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STRUKTURARBEIDT
GILDEMESTERSTÆVNE
GILDEMESTEBSTÆVNE!
Tiden nærmer sig, hvor alle landets gildemestre atlerskalmødes i
etlestliglog inspirerende samvær. Som gildemeslre ervialle pålagt
el særligt ansvar lo r gildets lrivsel. Nogle vilhave erlaring at øse af,
andre har ideer - og alle har vi vel ubesvarede spørgsmå|, som vikan
lå afktaret på gildemesterstævnel.
Nårdu har læsl delte nr. al lmpuls, vildu kende mange af de ideer
og spørgsmå1, som struklurudvalgel hararbejdetsig fremlil,'og som
viskal behandle i Esbjerg. lJanset om man er enig eller uenig med
strukturudvalget, må man erkende, at udvalgel har udlød et solidt og
stort arbeide præget af kreallvitel o0 positiv tænkning. Og netop
positiv tænkning og handling er spejderens adelsmærke!
Strukturudvalget harbyggel moloren, derskal drive gildebevægelsen på rejsen ind ilremliden. På gilde mesterslævnet skalvisammen
udslikke kursen forvor rejse, og endelig skalvilrykke på starlknappen ilorbjndelse med landsgildetingel 1991 iSlagelse.
Jeg glædermig lilal møde dig i Esbjerg tilet parlrlske, inspirerende
ogleslligedage sammen med landetsøvrige gildemeslre og venner
lra spejderkorpsene og de nordiske gilder.
Det et sjovt at være gildebru - men det et sjovere at værc
gildemestet!
På gensyn i Esbjerg
Niels
LG[,4

Dercfl€r al udarbejde lovforslag

HVORFOE
STRUKTURÆNDRING ?

Hvodor udlrykke

Under emnel "Gildebevægelsen mod år
2ooo" blev gildem€sterstævnet i 1986 ai'
viklel. Formålet var ai igangsælt€ eh drøi_
telse al gildebevægelsens udvikling.

del... "at HELDIGVIS.

te et nyt stnikturLrdvalg . ..'?
Det erderllere indlysende grunde til

I

D€n førsle (men ikke den væsenlligste)

var, al solvtølgelig skulle arbejdet gøres
færdigt, man kunneikke have lrustlationon
hængende.
De andre årsager €rbetydeligt vigligere:
Mange gildeblødre har givet udlryklor, al
samsplll6t mellem gild ebevægelsen og del
øvrige samlund bør lormidles bedre. At vi

I ra g ilderne blev behand l€t
rupper nedsat al landsgilderådet i 1 987.

Besvarelserne
2 g

LGT

... holdilandsgild€ledelsenlast,og nedsat.

Spørgsmålene fra gildemesterslævnet,
med supplerende spørgsmål lra landsgll'
deledelsen, blev udse ndt til samllige gilder
til drøllelse i vinlelen 1 986/87.
i

til

1991.

Grupperne gennemgik samllige besvarel_
ser, råndl essensen idem, og drog nogle
konklusloner. Derelter nedsatles ee n g ruppe, som bearbejdede de 1o oPlæq. Det

skal gøre en øget indsals ,or al lormidle

oplæg denne gruppe iorelagde, skulle så
behandles på gildemesierstævn€i i 1988.

lilpasse vore optagelseskrav lil det omgivende samiund. A legildebrødre hartilslut-

Samlldig med udvalgetsarbejde,varderei

tel sig g ildelov og g ildelølte og harbesleml
sig lor at basere deres liv på vore idealer.

vore idealor ud iil samlundel. At vi skal

llvlig debai blandl gidebødre, en debat
som udspandl slg iScl. Georg og hlemrne

..

hvorlo

rda

don ne iorsko L i opiagelsesbe'
Skal et voksenl modent msn_

isilderne på gildemøder. EIler gildemes'

ri.gels€rne

lersiævnet

neske, som beke nder sig iil vore idealer ik-

i 1988, hvor emnet nok blev
mere mishandlet end behand etbredteder
sig €n ioLelse al aimagt og håbLøshed idobaltån. "Kunne del ov€rhovedet nylte
nogei ?" ,Kom vioverhovedet nogen vegne ?" " . . og gik del i det hele lagel lkke
megetgodt ?" H vi overhovedet brug foI
en struktudebal ? Fruslrailonen var

m æ

rk'

Heldigvis holdi landsglldeledelsen Iasl iat
der skulle nedsæl1es ot sirukturudvalg, og

delblevellerhensl Linglralandsgildelinget
i 1989 nodsal på landsgilderådeis møde

i

oklob€r 1989 med Iølgend€ kommissori_

"lJdvalget har til opgave at bearbejde
ildernes organlsat o n, indhold og arbeids_
Iorm på grundlag af vore nu9ældende love,
g

undersøgelsen om "Gilderne mod år
2oOO". samt slruktu rdvalgels konklusion,
således at del kan iremlæggss og videro_
bearbejdes på gilderneslerslævnet 1990.

?

ke have mulighedioratbllve gildebroruden
at blive specieli "paragralbehandlet ????"

Det er een al de ling slruklurudvalget
lremlægger

tl

debal på giLdemeslerslæv-

Andre ornråder, hvor mang€ nævner, al
gl d€rne skal vudere sig selviforholdtildet

omgivende samfund, er ilorbindelse med
vores organisalion, arbeidslormer og udviklingslrin.
Ervores organisationsform sådan, al den

siger vordende gildebrødre nogel. Kan
spejderne genkende nogel al deres egel i
gildernes organisalion. Speldorne er iluld

gang med organisationsplanlægning og
lorandring. Skal vi følge dem åt stykke ai
velen både, Iordi vores oqanisation er
genkende
"lung", og Jor at de sladig kan
selv"
i gildebevægelsens or_
ai
siS
"noSet
qanisation ? Er vore aklivileterog arbejds'
Iormer i harmoni mod liden ? Er vi udad_

vi "synliggøre" g lde'
bevægelsen bedre, med del,ormå|, atgive
bedre grobund lor d€i humanllære- og
samfundslosende arbejde, vi ø nsker al gø'
re ? Kan vigennem "synliggørelsen« gøre
det alvakli!,lal blive gildebrar Iorde pelsoner som vigerne sersom glldebrødre ?
vendle nok ? Kan

Er vore udviklingstrin rlgtige i der€s opbygniig. Mange menerja, men der €rogså
mange der mener at beqrabet Svend bør
bortlalde, al man efteroplagelsen ergilde'
brcr,og determan ihele sln gildelld, også
elleral man har allagtvæbner-og ridder ø1te. l\,{ang€ men6r at der skaL være slsrre

åbenhed mellem alle lrlnene. Også om
disse emner kommerstruklurudvalgel med
et debaloplæg på g demesierslævnel.
41 deball€n om ,Glldelne lrem mod åI
2000" blev sladel, bundede i stagnalion,
og visse sleder ilgelrom dalen I medlems1al. Del kan have mange årsaget, mon
nog Ie væsentllg e al de m skal måske sø ges
i de ovennævnte punkler. lgennern deballen al dem, sammenholdl med en overue_
ieise af vore elikbegreber, vilvimåske nåt I
nog e ændr nger som v I væro lii gavn lor
gl debevægeise n, og vi vil, og dol er ikke det
mindst vigt;qe, nå tl en aiklaring al vore

egne holdnlnger

lil

gidebevægelsen år

1990.

