
tertalen og de 5 min. Sct. Georg, men detkan væreødelæggen-
de for et godt forløb af en gildehal, hvis der undervejs sker

"uheld", der får gildebrødrene til at trække på smilebåndene
eller le. Der skal ikke mange "uheld" til, før den højtidelige
gildehal ændres til en komisk "forestilling".

En gildehal kræver derfor et meget stort Iorarbejde af en gil
deledelse. Det er ikke nok, atgildemesteren har lavet en god gil-
demestertale, og der holdes gode 5 min. Sct. Georg, hvis
rammerne ikke er iorden. En gildehal skal gennemføres kor-
rekt, men så det ser meget enkelt ud for tilhørerne.

For at kunne gennemløre en gildehaluden problemer, erdet
derfor vigtigt, at gildeledelsen og herolderne gennemgår gilde-
hallens forløb, så hver enkelt ved, hvad der skal foregå og
hvornår.

Gildemesteren må sørge for at have kontakt med sine med-
hjælpere under gildehallen, så hun/han er sikker på, at alt
forløber i overensstemmelse med programmet.

Da en gildebror kan få forfald på grund af sygdom eller
andet, er det altid en god ide, at der er en afløser parat. Det er
derfor ikke tilstrækkeligt at instruere faneherolden, hendes/
hans suppleant skal også vide, hvordan det foregår. Det er
megetuheldigt, hvis man umiddelbart før en gildehal skal ,inde
en gildebror, der kan overtales til at være faneherold, fordi der
er kommet et sent afbud.

§rg
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GILDEHALLEN - ld6plan for et gildeår

Da gildehallen ofte gennemføres i et lokale, hvor der kan
være trange lorhold (l.eks. lavt til loltet eller lavthængende
lamper), er det vigtigt, at Faneherolden lør gildehallen har
prøvetatføre fanen frem for højsædet og på plads igen uden at
ramme ind i noget.

Sørg for at fortælle gildebrødrene, atde skalholde fingrene
væk fra fanen, selv om de synes, at faneherolden trænger til
hjaelp, fordi lanedugen slår lolder ect.

Hvis fanen skalsænkes fordronningen, så måfaneherolden
også have besked om, hvordan detskalske, såfanen ikke bliver

"dyppet". Gildemesteren må også sørge for, at lade være med
at .jappe". Lad f.eks. laneherolden komme tilbage til sin plads

og evt. stille lanen i fanefoden, før der siges: "Gildebrødre lad
os stedse . . . o.s.v. Hvis gildemesteren starter for tidligt, er
gildebrødrenes opmærksomhed rettet mod faneherolden, så
de ikke får lejlighed til at koncentrere sig om gildemesterens ord.

Når Stavherolden fører nogen frem for højsædet, skal han/
hun føres ved armen, men husk, det skal ikke være et "Jører-
greb". Heroldernes opgaver er i øvrigt beskrevet iHåndbog Ior
Glldehaller, så sørg for, at herolderne har fået et eksemplar
med omtalen af deres rolle.

Nogle personer har lettere ved at lære udenad end andre, så
de foretrækker at sige det, Gildemesteren skal sige fra højsæ-
det til gildebrødrene udenad, når de står op. Andre harsværere
ved atlære udenadellerer nervøse lor, atde ikke kan huske det
hele. Hvad enten du hører til den ene eller den anden type' så
er det en god ide, at du har skrevet det, du skal sige ned med

store bogstaver på et stykke papir, så du evt. kan læse det
stående, hvis du bliver usikker undervejs.

4.O4.02 Marts 90



slg

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GILDEHALLEN - ld6plan for et gildeår

Det er naturligvis en selvfølge, at også kansleren og skat-
mesteren har deres håndbøOer med til gildehallen, men hvis en
af dem skulle have glemt sin, så få det nødvendige skrevet op
inden gildehallen, så det ikke bljver nødvendigt at skubbe
ritualbøgerne frem og tilbage på højsædet - det ser sjusket ud.

