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Er man spejder - oller

Akluelleadr6sser...,...........
Spejdor,or en dag

i:

administrative

rulin6r, eksterne r€lalioner, raglig udvikling,
personlig udvikling og lamille - venner og
hvad nu de øvrige såkaldlo nøgleområd€r
kaldes. På det seneslo har modsn med
aitalekalendere også bredt sig tilbørnene.
Fo eden dajoglalte med €t barn, hev hun
allalskalenderen tre m ,or at se, om hun var

optagel n6top den dag, da vi skutl€ lale
sammen igen.
Man skulle næsten 1ro, at vejen lil him ten
Time,manager€. D€t indtryk

er brolagl mod

lår man, når man lalsr med fodal€ro for
sysl€mel. Følgend€ digl al en anonym
lo.Iatter er lilegn€1 Time-managerfotket til

[,4IDTERSIDERNE: ldeblade

Lommebogsn, lommebogen
er hr, Jensens amul€l.
Den er blå med g!ld på kanten,
og er lyidt med klokkeslet.
Jensan selv har brune øjne,
han er dygtig, han erdjærv.
Dedor har han også lået
mangelunge tillidshveru.

Lommebogen år doi førsle,
Jensen served morgengry,
og han konfer€rer med den
€ndnu, mens han 6r ipy,
LiLle Jens vil gerne lege,
Iruon håber på et kys,
men del slår i lommebogon,
al han må arsted - adjøsl

KÆRE
GILDELEDELSES-

KOLLEGAER
Først en tak for sidst 1ll dehagern€
G

i

M-stævn et. Jeg synes, at vi havde et godl

vil k - på lrcds ai den konel d
el iinl {€§d-back på slruklurudvalgets

stævnå, og
Dagen lang harJensen mød€,
træller andre travle mænd,
nårde siddsr rundl om bordel.
ta'r han bogen lrem igen,
blader lissom lidl tillaldlgl.
Sidemanden åbn6r sin.
Den, hvis lommebog er ledesl
er den vigiigslo pi.gvin.

Jensen har sn dejlig kone,
og hun elskerJensen hslt.
[.len med lid lil hjemlig hygge
er del faktisk tem'lig slojl.
Konen sørger, Jensen svælger:
Næsle år en ferieby,

'

I landsglldeledelsen

harvl noieretos be-

mærkningerne cm for kod tid t I arbejdel
m-h.p. plan!ægningei aj kommende slævDelnæsi e.oplordring I ludvidel spejderkonrakr. Det ervlsl ve kendt, al netopspejde ontakt e r en ai r. ine kæphesie. Jeg har
lrdlqere lsom PRM)agller€tior 3n kontakt.
g debror-odnjng hvor hver gruppe iår en
q

ilde

b

ror piacerel r gru pperådel/ -styrelsen.

Klan nok erdel spejdernos afgørelse, om

devilhaveos

med e lerei. menvimågøre

men desvære lomm€bogen

os k ad, at udsplllet må komme Ira giBe-

bli'rbestandig fyldl pånyl

side.

Jens€ns kone erromultlg,
la'r ån elsker, blomstrer op.
Jens€n ræser rundl til moder,
tilen dag han får en prop.
På hans kisle blandl syrener
pranger ridd€ftors og bånd.
Lommebogen, lommebogen
har han iden kolde hånd.

som ioræld.erepræsenla.D har vi lillaqt

I min egen gr!pps (hvor ieg også sidd€r

Jensen går på rosa skyer
roliql oplil himlens port,
lor der slår ilommebogen,
alt del gode, han haigjonl
Den må sagt€ns kunne åbne,
men Sct. Peter bar€ ler:
l(ære ven de blanke sider
er jusl adgangstegn€l h€rl
SK

konlakr{!nklionen ilg- konlante opgaverl
- Formid ing al oplysningår om Scl. Georgs løb o.l.
- Rekvisilion a, Good-turn-mærk€..
-

-

Opsøgning af l€jeladser/hyller.
Formidling al ansøgninger lil gildels

Herudover ligg€rdeI naturligvis den uhyre

vigligeopgav6, der heddergensid g or e._
l€ring. De små daglige dryp eI i:ed ll ai
udhule stengnl Kendskab€t lil g lcebevægels€n udbredes langsomt ner s <ierl.
Nelop nu, hvor vi siå' cve;.. 1c slore

iælles opgåver ne.r:! k._:a< 1 Polen
saml Spejdericr e: c4 c€:;å3i 8_911),

nalLr § a: _: ece €:;..1aliser€l samarbepe cå cG13å_

vil del være

Jeg skal dorior oprordre jer lil at iniliere
kontaktg ildebrcr'ordningen i jer€s gllde - til
gavn og glæde lor spejderne og os selv.

Med storgildehilsen
Niels
LGM
PSI Hvis I ålleiede har elableret ordningen, er jeg sikker på, al redakløien gern€
giverier spalreplads til al rorlælle om nelop

rimeligi atronælle om dei, al anbelale det
menneske lilandre. Og så må vi håbe, at

vedkommende kan leve op lil det. Viser
man UTlid påd6n måde, erdel noksjældent,
al man bliver skuflet, id6t lilliden siyrker
den, man på den måde slår inde ,or. Og
positive ,oruenlnlnger hos de andre hai
også en indbyggst tendens til ai gå i opIyldelse. Så risikoen ertrods ah nokikkeså

jeres edaringer.

Dervllvære nogen mennesker, man har

OM AT
KAUTIONERE
Kauiion kommer rra latin og belyder loF
sigligh€d. Udtrykkel bruges idag mest om
tilsagn om al stå inde Ior en andens økonomiske forpiigtels€r, iliiæ de al al der er
us kkerhed om dennes økonomiske so idi-

t€I. Penge, produkloi og malerielle goder
erto vor lids gLrldkav, og v danser ge så

vidt om Cen sonr på [,4cses

liO.

Bruger man delgode danske uClryk ai stå
indeior, så udvides betydnlngen 1il også al

kunne omlatle andres etik, moral og
iroværdighed. Står man nde lor et andel
rl1enneske, er del kke kun pengepungen,
detgår ud over, hvis d6lle andel menneske
svigter sine moralske lorpligtelser e ler andres lilid. Så bliver der også sal spørgsmålstegn ved ens egen troværdighed. Del
elmangegaige eltere at betale sig lra det
h6e end at stå libage nred 6n ilad io.
nemmelse af, alet menneske, som man har
lroet på, ikke kunne leve op tilforv€ntningerne.

Delle medfører nok, al mange vasker
deres hænder allerede længe inden de
blver bedt om at slå ifde ior et ellerand€t
mennesks. Men erd6t rlmeligt? Erdel ikke
koen værd allro på el andei menneske
m!lighederposiliU? Hvis
vived noget godt om andre, må d€t være
rs

og vurdere dettes

støre lilid lllog helere vil srå inde Ior end
ior andre. cennem tlden lærer man, hvem
man kan slole på og regne med, når dei
rigtig kniber. Del erde samme, som rnan vll
slå inderorlil hver en lid. Det er de rigtige
venner. Del er mennesker, som man Uden
al blinke villommo bankkonloenforog give
pengene lil. Det har min lar Tærl mig €r
bedre end atkåutionere. Fårman pengene
igen, erdetgodt. Får man det ikke, harman
labl pengene, men kke vennen. Kaullo
nerer nran, rislkerer man at iabe begge

Ma. kan også være heldig at være medlem

aJetlæ lesskab, hvor rnan harenlættes

baggrund, etik og moral, samme sæl
værdbegreber. Er derle gr!ndlag solidt
nok, vilman kunne ijllade sig at stå indelor
de andre i lællesskabet. Hvis vi I Sct. Ge,
orgs G lderne h6le llden arbejder med os
solv, både lfdividuelt og som sammenslutning af mennesker, der vil gsre deres
bedste lor al leve eiter Spejder- og
G ldeioven, oq hvis vi hiælpsr hinanden
med at leve op tilldealorne så godl vikan,
så vilviogså kunne siå inde lor hinanden.