Det glæder slrukurudvalgel sig tllaliøre
ud i livet på glldemesierclævnel i seplember 1990.
Som eel al slruklurudva gets medlemmer

"Foros medl€mmer I udvalgel gælderdel
nalurligvis, al vi arbejder på af dr€s vegne.
Del vilsige, vi skalprove at sammenfalte
(oplim€re) synsp!nkter hos:
glLdebrødre der ilnder og ønsker tryghe-

idel beslående vlderelød, med de
synspunktor del er hos gildebrødrs d€r
lorventer 6n iilpasning tllden udvikllng der
sker idet omkringliggende samiund, saml
den

4

voregen (udvalgels) opialtelse a,, hvad del
er der Iindes atlraktivt hos de personer vi
gerne ser sorn gildebrødre om 10 - 20 ån..

Vi håb€r derlor al visioner og ikke vane1ænkning måprægedeballen på g ldenres-

lerslævnåt. For al kunne d:skulere åbeil
forlordomme
rnå man gøredollirihed
..iri ilofto d lll kondle normer . . lrit I at
kunne ændre lanke. Kan viikk€ gøre os lrl
i lånken . . kan vi seh,iolgelig slel ikke l

-.l

hand ingen.

NOGET OM GILDEETIK
Vilalerolieom gildebevægelsenseuk, men
iå gor sig nok klad hvad deriorslås derued.
Vilår inqendlrekle hiælptil€n sådan lorslå'
else ivore håndbøger, rilualboger m.v.
Gildeloven, glldeloitel, væbner oiletog Ildderløllet aispejleren væsont ig delaigilde'
bevæge sens e1lk. I voro rilualer lor gide_
haller og rldd€rhaller Jlndes yderLigere bidrag lil al glve en forslåelse ior, hvad vi
Jorstår ved giLdebevægelsens elik. Endvldere r.rdlrykkes noget af et kken også ved
de opgaver, vlløser, saml d€n måde

hvor

på opgaverne øses. Endellgi aispejles
elikken iden måde vi orcaniserer os på,
allså den måde visamarbejder på.

Slruklurudvalgel har analyserel gi debe_
vægelsens etik og nået lil det ioreløbige
resullalal nuværendegilde ov, lolter, Iilua_
ler m.v. nogenlunde dækker del nuværen'
de idegrundlag Ior Sct. Geoigs Gilderne l
Danma . Nalurllgvis flndes der en del lnkonsekvente og u ogiske Lrdsagn,lige som
ordbrug€l kan gores mere lidssvarende.

Som grundag lor en evenluel ny slluklur
har slruklurudvalget arbeidet en del med
glldebevægelsens idegrundLag. Et lorelø.
blgl iorslag dedlllyder således:
Georgs Gild€rne i Danmark er en

'Scl.

organisation, hvis medlemm€rlilslræb€ral

leve eller spojd€ridealerne saml formidle

disss ud isamlundet. l\,ledlemmerne vil

arbejde med sig selv lor al nå b€st€mr€
eiiske målsaml ifællesskab løss humani-

iæ16 samiundsopqaver, hvor de ,inder
Dei ses heral, al en væsenllig delal delte
idegrund ag er al en gildebror vil nå nogls
beslemle etiske må1. Det er der,or nal!rligt
at præciser€ disse må1,
Elter en sløfie analyse sr slruklurudvalget
nået lrem til at nsdennævnle etisko mål
bedst beskriver dette idegrundlag:
1.

Jeg vil gøre nrinpllgtf remloratkræve min

vil ikks anvende form6l magt
- jeg vil ved min adiærd vis€, hvad jeg

- jeg vll - a,hængig alsiluation6n 'dæinpe
min€ €gne holdningerog oplevelser
- jsg vil behelske mig og have en hoi

-jeg vilværs venlig og Jo6låendo.
5. Jeg vil være nrllig i min lamilie og i mit
- jeg vilhav€ en klar holdning til, hvorior
jeg er til
- jeg vllhave en klar holdning lilreligiøse
og polltiske lorhold.

6. Jeg vll ' på en nailrrlig måde ' hiæ pe
andre til el positi\,1 livssyn.
- jeg vllse konstr{rklivl og lyst på lremti-

- ieg

rnener andre bør gøre.
2. Jeg vilvære ansvarsbevidst, troværdig
og lillidsiuld.
- jeg

vilpålage mig el ansvar
-j€g vilikke lov€ mere endjeg kan holde
vil holde hvad jeg lover
vil ikke yve.
3. Jeg vil erkende mine stærke og m ne
- jeg
- jeg

'jeg vi aklivl lundere over mine slærke
og svage sider
ieg vil-afhængig ai siluallonen - bruge
mine stærke sider og dæmpe mine svage
-

-jeg vilsæ1le mig nrine personlige må1
-jes vilhave en klar ho dning I , hvadjes
syn€s er rigtigtog hvad,jeg syneserlorkert/
la sk/svig/logn

" jeg vil med iasl vilje/modlrimodlghed
kæmpe for, hvad j€g synes er rigligt og
mod, hvad jeg synes er lorkerl
- jeg v I alprove mine holdninger v€d al
drolle dlss6 med andre glldebrodreog m6d
4. Jeg vilhave respekl lor andres holdn nger og øvrlge værdier.
-jeg vllakiivl inleressere mlg tor andre
- jeg

vil lære andre mennesker at kende
'ieg vil lytle og sporge aktivt

- jeg
- jeg

vilinspirere andre
vilvær€ reliærdig og barmhjertlig.
7. Jeg vilværne naluren og voro nålionale
værdier, og jeg vil virkslor internaiionalior-

- jeg vil forholde mig lil miljomæsslge
-jeg villsbende holde mig orienleretom
den inlernalionale udvikling.
Dei er ikke slruklurudvalgets mening, al
d sse€liske målskalindgå ivores vedlægre r

e

Le

r

ersratto dele al vores ritualer. iIåt6-

nsskalbeiragtes som nogel hell personligi,
som den enkelle gildebror istørre eller
mlndre udstrækning kan lorsøge at nå.
Det er jo kke nok al sæ1lo sig slne perconige må|. IVan bør også overveje, hvordan
disse mål kan nås. Som g debror vil det
være naturlgt
- ai delage aklivl igild€ha ler, gibemøder og g dekurser,
- at tænke aktivt over I ngene og derved
nåfr6m lll sn pe6onlig erkendelse saml
- at drofte sine holdninger med bl.a.