[ran siger, at det er menneskeligt at fejle, og det kan
selvfølgelig også ske for "aktørerne" i en gildehal. Lad være
med at undskylde fejlen ellerstarte forfra ect. Hvis du harglemt
et ord eller byttet om på ordstillingen, så lad være med al retle
det. Du skalblot lade som om, det erdet rigtige, som du harsagt.
Fordetførste erder ikke ret mange igildehallen, der præcistkan
huske den nøjagtige ordlyd,lor det andetvildu snarere ødelæg-
ge noget af stemningen, hvis du må gentage ordene, end hvis
du blot fortsætter, selv om noget af det sagte er forkert eller
mangeliuldt.

lndholdet i gildemestertalen eller 5 min. Sct. Georg skal vi
ikke omtale her, for det er udførligt beskrevet andre steder, men
sørg lor ikke bare at læse talen op fra manuskriptet. Prøv at se
på gildebrødrene ind imellem, så de føler, at det er for dem, at
du holder talen. Det skal jo ikke være en oplæsning som i

radioen, men være levende. Hvis du harsvært ved at se på folk,
så prøv at se på en eller anden ting bagest i lokalet, så det ser
ud, som om du kikker dkekte på en af gildebrødrene. Det er
seivfølgelig bedst, hvis du kan holde talen, som om du taler
direkte til hver enkelt gildebror, men det tager tid at lære det,

Der er flere muligheder for at kombinere ritualerne for
gildehaller, så før gildehallen, bør du have skrevet aftenens
forløb op og sikret dig, at oOså kansleren og skatmesteren har
ritualbogens blade ud og anbring dem, så du blot behøver at
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GILDEHALLEN - ld6plan for et gildeår

{lyite dem fra den ene side af din plads til en anden det ser ikke

g;dt ud, hvis man under en gitdehal sidder og vender blade lor

åt finde den rigtige side. Du skal være opmærksom på, at der

altid er nogen;der ser på DlG, selv om det måske er en af de

andre, der har ordet.

Der har været et par indlæg i Sct. Georg om at undgå den

m€0en ,snåk" i gildehallen. Det er en uskik som efterhånden

breåer sig. at der tales meget under ind- og udmarchen. ia
endda under selve gildehallen.

Benyt en eftergildehal til at forklare gildebrødrene, at en

qildehai starter, når vi går ind ad døren til gildehallen og først

alutter, når vi har lorladt gildehallen lden mellemliggende tid,

er det kun ,aktørerne", der har ordet, og vi andre må nøjes med

at lytte og synge med På sangene.

Selv om I måske synes, at det er mange krav, der stilles til
jer, og I måske føler, at det kan være svært at leve op til dem -

iå frust<, atgitdeOrødrene har valgtjer, fordide stoler på' at I kan

magte opgåven. I må derfor sørge for, at I viser jer værdige til

tillid;n, Det er en dejlig følelse, man har, når man har gennem-

ført en god gildehal - GOD FORNøJELSE I

Hans-Erik Harboe, Sct. Georgs Gildet iOdder

Jørgen Pedersen,6. Sct. Georgs Gilde iÅrhus
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LIVSSYN OG ETIK
Bidder.spørgsmål:

"Når livetgåros imod, erdelgodt at have
iogel al lro på- Hvordan mener du, at vorl
(rislne livssyn, altsåvoreslro på krislus og
korcet, kan komm s os lil hjælp i d6 vanskeli-
qe sir!ationersom livet a, og lilsælieros i,l.

"Erden etik,somvibyggervoresgildeide-
aler på, lilstræ kkelig s som g rundlag {or vor

Besvarelse:
Ja, selvlølgelig går livel os lmod engang

mellem, det erd€rvisl ingen, der kan sige
sig rrifor, og her lrænger spørcsmålet sig
på - hvordan kommer vi over modgangen
og kommervidere. Vlsom harvores barne-
lro ibehold, d.v.s. don Lærdomog oøIagel
se som vore Ioræ dre gav os og ønskede at
viskulle lev6 eller resten ai vortilværelse'
lorst som K.F.U.M. spelder siden som gil-
d6bror. Vi har tået €n baggrlnd og op-
vækst, som helt ira begyndelsen siglede
mod et krislenl llvssyn - del har ikke været
sværi for os at vælge levemådeog slåsl€d
herilivel og det blev selvlslgellg et Liv med
k slus,

Jeg m€nerdog lkke, atdet er nok al søge
Guds hjælp når modgangen - sorcen eler
lidelsen iørst er der, jeg ved, al man har
slofie slyrke hvis man i hverdagen lever
som krislen. Nål modgangen eI overståel
kunne man t.eks. læse følgende vers lor
sine medmennesker:

Da jeg søgte henen, svarcde han nig,
og foralnin angst hat han befriet nig.
De rcttet blikket nod han ag lyser afglæde,
ingen skal blive beskænmet.
Da den hjælpeløse kaldte, høte herren
han,
og han reddede hafi af alhans nød.
Herens engle slår lei on den det lrygtet

Snag og se, at herren ergod.
Lykkelig etden det søger tilllugt hos han!
Ftygt herrcn i hans hellige,
for de dethygterhan, savner intet.
Løver kan lide nødog sulte,
me n de de t søge r hefie n,s av ne r i nlal godt.