Såvilviogsåbliv6 mere synlige ien verden,
hvor egoisme og misllllid, jammer og negaiive ioruenhinger har gode kår.
Carcten Vagn,Hansen

i de enkelle byer

SCT. GEORGS

GILDERNE

Del er slet ikkelorlidligl al begynde

60 AR - 1993

eller

over

Sv€nd ErikJensen
VLSM

Den 24. april1993 kan Gildebevægolsen

fejre 6o'års dagen for oprenelsen ai det
førsle Scl. Gsorgs GiTde i Danmark. Jubilæet vil naturligvls bliv€ ma*elel ved
,orskellige anangemsnter landel ovgr, og
de nærmers planer lor jubilæumsarrangemenlerne vilkommo inden længeFla Landsgild€rådels sidevil der blive lagt

lil ensarlel arangement ior samlllge
spejdore i Danma* - og del erlanken, al
disse gennemføres ved de lokale gilders
hjælp og indsals.
Førsl og fi€mmesi skal Landsgildeledel'
son have opbakning v€d Danske Sp€jde_
res Fællesråd og dern æst sikr€ sig, al denne dag bliver placeret i spejdemes aklivi_
lelskalend€r. Nåropbakningen Iorhåbsntlig loreligger, vil lidspunktel lor ar€nge'
menl€t og indholdet h€ral blive oll€nllig'

op

gjorl. Vi regner med at kunne informerc
næsle nummer aI "lmpulsu,
Allerede på nuvæiendelidspunkl kan del
dog oplyses, al planerne indebærerlorsk'
ellige rormer lor økonomisk slølte - dona_
lion-iinansler€tog uddell ard€ lokale gilder
lilde lokale spejd€relAll sammen med det
,ormål at støtle den spejdolbevægels€,
som viall€sammen harvor rod i.
Vi beder de lokals gild€t overusie, om
man all€red€ har do nødvendlge midl€I iil
egen del al el sådanl landsdækkendo ar_
herom i

I

modsai fald kan del blive
nødvendigl at gå i tænkeboks ,or at lindå
gods løsninger lil, hvoldan p€ng€n€ skat
rangemonl-

,€s på d€n bodste måde.

Vi foru€nler €n udgill ai størelsesordon
og
penge
an_
skal
disse
nævnt,
som tjdligere
2oO -4OO kroner pr. dellag€nde palrulja,

-

INTER-

NATIONALT
HTSTORIE: Stift€rne al Scl. G€orgs Gil-

der6e

i

Danmaft havd€ ved sliflels€n

i

lankerne, at d€nne ide burde kunne bæIe
ud ov€r Danmarks grænssr.
Navnet Scl. Georgs Gilderne blev blandt

andet valgl lordi delle ville være
g6nkendeligt på alle sprog.

Det var især "Sjø" (Erik Sjoqvisl), som
var foregangsmanden, og dei var ham der
sikede os do lo ved6.s_spe.Cedcrbunds
accept al ideen, og d€t var ham der log
inilialiverne t I de lsrsie "a^ee røder'

20 år €fler Sct. Gec:gs G iernes slalt
bl6v IFOFSAG sl:1:e1. ce.!ælle kunne vi
kke sælge nav.et i a 3. ieilol denne
lange lorko,le se a' INTERNATIONALT

FELLOWSHIP OF FORMER SCOUTS

Rue du Champ de Mars 9,

AND GUIDES; på Dansk lnternationalt
Brod€rskab aftldlig6re drenge og pig6-

Bts 14
1050 Bruxell€s,

speidere.

hvordu altid ervelkomm€n, hvis du besøger by€n.

ORGANISATION: Denne har ikk€ ændrel sig meget ido snart 40 årorganisatjo_

IFOFSAG har fra starl6n besluttel at organisalionen er to sprogel, hvilkel vilsige 3t
Engelsk og Fransk er organisalionens lo

øversie myndighed er Generallorcamlingen (General Assembly), d€r afholdes
hver andet år i€l al medlemslandeno.

ofiicielle sprog, og alle publikationer,

cene€liorsamlingen vælger sl råd/bestyrelse (lnternalionalt Council), der har

ansvaret

for

arbeidet mellem lo

gsneral,orsamling€r, og som harpligttil al
fs re generallorsam lingens beslutninger ud

i livel.
Del internalionale råd består aJ l2valgle
medlemmer. inlet land kan have mere end
et medlem i rådel samlidig oq et medlem
vælgesior 6 årog kan lkke genvælgoslør
der 6r gået mindst lo år fra hendes/hans
Udover de

1

2

valgte med lenr mer udpeger

møderelelaler og resolulioner udkornmer
på beqge sprcg. Iigesom alle mød€r, der
afhold es i IFOFSAG regi ku n kan foregå på
disse sprog, og der skal h€le lide n tolkes lil
det modsatle sprog, detleg€lder naturlig'
vis også generalforsamlingen, hvor man
under de storå sessioner anvender simul-

lanlolkningIFOFSAGS økonomi kommer først og
Iremmestf ramedlemslåndeneskontingenler, id6t hvoft land betaler et kontingent
svarende lildet saml€de enlal med16mmer
låndet har, Ior liden beia es et årligl konllngentpå 8.Fr.55,'pr. medlem, ellerca. kr.
11,-.

drengespeldernes og pigespejdornes
verdensorganisalloner hver en repræsenlanl til rådel.
WOSII er drengespejdsmes organisalion, og del slår for:
WORLD ORGANISATION OF SCOUT
MOVEMENTS,

WAGGGS er pigespejdernes organisa-

IFOFSAG optager medlemslande og kun

en orqanisation kan være medlem, delle
belyd€r at i lande med llere nalionale oF
ganisationei må der dannes €i 'Fælles-

råd", sorn kan varelaqe landets inlernalionale medlemskab, dette eri.eks.lillældet i
England, B€lgien, Ausirali€n m.f l.
IFOFSAG er medlem som "ikk€ slatslig

organisation"

ai

UNESCO, en FN

WORLD ASSOCIATION OF GIRL

hjælpeorgånisalion.

GUIDES AND GIRL SCOUTS.

FORMAL:
a. al elablere Iolbindelse og samarbejde
mellem nal onale gildeoEanisationer

Dei iniernalionale råd kan ansælte en
generalsekretær til at varelage rådets
daglige arbejde, og dette har rådet gjor1, og

,or riden beslrdes d€nne posl al NAIC
PIRARD, der harenlodid som proiessionel
spejder hos det belgiske pigespejderkorps.

IFOFSAG har

sii g€neralsekrelarial

Bruxelles på adressen:

i

b, ai

hjælpe

til €lableringen al

gl d€organ isalion

i

en

lande hvor delle ikke

c. al lremme venskabel blandl giuebrødre ud ov€r Verden,
d. al hjælpe medl€mmerne 1il al hold€
ånden rra speiderlov- og lølle levende,

e. al bing€ ånden fra lovog lølle ud i del
samlund hvor d€n €nkelle lever og arbei-

uddel€rlonden hved år et slip€ndium tilen
ung spejderlederc vider€ uddannelse som

,. at yd€ aktiv sløtle lil piqe og dr€ngespejd€ralbejd€t ovelalt hvor del lindes.