Deopsi lede etiske målkunnel.eks. være
et udmærket grundlag for en selv,analyse
og en efterlølgende snak med en and€n
Sildebror eller god ven.

Endvidere kan disse eliske mål danne
rarnmen lor en pe6onlig udvlkling lor en
g ldebror- F.eks. kunne målene opnåstrinvis på samme måde, som viailæggervore
løller. man kunne bl.a. ved aliæggeisen al
gildeløilel (ved opiagelsen) love aklivl at
lorcog€ al opnå kendskablilde €tiske rnål
iordorued bl-a. atlage slillingiil, om del er
nogetlorden nyoptagnegildebror- Ved den
senere ailæggelse å, væbnerløJiei kunne
man bl.a.love atlilstræbe eflerbedste evne
at love oplllde eliske må1. Ende igl kunne
man ved den senere allæggelse ai ridderloilel bl.a. lovo al leve efier de eliske rnå i
sit dagligevirke. Det skallge bemærkes a1
ailæggeisen ai disse lre oiler naiur gvis
bsr omfalle andel end gildebevægelsens
elik.

ORGANISATION

Elik 6r nogel yderst personligl, sorn kan
atdrøJ1e med andre. Lad derfor
være med al belragte de ellske mål som
nog €t vi gildebrodre skalbedømmes elter.
Lad de eliske må være el grundlag lor din
hell personlige siilllngtagen - m€n nu hardu
lhvert,a d fåel nog e impulsertildlne videle

orn delle 6mne lægge op lil d6bal om samspiliet mellern gid€rne og dei øvrige sam_
Jund, losnlng al humanilære opgaver gi!

væresvæ

Vedrørende vor organisallonsopbygning

har der lilsynelad€nde gennem llere år
værel en overvejende tendansli at "man"
ønskede en forenkling iiorhold I lden iirel6dede organisalion - Landsgilde /Provinci

aler / Dislrikls-, sladsgilder / Enkellgiidel

'

som vihar haltsiden 1967. Vlvilllemlægge

iorklarevortiorslagli , hvordan detle kan
iorenkles ul 3 led - Ei landsgilde b€slåend€
af divisionsgiuem€slrene, som vælg€r €t
og

Jorelnlngsudvalg LGLpålre personer/ca.
20 divisionerpå 12'20 gilder/Enkeltgilder.

iDEGRUNDLAG OG FOBMÅL
Som del kan læses I artiklen "Noqet om
gildeelik", har strukiurudvalgot beskæJli'
geislg €n dolmed Gildebevægelsens idegrundlag og iornrå. Vivll på slævnot isæI

deregi, samtlormidling ai voll budskab in'
lernt og lil samiundet og polenilelle gide-

MEDLEMSKAB

Derh

ilidenslobværelmegendebalom

voI optagels€skrilerium saml den 2-delte

GILDEMESTEHSTÆVNET
Som lid ligere omlalt I lrn puls vll

l€rcl3evnet den 1.

p mærl

g ilde

mes-

- 2. seplember

1990

handle om d€n igangværende

slruklurdebat. Der vil nal! rllqvis bllve givel
en g e nere I orienlering om status lor slruk_
iurudvalgels arb€jde, og der vilblive lejlig'
hed til at debaltere delle, sliile spørgsmåliil
udvalgel og LGL saml komme med impul_
ser, kommentarer, krilikog ideer.
0e iinq omkring slrukturdebalten, som vi
specigll har Iund€t behovJor al lage op til
debal, har videil itølg€nde 7 emner:

5

oplagelsesparagrai. (§ 4a & 4b)
Vi lager prcblemel op og kommer med
lorslag iile\,1. ændring ai detle med siørre
vægl lagt påvijen ll at gå ind lorgildeld€alerie og ailægge g deloflet lre m lor detle
al have værel spejde.. Saml ll, hvem der
reelt børlage s1l ling 1l en persons optage _
seog/eller eksklusion.

UDVIKLINGSTIDER
Vikend€ra e beg reberne svend/væbne,
dder og de hermed Iorbunden€ loiler, ior'
pliglelser, ansvaro.s.v. Er delle h€ll tidss_
varende ? Kan og børdisse udviklingslid€r
ændres / Iorbedres / slrammes / eller €vi.
alskafies. Hvilken belydning har diss€ be_
r

greb€r og hvodor ailægger vi vore løller.

oetskalviprøveatlåen alklaring på. F.ek§.

,oreslårvi, al man ophæver gradsinddelingen, sålodes at man hele sin gildelid €r
gildebror (lkke Svend / Væbner / Ridder)
uanset allagtvæbner-og/eller ridderløf ler.

GILDEHALLER
Siruknrrudvalget hår tund€t behovJor en
debat og vurdering af ledelsen af og ansvarslodelingen i forbindelse mea afholdelse al gldehaller. Ligeledesmed h€nsyn

lil, hvem der kan dehage i disse g ild€haller
aihængig ai hallen

s

arl (opt./væ bner/ridder

OPGAVEFORDELING OG
AKTIVITETER
Vihåbermegel, ai en evt. ændrolslruktur
i gildebevægelsen bl.a. vil betyde slørre,
bedr€ og msre inlens aktivliel, hvad angår
såvel slølte lor spejderarbejde, humanilære samlundsopgaver som personlig udvik'
ling. Vi har nog e ideer om hvordan delie
måske kan b ive en realhel, ved opreltelse
ai tværcående lnieresselaug og prolekt
g rupper på d ivlsio nsplan. Vi spø rg e r dellagerne lilråds og om evl. andre gode ideer,
som kan passe nd i slruklur€n / gildelivel.