En anden måde at søge llndring på sr
solv,ølgellg hossinJamilis-sinevenner-og
hossineqlldekammerater. Herer jeg sikker
på at man vil mød e iorslåe lse og opbakning
ilivets modgang. Dererogsåen more snkel
rnåde al besvare spørgsmålot på, nemlig
med den sæining som gildebror Basss
Hansen brugle, dajeg eller at have arbej-
det i hans lorrehing i mange år, skulle
begynde et nytjob. Vigav hinanden venst-
rehånd lil aisked, hvor€fter Basse sagde:

"Huskderlindes en losning på alling". Ja
så enkelt kan det siges. "Der Iindes en
lssnlng på alting", og det tror jeg er rigligt,
Basse harjo alprøvet sandh€den al denne
særning gennem el langt liv som gildebror

"Erelik, som vi bygger vores gild eidealer
på, lilsllækkelig som grundlag for vor liv-

Elisk€ holdninger er eller min mening st
hell personligl spø rgsmål og jeg 1rcr ikke al
så mange lolskellige porsoner, som der
Iindes i gidebevægelsen, kan have de
samme meninger og holdninger om alle
eliske spø€små|. Mon ikke derfindes Ior
skelllge holdninger til spørgsmålei som
f.eks. -dødskil€riel - abort lovgivningen -

Danmarks indvandrer polilik mod videre.
l\,4en alligevel lindes der man96 holdninger
blandl os, som vi er €nige om, lad rnig

nævnL nogle enkle eksemPl€r: Tjonesle -
Tolerance-ogtrcfaslhed.Ti€neslefordivi
siøtler ungdomsabejdel og lotdi vi gemo
skull€ tjene vorgud!g vor næste. Toleran-
c€ laler Ior sig selv, d€n må vi hav€ når vi har
med mennes.k€råt gøre, sndog mennesk€r
med and rc eliske holdninger. Trclaslhed o r

1'1



del vigiver vorl gild€. Endnu en holdning,
som eren aJd€ vlglig§te ivorbevæg€lse er
sammenhold, eller parolen »sammen kan

Ved du, hvodor gæs pålrækllyvgl iVror-
mation ? Hver gås, der bevæger vingerne,
skaber en opaddrivende llllstrøm, for den
der lølger bagefler.

Når alle gæs er samlet på denne måde,
har hele flokken 71 % slø re flyveevne, end
hvis hver llyver ior sig.

og hvis €n sakkerbagud, hankerllokk€n
den ind i poshion igen. De deles om l€-
derskabel. D€n psykiske eflekl er enorm.

Jeg er sikkei på, al del er mindsl 7l %
lellere al lev€ €lkrislen livved alflyve illok,
hemloralene,og dei er velgørende atople-
ve al blive bragl lilbage iposition ikærlig-
hed, hvis vifar6r vild lra målet.

Og hvilke mål kunnodetsåvære, iad€l er
selvfølgeljg alle de mål vi provor at nå i

gildebevægelsen. 2 ai disse mål er som
omlalt "etkrislenl llvssyn og sammeeuske
holdninger". Derfor vil jeg slutle med.lol-
gende appeli

"Og venner nå du slirye
de g* en anden vej
og misle navn og ære
hold ud og owiv ej".

lra Vadestedet
Sct. Georgs Gildehe i Vejle

T,ÆNK FØR TAL
Jeg sksd en pil ud iluften,
den laldl tiljoden, jeg vidsle ejhvor,
for så hurligl lløjden,
al synei ikke kunne følge dens spor.

Jeg ånded'en sang ud i luften,
den faldtliljorden, ieg ved lkke hvor,
lor hv6m haret syn såskaetog såstærkl,
at det kan følge sangen pådensrlugt.

Længe, længe eiter fandi ieg pilen
siddende oskadt ion eg,
og sangen landtjeg igen isin helhed

Symbolikk€n i d€tl€ lille engelske digt er
bådegod og smuk. Denlorlælleros om, al
vl aldrig kan vid€, hvor vore geminger og
ordvillamme, De kan ramrne på en god og
gavnlig måde, men også på en dårlig og
skadellg måde.

Ved ubesindigt al gor€ eller sige nogei,
kan vi komme lil at volde lortræd - endda
mod nogen, som vi allermindst vllle gore

Ladostænkelorvilaler,såord og gemin-
ger lkke gorlortræd, mon gavn og glæde.

ta KoNTAKTEN
Sct. GeaqsGildet iKongens Lyngby



GILDEBROR.
HVAD VIL DU !