SAMABBEJDE: Samalbejdel m€llem de
enkehe lande og IFOFSAG ioregår mellem
Ianden€s inl€rnationals Sekr€lær og kon10ret i Bruxell€s,

PRINCIPPERNE:
at respeklere menneskeliv og menneske-

retligheder,
al aiboid€ for retfærdighed og iled,
al m€dvilke lil interoational lorclåelse.
ABSEJDSFORM:
IFOFSAG albejder påilere planer og gør
sin indllydelso gæidende genn€m
Generallorsamlingsrne,
genn€m:
Regionale mød€r - IFOFSAG er opdelt i
følg€nde regioner:
Eurcpa, lnler American, Asia Pacilic,
Alrica, Arabia, og modlemmerne ir€gi_
onem€ mød€s i de år hvor der ikke er
gsneralforsamLing.
På msderne,såvel generallorsamlingen,
som d€ regionale mød er a{holdes sem ina_
r€r, træn ingsr og konlere nceI,

d er

alle hai til

lormålat inlensivsrevod arb€id€, gøre dåt
bedr€, saml sikr6 €n fortsat €kspansion.

IFOFSAG har

i dag 34

medlemslande

måd over 60-000 medlemmer. blandtdiss€

sr et anlal som ikk€ har nogen naiional
oEanisalion €ndnu, og disse medlemm€,
samles i CENTBAL BRANCH, og det in'
ternational€ råd har udp€get en person til
særligt at varetage konlakten lil disse
Et arbejde, som hargivel mange pengelil
IFOFSAGS kasse er lrimæ*ebankerne.
AIle lande har udpegel en frimærkebank_
direklør,som harlilopgaveatsamle brugls
frimæ rker, sæ lge dem og send€ peng en6 til
IFOFSAGS Generat Fond. en lond, som
hv€lt år doner€r verdenssæiderorganisa'
lion€rn€ med beløb til løsning aJ opgaver,
som ellers ikks var blsvet løst. Ligel€des

I overenskomsten mellem IFOFSAG og
medlemslandens har de enkelle lands
lolpligt€l sig til al udpege €n lnternational
Sekretær, som harsæde id€l nationale råd
(Landsgilderådel).

lniernationai S€krelær skal slå

lil

rådlg-

hed ror alle nalional€ gilder med hjælp og

vejleoning idel intemalionalearbeide.

lnlsrnalional Sekretær skal sørge for at
Iapportere lil Generalsekrelarialet om det
nalionale arbejde, om antal medl€mmer,
og i det heie tagsl bidrage tillorslåels€ ai
del inl€rnaiionale engagemenl.
Danmark har som in iliati!'lager lil dan nelsen al IFOFSAG en særlig lorpliglelse,
hvilket vi også på mange måd€r søger ai
leve oplil, blandl andel har Danmark altid
værel repræs€nteret i del inlelnaiionale
råd, og harllårc gangs haftiormandskabet
i rådei, {orlid6n er Danmarks repræsenlant
i rådet Pauili Marlin, og han besl der opgaven som vic€præsidenl lor råd6t.

løvrigt er del inlernalionåle abojde i
Danma* byggel op omkring lnl€rnalionall
Udvalg på 3 p€rsoner, nemlig den inlerna'
lionale sekr€tær, el medlem valgt blandt
Provincial€rnos lnlernalionale Medaicej_
dere (PlM), og Danmarks repræsentanl l
d€t intemationals råd.
lnlemåtionah udvalg har hjælp i sit ar
bejde ai en repræsenlanl lra hved provin'
cial(Plltl), en repræsenlantder uCpeges al
Provirlcialledelsen sorn samarbelder snæ_
Danmark arbejder l.lelnalionaittæl sammen med de øvllge nordlske lande, og vi
har indonlor Europa Reg'onen dannel en
Nordisk suuregicn neo s r æei led€lse,

som består af de 5 landsgildemeslre og de
5 lnternationale Sekretærer,

Herudover har vi et iormaliserel samarbejde med cambia i Alrika, delt6 arbejde
harsom opgave at hjælpe det gambiansk€

Ansvarsl for cildets inl€mational€ sngagement og lorpligtelse er hos den enkelto
gildeledelse, som tilenhverlid har lovtllat
udpege €n gildebror lil at varetage denne
folpligtelse (Gild€ts lnlernational€ Medar-

sp€jderabejde, og som målsætning at
medvi*etil stanen af etgildearbejde.

Gild6ledslsens.

bejder), men ansvaret er og bliver
lnternationalt arbejde er spændende,

Gambia harvi allerede gambiånere som
medlem af Central B€nch, og Danmarkhar
lovet al ville belale for cambia m€dl€mskab
af IFOFSAG forde førsl€ f€m år.

Dit G lds hør€rogså med lilvon ve.d€nsomspændende broderskab,

Også i østeuiopa er Dan mark engagerct
id€t vi eller aflale med IFOFSAG har på-

Robed Mads€n
lnlelnational Sekretær

I

udfordrende og msg€t inspirerende.

tagetosatstøtte Polen ideresalbejdemed
al genelablere en spejderbevægels€, og
sensre at medvirke ved oprefl€lsen al en
Gildebevæg€lse.
Llgelodes i Polen har vi en række medlemmer af IFOFSAG Central Branch.

Samarbejdel med Polen Ioregår

i

nær

kontakl med Dansk6 Spejderes Fællesråd,

som ligeledes efter allale msd deres

ver

denslorbu.d har Polgn, som parlner.
En væsentlig international aktivitet er
venskabsgilder, som i IFOFSAG regibenæVNES

TWlNNING.

Også på dette område er lnternational
Sekrelær b€hjælpelig, især med at skabe
kontakr lil gilder i udlandel.
lnlernalionall lldvalg gennemlør€r hven

andet år Landsgildels lnlernationale

Stævns (LlS), hvor alle inlernalionalt inleresserede gildebrødre mødes, {or, sammen at lægge planer, inspirsr€ og koordinere de mange muligheder og de mange

AFSLUTNING:
Såvel i Gildeloven som i vore vedlægler
erkender vi vor nlernational€ lorpligtelse
og Vorl internationals ansVar,

lilernationalt L,dvalg, Piovincial€m€s lnternationale l\,4€darbeidere er hlælpere,
som stårtil rådighed ford€ enkelte gilder.

KOMMENDE
LANDSGILDELEDELSE
Landsgilderådet (LGB) har på sh møde
d€n 6.-7. oklob€r nedsatetudvalg, mod det
formål ar lind€ Irem tiltorslag tilden kommende landsgildeledelse (LGL)

Udvalgel beslår af Landsqildemester
(LGM) Niels Rosenbom, Provincialmester

(PR[r) Emst Sørensen ira Provinciat€t

Nordjylland

os PRi, Ole Olsen.

i

Provincialel for Sto*øbenhavn og Bornholm.

Udvalg€ts opgave €i, at kommo med
forclag tilLGR m.h.l. den kommend€ LGL.
Der villil landsgildelinget i 1991 skulle to-

retagss nogls udskiftninger, der er 2 af
LGL's medlemm€r, derlalderfor 6-års r€"
glen.
bb
7

GILDEHAL
brugt ved Københavns Stadsgildes gildehal
forbindelse med uddeling af midler fra
Spejder - Kontakt - Lauget

i

i

1988, blev der åbnet lor nuligheden, at lave utraditbneile
loløbet godkendl al landsgil'
deledelsen (LGL) totud fot alholdelsen al selve hallenEn hel det gitdet hat benyltet sig af denne fiu\;tghed, og der er da agså dukket lorckellige
nodellet op, det måske kan være med lil at lorny den del af vores abejdeDe, der vat ned på gildemeslerstævnet i 1990, vil kunne huske, at Københavns Stad
Iremlagde en agitalbnsfolder, til btug lor oplysning over for polentielle gildebødrc.
Ved gildenesterstævnet

gildehallel Belngelsen var

blot, at glldelodelsen skulle have

f\øbenhavns Stadsgilde hat t'ulgt idden op fied en gildehal, beregnet fot netop rye/
Den gildehal, der er beskevet nedenfoL er ikke et tillæg tilwre
på, hvotdan en gildehal ned "nye" nennesker kan forløbe.
men
e!
eksenpet
ritualer,

konnende gildebrødre.