UDDANNELSE / INSPIRATION
Der er en mangeårig lradilion lor al man
gennem gildebevægelsen får mu ghed lor
hjæ ptilpersonlig udvikling gennem direkte
uddanne sesarrangemenler. Disse arrangemenler har hall iorskelllg karakier iårenes ldb Vitoresii er os kurser med såvel
lede seslræ ning som person gudvikllngog

gilde deer alholdttvæ€ående pådivisions'
niveau, koordineret på landsplan. Hvordan
ser gidebrødrenes behov/onsker ud vedrørende delte nu og ilremliden ?

Som mån kan se, kommer vi langl omkring med disse emner.
lstrukiurudva gel håbervipå, aivialle må
lå gensidig inspiralion og karhed omkring
behov og ønsker ior en struklur, som kan
bærelremad og opadlorgildebevægelsen,

gildebrødrene, iremtidige gildebødre og
sam,undel omking os.
Vi g læder os lil gildemeste rstævnel og ser
frem tilen god debaiog etgodl kammeratligl samvær.

Deafjer, som Iæserdeile og somd€ltager
istævnel, glæder vi os lil at være sammen
Sålremtjeres gilde sender en repræsenlant, som ikke er igildeledelse - og derfor
ikke modlager delle blad - så håber vi, I
lader vedkommende låne og læs6 bladet
Slrukturudvalgel

BRODERSKAB

Parallellen fra ramilien lil medlemskabel
al Sct. Georgs Gilderne er lor mig el

Som gildebror erdu'medlem a, el broder
skab, hvad rorslår du ved det, og hvordan
menerdu, viipraksis kan efteievedeile ?

spørgsmålom, alvære med ietlællosskab,
hvor der er den spændvidde, d e I sikre I gen_
sidig respekt, gensldig accept og tolerance,
sådan at jeg rsspekterer, acceplorer og
lolgrerer andres moninger og anskuelser,
men også al mine meningerog anskuelser
respeklercs, accepteres og lol€reres-

Som svarvil jeglage udgang i miloptagelssssvarog drage parallell€rlilramilisnogtil
medl6mskabet al Scl. Georgs Gibet.
I mit oplagelsessvar sagde ieg bl.a., atdet
havde haf I stor betydning og værellil glæd€
og udviklinglor mlg at dellage ispeidedæll€sskabet sammen med andre. På den lid

så jeg ikke det al være spejder som el
medlemskabalelbrod€rskab, men som en
mulighed lor al være sammen med andre
om nogle posiiive akuvilel€r.
El medlemskabaleibroderckaberlormig

posilivl.
l,arnillen orviogså indlvidualisier på godl
og ondt med alden plads, der ernodvendlg
lor, al visom mennesker (Iorældreog born,
generalionerne irne lem) kan udvikle os, og
l€ve som se vstændlge peGoner med lil
lllknylning og en iæ es iorpligtelse 1ll al
hjælp6og stote hlnanden, nårdererb€hov

ldetlamiliærebroderskab harvidenlor
del. ai vi kender hinandens iølelses_ og
r€akiionsmønsler, hvodor vi der har en

For mig er det også vigtigt, at være med
hvor lradiliongm€ bevares og vider€føres,
og værc med ietfællesskabdet er så vidt-

iavnende, al derer pladslilalle, dajeg me_
ner, al hvis viismå grupperog ilamilierne,
ikke har den nødv€ndlge plads, så €r der
heller ikke plads i d€ slore sam menhæ ng e.
Hvis der ikks 6rplads, mener ieg, al viså
er medtilai nedbryde den r€spekl, derskaL

være lor rnenneskels krav og rel tilal lev€
el sikked v. del er ikk€ dei samme som ol

llv uden problemer, men ei Liv uden angsl
ior suLi, krig ellerlerror.
Anden delal spsrcsmålei lyder:
Hvordan jeg mener, al vi i praksis kan
Om ordet "broderskab" og om begrebel
broderskab" hersker derlre
"modlem al el
my1er, sandsynligvis opslåel p.g.a. andres
uvidenh€d og en samm€nljgnifg med kri_

mulighed lor at hlæ pe på en inåske mere

minelle og lukkede brcderskab€r, de lrs
myler er: det er hemmeilgl, del eriodækl,

Fra ,amiliebroderskabel, - som j€g har
lolsøgt al beskrive i usyn ige anfø rselst€g n,
- vil jeg bevæge mig over lil del i den her

det 9l lukket.

lorbind else

m

ere konkrele -

m ed lem

skabet

al Scl. Georgs Gilderne.
Her vil jeg lgen lave el play back lil mil
oplagelsessvar, hvorjeg sagde, alen delå,
min€ Iorventningerlil ai blivs gildebror var,
at rnøde og vær€ sammen med andr€
spændends mennesker, der havde lagel
slilling tilsamiundel, og atieg såfrem lilal
udvikle mig itakt med al kamineralskabel
slykedes, at jeg torvenled€ at skulle give
en hjælpende hånd, hvordetvar påkrævst.
a

Scl. Georgs Gildebevægo sen, og især
med emskabel al Scl. G€orcs Gijd€l, har
Ioi mig lilbagevisl samtlige lre my'ler'
Dedor m e ner jeg, al m€dlemskabel ai Scl.
Georgs GiLdet b€dst og mesl prakliskeiler'

leves ved at lastholde gildels lradilioner,
men ogsåved at vær€ med lilat gøre vod
hjælp€arbejde mers synllgl. For nogl€ vil
lradilionerne vkke lremmed€, men ior os,
som trad illoner der hø rer

m ed

til al være op_

tagel i§ct. Georgs Gildern€, men samlidig
rnå vi acceplere, al tiden ændrer iraditio_

liami ie rne tastholde r sikked mange af os
nogle arvede iradlioner, ligesom vi s6v
lavervore egne lradilioner. nadhioner, der
viser medlemskab al den enkelle familie,
og som giver nelop denlamlie sine karak'
i€rlrækog ind vidualilel.
For m g erdel ogsåvigtigt, ai medlemskaoel videreføres påbaggrund af gildelovens
lydeliggørelse ai, aivi som medlemmerqsr

vor pllgl, frem for ai kræve vor rel.
Også, at vi som medlernmer og individer

gorvorl bedste lof al nå1 en behersk€lse
afvortsind. Hvllketlormig ikke er el sporgsmålom aliærnme e ler undertrykke gemyl
rerne, se vom deltiltidervarlrislende, men
om at søge s ne egne græfserog mu igheder, og udnytte demrilgavn fo.andre og en
A1 der i med emskabel er den lornødne
frlhed og bredde lll den enkelles rellqiøse
og poliriske oplatelse, harformig halt slor

belydnlng.
Gildeløi1els indhold, onr al jeg oprigligt
lover al slræbe eiler, gor, at der i gibebevægelse n er plads lil iorsk€ llig e oplallelser,
som den enkelto glldebrcrselv kan videre-

bearbejde og ldvikle uden al lræde på
Aisluilende rnenerjeg, al vipraksis bedsi
kan ellerleve rnedlemskabel alScl. Georgs
G ldel med
i g ldeloven og