Fsrsl viljeg slarle med en gildebrorslan-
keromkring udmeldelse. Han er iøvrigtira
Søborg gildel:

"Dei sker al og til, at en m€tder sig !d ?f
gildebevæg€ls6n, og hver gang tænker jeg
på, om del ikke var rigligsl al 9ø16 del

For nylig høne jeg om gildebrødre, som
skulle havs meldtsig ud,iordi glldetikkevar
aktivt nok. Afgørols€n er nalurligvis den
enkeltes, som viandre kan tage til elterret-
ning, men i delte tilfælde, tænk1e jeg lidt
more på min egen stilling.

Jeg erkommellildel res!ltal, atdetgamle
ord om "en gang spejder - altid spejder"
passer udsmærket tll al jeg ikke vil meide
rnig ud.

Nårandre sågørdot, så erdet mln me,
ning, at de ved denne handling harforvær-
rel gildels eksistens og været årsag iil, al
nogel er blevel dårllgere.

l\,4 nlar, som for nylig erdød, havde efler-
ladl el brev til min bror og mig, hvor han
blandl and€t skrsv: " Hvis likke kan qør€ en
t ng bedre, så lad være med at gøre dot

Hvis der blot erentil, som vllprøv€ pådel
sammesom jeg, harminfarsordværetmed
lrlat gør€ v€rd€n bare en smule bedrg, og
teg lilvære slolt".

Dernæsl viljeg lorlsætte med provincial-
m€sterens lanker omkring del al iå nye
gildebBdre, og hvad kan iden iorbindelse
være vort budskab lil omveiden (devoks-
ne spejdere) Ior ar lortæll€ HVAD vi i sct.
Georgs gildet har, som andre for€ninget
e er klubber ikke har.

* Vibesidder hver et langl livs eda ngom
mangeling -deimåvi dakunnebruqeqodl.

* Vi repræsenlerer mange lorskellige
,aggrupperog uddannelser, og desuden er
vor bevægelse speciel derved, al der er
næslen lige så mange kvinder som mænd
igilderne.

* Nok er vimeger forskellige, men vihar
det til iæles, at vor egen spejderlid og
arbejdel m ed spejdern€ har haft slor betyd-
ning lor os.

* Derlor har vi pålaget os al arbejde
videre med vor personllg€ udvikling isam-
arbejde m€d andre menn€sker. Det er og
har ahid værel kernen iidegrundlaget bag
både spejder- og gildebevægelsen.

* liorenlngslivel s€rvitit, at delermæn-
den€ d€rrørerordel, og kvinderne laverså
del mere rulinepråged6 arbejde. Hosos er
der næslen llge mange ledere af hveri køn.

* Vi har liilid 1il hinanden, og vi mobber
ikke dem, som er lidt usikre ved al tage
ordet i en iorsamling. l\,4ange al os havde
måske aldrlg turdet gå op på en talerslol,
hvis del lkke var igild€t.
n Når så mange kvind€r godt lor værc

ledere igildebevægelsen, er del måske
Iordidel er €re menneskor, der komm6r i

gilderne.

,r Det e r ikke vorl primære tormål at skaife
pe nge lil ve lgø rende io rmål eller gø re spej"
derhyfler istand. Men nårvigørdet allig€-
vel, §å er del oplevelsen ved samarbeldet
der giveros den inspiralion, visøger.
* Det skalaltid være sjo\,,tog inspireren-

de at arbejde sammen med en gild€brcr,
både i gildet og andr€ steder, hvor man

fta Sct. Georgs cildat i Batlerup
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DER IrIRKER

Sct. Georgs Gildeme i Danmark
Lolland - Falster

fiTq
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GAMBIA LOGO - GAMBIAFOLDER

laprilmåned, havde Lolland-Falsler Distriklbesog al Iormanden lorGambiajonden Hans
Romer Holm.

Dist klet havde invilerelspejderledereog repræsentanterforde mangevi*somheder,der
slotler Gambia øojektet, lil al deltage i altenen.

Hans lortaho om sine mange oplevels€r i Gambia, og ledsaget af lysbilledor, blev
forsamlingen indført i dei albejde gildem€ har sal igang i Gambia.

