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G EO RG
oG
D RA GEN
Det lindes fbrc, mere ellet mindrc auto'

isercdø udgaveral sagneton fu Geory.
I "Buryundk" 5.1. Geotgs Gildene på
Bomholns blad, et følgende berehkg

ofi wres skytshelgen videregivet, den er
beslent ende rlede s, men ...........
Forca.2.OOo årsiden, val G€orgi€n på
rcmerske hænd€r, som så meget andel
nede omking Midd€lhavel. En håndluld
mændlraGeoqi€n hørla, atde gule i øst
havd€ reist en mæglig mur, som §krlle
beskyilo landel. G6orgi6rne var megel
nysger(l€ og synles, at del kunne vær€
vældig spændendo at tage mod øst og
ss, hvad d6t var ,or so kæmp€mæssig
mur. som skullevære sløns eod all and€t
og nå h6lt op til him len. D€tvarnaturligvis
den kin€sisko mur,

erd klarov€rnu. Mgn

en håndluld mænd lra G€orgion rod i
hv6n lald alslsd i mang€ mån€der og
€ndt6 lil slut foran muren, Del var io 6n
vældig lang rejse, m€n de var hårdførs
mænd, så dsl gik omsid€r. Og de blev
megsl impon€r€de. De slog lejrved todon
og kigqed€ op på muren og d€ stors
kæmpgmæssiqs lårne, som m€d mel
l6marm var Isjsl oPP€ På murgn.
Men de bl€v wede overden stor€ mur.
En dag pøv€da de al rorcer€ d€n, men
m uren var lor høi og lor godl lavet. Vagtsn
oppe på muren bl€v llette al diss6 an_
qreb, ia, detlo krapyl nedevod mur€ns lod
irriterede dek€iserligo kin€siskssoldaler,
hvis visdom og krigskunst var på 6t høit
niveau. Nu skull€diss€ barbarerdsrnode
lj€m€s og havo€n lær€sir€g ångang tor
alle.

lg€orgiernos leir sovman trygl ilell€ne
Et par ung€ krig€ro stod vagl og solon
slod snartop. Kin€såmelsbpåmuran,og
en drags slod lysligl op mod vind€n. En
drag6 al sike og lispapil spænd over
bambusslohks. Slorog slærkslodd6n op
mod vinden, holdt i ave al silkesnore,
styrcl a, soldal€m€ på murån. Bueskytten'
som sad inde a dragens bambu§§kolet,
log €n brandpil ud aJ porcelsnskukken
og skød don ned mod g€orgigmss tehs.

O€ unge vaglposl€r så lorlærdet telt
€ll€rleltståi lyslu6,ogd€n 6nerlamm€nde

pil €fter den anden skød ud al llab€n på
dennsqiqanlisk€ drag€, som bugtsde sig
imoroonvind€n hen over deres hov€der.
De råute natuaigvis gevan og løb han
mod lell€ne lor at redd€, hvad r€ddos
kunne. D€n sne vagt skød dog €n pilmod
draqsn, nærmesl ir6n og skærlorskræk_
k6lhod. Men pilen ramte pilolen, så den
brandpil, han lige havdo gjort klar til at
s€nd6 ud, isl6d€tior anlændto dragens
silk€ og dspapir.
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Dlag€nlaldtderlorblændendetiliorden.
S€n6r6, m€gel, mog€l sen€Is, €ller 6n
lang flugtrulo, sad de to ungevaglposl€r
iqen i G€orgi€n og p,ral6ds åf dores op'
l6vsls€r. O€n anden b.kræft€de d€n
lanlaslisk€ hisloda om kam m€rat€n, som
havds dr€ebt €n ildsprudlsnd€ drage.
D€tt€ kom senere kejsor Dioklelian for
ørg, ogd€n ung€ g€orgierblevansal iden
romerske hær og lik tilnavnet GeoQius

eilersin hjemogn.
Hvordan han s€aer€ bl6v dræbt €ft€r al

have konspk€rel msd do kistn€ mod
k€js6ren, er endnu sn lang histoie, som
vi nu vil springo over. Mon han dør som
martyrog blivor hslgen ior mang6.