'.rdgangspunkt
g deløliet, derersåutroligvldllavnende

i

Tiden er el underligt begreb.
Tiden kan gå, den kan ile a,sted, sommetldersneglerd€n sig alsled, og den gørdat,
hell afsig selv, ud€n at vikan gøre hverken
,ra ellerlil.

Vilaler om al brugs 1lden, misbruge den
ellerspilde den, ja, nogenlalerendogom at
slåtiden jhjel, he I ustraltel, rnærkeligl nok,
da man ikke må slå ihjel.
D€l hænd er vi ,arøver tiden fra nogen al
vore m€dm€nn€sker, Måske tæ nker vi ikke
overdet, når vi en dag lrængertil al tale med

en af vore venner, m6n måske viile ved-

kornmende hell€re hav€ brugt liden ril
nogetandel, Delkanvelosse hænde, atdet
en dag er dig, der giver ellerlagerdig lid ill
ai lyrte rilel16rtale med sen d€rirængerUl
del.
Man laler så megel om det, der er oppe i
liden, os del er jo nærværende iøj€blikket,
men kortlid elter er også del før iliden. Og
når vltænker på lør itiden, så tænker de
lleste a, os vlsl lllbage på vor barndom og
ungdomstid, måske pådenlid davore børn
voksedeop. Jo, nosla gi harmangeaios€n
vis hang lil.

Brugle vinu oss6llden rigligtden gang ?
Under alle omslændigheder er detror seft
at gøre nogel ved del nu, Ior der ei llden

sit

indhold, med plads lil, at vi ikke alkræves
loltet, vi ikke kan eilerleve. D€t krav, der
slllles er, ai €f hver gildebror gør sit bedsle
og svæber oprlgtlgl eller det.
Dedorerjeg uden lorbehold imit lslte om,

atleg a, almin evnev ellerleve gild6løi1et
og giideloven.
Scl. Geoes Gildene i

OMTIDEN

InSPOREN
Fredeiksund

Nu måvisehem iliden. Hvormegelalden

der er os beskårel, ved viikk€. Mendenr:d
der ergået godl, vend€r ikke dårlig lilbage.

Såsku

e viikke alle prøve at bruge liden

posili\,1.

T.B.
fra "VADESTEDET"
Sct. Georss Gilderne i Veilø

»DEN/ DER VIL

HA"

ALTHVAD HUN SE&

HUN MA

GRÆDE,
NAR ANDRE LER !«
kloge bedslemor, når jeg eller
en ai mine 4 søskende - €iter at have låel
aislag hosvoreslorældre- kom li henderor
at bedo om penge tilel eller andet, som vi
påstod, at
"alle andre havde l.
- sagd e m in

Når man erbarn, erdel sværl at lade sig
spis€ af med den besked. Senere h e n i liv€t
har j€g oite tænkl på min bed stemors læresæhing., dag erderoveruældende mange

MASKER
Jegved ikke, om logså harbemæ*el, al
netopeen a,deting,som visom voksne er
enorml god6lil, €r, al gemme os bag voro
Vivælger ivor samling €fter den mask€,
der er passendo tild€ enkelle lejligheder.
Nårvier påarbejde, harvieen maske på,
når vi er sammen med naboer, har vi en
anden, nårvi€rtilmøde i gru ndejeriorenin gen, har vi en lredie. Og måske har vi en
ljerdepå, n&vier hjemme. Forvi er måske
såvanllilat gå med masker, at vislet ikke
ved, hvordan viskalopløre os, hvis vi ikke

muligheder lor at købe ling og såger, og
man kan rejs€ næsl€n lige hvorhen manvil.

"Kun iantasien sætlersrænsor«, som man
sigor nu om slunder.
Der er jo bare del. al pengene kun kan
bruges 6n gang, og alman kunkanvære6t
sled ad gangen.

Vikendersikked a esam men et ulykkellql
monneske, som aldrig erlillreds. Olte€rdel
misundelse, der gnaver dei bedste ud al
mennesker og eilerlader del ensoml og
uden glæder.

Ogdetvardel, jegville sig6:Glæddig over
del, du har, og nyd al være nelopder, hvor
dLr er. Din os min øfskeseddel er lans
(lorh åbe ntlls, lo r harman nsen onsker, så
lever man ikke), men lad os ikke ærgre os
over, at vores snsker ikke bliveroplyldt.
Nyd solen, sommeren i Danmark, samværel med dem, du holdera,, aledeglæder, som ligger lig€ for, og som k!n koster
god vilje og - nej, lkke engang reslgnation.
taget fra VOLDSTAFE TTE N
Vestervold Gildet

Ved atanvend€vore

m

asker,

d

istancerer

osiravore omgiv€lsor. Vi læggeralstand
lilvore kolleger, vore naboer, vorev€nner,
vi

vorfamilie og mange andre.
Vilukkeros inde ien skal, hvorpåderslår:
ADGANG FOBBUDT. Eller der kunne
måske sIå: HOLD JER PÅAFSTANO,
Hvor,or gor videt ?

ost villo jeg også gerne have et enlydigt
svar på- men del lindes nok ikke. Forvore
grunde lilat gøre det er vidl lorskellige.
lvlen ikke nok med dei, i sarnme øjeblik
som vi selv lager maske på, giver vioqså
vore omgivelser maske på, eller lildeler
dem roller idel spil, der{oregår omkring os.
I\,4arlhaChristensen har sagtiolgendeom

Vi går og lildeler hinanden roller, og del
lror jeg, at vi go

r,

lord del

er

vældlg neml og

bekveml ål have mennesker p acerel i en
ro le,såbehøver man ikkeaiændre mening
om hinanden, så erman een gang lor alle
låsliast, men dgr igger en kolossallvang
del. Der kan jo være sider ai sig selv, man

gernevl ehavelovr al sp lle !d, ihverttald
en gang imellem ellsr for en lid, som der
bliver spænel,or på en måd€, og så bliver
man, hvor man er. Vi er vældig lolerante
10

overforde mennesker, vi sympaliserer med
cg deier synspunkier med, det kalder vi
loierance, eilers igger del nok lidt tungi.
Det er nok rigrigl, at dei er nem1, men jeg
iror ikke, ai d€i sr h ele iorklaringen. Jeg tror,
aten delallorklar ngen hedder us kkerhed.

