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RITUAL.
HANDBOGEN
OG GILDE.

HALLEN
Gennem samtaler med liltlædende og
nye gild€mestie har jeg opdag€t,

alder€r

en vis usikkerhed m.h.t. gildemeslerens
belojels€r - €llor måsks snarsro frihed i
lorhold I il rilualbogen. Jeg vil d€dor g erne
m€d dets indlæg lorsøga al giv€ nogle
personlig€ råd og lidt inspiration lil d€n
gildomesler, som ikke via d røflelser med
sinloEænger,disrjkl€ls €ll€rprovincialets
kursus lor nyegildeledelser eller €daring
Iølersig sikker nok isadl€n.
Rituålbogen erskabl som hjælptil gild€ledolsen. Den skaloplattss som el væfttøj som giv€r lighed og ensarlelhed i vor6
gildehall€r overalt i landet. Viønsker vel

alle at gildehattan skalvær€ høltidelig oq
værdig - men,r€mloralt også menn€sielig og vedkommendo. Dst eroosåtint. al
vi som gæsler i 6t andel gitd€ kan g€l1-

k€nde gildshall€n og d€ns dtuaJer. personligt sætterjsq.dog også sto.pris på at
opl€ve lorsksllige gilders små
"særhsder", soln lormentlig gennem tiden har
cemenleret sig som er gitdes tradilron 6116r en gild€mesrers særpræg. Oet er I
mins øjn€ med lrlat gøro grtdehaiten Ie.
vende oq v€dkomm6nde, så disse traditioner bør - all andel lige, rasthotdes.
Gildsmeslsren skal allså ikke nødven,
digvis følg€ ritualbog€ns teksi stavisk.
Detskal lorstås sådan, at løft eafl æggetser
skal loregå "reglamenleret., at insredr-

€nsern€ (GMtat€.5 min. sct. ceoro

gildeloven m.m.) selv,iøtgelig indgår. Me;
erder en god grund lildsl, kan rækkelslgenGMtaleog 5 min. Scr. Gsorg sagl€ns
ænd,es, Det skalogså understreges, at

d€n anlort€ ledsagetehst meqet oerne
må om,ormulsrss, så del pass€r 1il din
mund. Deidusigeri gild€hall6n skat nemlig af gild€bødr€ne opla ss som komm€nd€ lra drt hterte, . ikk6 ka et styhhe

papir {riluålboqen).
Selvfølgelig uanset hvor meget viøver
os, så kan det kokseloros all€ sammen,
nolop når vistår bag høJsædet og
"sha
ku ". Går klappen n6d, så lad være med
at søge ror længe €lt6r orden€, f.eks.: ».
.. og en tast viljs må præge..." Del kan
godl være, al du ,inder ordene - €nten på
papirel 6ller i hukommetsen. l\,4en det or
nok lænlsligl, at det opngligs or gået
fløjlen. D€l kan være nøjaglig tiqe så

rigligtid€nsilualion Leks. ats o€:
"Lados
hjælp€ hinandon med at arbejde aktiv,l
m€d vor€ gildeid6al€r*.
Heroldern€siunhionervjl jeg ogsåqerne
b€rørs. Som milltærmand harjeg nalur2

ligvis €l særligl icir-c

.

: .-i€-.=
: - -;-:j

herolderne bør efie.
eksercere i gildehalien.

l.ten

ikke

Dal kan l.eks. anbefales d E.e e- iasl
atlal€ m€dlanoherolden om a: -rzi:-. åt
sig selvgårpåplads, nårtanen err- e:ud
{ind)- og lanån €U. har været sænket lcr

Dlonningen. Ollesl er pladsjorhotdene i
gildehallensådan,at 1. rækk€€rumiddelbarl foran høisædet. Hvis d€n, der skal
oplages kun skal rejss sig ogltæde 1/2
skridllrem foratvære Joran højsædet, så
behøvsr herclden ikke nødvendiqvjs at
1øre den pågældende på d€nn€
"rejse(.
End6lig skaldet også bemæ*es, al ud
ov€r Sct. Georgs cildehallen er dei en,
kelle gilda kun pligtig at athotd6 gildehal-

ler

i

iorblndelss med loileailæggelser

loptag6lse0.
T lgengæ d syntesjeg, at delvllevære
nregel linl, om også dil gld6 p.g.a. udadvendt arbejde bllver "tvungel

q

til mange

gildehåller med oplagelse.