GreliHansen, Maribo, havde oplildenne alten lavel el logolilronden. Dist ktsgildemes-
1e r Helg e østercaard oveirakle logoel lil Gam bia fo nde n - logoet - som er aibilledet på den ne
side erlremslillel ipapir'klp. Relllghedernelilbrug al logoeleroverdragetlilGambia{onden
- medden lille "krølle" al dlsrr kter på Lolland og Falster har rel lil al ben),lie logoei iilarbejdel

De, derdellog iLGT 87, vi{kunne huske logoet hedla, der lig e ledes var klipp€l af Gr6ti, -
her har hun gjort det igen, og del smukke klip er allerede laget ibrug som logolor Gambia-
ionden,

Hans Røm6r Holm lorlall€ på LIS stævnel, at der meget snan_vil komme sn lisle iia
Gambia, hvor de aktuelle behov er konkreliserct - ds mange gilder, der arbejder m€d
Gambia, kan selrem tilat aktuel "behovs"liste, Jra Gambia-Jonden.

(6-t",""\
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Ula er el k€ndt og populærl navn igllde-
kredse. Og d€l er ikke så underligt. 4 års
seriøsl arbejde i landsgildeledelsen har
påvist kva iteterhos L,lla,som harallvungei
respekl overall. Heriilkan læqges en rolig
og værdig oplræden, så Ulla på enhver
måde lever op lllde normerog lorventnin.
ger vi som gildebrsdre kan slille til en re-
plæsenlant i landsgildeledelsen.

Ulla bor iRodekro og eransal som iærer
påRodekro skole. Med bopæl iområdesyd
var det nalurligl at iå en gildesnak m€d
hendeom Scl. Georc s Gilderne og jobbel i

landsgildeledelsen. Så vi drog lil Rsdekro
en a{ten imarts med nogle spø rgs m ål parat
afden slags, der nelop nu prægerdebalten
igildekredse:

Medlomstallet

Red.r Deler du mange gildebrodr€s be-
kymring med hensyn ul medlemslailels
slågnation eller måske dir€kte libage'
gang?

U/ai På en måde jalMen ies løl€rsamti-
dig, al alden m€gen snakom nedgang har
en sel!,torslæ*ende negallv vi ning på
medl€mslallel. Jeg lrorder skalske nog€t
rad kall ior medlemstallel vender ul lrem-
qans-

På landsqlldekonlorel arbejder vi{or sje'
blikkel på al oprerle el edb'program, som
kan belyse udviklingen i medlemsiorhoid
l.eks. på lilgang og aigang af yngle med_

Forholdene her i Sønderjyland er dog

ikke lypiske på landsplan. Jeg lrorgildene
i de gamle søndeiyske byer er §pec e e
hvad gennemsnilsalder angår p.g.a. hislo-

For ud€n oplever vi on slærkere koniakt
spejder6 og gildebrødre imellem mang€
steder i landel. Del er en god ling som
slkkert også på lang sigl vil smilte ai på
medlemstallel. I øvrigl lror ieg d er e r e n slor
gruppe voksne vi skal ha'lat i, nemlig
grupperådsmedlemmerne (slyrelsesmed-
lemmerne, rod.).0€ har mindsi ligesåslorl
behovlor støfie iarbejdel som spejderne.

Optagelseskriteriet
Fed-j Er del ikke el spinkelt grundlag vi

bygge r vo r lorsning på ?

U//ajJeglrorviskalha-fat ioptagelsesk-
rilerlel. Og jeg lror al tiden abejderlor den
holdning, al hvis man kan gå ind ior spej"
deridealorne er del mere væse.lllg som
grundlag Ioroplagelse end om man som I'
årig har værel ulveunge en kon lidl

Gildets organlsatlon

Ped-i Er vores organisalorlske opbygning
ikke lovlig slor I I 8000 medlemm€r. Jeg
høreroile den påstand, at alror slor en dol
af konllngenier går lil landsgildetl

U//aj Vi har all lor mange ledelsesposle r al
skulle besætte landel over. På den led er
vor organisalion etier m n mening lor slor.
Men jeg sæl1er min lid lil at struklurudval'
gei, som arbejd€r lor øieblikkel, også er
opmærksom påder. JegJorvsnleral d€ kån
forelægge er udkasttildebat på gildemes'
terclævnet li eiterårel.

Hvad konting€ntet angår, så forclår leg
godl al dol loles urimellgl, at så slol en de
al del skalsendes videre I I landsg ldel.

Men hvis vi ska ha' et samlende organ oq

el iælles anslgi udadrl, så koster del pen-
ge. Vi kan kke i landsgiLdet alene basere
arbejdei på Irivillig abeidskrall. Oer skal
lonnel bemanding på landsgl d €ko nloret.



, har skårei ned alle v€gnel Del mærkes
'.r gildebrødrene især på de reducarede
:ci ngslider på landsgildakonlor€t.

Bed.. De mange udvalg på landsplan må
,ære dyre idilt ?