Vi er megei bange lor al vise, al vi har
hu er ivorfacade, derior lager vi m aske på,
og virker måske hårdh!deds eller overlegfe eller eveniuelt megel påslå€lige.

B-P var selv meget lremadretlet, og slet
ikke bundel al masker og roller, men han
havde €n meget slærk lornemmelse ai, at
rnanskalbrlgo sinlilværelse så godt, som
man overhovedel kan, hvllkåt også,remgik
lydeligt i hans måde al værs på. Jeg ved

ikke, om han

Hvis jeg gårlrenad, dø/jeg.
jeg.
Hvis jeg gårtilbage,
Så er det bedre at gå ltemad og dø.

d

Ilen delbelyder,alvi har megetsværrved
at kommun k€ro m€d vore medmennesker,

iordl hvls leg ikke 1ør vise, at jeg er ei
menneske, erdet daogså hell sikkerl, a1så

tcr modoaa{en dei he ler ikke.
Del er et problem, som viaile har inde på
vet, sPorgsmålet er så, om vi tør gcre
nogel ved det, og ibekræftende Iad hvor'
Det er el probem, som v som g debrodska være meget opmærksomme på,lor
hvis via lerede pålorhånd harlildelt hlnan,
den roller eller rnasker, hvordan kan visåiå
slaa(eten debalom el ernne, hvordan kan vi
gve hinanden m,.rligh6d iorat vise, at man
også kan andel end det, som man har
prøvel - kon sagt, hvordan kan v så give
hlnafdenmu ghedforal udv kleos personigl. Dei eralså nogel, som vierlvungeltil
al være bevldste orn, så vl kan undgå de1.
re

En ai årsagerne ll denne us kkerhed kan
være manglende vlden om, hvern man selv
er, manglende viden orn hvad man harlysi
lllat beskæll gesig med. Og dei medlorer,
at man sæ1ler S g m€d hænderne lskødet
og lader slå til - iamen del er da slik lrnod
del, som B-P slod 1or. Han sagde jo nslop,
al lnl€l menneske børvære passivoverlor
liv€l; han bør engagere sig og løle meg€l
slærkllormanqeling. Deryed udsæ11€rhan
sig selvlølgelig lorsmenen ved at misle det,
han holder af, men lro mig, del €r umagen
værd I lnlet er såioml og menlngsløst som

el llv islllstand.

i sin Alrika-lid havde læn

Ashanti-jægernes krlgssang, cier lyder:

I\,len han levede

ihvertl

fæLd€ elter

def.

Julieiie Low, der var amerikaner, havde
iært B-P at kendo, og var megellasclneret
ai ham, hvilketogsåbelod, at hungern6 var
samm€n med ham, og fta en sejlsk bsiærd

Iindes lølgende dagbogsopregnelser:
30. nai: Jeg så på hans hånds linier, der
var neget mætkelige og modsiger hinanden. Det indnyk, han gor på en, er også
fledydigt. F.eks. viser alle hans ponrætet
og alle hans

sktiltethan son endynanisk,

helt igennen en krigeL skønt ald g noget
menneskelgt væsen har givei nig en lig-

nendefølelse allrcd. Han yverog{arctta
det ene arrangenent til det andet, skønt
han ikke errus øs, anmasende eller t'orjaget- Det nå skyldes, at han ikke søger sit
eget- Hans onlattende aktiviteter et til nen-

neskehedens bedste, og han har nåske
helt utlelukket anstrcngelsene lor at apnå

Fat ham er hans eget liv som sådant
tilsy nel ad e nde ude n betyd n ing.
1.

juni: Idas har ide fåøjeblikke, jes har

haf! for nig selv, nine tanket uinodståeligt
dvæletved B-P. Jeg har en slags ubestent
Iornennelse af, at han tror, at jeg kan få
nerc ud af nit liv, og at han hat forslag, der,

jeg lølgerden, vilåbne etnerc nyttigt
atbejdsanAde lor nig ilrcntiden.
hvis

Ai B-P havd6 €tlorslag visle sig, ogJ!liel
Lo\,v var med tilal slarle pigespeid€rb€"

le

vægelsen iAmerika.
11

Julielle Low brewekslede med B,P, og
hun komp menlerede hamlor hansiegnln,
ger, dri ede ham dlskrel med en kommen,
d6 lady Baden,Powell, anlydede, at hun

havde lirndet den relre kone 1l ham, og
sendle ham analyser al hans karakler på
grundlag al hans håndski,l. Hendes breve
morede ham, men han mente ikke, at hen,
des karakleranalyse ramle pl€1:

Fot nit eget vedkonnende har jeg sædvanligvis givet mig selv endnu tre år at leve
i, og det får nig til at skynde nig ned at få
tingene gjon og fA så meget tonøjelse ud al
livet son nuligt, lotdi det elbrs on tre år

kan bliva lot sent. Det et et udnætket
incilanent, lordi det konmer til at passe en
skønna dag, og i nellentiden t'årdet en til at
sætte fan på og få alt det ud af livet, nan

"JeS er ikke så ulykkolig, skal jeg sige

Delr", skrev han 1l hende, "jeg kendel

nine svago punkler og ettaknennelb far,
at jeg har klatet nb på tods al dan ! Jeg
lrcr, atdeteten god levercgelat have her
påjorde n: Væt glad laL hvad du har fået, og
ikke ulykkelig for det, son du gene ville
have haft, nen safi etgået din næsefahi,
ag væt ikke overdrevent neNos t'aL hvad

frentiden vilbtinge"A1B-Ptog udlordrlngeme, nårdevistes g,
kan måske ogsåses af hans dagbog, hvor
lølgende drøm er beskrevel. jeg skal nråskedefiilsig6, al han pådelte lidspunkt var

Dajeg kon tilhinlens pot1, fik jeg iig en
sludder ned Sankt PeteL og efter at han
havde spurgt mig on, hvad jeg havde beskæftiget nig ned hede påjorden, spurgle
han: "Hvad synes du onJapan ?"