GM:
Herold, vildu bede gæst€r og giidebrødre
om at lage plads igildehallen.
HE:
Jeg anmoder gæsler og vore gildebrødre
om al tag€ plads igildehdlen.

MUSIK:
Kend ingsm elodien lra TV'seIie n "Tornl ug_

GM:
V€lkommen i gildehallen, etsætligtvelkom'
men lilvore gæsler. AJ hsnsyn tiljer, harjeg
lavel noget om på denno gild€hal, idel jeg
hen ad vejen villolklaie, hvorlorvigør de
ting, vigør

D€r skal også lyde €t velkommsn til de
,remmødte gild€brødre, som €r mødtopfor
al gørs alienen lesllig.
J€g vilstarto m€d al lonælls lidtom os tI€,

d€r sidder hor ved bord€t, som vi kaldsr
højsædet.

Jeg selv €r ham der svarer lil lorm anden

i

Når vi gildebrødle er i €n gildehal, slader
halien allid med, viførst hilservorl llag.
Dannebrog €r alle danskes samlingsmær'
ke og €r et symbolpå vortlolkog vorl land.
Del skal minde os om, at selv om vi som
gildebrødr€ er rnedlem ai €n iniernational
b€vægelse, skalvilørsl og lr€mm€st vilke
lilbedstelorvod land og lolk.
Gildemesl6rcksen, €r sp€jderøksen, som

vi har lagel med i gilderne, lordi den €r
pionerens værkløj, når han hugg€r sig vei
g6nnem vildnisset. lgildeme er øksen gil_

d€m€slerens væktøj, og med den ihånd,
skalhanrrun medlaslh€d sammen m€d €n
øvrig gildeledelse lede gildet.
lgildehallen bruger vi øksen til al lonæle
gildebrødr€ne, at de skal rejso sg €llel
sæu€ sig. 2 slåg m€d øksen belyder, at
man r€isersig, og 1 slag al man kan sælle

På min højre side siddergildekansler€n, sig.

del6r den person, man i andre

foreninger

kald6r s€krelæren.
På min venslrs sid€ sidder skatmest€ren,
og navnetsjger næslen, hvad han 6r, nem'
lig kass€rer€n i gild€t.

I

GM:

Jeg vil nu gå i gang med den eg€ntlige

gild€halog underveis sørge tor, llårlorklaTo slag m6d

rksen

Sct. Georgs Gilderne i Danma*
GILDELEDELSE - ldåplan lor et gildeår
D6

G

Hver gildeledelsespost har som det er nævnt i HÅNDBOG
FOR GILDELEDELSEFI, alsnit2, hver sit specielle arbet'dsområde at varetage, men det er en fælles ledelsesopgave gennem
inspiration og begejstring for gildebevægelsens tanker og idegrundlag at føre gildet videre frem til glæde og gavn for den
enkelte gildebror.
Det er ikke altid, at den gildeledelse som bliversammensal
gildetinget
i forvejen er vant til at arbejde sammen.
af
Det erderfor eltermin opfattelse af fundamental betydning,
at den nye gildeledelse - detgælder ledelser iøvrigt- straksgør
sig klart, at den for at kunne udrette inspirerende og værdiluldt
arbejde må være en fasttømret enhed sådan at forstå, at der
seh.følgelig kan være forskellige opfattelser af de ting, der skal
løses, vierdaheldigvis individualister, men atden altld udadtil
optrædersom en enhed - derved undgås også megen splid og
surhed igildet.
Oet kan ikke komme som nogen overraskelse forjer, der er
valgtind ien gildeledelse, atdetatsidde ien ledelse blandtandet

- at tage ansvar og medansvar lor gildets liv og virke
- at være loyaloverfor gildebevægelsens tanke- og idegrundlag
- at være samarbejdsvillig
- at være initiativrig og begejsket
- at være informativ
- at planlægge og fordele gildets opgaver
- at have indsigt ivore love og vedtægter - lorderved undgås

en masse unødig snak.
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GILDELEDELSE - ld6plan for et gildeår

Der kunne sikkert tillægges en gildeledelse - ledelser iøvrigt mange flere egenskaber end disse, for at den kan nådet - for atbruge
store ord - fuldkomne i sin ledelsesform/ledelsesstyring.
Det kræver først og fremmest vilje - vilje til at gennemføre og
udfylde det embed€, man har ladet sig vælge til.
Det kræver vilje til samarbejde og derved også til at udvise tolerance.
Det kræver vilje til at gennemføre det, man har sat sig for - under
behørig hensyntagen til gildets egne ønsker,
Der skal altså samarbejde til - såvel udadtil som indadtil.
Det er efter min opfattelse uhyre vigtigt, at den samlede ledelse hudgst muligt efter gildetinget, linder frem tilen samarbejdsform - en
styring / en ledelse af gildet.
Her kan indskydes, at herolderne efter min opfattelse - børdeltage
gildeledelsens møderog dermed itilrettelæggelsen af gildetsarbejde
- de er måske kommende ledelsesemner.
I HÅNDBOG FOR GILDELEDELSER og andre publikationer, som
er udsendt af landsgildet, kan lfinde svar på mange alde spørgsmåI,
som ltid efteranden vilblive stilletoverlor ijeres embedstid. MEN det
gælderaltsåom iførsteomgang atlindesammen -deterbegyndelsen .,
'ltil
Samarbejde i ledelsesarbejdet er altså nøgleordet for alt det
arbejde, som en gildeledelse skal udføre, og for at den overhovedet
kan fungere tilfredsstillende såvel udadtil som indadtil.
Jeg tror ikke, atieg med det, jeg indtil nu har nævnt, har foregøglet
jer noget - for I ved det sikkert allerede - det arbeide en gildeledelse
skal udføre, for at et gilde skal fungere tilfredsstillende, er stort og
krævende, og deter næsten umuligt - og heller ikke ønskeligt - atden
selv skal løre alle ideerne ud i praksis - enten disse nu kommer fra
ledelsen selv eller fra gildet.
i

succes.
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GTLDELEDELSE - td6plan lor et gildeår
De

For at kunne klare denne del af det store oq krævende arbejde,
gælder det for gildeledelsen om at skabe såstor en medarbejderstab
omkring sig, som det er ønskeligt, således at det arbejde, der kan
udføres af andre - udføres af disse. Herved skabes derogså en større
kontakt til gildet, og desto flere vil føle et medansvar for løsning af
gildets forskellige opgaver.
Ved på denne måde at blive aflastet, får ledelsen mere tid til det
GI
den virkelig skal - nemlig
- at lede og tilrettelægge gildets vkke

G

- at sørge lor at gildet trives
- at få tid til det inspkerende tankearbejde, som må til for at et gllde
kan trives og udvikles.
Iskalhuske påen ting, deterledelsens ansvar, men specieltgildemesterens ansvar - at de opgaver, der skal udføres bliver udført tiF
lredsstillende og tiltiden. Men lad detogså isammen åndedrag være
sagt, at selvom gildemesteren formelt og reelt stårsom den hovedansvarlige for tingenes gennemførelse, så kan såvel gildekansler som
gildeskatmester ikke lrasige sig dei moralske og etiske medansvar.
De har begge - et medansvar for ledelsen al gildet.
De har begge - et medansvar for, at alt fungerer, som det er
planlagt.
Så Oildekansler og gildeskatmester! vær medlevende igildeledelsens arbejde.
Når dette så kraftigt pointeres overfor gildekansler og gildeskatmesleren, så er det, fordi gildemesteren som sagt, er den formelle
hovedansvarlige for gildets liv og virke, og det er gildemesteren der
fokuseres på, hvis tingene ikke fungerer, som de skal.
Gildekansler og gildeskatmester er en væsentlig del og part idet
tribunat - den treenighed - som udgør gildeledelsen, og det er den
samlede gildeledelse,som stårtil ansvaroverforgildets højestsmyndighed - gildetinget - ved den embedsførelse, den har udøvet.
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4.03.03

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GILDELEDELSE - ldeplan lor et gildeår

Det er altså ikke en enkelt persons præstation at være ien

gilde-

ledelse,
- det er al vise samarbeide
- det er at vise loyalitet
- det er at vise tolerance
- det er at vise vilje til samhørighed.