U//ajUdvalgsarbejde er dyrl, men vilager
vd udslrækning hansynlil, al€n gruppes

iedlemmer kommerf ra samme geogralis-
(eområde,såvi begræirseromkoslninger-
ne ior at mødes mest muligt.

Der ersimp€hhen sparet overall!

Områdeforsøget

Fed.. Hvad mener du om provincialets
eksperimenl m€d områdeopdeling?

U/a:Del er godtallåprøvet mlndre enhe-
der al. Og res!lraiet kan meget passende

'oreligge samlidig med slruklurudvaigels
belænkning. løvr gt mener ieg det €r påk-
.ævet at vi ændrer den organisaloriske
opdeling, - også med henblik påkontaklen

Kanslorjobb€l

Fed.r l\,4å vihør€ lidl om jobbel ilandsgil-
ce edelsen.

Ulla: Det et en spændende opgave på
-range måder. Msst spændende lor mig
.ar måske værel del al lå kendskab lil
iiernalionalt abejde. A1 opleve, hvor ior-
ske gt man driver gildealbejdot verden
aver, €r megel iacinerende,

Min post som kansler kan på mange
.nådersammsnllgngs med den 1 lsvarend€
,ost i gilderne.

J€g har ansvaret lor landsgildekontorel
cg ersåledesJorbindelsesled mellem ledel
se og adminislration. Dedorsorlerer lands-
qlldels love og blade også under mig.
End elig sidderjeg som landsgildeledelsens
fepræsenlant i Good iurnmærkels besly-
relse, €n lill€ men m6get int€ressant opga-

D€r er mass€r a, arbeide lorbundel med
pbbet. Manq6 weekend€r året rundtgårlil

glld€t. Det har derfor værot nødvendigt at
1række sig ud af andref ritidsaktiviteter. Men
ikk€al arbejdel nødvendiggøftejs€r. En del
er hjemmearbejde, herunder mange tele-
fonsamtaler. Mang€ gildebødre ringer til
migom løstog Jasl. Del givermig godiøling
m€d hvad der ørersig rundtomkring, selv
om mange al henvendelserne går på em-
llersom jeg ikke kan blande mig i.

Blå bog

lodl i Randerc 1939
KFUK-spelder 1951 - 67
Optaget i 1. Aabenraa 1964
Gildekansler i 1. Aabenraa 1975 - 78
Vicelandsgildekansler 1985 - 87
Landsgildekansler 1987 -

Fa: nyl fø ondde syd

HVAD IEG MENER
ERMENINGEN
MED LIVET

En afde sloreting, derkan oplag6 mig, og
som ieg synes, det erværd allænk€ over,
€rm€ningon med ljvel. Herlæokerjeg ikk6
på andres liv, men på mit eget.

M€ning€n med livel er ikke al blive lærd ig
med d€t, €j hell€r at nå lilet resullal.

Jeg er'allså ikk6 ude på at iinde ud al
nogel, fordetved jeg pålorhånd, atjeg ikk€
kan. Men ligesom jeg for m it eget vedkom-
mendeved, hvad lykk€ er, og hvad det ikke
er, ved jeg også, hvad der er min msning
med livel, og hvadderikke kan væro menin-
sen meil det.

Meningen med livet er, iror j€9, b6staodig
al vær€ øvejmod.el ellerandet må1, som
aldrig nås.

Forden levende erde.aldrE nogel, der€r
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alslullel, og nårman er nåettilen milepæ|,

€r man straks På veiimod den næste.

Meningen med livet er måske atvære sn
glad gut. hvorgammelmån end blver, og

€noladqul sigermed Bjornson:"Om el håb

eller lo blev brudl, blinker et nyl i dil aje

slraks det IårgLans al dei høje".

Oer er ikke noget må1, viskalnåtil, men vi

skalsæiie os må1, d€r erlilstrækkeligl høje

til, al vi ikke kan nådem, ior gorviikke det,

kommer viikke ud ai sledet.

I mil liLLe p vale kongerige. som jeg hal
ansvårel lor, nsmlig mii egel1iv, er d€t en

hel del af glund loven, al jeg ikke skalsåm'
menliqne mig selv med andre.

Det ved ieg io godl, at jeg ikk€ står mig

vod. Belragler j€g mine egne 6vne', må jeg

Lndrømrne. alderi[keer rel megel, jeghan'

og den smule som ieg kan, kan andregøre

Dellølerjeg mig ikkeydmygel aJ, men det

er en erkendelse, der udelukker enhver

lorm,or slollhed ila min side

Jeg har fike noget al være sloh over, og

når andre har rost mig, og del er skot en

gang imello.n, ved leg godl, al del altid er

ubsretligel. Jeg kender mig selv nok til a1

vde, al aldrig har grund iil al løle mlg sloll,

og nårieg erglad ror mit liv, er del' lordiieg
oolanerdel som engod gave, der eIblovel
miq lild€1l heh ulonienl, og som jeg selv må

pr;ve at lrnde sn mening med og iå nogel

ud ai.