"Japan ?"

saSde

"Men, kære ven

jeS,

"jeg hat aldig

!" sagde

"hvad ialveden har

du lavet

Sankt Peter,

iheledit liv ?

Trar du vikelig, at du erblevet sat iverden

ned ale dens vidonderlige lande og dens
skonhed barefoL atdu skulle siddeien lille
alkog al den og ikke drage ud ag se, hvad
Gud har skabt lor din skyld ? Kan du barc se
at kanne ned påJorden igen og sørge fol
al se all, hvad du kan, nens del endnu er tid

B'P havde sjn egen livsliosoli, der lod
som fø geri

Denne livsJilosoii kan man også genf inde

i

mangt af det, der er lagt

I

grund ior

spejder- og g ldebevægelsen. Men tllgengæld erogså B-P-s ord om, al ykk6n ikke
aihænger al hvad man får, men af hvad
man giver, indbygget.

Vihar derlorogså en forpliglelse lil, nårvi
iårudlodringer, hvad entendel nu er en ny
gildeopgave, el nyt job, en opgave i en
åndeniorening e erbar€ nyo gr!ppeinddellnger, at samle udlord ngen op, og ilnde
ud a, hvadvivilmed udford ringe n, og Jå del

lilat lungere

så godt som mu gt.
Og hervl jeg egentlig gerf e be ny 6 l€lllg -

heden lil nelop omk ig de nye grupper at
slge:Glem de maskor, som lk!nnelænkes
at bære, lad være rned al lidele hinånden
Tænk påiorhånd igennem, hvad d€r har

værel godt, og hvad der har været dårllgl

i

de nuværend€ grupper.
Find !d aJ medJerselv, hv lke krav lsli ei
lilgruppearbejdei, og hvad lse v ervillige t I
al yde lor aifå det lil al fungere.
Når Iså msdes ide nye grupper, vi det
være en god ide ai diskutere detle, så alle

ved, hvad I som grlppe vil med Jeres grup-

Demed opnår I lorhåbentlig at kornme
hurligere lgang med arbejdel grupp€rne,
og I opnår iorhåbentlig også el rnegel pos tilt gruppealbejde.

Man kan seh,.lølgelig sige som Nuser:

lnletNoblen er så slon og sA konplberet. at nan ikke kan lobe fra det.
mon kke dervil]e være mere igildeånden, hvis vihusker Piel Hein-sord:
Gå uden vaklen livets krav i nøde !
Vifårkun engang tilbud! verdens grøde.
Og vikan sove ud, n*vierdode.
Ellersom han også siger:
Jeg troL at lro påegne grænser øver
[.4en

os vor sande nulighederc land.
Jeg trcl på den alnægtighed, viøvet
på langfærd aver egen hinnahand.
Jeg trca at den e*endelse et sand
og tumnet alden visdan, vibehøver:
Del er utraligt, hvad nan ikke kan,
n* nan al ærlig vilje ikke prover.

Vislårovedor

en

lid med mangeomskill-

finger, hvis vi kigger os omkrng, ser v
dem, og nogle al os moder dern ind imelLlgegyldigi om diss€ omskiltninger sker
d€rhjemme,

i

vor omgangskreds, ivodjob,

vort land e er i verden, bør vi som gildebødre iag€ sl ing lil de hændelser, der
sker og på en positiv og konslrukliv måde
lage udiordringen op. Dermed gør vi den
bedsle reklarne lorspejder-og g ldebevæ,
gelsen, og dermed er vi også med til at
i

Præge den verden, deromgiveros.

Og så længe vi hander eller vor egen
overbevisning, kan vi lhukomme B-P'sord,

SS

IDEER TIL

GRUPPEMØDETEVENTUEL OGSA
TIL EN
GILDEAFTEN
1. Ruqemodreproblemer -ror ell€r imod ?

2. Tabe ansigt -iøie skyld

3. [,lin fer:erejsetil...... - med diasl]lm
4. Byvandring - evl. via turistbur€au
5. Byens gamle bygninger
6- Kriminallorsorgen - v/socialrådgiver

7. Sc1. Nikolaj ljenesien
8. En alten med
"gesandt" lra byens øv,
rige serv ceklubber
9. Hjerledød eler hjernedød
10. Min arbojdsplads - rundvisninq " f.eks.
ved sraar ai gruppe
11. [,1]ne bedsre LP-plader
12. l,4in bedste hobby

,

13. Teaiedur - lilf.eks. væ rkstedsteater

med eflerlo gende d€bat
14. Besøge byens museer - rundvisning
15. Hvad gør ieq, hvis ulykken sker - mod
UF inslruktsrlra Røde Kors

der iovrigt er lra liden i l\,Ialeking:

16. Fug elurmed h6lefamiien - og eiterlol-

Alvent aldtb en ordrc, hvis De kan se, at
shuatbnen krævet øieblikkelig haBdlinq.

17. Grupp€lur med ægteiællertilsi punkt

Vær aldrig bange fot at handle af angst for
n and, d e t ald
hat taget feil. har aldig udrcttel noget-

18. Julemøde med

Mod ag handlekalt har ofte lotvandlet en
fejftagelse lil en succes.

19. Besøge en lokalkunslmaler - og 1å en
diaiog om kunst eller Iidus

taset ha SPOREN
Sct. Geoes Gildet i Frcde kssund

20. Besøg af en katolsk pater
21. En lasl årlig lradilion med en lravetur i
. . . . planlaga o9 en bid brød bagelier

at beg å e n lejllag els e. D e n

ig

gende fælles morgenbord

k p og gløggog "min
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22. En årlig weekendlursom sæsonafslut"
ning

47. Børns opdragelse - lør og nu

23. H.C. Andersen og hans eventyr
24. [.{in bedste ferie - eller ler]eopl€velser

49. Hvornårog hvordan gårvipåellerløn ?

48. Børns lommepenge mod pligt€r eller ?

50. Dil syn på måd idenhsdsdrab ?

i19..

51. Din daner på 19 år møder op med en
laru€l !ng mand ?

25. [,{in skoleiid
26. ProblemerJolældre/støfte børn - tliop'

dragelse
27. Konirontalion - en håndens arbejderog
en åndens arbejder

52. Hvad lolstår du ved "en lykkelig dag"
(knuden på lommetørklædet)
53. Byens ældrciorsorg 54. Erlrihed det samms som lrltid

28. cruppens årlige Goodlurn - ældreud-

55. Fortælle sandheden lil håbløst syge ?

llugl
29. Gruppejulelræslur rned skovetræ, travelur og qrovbrød og en lille klar

Bl.a. set iGILDE-NYT
Sct. Gootgs Gildet i Fredensborg

30. Gruppen bessger el ldenbys gllde - lil
gildeallen elier gildemodo

3l. 51årdin

raLe

ilorholdtildin€ handLinger?