Og så til sidst:
- at finde sammen er en begyndelse
- at blive sammen €r fremgang
- at arbejde sammen er succes.
Lad det være et motto for en gildeledelses arbejde.

.

Jørqen Orlien
6. Sct. Georgs Gild'e i Ålborg

il-

4.03.04
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GM:

GM:

GlLdehallen eråben - Lad os hils€ vort tlag
- Herold - lørianen trem.
SANG:

Som I kan ss, har både døIherold€n og

bogslillægget)
GM:
Gld klare lankor - en ,asl vilie og €t ædeh
sind må p!ægeenhv€rgild€bror-såvi i vorl
daglige virke - med slyke kan udbr€deden

gildemesterkæd€n.

Dejlige Dannebrog. du oldettlag (8 isang-

rclte gildeånd.
Et slag med øksen
Xansler vildu lorklar€, hvoforvihar lys på
højsædet.

GK:
Lvsen€ på hølsædel sy mbol s€ Ier sand h ed

fanehercldea el embedstegn, d€r viser, at
de er 1o aJ gildets emb€dsmænd
Jeg bærerogså el embedslegn, derkaldes
Kæden ind€holder €mblemen€ fra spei_
de*olpsene, hvorlra vi kommer, og d€ns
kæde al l€d med gildemeslemavn€, som i
årcn€s løb har l6dei

g

ildet, ,orlæ ller

g

ildels

Shioldel anglvel msd sLn indglav€ ng gildels lilhørslorhold lil by eller egn, i den
kæd€, jeg bærciom halsen, €r det Køben_
havns byvåben, der er indgrav€r€t
Som I kan se på høibordets dug har von
gildelegn i sig den lranske lilj€s symbol

os reuærdighed og mindel samtdig om ild€n lra vort leiloå1.
Hver gang vikommer ien glldehd, skalvi

kompasnålens noldpil. d€r slal mind€ os
om al holde rat kurs.
De lo lemlakkede sljernel, symboliseler
giHelovens 1O d€l€, ligesom liliens trede_

hiem, oq som llammerne s1ræber opad og
,;rmer skal vi slræbe ell€r sandh€d og
reliærdighed og sprcde lys og varme.

grld€lølle, og båndei om liljsn erindrer os

lage genskinnet af jlammerne m€d os

GM:

I de lleste gilder ligger der el svæd på
højboldel. Skatmesler, vildu lorklare hvoF

ling og I rekløvsrel

nogle tank€r om el almenl spørgsmå|.

NN:

GM:

I

HE:

Heroldstaven kan lørc lanksn hen på den
gamlespeldelstav, men i gildshallen erden
del våbsn, hvormedieg møderenhver, der
uber€ttiget vil lræng€ ind igildehallen, del
erderlor min Plads €I ved døren.
SANG:
En gamm€l spejdsr kan aldrig glemme
(13e)

iser hen lilvortlredelle

ten grldehalharviel indslag,vikalder5 min.
Scl. Georg. Det 6I on gildebrcr, der holder
d€tte, og d€rved lår lejlighed til atllemsætto

GS:
Sværdel er symbol på den kåmp, vi i von
gildelø{le lov€r at kæmpe mod, nomlig dei
onde i os selv og lor. hvad der eller vor
ovobevisning er ret og rigtigt.
Herold, vil du lolklare, hvilk€t symbol he'
roldstaven har i gildshallen.

v

Vil du holde 5 min. Scl. Gso§-

SANG:
Vi er børo ai solog sommsr. {156)

GM:
enhver gildehal, hold€s en gild€mesterla_

le, hvor gildemssteren talar om €t ellår
andet emna, hvis hovedsigl€ geme må

være sn r€tlesnor, {or g ildebrødrenes dagli'
g€ liv, og tilskynd€ dem lil at holde de lørt€r,

de lrivilligl har allagt iglldol.
Efter gildemeslerlale n, spilles et slykke m u_
sik, og I vil under d€ite have mulighed lor
nærmsrs al g€nnemlænke indholdet al ta'
len, som ieg nu vilhold€.

GILDEMESTERTALE
Viløleros knytt€t itaknemmelighedlil del
kolps, derhar givstosså m€gel lærdomlor
livel, så mange gode kammerater og så
mange glad€ minderira d€ drengeår, da vi

log aktivt del i spejderarbejdet.
Disse od har jeg lagel ,ra det udsendte
opråb, der blev udsendl, lor al op,ordre
gamle spejdere lll al mødes Sct. Geoss
aften 1933, så de kunne slane glldebevæ'
gelsen i Danmark.
Oen 24. april, altsådagån elter Scl.Georgs
dag, mødles såover 200 gamle spejdere i
det gamle Casino i København og sliitede
del rorsle gilde i Danma*.
Den 12. decembersamme år stilledes del
andel gilde i Åbenrå, og d€lts blev den
direkte årcag lil el intenst arbejde lor al
Iasllægge rammerog idolorglldebevægelScl. Georgsgilderne har lillormålat vifieliggøre ordene:
EN GANG SPEJDER ALTIO SPEJDER

1.

at virke som samlingssieder hvor for
bjndelsen med spejdelbevægels6n og
gode kammeraier kan vedligeholdes.

2. at lndersløtt€

den enketes stræben
etler at leve som en ansvårsbevidsl,

3.

hjælpsom og nytlig borger.

aiudbredespejderideal€m€ogvirkefor
deres prakliske anvendelse i samlundet.

D6tts or Sct. Georgs gildernes lormålsparagrai, og den llgnerjo megelderormålsparagratler I hari spejderkorpsene, hvilketder
ikke er nogel at sige lil, da vi jo har rod
spejdelbevægelsen.
I 1965var der iden spejderlrcp jeg v& i, en
speidedest, hvorder blev givel el indslag,
jeg har tagot nogle udpluklra.
lndslagei hed: HvaD ER EN SPEJDER

En spejder

erel menneskeiigl væsen - der,

når han er 12 år, bliver klædt ud

i-

st par

konebukser-sp€jd€6æhe-bluse-lørklæde- bruns sko - sporlsslrømp€rog el mæF
keligt monstrom a, en sliv, ubekvem hat.
'10