D€tvæsentlige i næston alleScl. G6oIgs
hisioriern€ €r. at ot €ll€r andel mægliqt
skal ,orc€res. om d€t så €r sn kæmPemæssig dtag€, §om spjser mendesker,
sllsr en kæmp€mur, der hindrer videre
lremkomsl, Dot €r h€la liden store bar_
srer, dor skal ovårvind€s. Del kan være
yd6rmur€, €llar indre mur€, muro al håd
ell6rmisllo ell€r måske€nsomhed.Alleer
d€ næst€n uovorslig€ligs. Mon Scl Ge_
org, han klar€r dom alle.
O6dor valgle Baden Pow€ll også Scl
G€org som sped€rn€s forbillede, og dorfor
6r han også vod Jorbillede.

TWINNING
Flere danske Scl. Georgs Gild€r har
o€nnem de sidsle ar indgåel lwinning
;ftal€r. ld6t sidsl€ nummor al .Bullelin"
eroplyst ikke mindre end 5twinning

aitaler

med dansk€ gild€r, dåt 6r:
Ring€ gildot
"cuild Kara Bartei§. msd

"St. Georgs Guild Kulla", Helsingbolg

med 2. Scl. Georgs Gilde iHørsholm
Lund med
"St. Georgs Guild Asker",
Scl. Georgs Gild€l i Kongens Lyngby
Guild n"9", H€lsirE"St. Gsoros Scoul
borg med 1'. Scl. Gsolgs Gild€ i H€lsin_

Happon
Rapponinds€nd€stil landsgildekonlorsl,
så snad d€r €I ænddnger eller lilføislser
vedrørende gildets modl€mm€r.

Af h€nsyn til udsondelse al Sct. Georc

og opkrævning a{ konlingenl skal

rap_

podsn væro landsgildskonlorel i hænde
s.nesl don 10. i 1. kvartalsmåned.
V€d hven kvartals slutning indsondss
dog altid rappofi, uanset om der er sket
ændringer.
På rappodon optag€s:
1. Optagelser (opl) og dato for disse.
2. Overfølsler (ovl) angivelse al sv€nd,

gør.

"Aftpfadlind€Eilde",

Hamborg med 6.

Scl. Geoqs Gilde iOdense
Mon ikk€ vi kunnsf å noglealdisse gilder
tilatforlælle lidtom deres €da ngerm.h.t.
lwinning - redakløren at Impurs €r m€gel
modlagelig for indlæg om dete emne.

HVAD ER

DIN
HÅNDBOG PLIGT?
HVAD ER
FOR
DIN RET?
GILDE
LEDELSER
r€d

Nedsnslå€nd€ ændring på side 2_8 un'
der emn€t RAPPORT iHåndbog lor gll
deled6lser bodes venligst snalest indløn
i håndbogen.

Ja, hvad sr min pligt? Er det nødvondig_
vis el modstykke til min ret?
Dei€r ikk6 sværl lor mig at elkendeog
slræbe €ft6r at gøre min pligt. Jog har i
hele mil voksno liv været m€get oplært I
og øvet mig på al goro min phgl Jsg har
uirolig svært vsd at d€l€ mig selv op i

roller,iordid€tst derimodheledenholdning lil lilværelsen, jeg ell€rs

harøvetmig

på, nemlig at blive ei helt mennesk6.

Vi lev6r i en tid, hvor krig og utrsd hærger
vor klod6 - ieg var klædl helt j sorl den dag,
krigen bød ud iGolf€n, -det har værel€l

erlor mig et monne'

iiygl€ligl s;ag lor os al opleve, al d€r

sk€, der €r tro mod sin€ idealer, som
slræberbevidsl efl6r all€ve oplildem og

h€rmed vil jeg komme ind på, hvor

El hslt menneske

som gorsin pligtiklarover€nsstemmelse

Jeg har ikke oplsvel på noget lidspunkt,
at de 1 0 punkter, der €r samlst i gildeloven,
ikke Jor€nes {inl med de iorvenlningor,
krav og pligler, der €llers siilles lil mig.

Hvad €r del så, der gør del

til

nogoi

specielt at beskæitige sig med pligler som

gild€broder?
Det er der natu rligvis ikke noget entydigt
svar på; men jeg ioryoniode, da jeg b16v
oplagel som gildebroder, at linde el fæ|"

lesskab, hvor vi sammen kunne sløtle
hinanden i at udvikle os - havde lælles

pligl€r- al møde andre, som itank€,lale
og

handlingvissr, atdekendergildeloven

€lle €ve d€n.
Dene lællesskab hal jeg tund€t i d€
gruppår, jeg ha/er m€dlem af, i de disog gør sig umagelorat

kussio nsr, vi har haft i væbnerio lbsr€del-

vnkelig skulle udbryde en
g@nsen lor mig

srlilal

kig

ig€n, og

kræve min tet.