35. Byens økonomiog lremtldsplaner ved

Midlertid ændring I
Provincialet for
Sydjylland

36. Er rno ralen blevet bed re siden din ung-

lands Provincial er mldlendigl lralrådl.

32. Hvad betyder gllde ofiet lor dig idin
hverdag ?

33. Hvorfor er danskerne så ulillredso ?
34. Hvad,orsiår du ved gild€elik ?

Provlncialmesleren (PRM)

37. Rek ame i adio og TV ?
38. Hvor megel bør æglemanden hjælpel
i husel ?

l

39. Brudens medgiit via albelalingssyste_
40. For eller imod aulomalion og edb ?
41. Er demokEliet bavel en parodi ?
42- Bor eksamer aiska,les ?
43. De unges problemer - på lokah pan ?
44. Skal laqtoreningernes magl begræn_

45. Bsr man allid give il€rlallet ret ?
46. -du kan giden gas og klare moslen

_

måsk€ kommer du blot lidi lsr ikislen.

Om hastighedsbegrænsnlng og IærdseLsulykker - vlse hensyn ilralik
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lor

Sydiyl-

Mens Gunnar holder,paL.rse" lungerer
Hanne Andersen som PBM iSydiyland.
Alle henvendelsel til PBM i Sydjylland
skal- indlilvidere - relles til Hanne.

53 7262 21

AKTUELLE ADRESSEF:
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66 1604 40

Vlcelandsg rdemener Knsren Heror, Åvængar 9,

Vrcelandssildek srdElseGal!, Rod!ome.24,
3153 51 79
Vl.elandsg d€skarmesl€rSv€nd Erk Jen*n,
rGpriror

6wl

12, 9330

Vesbje.g

9a 29 62 39

PROVINCIALMESTFE:

Nordlylland: E nsrSo'€nsen Ro kewj10,
Midtiyrlånd: Hans

(ull

Rasmussen, Kidebakken 27,

sydjyrl.nd: Gunn Hauerbeq, V.sl€Nåno 32,
osrer Hoisr,6240 LoguFklosrer 14 77 5220
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mld
d gr ranAder . iunoerende PFM
Hanne Ander*n, F skedvej 13, Nø'å
6740
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Brafrfring
5250od€n§€ SV

7517 37 89

65 961035
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ounbnke.2, swgerslev,4000 Poskilde 46 33 36 ao
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Pllil:
Nordjyll.ndr Kisstkssmann, Sonde,gad6 43,3.
9a Q8222

goooÅborg

Mldljylland: ÅndGas Hås|., Gøfli ds A

Sydjylland:Li3MølerJe.sen,Xi

å 39.

eEado24,

Fyn: EbbaHarmeyer, Forebollevej 1, Gamby,
Nord- og

NordvGtsi.ll.nd:
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HansRosrordrEj23,3o5OHumlebak,42 1920

Sto*ob.nh.vn.s Eornhoh:
lbs€nsv€l a7, 2630
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Hanne iro^be.o,

Iåsnup

gydriall.nd og Loll.nd
Sr.udsberOsloj 2,{, 4200

-l.kl.r Ås.Gunna,
Slagel* !A fC 45 47

SPEJDER-6lLDE.MEDlE.U0VAlGET,
Vemer Larsen, Ved Li.de und 237,
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RODBJERGGANO:
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Ba umret3

Slorteb.nhavn & Bd.holn: OoOe*n,

SCT. GEORG. REDAKTøR:
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KURSUSUDVALGETS FOBMAND:
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No.djyllåhd: Johainos N æsen,Srendarsvcj 20,

Midrirl.nd: Leltsu io, sluqron
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Fnn r'&nen*n, HeLmdålsvej
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Slork.b€nhrvn og A6mholo:

sroikrb.nh.vn og Bornholm:

Hanne Borcsrrcm,
31 759495
-E.Er.r. Gen Basmussen,
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Rusker 15, sr.to..2610
Sydsjalland os Lon.nd

Sydrlælland og Lollan.tF.lst.r:
Harldan Svuw6, Sedbakk€n ls,

53300160
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I lnpuls
2 blø\t den nye Folkeoplys^t Loven er nu v€dlagel.lde
,,l.,gsloyomiah,
næsle Iåmån€d€rskal lovenløres ud i livet
- og del er her vi som gid€brødre har et
medansvarlor, al den tilsiglede reilærdighod, der er udtrykl iloven, bliverelterkom'
mel- Derskal vælges ellolkeoplysningsudvalg, detle udvalg skalbestå al etileflalal
brugere og el mindretal valgl ai kommunalbesiyrelsen blandt d€ns medlernmer.
Loven, derblevvedlagel den l.juni 1990,
træd€r ikraft pr. 1. januar 19S1 - dog således, al lolkeoplysf ing s udva get skal nedsæltes snarest mullgt eller den 1. oklober

evr. det lokale SAMBÅD (BUS) og iind ud
ai, hvornård€rerkurs!s i nelop ditområde.

Dellagelse på kurset kosler kr. 350,- ior
weokenden, d€tvarmåske €n id6, atgildel
alholdl denne udqiltforen gildebrorkå det
lokale spejderkontakl-udvalg.
Husk vi har ikke d rekte adgang 1il dlsse
kurser, men mon ikke der vll være plads
også iil nogle gildsbødre.
God Iornøjelse.
red

1990.

Kurser:
I elleråret alholder Borne-og ungdomsorganisalionernes SA[,18ÅD (BUS) kurser
overhele landel. DeforslekLrset et 24.-25.
augusl, d€ sidsle 9.-1 0. november. Konlakl

HUSK AT VIDEBEGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGEB

IMPULS

IMPULS udgives al Sct. Georgs Gildene i DanMikkel Bryggerc Gade 1, 1160 København
K., tlf. 33 32 27 33 og sendes til santlige gildele-

na*,

Tegning@r i IMPULS nå lrit bruges i fobindalse
med gildearbejdet herunder blade, lobesedlet n.v.
IMPULS udkonnet 4 gange å

igl.

t

Redaktør: Bjane Brcgger. Egelevgada 26, 1810
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