En spejderer et væsen, som bliverlræt al

€n lim€s spadser€lur med sine lolældre,
men godtkai gå 100 km -loralfå en plad6.
En spejder er ei væsen, der siger ØVlilsin
moders mad, men ilejr- medslor appelitog
v€llyst nedsvælger - to porlioner sveden
havregryn.
En spejder er etvæsen, der rysteropgiven-

d€påhovedel a, "De gamle", nårdeloltællerom deres ungdoms rcmaniik- men selv
ved et lejrbå|" kah ialde lor samme.
En sp€jdor €r ei væsen, der har en lar og
mor'der skalvære usædvanlig stædige hvls de ikke på en eller anden måde - må
olre der€s fritid på sagen.
En spejderer el menneskeligtvæsen - der,
når han når pensionsalder6n, siadig går
med - korte bukser- spejd€rbæTte - bluse'
dog nu med - ordnsr, bånd og sijernerpå iørklæde - brune sko og et mærkeligt monslrom afen s1iv, ubekvem hal "og sladig er

Konklusionen ai begr€bet en spejder, er
altså et væsen - som er luldkomment noa
rnal - rent bodsel fra: han går med korte
bukser - spejdebælle - bluse - tørklæde sporlsstrømper- brune sko - og el mærk€ligl monslrom al en s1iv, ubekvern hal.
Årsagen lil, jeg har laget dette indslag Ira
spejderfesien med i denneiale, eratdenne
beskrivolse på en spejder kan vi nok allesammen nikke genkendende lilog se os
selv som denne spejder.
Llge edes er aisniltet om spejd€dorældrene også igllgt i mange lrfæ de. For når vi
1ænker lilbage, havde vi mangs rorældie,
der var megel inleresserel i deres børns
,rliidsinleresse og gerne gjord6 el slykko

Dersiår ivore love al: lScl. Georgs Gildern€ kan oprages nuværende og lidligere
spejdere, d€r €rtilslullel den inlernalionale
orqan:saUon, såiremt pågældonde 6r Iyldt
21 åt-

Samt rådsmedlemmerog andreder harvist
varig inl€resselor speider og gildesagen.
Vi har nelop modlagel ql nyt oplæg som
iorslag tilen kommende struktur igidebevægelsen, og her er indført en ny formule'
ri.g, som sikken mange med mig vilværc
enig i.
Den lyder: Som medlemmer kan oplag€s
pe€oner, d€r er lyldl 21 år, og som visel
nterosse lor speider og gildebevægels€n
samt vil gå ind lor gildebevægslsens ide'
grundlag og lomå1.

Synspunklel{ordennelormulering er, al€n
person, d€r ien vokson alder besluler sig
Ior at gå ind Iorspejd€r- gildeideen, måske
kan være en bedre gildebror end den, dor
måske kun ibarneålderen, har hait€n korl
lilknytning lil et al spejderkorPsene.
Mange gildebødre hører lildonno grupp€
ai spejdeinteressereds, nogl6 dsr ikke
selv h& været spejdel€, men har givet €n
velmenends, hjælp€nde hånd i spejderarbejder.
De ilesle gildebrødre har værct speidere,
og har meldl sig lnd igrldelloral genopleve

og,onsæfle d€l gode kammeraiskab. de
havde som aklive spejdere.
Derlindes også gildebrødre, der sladig er
aklive spejderled€re og samlldig haI over_
skud til også al vær€ i et gide. Del er ikke
mange, men de erder,

Vi er ikks i gildebevægelsen ude på al

hv€rue medlemmer iia don aklive leder'
kreds, men spejderledere, d€r kan als€
såvel lid og kræller, så de kan værs med
begg€ steder, skal værc velkommen som
gildebrødre.
[,4ange

ål vor€ giBer har konlakl ill

en

spsjdergruppe, og en del af disse gildel
Iaver også arrangemenler ar lorskelllg arl
ior gru ppen, lil slor gTæde IoI sp€lderne. og
t llge så stor lornøjels€ loldem selv
Hvis en speid erg rupps ø nsker kontakl lil st
Scl. G€oqs gildo kan den bare henv€nde
srg,ogieg erh€ltsikkerpå, at gildel nokskal

iinde nogle gildebødre, det helløre end
gern€ vil give spejdern€ en hjælp€nd€
hånd.
I skal ikks forvenle, derliggeren ledeft€ser_
ve i gild€ rns, lil detle arbejdeirorieg nok, vi
er blevetlor gamle, m€n vikan givej€r en
hjæTpende hånd på mange andle måder.

Hvilk€ opgaver har vibl.a. igild€rne:
al skab€ lryghed, sammenhold og kammeralskab, samt godl sociall samvær.
at Iøs€ samlundsoPgaver.
at havs sp€jderkonlakt.
al være m€d ihumanitæd a6eide.
al vifie for inl€ rnalional forslåels€.

Jeg håb€r, jeg har giv€t jer el lille indblik i
gildebevægelsens hislorie, samt Iortalt lidt
om del al være gildebror.
MUSIK:
Kendingsmelodi€n lra: Dus m€d dyrene.
GM:

Vier samm€n igildehallen

lilvor porsonllge udvikling

- forailå hjælp
- og ror at blivs

lilskyndet lil - €n stadig indsats ior andrc
m€nneskerog vod §amlund.
GK:
Sct. Georgs kamp mod drag€n er hoved'
symbolel lor von gildsarbeide.

Scl. Georg er vod lobillede, og dEg€n
symbolisercr ikk€ bale det ond€ iverden,
men lig€ så meget d€tonde ios s€lv.
Ridderens lanse og sværd symbolisererds
våb6n, vlharlåetgennem vor speidenid og
som voksn§ gsnnem vor gildelid, nemlig
vore idealer og vor livsanskuelse.
GS:
Spejde oven og gild€lov6n er grundpiller
n€ i allo gild€r.
Disse loves krav bør være best€mmends
Ior vor€ handlinger, ikke blol ind€n lor gil_

d6t, men også ivordaglige færd.

G"I:
NN: vilDu læs€ gildeloven foros.
To slag med øks6n
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GM:
Vi vil

n u

lukke gildehaUen, og dette sker ved,

vi ruller vor lane samrnen.
Nårjeg har lukkel gild€hallen, bedes lblive
siddend€, indtildørheroldsn beder jer lorlade gildehallen.
H€rold førfanen trem.
SANG:
Fra himlen er du raldel.
GM:
cildebrødre. lad os stedse hold€ os vore

måltorøjs. Lad dem allid præge vore
ker, vore ord og vore handlinger.
Et slag med øksen
Gildehellen er lukkel-

tan-

MUSIK:
Arne Lamb€rl: Nu erjord og himmelslille.
HE:

Gæster og gildebødro b€d€s lorlade gil-

Del er ikke sporopmunaende foros, der
mener, at Sct. Georgs Giuerne med de
idealer, viforsøger al leve op lil, harværdi

Iorandre end os selvMon ikke Scl. Georgs Gilden€ kan være
lil al redds m€nnesker i den hårde

m€d

HlcH TECH, så de ikke går lil. Gilderne
skullesåvære HIGH ToUcH id€n modorne

udvlkling.

:

Der vil ,orlsal være brug lor SCI GEORG, hvis viudvikleros. Alt er underforan'
dring. Samlundet er heller ikke slatisk.
Scl. Georgs Gilderne måilnd€ idofiitelen
1. over lor sig sslv
2. over for omverd€ nen-

Deter ikke nok atgenlag€ vore ritualer. Vi
skal bevare von sæeræg og d€rmod lorlsætle med at bevare vol kompetance i

dehallen.
Med hensyntillremliden mågildernegøre
sig lølgendo 3ling kiarl:
1. Hvad viønsker

AR 2000
Lad os tage spørgsmålst -Hvad vil der
ske, hvisgildern€ iDanmark ikke eksistårer
i år 2OOO i - hvem vil proteslere, hvis g ildeme

lukker"
Hvem er vore inter€ssentef

1. Speidekopsens - hvorJor skull€ de
2. Spelderne - eidnu mjndrel
3. Samiundet - vore hjælPeforanslaltninger
tages op ai andre, på samme gode m åde.