Jeg vilkæmpe for min rcltilatlænke,lro
og handl€ i 6t lrit land, ieg vil kræve, al de
valgl€ ledore !ær€r at forhandle, lærer al

gøro d€ros pligter, således al verdens
r€ssourc€rkan invesleres ifred€ligelormål iremfor i krig. - F.N. €r forenede
nalio ner opretlgt €ll€r en verd€nskrig ror
ai sikre menneskor€ttigheder - viser nu
all€ idag, hvad del har væ rci nødvendigl
al bruge F.N.lil-gid detsoad må høreop
-dal ervorcs ret og alle mennesk€rs rsl al
lev€ irrihed.
De små krav om vores ret idet daglige

bisgner ganske (i don sammenhæng),
pligten kalder.
Hvor er da min pligl nu?
Ja, j€g kan jo ikke ændreverdensgang,
hverken i Sovjelun ion e n €llerGollen; men
jeg kan prøve al lorholdo m ig til vanvlddet.

son isamvær€t med gildels medlemmer

Hvis det h€l€kundrejersig om pengeog

magl, hvad dst dakan se udlil, så srder
Jeg er allid påvagt overlor selvlorherligels€ - sp€idere - gildebrødro - det €r jo
ikke en sp€cielraca her på iorden, altså
lad os slå lidtkoldlvand iblod€tog husk6,
at en masse andrc mennesker har vær
dier itilværels€n, som d€ lsver op tilog
gørgavnved uden at ksndeos. lmidlerlid

hvsrtfald nogen, dermangler rcsP€kllor
andrc mBnnesker. - Så kan jeg se min
pligt i at værs tro overfor gildeloven og
forsø96 ai lå andrelllat ændre idealerog
gørs gildealbsjdet lil nogel mere k§ndt og
aglet her i landet og andre slsder.

viljeg raslholde, at de Pligter, jeg pålægges
og påtager mig, harjeg ahidlilrælles m€d

alle gilder kan vær6 med til al skabe en

a.drc gildebrødre, - og lak lor dell
Del ermeg€l letlere al gør€sinpllglfr€m
tor aikræv€ sin ret. når man eitællss om
pligler- ind imellem må jegogsålænkepå
nin ret lil al krave.
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Jeg håbor og nor, at sammenholdel

i

'

P€rconligl €r jeg glad for gild€arbeid el
helt klartilal arbejd€ sammen med ierfor

fælles udvikling. Vivil ikke lovs i en

ver

den, hvor vi og vore bøm og bømebørn
skal levs ievig frygllorkig. Kringsati av
liender.
lnger Schøder
Set i ,Staden", Slagelse

gildehe

Nutld:
Ved 1. Ballerups gildeling i marts 1991

bl€v Gambia Fond€n overlørt til
Provincial€l fol Slorkøbenhavn og Bornholm. Albejdet lortsætlel under navneli

"Scl.G€orgs

GildernesGambia'Projekt..

Provincialmesler Ol€ olesen og ieg

r:));\

basøgleGambia I marls måned iår m€d
dåiformålål konlæqqe behov og mulig_
h6derforDanmalkslonsane €ngagemenl
i Gambia. Tur€n bl€v en succes. Dei €I
behov for hver en ting og krone, vi kan
s€nde domed. Vigligl erdet at nævne, a1
der står dygtige og ambitløselolk _ m€d
opbakning al selve præsidentJawaha'lil
al forvalte vorsløtte. Vierkommel hjem
med helt klare samabejdsaftaler mod

dreng6-

og

pigesPejdsrchel€rno,

pnmusmoloren ior d16ngespeid€Icenlrel

iSoma, gruppen af Cenlral

Branch

IFoFSAG msdlemmer (gildebrødrc) og
undervisnings-og sundh€dsministeriern6

Opgaven er h€lt klart at yde hjalp tll

SCT. GEOBGS GILDERNES

GAMBIA.PROJEKT

Fortld:
Idecemb€r 1977b€søgl6 Hans og lnge
RømorHolmGambiarolførste gang'Ds
harsid€n besøgt landot 23 gang6. Delik
da kontakt med spejdern€ _ d6ngang 80
fordelt i 2tropps. Hansoptog nogl€lilm og
visle dem hjemm€ i sit gild6, 1. Ballerup.
D6tblev slarten påetlaug i gildet_ellaug'
der s€nere blev Gambia Fond€n. I 14 åI
har Hans og lngs hånd i håfld med 1
Balleruoqiod elloImidab€h slykkearbeid€