Oet menår ieg da også al have fundet l

andre mgnneskers overbærenhed med

miqog godhed imod mg, enoveIbær€nhed
oqqodhed, somFg på ingen måde hargiort

mig fortienl iil, m€n som jeg daglig modla-
ger h€ll uiorljent.

Meningen med livel er også at kunne

more siq, og ieg morer mg delligl over

masser al ting,læsning, radio, TV og ikke

megel af de sidste, men mere al del førcl€'

Kan man vær€ ibedre selskab end med

e. god bog ?
18

Jeg prøverelterlåtiig evne på at more mig

med del, som jeg synes sralkvalitel, ogdet
ersuveræn1 mig selv, derbeslemmer, hvad

der er kvaliiet ior mig.

Meoet kan man mlsle hvel igennem. Man

misl; sin adrælhed sin arbeldsevne, sin

energi, og det kan gå ud over både syn og

hsrelse. som a{tager med alderen. Man er

ikk6 den, man Iør var, men når man har

mistet meget, har man allid del vigtigsie
tilbage, og del vlglgsle er håbel og selve

[vel.Ior så længe der er liv €r der håb

Dedorkan deldaogså konkluderes, hvad

ieg har gjorl lor, at meningen med livet er

livel selv, og dermed er alLe spørgsmålorn
denne sag egenlllg besvarei.

Jeg menerogså at vide eller rhverl lald ål
rro atlvet harvr{åel somqave afVor Hgrre,

Ior i m)tefs rorm er den sandhed sagt, at

det er Gud, der har skabt mig (i§il blllede),

og hvis vihar blot en smuLe slyrke tilbage,

så har viden ogsålraGud. Hvorsk!le den

Hvad der er Guds mening med livet, ved
jeg ikke.

Hvorlor menneskel erskabtkan jeg heller

ikke have nogen menlng om.

DeterVor Herles egen hemmelighed, og

den skalVoi Herre have lovtilal holde {or

sig selv. Vrkan og bør ikko gå Vor Herre i

b€dene og skal rhke spLLle Vor Herre lor

Liveter el opsigeligt lån, men dels afslut-

ninq bør vi hun lænl'e på lor hv61s skyld.

Hvor dellql livel €r, og hvor nodlgl vi vil
miste del. Lad os dedor rkl'e hælle os lor
megetved livels alslutning, som ikke kom_

mer os selv ved iø I 1il alle rsidst.

Lad os helere slå lasl, al meningen med

livet er, al del skalvare hele livet ud.

Kan viforlange mere ?
P.O N

tra "STADEN"
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AKTUELLE ADRESSER:
LANDSGILDELEDELSEN:
Laidso demesler N els Sosenbom,
;a uiEdvoj 6, 6351 Janderlp 1525952A
Landsgl dekansler lllaJenæn, crønningen 32,

INTENNATIONAL SEKBETÆB:
Foben Madsen, skolsborgvej 37,
9270K1årup 9331757a

No:djyll.nd; Vlbekecarsr€m, Chr. Fhuusret 5,
!3oo sæby 93 46 1j 72

Midtjttta.d: Andr€as lJas e. GorldsA16ss,Landssildeskahes16r Palls W@næn,
Fu€ ebakken 249,5210 odense Nv 66160449
Vlcelandsg demesrer Knsen Hæ1o., Åvænoel9,

Vic6landsOlldeka^sie.Else6å B6d!omer24,

Sydjyrrand: L s Mør€r Jensen, l(ilke0ade24,

V ceandsg ld€skarmesrer Svend ErkJensen,
Kaprloi€vel 12, 93€0 Veslb,ero

Fyn:EbbaHarlmeyer,Fo.sbollevej1,Ga by,
5r71sønd6rso 64331063
Nord- oq Nordv.ålsjarland: Er k spafle Sor6nsen,
HansBongårdsrej23,3050Humtebæk 42 1920 15

Slorkøb.nhåln og Eornholm: Hanne Monberg,
Lbsensv€i 47, 2530 låstopPROVINCIALMESTBE:

Nordjylland:ErnstSoronsen,Bø.kevejr0,

M dllvllånd: Hans Xu.l Basrussen. K'rdebakken27.