4. Vore londe'kunne overlages af andrel
5. IFOFSAG - del inlernålio nale arbejde

h

ar

6. Massemedierns - ville næppe lægge
mæ*elil. om vieksislereda iår 2000
7. Andrc organisalioner al samme art 'de
har samme problemerl
8. cildebrødrene - herville derjo nok være
nogle, som ville savne medlemskabel al
Sct. Georgs Gilderne.
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2. Hvad vi bsr
3. Hvad vi kan.
Nogel vil kræv€ ressourcer (som vl harl)
Nogei vil kræve holdningsændringer (og
det vil nok være sværl ,or mange gamle
gildebrødre). Andei vil vær€ umidd€lbarl
gennem{ør igt.

cildeme har m€d baggrund isp€jd€lbevægelsen en særligvidenog kunnen inden_
lor nal!rområdel. Vi eropdraget iilat være
naturbesky,tle nde og -bevarende. Dette vlle nokkunne anvendes som albejdsgrundlag Ior uadretlede aklivileler,«åmpagn€r på
landsplån. De unse - spojderne, hvorlra vi
skal r€krullere de kommende glldebrødre,
villiltrækkesai sådanne udadretl€de akliviEn d€l gilder har el lornliligi gildearbejde
men læsel vi
med alskens akliviteleri
d€rom iaviserne? Kun en sjælden ganglVi
læser ihvert rillælde ikkeom de tillag, sorn
mer6 er baser€l på den enkelle gldebro'

-

Der er virkelig behov lor €t velorcanlse rel,
målrettel PB-arbeide, også ind€nlor gildor-

RODBJERGGARD

Del lremtidige samiund vil lå brug lor
aklive menneskers medvirken bl.a inden"
ior gruppen al ældre, som bliverslørrc og
slørre, og indonlol handicap grupper. hvor
sparebeslræb€lserne indenlor det sociale
system rammer sæligl hårdl

kunns huske, at der blev iorespurgt om

Deltagerne

Hvodor ervod medlemslal ikke stigende,

nårvor største målgruppe, alle delidligere

speider, er sledse voksende? Kan del bla.
shyldes, al de lid ligere spejd ere slel ikke er
bl€v€l rilslyndol lrl al slulle sig lil gildebe_
vægelsen? Er vifor gammeldags? Er vot

lor høj? Har vi log€_
vi blol en uinleressant'

gennemsnilsalder

præg? Eller er

i

landsgildelinget

i

1989 vil

Rodbjerggård kunne indren€s således, at
LGR'S mødel kunn€ alholdes her- Menin'
denvarda hell klarl. at man skulle samleså
;egen mødeaklivilet som muligt, på detle
dajlige sled.
Viljen i LGR har hell klan varel €ndog
megel positiv, men efterhånden som undersøgelsemo er skedoilrem, mådst vel
konslateres, al det er en både komplicerei
og bekoslelig alfære.
cild€c€ntedonden hai abeidet m€d sa_
gen, og den endelige ;ndslillrng lil LGT vll
blivevedlagel på næsl6 LGB møde ijanu'

noslalgisk "kan-du_hu§ke"_klub?
Detkan såsandelig give sloliilefledanke,
når el medlem al DDS's koFsstyrelse på€l

af vore landsgib€ling sagde: Spejderne
har ikke brug lorgilderne. Det ergildeme,
som har brug for sPejdemel
Jeg vilslutle mil rndlæg med atclere de
ord, som en krigskorrespondeni landlover
denoral Mac Adhurs skrLvebord rhoved[varl€rel i Manilla; noget, leg mener, v] bør
holde os lor øie under gildernes nødven_
d

ige ,oryngelseskur:

tnoen blive t oan me I ba re af at lev e el v ist
antai åt- Menn;sket blivet sannett n*det
.'

svialet sine idoalet. Huden lår rynhet al
åt;ne, nen sjæløn f* rynket, n begei
stingon sygner bon.
Deler ikke åehe, nenbekyntingen, tvivl,
sviglende selvtillig og nisnod, son stand'

sågannelson
din lvivl, så ung son dit håb, så gannel
Du etsåuhg son din trc,

rcd

DET ER IKKE

ALTID SA LET.. ..
. . . at bede om undskyldning
. . . at bsgyndelra bogyndelsen igen
. . . al indrømme en leiltagelse
. , . at gør€ mer€ end man €r nødtlil
- . . al tænke førsl og handle bag€fler
.. . al lære al sine egns lejl
. . . at acc€plere kritik, berettiget eller

uberettiget
. . . al sætte sig
silualion

iei

andel menneskes

. . . at lilgive og gl€mme
. . . men d€t betaler sig ahid

tRGILDEIoDENDE
Sct. Georgs Gilde i København

som din håbløshed.

Så længe du hat d;! nodlageaPqarat i
oden og kan tage inot! budshab ha fien'
nesket, ha jod og hinfiel on skonhed
slogind og kaft ' så længe et du ung.
N* alte usynlige telegraftråde et blæst
ned - da er du gammel"
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HVERT SEKUND
du har forspildt af minuttet,
kan

ER MAN SPEJDER
- ELLER ER MAN

INGEN EVIGHED erstatte!

DET IKKE

?

Hvad mener I mod delle cital?
Detskrev min viceinspektrice (ia, d€t hed
del vi elis densans, jeg gik i mellemskolen) i min poesibog, og selv om del er så
mange årsiden, rinderdetle citat mig mange gange ihu -ior ikke aisigo, detlorfslger
mig, hvisjeg {ølor, jeg brugerliden ufornuflis.
Mangekvindermed migvil nokslg€, aldel
er al spilde tiden at sidde og s€ påfodbold
- og således passiW lade sig ufderholde hvorimod jeg er overbevlsr om, at mænd,
ene ALDRIG vllle indromme, at de kunne
bruge tiden på en bedre måde.

vores dagligdag. ltlan stulilspeid€rlKan I
høre det? [,4an går til sp€jder. l\,ian, og de1
er velvore born og bsrnebsrn,gårlilspejder, igesom de går til klaverspil og gymnaslik.

Hvor lit mon rnan i grunden lorspilder
liden? Prsv at spekulere over dell Det er
sel','folge ig op 1il hver enkelt at dei nere
delte.

bsrn -og Lr ngdo msorc anisationer er inde i,
hvls det idebesternle a.bejde skal dele ugens limer m6d hobbyprægede aklivileter.

Hvad, når man liggerog lager solbad? Er
detl.eks. spild aflid? Man kan jo alld pr6ve
al lænke gcde lanker eller måske panlægge næstedag, men hvad nu, hvls man
baro nyder lilværelsen og måske iænker
libage på dejlige minder? Er de1 så ar
lorsplCe sin lid? Jeg mener NEJ, lor en
gang lmellem er man da nødsagel lll at
blæse påfornulten og lade være med al Jå
dårlig samvilrighed. (Er I enige med m g?)
Nu s ger I måske: "Hvodor blev det crai
skrevet nelopliidig?. Og så måiegjo iilslå,
al jeg ikke var særlig inleressorel d€nne
lærerindes rimer (det var hlslorie), og jeg
bl€v ove nikøbet tit sendt uden {or do re n - og

tæfk, hvadteg kunne have lært dentidlSå
dedor er del lrods alt godt al have ovenSolveig

ta

"BUDSTIKKEN"

Sct- Geoes Gildet iBagsværd
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Man går til klaver, man går
svø

rn

lil ridning, til

ning, lll badm inton, ja selv iil madlav,

vi sige, al man gåf og
lærer al lave mad, at de, at svømme, at
spille badmlnlon o-s.v.
Og del ermægtig godi med all6 de mulghed€r - ,or at lære noget - der lilbydes i
ning går man. Det

dagens Danmark.