Ior drenge- og pig€spejd€rne iGambia.l
lorbindelso med sin 70 års lodselsdag i
ofterkel ønskede Hans at træd€ lilbag€
som lormand lorGambia Fonden

Fr€mtld:
Jal det bliv€r al give konkrete og rel6_
vante opgav€r til alle intoresser€do
gildebrødrsog atlå udbyggel støtlågruppe
systemel hsrhiemm6. D€t bliver også ai
tind€ lolkigilderne, så vikan lå medicin,
qronrsagsl.ø, væ*tøj, garn, slol o.s.v. til
lavøpriser og dssud€n ai lå kontakl€rlil
fonde og rislends pengekilder.
Min6 fr€mlidsplanor inkluderer også, at
navne som s€cka. Kano, Lallou sambou,
Niei€ og Barbukar bliver 5n del al den
daglig€ snak i gildern€ såvol som Ni€ls,
Bjarne, Børge. Robort, Ulla og H€len.
J6g glæd6r mig lil samabsjdet m€d
DIG-

Gambia-Projehol

BØRNE
OPDRAGELSE
D€l €rlodcudt at slåbørn €lt€rtale hårdt

lild€m. De oørag€s v€d kæ ighed og
lorstå€lss. Måske erdet derlor at bøm 6r
vsnlige og glad€, oq gråd betyder, at
barnel er sygl eller har ondt, og det må
man så sa al lind6 ud af. Børn har også
pligtor, som i.eks. al stille ved hv€r bus,
d€r slopper og bære for de passagerer,
d€r s1år af. Man bliver ippetlora,l, men
man kan veere 100% sikk€r på, at del
ligger, hvor de har b€siemt, al man skal
bo. Deloruenler ikke bærepenge, måslot
ikk6 modtag€ d€m.
Se det vat lidtom bøn iGahbia, berenel
al Hans i "Balgild., I Sct.ceorgs cilde i
BaIerup

BETRAGTNINGER
VED ET
FUGLE.
FODERBRÆDT
Når man belragter lugl€ ved vintsriide
omkring ,od€brædlel, lolslår man adlærdsmønslre, naturens klasseskel og
race,ordomme b6drc. Her gælder jungleloven, den slæ*es ret, lederen (diklatorcn)skillersig hudigl udrraflokken, d€t er
den dsr bsstom msr. Solsot€n dom in6r€r
på grund a, sin s1ørels6, så spurue og

mejssr må pænl hold6 sig på afstand
indlilde slore harfået, hvad de vilhav€.
Hakkeord€nen fung€rsr udmærkel, lacismen også. D€r lorekommer gsvaldige
slagsmålf oraltilkæmps sig godbiddern€,
og d€l endda racelæller imellem.

D€tte sksr hos dyrearier af alle slags,
d€rlloreror egoism€ og inlolerance sæF
d€les glimrende. Hvad

erdelderlårmen-

nssk€racen til al tro, d€n kan slyr€ del
hele, lor d€n opføror sig på nøjaglig
samm6 måde som de andr€ dyrearl€r. Vi
påslår at vi€r de eneste, der er udstyrel
Nogle m€nnesker sr som vabler
' de kommerlørsl, når arbeidet er giorl.
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med €n hjerne, d€r kan brug€s liltanksvirksomhed, men påhvilken måde bruger
menneskel så den gav€?Jo, på at skad€

hinand€n mest muligl. Dsn hvide rac€
påstår, al den €r den bedst€. Ja. lil at
brugederes m ag:lapParat lil al holde d€m
m€o el andet udseend€ ngde, d€m m€d
anderledes kLrllu r skal kanøiles. M6n del
er ikke kun de forckellige racer, der b6_
kæ mper hinanden, racom€ indbyrdes gør
dei også. Flokmenlalitet er on gim ting,
ior ve den arme slakksl, der stillel sig

uden{or fællesskabel. han/hun bliv€r
h

ufiigl

hæ ngt ud

tilspol og spe lrarlokken.