Sydsjalrand og Lottand -Frbt.r: Åsecunnar,
Srrudsbercsvej24,!200Slaootse 5,3 52 46 47

SpEJOER.6,LDE-MEDIE.UOVÅfcET, lo,mand:
Veher Larsen, Ved Lindellnd 237,

75 52 A1 40

Sydslålland & Lolland -F.kr.i N ers Jørg6n
Hansen, Sakshøl æ, a300 Nykøbin! F. 54 a54232

STRUKTUBUDVALGETS FOBMANO:
K rsten secror, Åvænget9.
9900 Freder kshavn 9a 4277 0a

KURSUSUDVALGETS FORMAND:
inee Søholm, sneppevel 2a,

Sydiyllånd: Gunnar Hauerbers Vesre,vang 32,
Osrer Hojsr, 6240 Logumk osr..
Fyn: Krs Rasrhoi E lm egArdsvæng er 9,

Nord- og Nordv.srsjarrand: Hemik Bang.
Dunbnken 2, Srcqerclev, aoOO A6kids 46 3a 36 40

Slorl.h.nhavn & Bornholm: OleOlesen.

ForNel r5r, 2610 Fodovre

RODBJEBGGÅFD:
KajThysesen, Barumwj3

SCT. GEORG. BEDAKTøN:

Elsredhoj 1, 4520 Ly§vup

PROVINCIAUOUANALISTEB

Tov6 Jaøb*., Fug evaool l3

Tove 6orup,Inobjergvejs, v rklund

lls MølerJensen, K ikeoade 24,

U la F.Lund, Srore Xl.us 16,

Nod. oqNddv.srsjærr.nd:
Finn [,lo,ien5en Herndalsvåt I,,

Slork.bann.vn og Bomholn:
GudrunGade, Sløjen 3, -

93 39 19 15

PUM:

Nordiylrånd:Joh nes N ralsen, Sleida svej20,

Midrjvrr.nd: LenS 
'ns,Stusr€n 

3. Håd Ege,

Sydiyll.nd: Peler C Chrislen* n , Svlnoet 10,

Fynr Svend Christolle6€n, sauosled und 40,
62 6t g1 6l

Nod- og Nordv.srsjerrand: Ane Dahr, La!æk56,
43ooHorbæk §t4312 50

Slo.k.b.nh.vn og gornhoh: Hanne Boioslr.m,
Buskæ. 1s, §r rv,, 2610 R.dove

Sydsjelr.nd oo l"oll.nd-Fåbt.r:
Harlda §trae. Sandbakken 1s,
4700 Nast!.d 53 go 01 69

syd.lælland o9 Loll.nd -Fd.r.r: Gert Aænussn,
wessel@l 23, 47oo Nasn/€d 53726221
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SMILET
Huskaltid at:etsmilkost€rinlet, men giver

megel. Del gørden rig, som modlågerdet,
uden al gøre denfallig, som giverdet- Del
kræver blor 01øjeblik. men mindet om del
kan ofte lev€ tor bestandigt.

lng€n er så rig eller mægiig, at han kan
undvære del, og ingen er så ialtig, at han
ikkebliver g ved d€t. Alligev€l kan det ikke
købes, tippes, lånes oll€r stjæles. for del
har kun værdi, nåi d€t gives. Nogle er lor
lræll€ tilat giv€ dig €t smil- givdem etl

For der er ingen, der trænger mere tilet
smil,endden,somikkelængereh elsmil
al give andre,

na "Knuden.
Sct- ceorys cildet i ølstykke

NYE BLADE TIL
Id6bogen

l\,,lidt€rsideme i lmpuls €r "lige til al riv6
ud " - og indsætle i ld6bog for Gild eledelser.

Tanken or, al der lremover vil være nye
bladelilbogen, som midleBider i lmpuls.

Det €r nalurligvis vigtigt, at denne idåbog
bliver holdt lobende ajour, så husk at i^d-
sælle bladens omgående.

bb

'sh\ ,/-^\ ,/=voe-

HUSK AT VIDEREGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGER

IMPULS IMPULS udgives al Scl Georys cilderne i Dan-
na*, Mikkal Btyggerc Gade I , I 460 København
K-, f- 33 32 27 33 og sentles santlige gildele-

Tegninget i IMPULS nå lrit bruges i lorbindelse
n ed 9 ildeatbejdel heru nde t blad e, b bes edlet m. v-

lfulPULS udkomnq 4gange å igt.
Redaktøt: Bjamø BøggeL Egelevgadø 26, 4810
Nøffe Alslev - f- 53 83 45 23 - Telefax 53 83 55 22.
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