Men der er kommet et nyt begreb ind

i

Det er en skrær.monde udvkllng vore

Spejderbevægelsens lde er at præge
bomog unge, sådeiåren bestemtho dning

li lilværelsen,

en livsvarig,socia ndstili ng,
som ansvar lg bo.ger isamlundet.
Man går ikkelilspeider- man erspeider,

oo

man6rd6llor

livet. canskesom man er

gildebror.
Edm. Ketdsen

fR,KONTAKTEN"
Sct. Gearys Gildet i Kangens Lynsby

AKTUELLE ADRESSEB:

NTEANATIONAL SEKRETÆB:

LANDSGILDELEOELSEN:

gz7oKlarup

Roben lradsen, Skodsborolej 37,

Landsgildemesrer N els Bosenbon,

Halumvadv€j6,6351Janderup

75 25 35 23

LaidsOi dekansier U aJens€n, G,ofn n9en 32,
3230
74 66 24 69

Rod€k.o

La.dso ldesGires:e. Pa e woqnse.,
Fiqlesakken24a, 5210Odense

V.e

NV

66

V.e ads§ c€<æse.Es€Ga

Væå_.ss ces€rres:e'
Ka5,4 ever :2.

,c,1a0

,

sydiyll.nd:

n 27,

74175220

l]ars.n,

1517 37 ag

2650

Sl.O€lse

Hvidowe

(al Thyoeseo,
6000 Kod

ng

Bai umvej

53 52 46 47

tom.nd.
31 751011

Såkshol 23. 4300 Nykobing F. 54 35 42 32

3
75 52 A1 40

SCT. GEORGS FONDEN, FORMANO
Leil Pedersen, Risvangen 30

4100Rin§sted

53 6164 6!'

SCT. GEORG . FEDAKTøR:

N els Jørgen

ahornvoig,3soo

G@naa

36 32 03 71

PROVINCIALJOUBNALISTEB

STNUKIURUOVALGETS FORMANO:

x.srei

Srrudsbercsv€J 24, 4200

RODBJERGGÅRD:

65 961035
Nord. o! N.rdv.stslærrand: H.nrlk Banq
)-nbiken 2, svo§ers ev,4000 Foskld6 46 33 36 40
slo*øb.nnavn & aornholhi oe O esen,

;oxvel151,2610 Bodowe
sydslælla.d & Lorrand. Farst.n

Gåmby.

SPEJOER-GILOE-MEOIE-UDVALGET,
Vemer Larsen, Ved I ndelund 237,

- lungere.de PFM

Brammno
525oodensesv

,

lbsensvej 47, 2630 Tåstrup

Svdlyllånd: Gunnar Hau6rb6r0, vosteruanq 32,

Hr..eAnde.sen F skedvel r3, Norå
6740
Fyn: (s Basrhøi Eheoårdsvænqe!§,

1

Sydslelland og Lotrand. Fal.t.r: ÅseGunnar,

llidljylland; Hans (ull Påsmusson, K dåbakk

liarådet

Ki €lade24,

I Spa(e Sorenson,
HansBosloårdsvej23,3050Hum!€bæk 42 1§20 15
slorkrb€nhnvn os Bonhorh: Han.6 [ionb€'o,

Nord;yllandr E'rsrSorensen, Pol kevej 10,

d ai

MøldJ€nsen,

Nord- og Nordv.slslælland: Er

Svend E, k.Jensen,

vesrblerg

PROVINClALMESTEE:

-.en

fs

Fyn: Ebbå Ha meyer, Forsbo ev6j

Rod!ørnen24,

cs:erHø1sr.62401øguoklosrei

Nordjyll.nd: Kiss M€ssmånn, Sond€roåde 43, 3
9A 125222
Midliyll.nd: Andreæ Hasle, GotrldsA lå 39,

goooÅlbo's

160449

dse ldehes:er K,sren Hæro., Åvæ.q€i9,

983175 73

PIM:

Heclor, Å!ænger 9,

ToveJaæbsen, Fu! evænger 13
goooÅålbolo

9313 37 35

Tove Borup, Tingblo8rej 3, Vtrklund
3600

36 33 66

-

KUBSUSUDVALGETS FORMAND:
r^ge Søho m, Sneppevei24,

PUMI
Nordjylland: Johannes Mlausen, stondarsvej 20,
Bor69,9s2o
96391915
Midrjyll.nd: L€il si lin9, S u!€n a, Had Eg6,

skønin!

sydiyll.nd: Perff c. chrisGnæn, Svins€r r0,

No!d..E Nordv..t.lærrånd: amå

62 61

L s

1 1

MølorJensen, Krkelade 24,

67.40BrammlnO,

1E1?2766

Ula F.Lund, Stor6 Xlåus 16.
5270 Odense

Fyn: svoid chrisro(e,sen, Saulsred und 40,

5&0 FåborO

Silkebo4

al

31

Dåhl. Labæk56,

St6rkøbonh.v. og Bomholm: Hånno Borgsrøm
Rlskar 15,sr. §., 2610 Rødovre
sydsjalland og Lolrånd -Falsl.i Ha ldan Stuwe.
Sånsbåtken15.4700Næstv.d 53400169

N

66 1a 09 35

Nod- oq Nsdv6l3iElland:
F nn

lroie.sen, Heimdalsv.j 7/,

3.600 Freder

Gsund

slo

.b.nhavn og Bomhoh:

2570

GBve

Srdsjall.nd o9 Loll.d-F.lrt..:
Halldan Sll4o, Sandbakken 15,

42312A47

429r') 24 61
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spejdernespørgsros, om hjælptil gennåm,

\v

Lad os som gildebrodrs kontakle spejd€rn€, og spørge dem, hvad vikan hjælpe

med - og lad os gøre del på spejdernes

ldenkommendoiidvilderkommeforskelligt material€ om Spejder{or en dag, benyt
derne lejlighed, tilai få en dialog med spejdeme i jores lokalområde.

SPEJDER FOR EN

DAG

Mange gilder holderhverl årel spejderløb
- økseløb, €ll€r hvad man nu kalder det nogen sleder kunne det være en id6, åt
kombiner€ disseting, såledssat
"ikksspejdere" dellagsr i el spejderløb, sammen
m€d sp€jdsrn€, og på denn6 måde får en
slor oplevelse. Talmed jeres spejdere om
det, og hjælp Ul mod al gørs Spejderlor en
dag til en oplevelse for såvel spejdere,

Lsrdag den 31. augusl 1991 sr dagen,
hvor "Spejder-for-en-dag" løber af stab€-

Vi kendsr

a

le samm€n d€lte arqnge-

mont, og mang6 gild€i harposiliv€ minder
omkring samabejdet msd spejderne -6nkelte gilder har negalive er,aringer.
Hvor kommervi som gilde lnd?

"ikke-spejdere" som gildebrødre.

Vi har el slon ansvar, og viskal b€sl€ml
ikk6 læne os Ulbag s istolen og venle på, at

red.

HUSK AT VIDEREGIVE IMPULS TIL DIN EFTEFFøLGER

IMPULS

IMPULS udgives al Sct. Gaorys Gilderne i Dan-

na*, Mikkel Bryggerc Gade , I 460 København
K., l. 33 32 27 33 og søndes nl santlige gildele1

Tegninger

i IMPULS nå hit bruges i lobindelsa

med gildaahejdat hetu nde r bl ad e, bbes edlat m - v.
IMPULS udkonner 4 gange å igt.

Bødaktøt: Bjane Brcggel Egelevgade 26. 484A

Nøte Alslev
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53 83 45 23 - Telolax 53 83 55 22