Her skulla man lro al den indstiliing
gildebrødre har lil r€spekl for andrss
menrng, holdl d€m hævel over al væI€
med lilal holde enern€ nede. Hosnogle _
ja, men hos mangeandr€, n€; H€r€Id€t
også l€tter€ al gøre livel svædforenolne,
end al søge bagg!unden lor at den onkolle
slllle r sig udanior lællesskabel. loI dar m å
jo væreen årsåg. Tend€nsen liludskilTel_
sen bLLvermere og mere udtåhiliden hvol
d€1€r eLitendotdrejersigom, og detbåde

iskole, abeide og fritid.
lskolen træder man på hinanden for at
opnå bedr€ karah€rer, på jobbel ,oI at
korhme højero op på rangsligen, og i
i lid€n på idrælsplads€n, drejer det sig
om 1OO dele a, sekunder.
Er det er sundhedsl€gn i et samlund?
J€g menern€j. Hvad hiælpsrdelsamlun'
del kun ai salso på eliten, man gl€mmsr
den slor€ mængde, der ikke ptssser sig
frem, men som €I de. støtsts r€ssource
etsamlund har. Vilev€ri€l samluod, hvor
man spørger om, hvad folk er, mon ikk6
om hvad dskan. Dsi vil uvæEsligtløto til

det der sker i liden, hvor vi producer€r
ll€16 og il€re labere.
Jeg mener, ald€ter€n udvikling,d€rbør
ændres. Men løI vrsælle os oP mod de
tonsangiv€nd6? O€t tior jeg næPp€,lor
hvem tør sætt€ €rlaring op mod eksa'
menspapirsr?

M€n, der €r io lig€ det, ai hvad er en lin

lit6lværd, hvis man ikke har nogetal have
d€n i.

Lad os hjælp6 hinandon med atkommo
ned på iorden og g€nskab€ et samlund,

hvor der år plads

lll alle, hvor det .I

m€n nesker d€t dreier sig om og ikke da-

tamatsr. Jegtrcr d€t hasler, så viikko lår
€n

bratopvågni.g, lorsåerdet måskolor

Det va hvad jeg lik ud ai at stud€re
luglebrædt.

viggo
Fra "Knuden" - ølstykkegildet

MESTER.
ORD
Man må
"Der er ikke kun €en vei,

lor

søg€ at lindo d€n v€i, der €r dsn rigtig€ lor

D€ mennesker, der hævd€I, al derkun

€i €en rigtig måd€ al leve på, sr oft€st
præget afsnæversyn og inlol€ranc€, D€

hæmmer oftosl folks livsudroldolse og
livskvalitel med lorbudspr€egede og ns'
galive læresælning€rog er olt€st præget
al bundløs egoism€.
Carcten
Gildenyt " Sct. Ceorys Gideme i
Aabe aa

MOD
"Mod" er en al ridderdydeme. Gaml€

dages rild€re havdo brug ror mod i regulær

Hvilken slags mod har vi btug ror i dag?
Ja, del erjo ilke blev€t mindro brug for
at havs mod nu, snd dadet kunne kosl6
livel, hvis man ikk€ havdo mod nok. D€l
varen konlanl mådeatalgør€,omdervar
I dag €r dee i hve.i ,ald el økonomisk

sikk€fiedsnel, hvis man mangler mod,
men del personlige mod må man have
selv, eller - hvis man er h€ldig - have sin
familie sll€rv€nner lil hjælp og slølts.

Mod hal indllyd€lse på mange ling, ror
hvad nytt€r del at planlægge en masse,
hvis man ikk€ har mod til al rørs d€t ud i
livet.
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Sine meningels mod erjoogsåenslags

mod, der ind lmellem kan vær€ brug for.
Del kan også kræve mod al ændre ling,
som allid eller i hvert Iald i lang lid, har
været på.n b€sl€mi måde.
Hvis det ien periode kniber m€d model
er dsl m€g€tvigtigl, al man møder mennesk€relleriårindlrykog impulsersom er
posilive ell€r som i hverl tald kan give
posilivafsmilning. Deter€tlermin mening
en måde at få modet lilbag€ på, og har
man mod, har man livel Joran sig, men
manglerman mod, har man livetbag sig.

lvores lravl€ iid, €rder nok mangs med
mod og optimisme, der overser, hvilken
mulighed man harforatpåvirke perconer
i sin omkreds, der kunn6 mangle positiv
inspiralion og dorved få m€r€ mod på
tilvær6lssn, ell€rsagl
en rigere lilværclse.

ø€n

anden måde,

For mange tanker kan lage mod€t

ila

Forlåtanker kan lag€ livel af €n.
Selv om personligt mod udmønler sig

lidl anderledes i dag, end i gl. dage, er
værdien dog nok næsten den samme,
måll i evnen lilal oveflsve på,
ldag erdetblotmeresynligtiøkonomisk
retnlng end ispørgsmålelom livog død.
Aliså menerjeg, at €t godt mod giver €n

god beslulning og dorm€d €t bedr€
grundlag ior iilvarelsen.

lhvertfald harieg hafl mod tilal komm€
her idag. Tak.

Cagten Egeskov PeteÆen

SØREN BRUUN

CITATER:
Med udg angspunkt i gildelovens ord om:

- at være venlig og lorslående ovgrJor
- at gøre livet gladere og lys€re for an-

Viljeg herciter€ lidtal Charle M.Schultz,
som lader Søren Bruun sige:
"En v€n er en, man kan lange ud €fter

i

alvenskabelighed".

"En ven er en, som d6r både har hjer"En ven er €n, som lagår dig iiorsvar,
nåi du ikks selv er der".
Sætninger som vi selvlølg€lig alle prøver al elt€rl€va i vor hverdag, Men 3n
gang lmellem kan det værå godt al give
od€ns €n €kstra tanks,
Ole

-

set i -Gilderød-Posten", Scl. Georys

LANDS.
GILDE.
TING
For to år siden bragl€ vi €n dsl mateial€
om det daværsnd€ landsgild€ting (LGT)
h€r i /mpuls- I år har landsgilderåd€t (LGR)
vediagst al lav€ €n "drcjebog. lor hele
LGT. D€nnsbog udsendes i6l eksemplar

lil samllig€ gilder (ved gildemestar€n)

i

slulningon al augusl mån€d.
H€rudovsr vil alle lilmeldls til LGT få
udlever€t et eks€mplar på selve LGT.
I d€nn€ drej€bog vil lovlorslag, regnskab€r, budgetler, dagsorden m.v. være at
finde. Det6rLGR'S håb, atd€nnelorm vil
gørs del ngmm€re at deltage i og følge
,orhandling6m€ på LGT.
red.

slrålertillider af godi humør,
m€n grå kan du være og uden kulør,
del smitt€rdesvæt€ andre.
En dag kafl du syng€,lor alting er lyst,
en ånd€n du giæder så stille og tyst.
Du

Alt skift€r som solen og regnen.
En dag erdu rolig, stillærdig, lillreds,
så bli?du v€lvred og er tæl På slrsss.
Du kendertil begge d€16.
Vi skitler m€d vejrel med omslag th,
vi ski,ler fra hårdl, ja, vi skifter til blidt,
d6t må vi nok all€ erkende.
For godl og ondt hven monnesko slår,
lra tidernes morgen harvore kår
d€n lov værot und€rgiv€t.
Og ingen kan sige: Dst gælder ej mig,
,or så går du ikke saodhedens vei,
lhi så sam mensal 6r livet,
Set i "Sporcn" Frcdeikssond

DET ER
OGSA DIT
PROBLEM
En dag €r du glad, og så er du god.

En andsn har heltdu mistetdh mod.
Måske bli'rdu sur og gnaven.
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IDEBOGFOR
GILDE.LEDELSER
ld€lte num m€r al ,mpulsbringss €nslor
del idsblade liljer6s håndbog.
Der mangl€rnu - ivlr. indholdslonognel'
s6n 2 afsnit, disse vil blive b€gl i de to
kommonde numle al ,/rPuls,
06l er natu/igvis €t ston a6€ide al
ajourløreidebogen, msntil gengæld kan
den blive €n utrolig slor hjælp lor nuvæ"
reod€ og kommende gildelsdels€r.

rcd.

MENNESKELIGE
EGENSKABER
MED

V,flRDI
Menneskelig€ egenskaber er noget du
har

bsrø

ng med hv6r 6n€ste dag i dit liv,

menerersn meget vigtig evn€ atb€sidde,
Han 6rsamtidigel rneget ro Iigl nenneske
o9

st*

aftid ved sh ord.

En and€n af mine kolleger har også €n
m€gel viglig €genskab, n€mlig åumor.

Min hverdag i salgsard€ling€n er til
siress€l og h€klisk oq salgsmål på
salgsmål bliver hele tiden presset ned
overos. Sådan nogledag€ hvord€t hele
er glo€nds, teleron€n kimer, syslem6rn€
gårned, og alle hiverien, ia, såkan bare
en enkell sjov bem€e*ning eller en vit.
lighed lågasson lilat lette, og alla grln€r
og lår pluds€lig nye kræfl€r.
J€g har også en god veninde, som 9r
dejlig al snakke med. Hun et farctAende
og deftag e n de og e laltid p arcltil d hj æ lpe.
Et dejligl msnn€ske, d€r allid har forsiåe/se lor min og andrss silualion.

For ov€rhov€det al kunne samarbejde
og kommunik€reer nøgleord som

respekl

men det er ikke noget du direkte går og
lænk€r på.

viglig€.

Hvis en person gør dig noget ondl, så
tænker du ikke straks på, al den person

se på sig s6lv og sine egenskaber. Erjeg

harnok6ndå/ig egenskab. Nej, men når
du senere hen har en slille slund, så

god nok, og hat )eg de egenskab€r, som
jeg selv sæner så slor pris på hos andre?

lænksrdu på, hvad du haroplevst iløbel
atdagen. Så begynderdu lig€ såslille al

Gruk harsin h€lt spscisll€ måd€ at sigs
dett€ på:
Man skalikke forlang€ alle gode egen-

dannedig el indtrykaldepersoner, du har
hait b€røring med.

Lad os blive i mit arbejdsrniljø. Der er
nogls egenskaber, jeg sælter ulrolig høit
ior attrives 8lim€r daglig hver dag på mit

Milrofi oldiil min arbeidsl€d6r6r meget,
megel iinl, og d€t men€rjeg errordihan

indeholder nogle megel vældilulde
egonskaber, nemlig æ ighed og åbenh6d. Er han ikke llfrods med det jeg
præsterer, ja, så sig er h an det. 0erudov€r

et han øn god lytbr, hvlkel jåg også

for andrcs meninget og tolerance utrollgl

M€nman skalogsåselvengang imellem

skaber al sine m6dm€nn€sker, bare fordi

Jeg m€;€r selv, al ieg mange gang€

tai mig selvoptil r€vision.
Giver jeg mig selv trd t/ at forstå andrcs
prcblenet? at j6g s€lv lolerant nok?
køndat iog nin agon b€grænsning? ståt
kigg€r indad og

Mang€ navngivn€ og unavngivne personer har igenn€m tid€rno skrevet om
værdifuld. eg€nskab€r, og ieg harlilladt
mig at plukke nogl6 aldisse ud:
1'l

En anonym har engang sagt:
er en psykisk €genskab".

"l/e/d

En anden har sagt:

"Jegtrordetværcte

om all6 menn€sk€i,

også om mig s6lv og jeg har siæ ldent laget ,ejl".
Mark Twain har €ngang sagt:
,Lados bestræbe os Påal l6ve sådan,
at sslv bed€mand€n vil bliv€ k€d al det,

d€t, og ingen ersålattig, at han ikk€ har
råd lil d6t. Del er gru nd laget lor e1 lykkeligt

hjem; d€t skab€r volvilje på arbeids'
pladsen og er et tegn På v€nskab. Dei

giversly*e tilds lræn€, trøsttilde mod'
løse, opmuntinq tild€ triste og €rsamti'
drgdel bedste middelmod ærgrelse Man
kan ikk€ købedelog ikke ligge siglildet:
man kan ej hell€! låne det ellersliæle del

- for dsl har krn noqen værdi, når det
giv€s som gave. Og ingen lræng€, mere
tildel ond den, som ikk€ mere har nogei
at give tilandre".

En anden siger:

"Man skal slikk€ lingøren

iioden

og iugte, hvor man €r."

Ellorl
kan løft€
"Den slon man ikk€
skal man lade ligger'"
OS:
en andens ryg,
"Sig aldrig nog€tbagom
uden du også selv vilsige d€t for håns

Og ikk€ mindst:

du også selv vil
"Behandl and€, som
Ja,jeg kunn€ bliveved m€d mangevise
ord, mon j€g tror, del er meget vigligl, al
man ikke kundømmerandre, monat man
også må kunne giv€ andre en oPlevelse
al, atmanselv indehold€r noglevædilulde
egenskab6r.

J€g vil slutt€ al med al fortælle om €n
særlig viglig egonskab som ieg sætler
§1or pds

på-

og dsl €r

SMILET:

,D6l kosler ing€nling, men sr moget
værd, Del gør modiag€rsn r;gereudenat
qøre giveronfattiger€. Del srså korl som
lynel, men lev€r €vigt i hukommelsen
lngen er så rig, al han kån klar€ sig uden

sel i

Jette KlYsner,
Fredei?ssund.
"Sloreh",

AT V.IERE

ENSOM.
OG AT

V,flRE
ALENE
PENGE

KAN
KØBE:
En seng, m€n ikke søvn.
Bøger, men ikkelostand.
l\,4ad, m€n ikke appelil.
Pynl, m€n ikke et hjem.
I\,{€dicln, men ikke helbred.
Luksus, men ikke kultur.
Fornøjelser, man ikke lykk€.
R€liglon, m€n ikk€ lrelse.
og el pas,lilale andre steder end

Himlenl
set ivoldstafeflen, vesvold Gildet

At vær€ ensom -og at være alene, erto
b€gr€b€r, der skalskilles ad. Ensomhed
er €n svøbe, en folkesygdom, som heldigvis ikke sr sm itsom. I nogl€ tiliæ lde kan
den være selvtorskyldt, m€n i mang€ er
den uforskyldl.

Eft€ral have læstde mange arlikler€lleI

s€t udsond€lserne i TV om den store
6nsomhed dsriindes, isæI blandt ældr€
menn€sker, er del som om nog€t i €en
snører sig samm en, m an står m aglesløs,
måske også med €n lille smule dårlig
samvittighed, mon påden and€nside kan
man jo hell€r ikke opsøgevildtfr€mm€de
menneskerog sige: "Her, erjeg". Manvil

g6me hjålps, men dsn hjælp må så
komme ds 6ldre og ensomm€ i€ns omgangskreds tilgod€, hvis der er nogl€.

og al værs alene, 6l ikks ensbelydendo
med, at man er ensom, baro d€n lrygg€
vished at €ns venner og kammorater sr
d6r, €r grund nok tiial man ikk€ lø16r sig
ensom. Mang€ mennesker har lig€lr€m
behov lor at være alene, solvlølgelig

m

ere

€ller mindre.
Men sn ond lorm lor ensomhsd erden,
man oplever snl€n på grund al sygdom
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ell€r tabet al e€n man holder af, snten
vedkom mende dør lra os €ll€r iorlader os
på €n and€n måde. Del kan værs n€dbryd€nde, som 6n alvorlig sygdom, der
kun langsomt slipp€rsillag, så kan man
styrl€ ned jdsn dybssta ensomhedsbrønd.

Så er del livel om at have venner, der
gider hjælpe msd al llækk6 een op igen.
Venskab er en urgamm€l ,ølelse, som
skal b€var€s og ikke siå i skyggen a{ msrs

ulorpligtende kammeratskab€r, del villa

Måsks €rdel derfor. at bøn €r
godl ior nog16 mennesker,
,ordiGud erlavs og ikks giver
råd €llor prøver at ordne lingene.
Han lylterog tror på, al du selv
kan klars del.
Så

ly

hvis du

il mig - hør hvad ieg siger,

ønskerattalelil fiig

så venl lige nogle minullerlil
del blivsrdin tur,

vere synd, lor vi har brug lor vonskab.

og jeg lov6rdig, jeg skalhøre på dig.

Ovedor en vi&elig v€n kan man lægge
masken ogvis6 svagh€d og alligevelvide
sig accept€r€l. Er man ude ilov€n€ erdet
godt at have nog€n, dsrvillytletil€€n, og
som forslår at lylte. Men dot fl 6n kunst,
ikk€ all6 forstår lige godl.

øret. Og måsk€ skull€ vi give os lii al lytte
nogel m€re til hinanden 'lytt€ rigtigt. Lytla

J€g læsts engang el digl al en anonym
engelsk poel:

KUNSTENAT
LYTTE
N& jeg b'erdig lytlelilmig,
og du bsgynd€r, at giv. mig råd
gørdu ikk€, hvad ieg b'€rdig om.
Når ieg b'er dig lylteiilmig,
og du lodæller mig, hvodor
jeg ikke mårøl€ som jåg gør,
så lramper du på min€ følels€r.

Nåri€g b'€r dig We tilmig, og
du synes, du børqørs noqatror at
løse min€ prcblem6r,
går du gall al mig, hvor mærkeligl
d€t €nd kan lydo.
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Måsk€ skulle vi skive os d€t råd bag

m6d hj€rtel.

Buth
Set i "Budstikken", Sct. Georys Gildet
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