Grldemesleitaen viJ j€g ikke komms
nærners ind påved denn€ lejllghed. Dog
skaljeg ikke und ade algoreopmærksom
på da mulgheder der €r lor at indd€ga
llere j1å6n, l.e[s. al iads lansler 09
skalmesler komm€ o.de..<å

I

Glldemeslsren har ansva'ret ior, at
g deha en opleves værdgl og naturtigl.
D€l er rlk6 el åg - men en udlordringl Brug

dins egne ord, og nyd, at du har fåel en
.neslående chanceloratsigsdin mening
uimodsagl.

Tilslul bør du også huske på, at det er
menneskeligl al lejls - og gildemest€ren
bag højsædsl skal vær€ mennesk€lig.

Skulle du ongang møde en (lhv.)
mesler der påstår aldrig at have b€gåot €n
"skæver!«, så hav ovgrbær€nhedl
g ilde

Jog håber, alieg med ovensiåend6 be,
lraglninger, har været med lil at aldrama.
tisere gildehailens slivhed. Lad osbevar€

lradllloiernesgave, men lad os ikke blive
slave al Iorriuleringer, derkan vi edræbende på in tiaiivog menneskelig varm e.
Niels
LGM

5. MINUTTER

SCT. GEORG
lgiLderne bruger vi mang€ s1or6 og
alvorllge ord. Det bor sikksr! heller ikke
Scl. Geo€s Giidet er jo ikke bare en
{orenlng, man meider sig ind i. oet er
forphgt€nde at melde sig ind, og det er
lorpligtende at b ive stående.
Ved vor optagelse aflagde vi et lsfie,
som vi bekræfler 6n gang hvert år, men
man kunne jo sporge: Føler vi os stadigvæk lorpligtet al delte lofle?
En nær.nere ionolkning al tøfiet kunn6
vi g ve overskriiten: Livskunstner. En

kunsiier er en, der skaber noget. En
vskunstner er et menneske, der Iår noget ud af sit liv, i dybeste lorsland lever
livel. Når man ldenne såmmenhæng si,
ger »lår noqet !d ai livet.., så menes
absolut kke ncaermater elt. Enlivskunst.
ner er ei grad menneske, der spreder
solskin ornkrirg slg uden a1 vær€ overlladlsk. Et menneske, der stadighed indser, al liver er nogel værdilLrldt, som er
givelos, somv skalglæde os over,Jådel

r

bedsre ud ai. Åt vldedorskalsæ e hel€
vor personlighed ind på at bekæmpe

surheden. sladderen. når

d

sse erved at

blive de faklorer, d€r tager mesl at vor
rænketid og talgtid med andre.

lkke blor fordi disss negativo faktorer
odelægg6r iorhold monnesker imettem.
meo mere {ordiviidisse n6galive slunder
mrsbruger d€l liv, der under ansvar er
givei os.
Og hvor srår så vigild€brødre idenne
snak om livsk!nstneren?
Vikan velsige, at gildelovog gitdeløltå
kan være os til hjælp. Vi kan opfytd€
lstlois bogstav og blivs nogl€ foriærdelige hængehoveder, som ingen vitLettnde
på al kalde livsk!nslnere.

At iykkes 100 %som menneskg og som
m€dmennosk€ er ing€n al os beskårei.
For ovrigl velgodt det samme.
Hvad harigruncjån betydel mesiicr os
den enkelte, i vor irdviklng, visl næppe
der, vikaldet "de gode då9e" - modgång

har v€l nok skoet os in6re nl år hliva
medmenneske, elterraltig evnetit at blive

Vi €rgiidebrødre idagligdag. lngen bør

gåiorgævestilos elter hjætp og bistand.
Mod, barmhjertiqhed, en lorståends.
aktiv holdning tillivog menn€sksr erdet,
der må legne billedei af €n livskunstner,

al en gildebror.
Alholdl lsrsle gang den 15. juni 1965
ved Finn Elboe
Denregangved Dorte Ejboe, den

7.

juni

1991.
Sct.

tra "GILDEPoSTEN"

Geoescitderne i Aalborg

NYE
UDFORDRINGER
For nyligvarjeg

iJy afd ien

we€kend.

På veJ hiem sondag aten sad jeg på
.
Iærgen og nod en hop kalle, ah rmens
noslalgi, fremt/dsperspekliv, drømmeri
m.v.lik |ril lob.
Mlne lånker grk tit min barndam, hvor
højdepunkter på,€nereisen varseitUren
over SrorFbælt. tnd i m€ em slliersde
i€g alr det, derersyntigt i,orbjndetse m6d
bygg€ flet al broan ov€r Slorobættog provede åt lorestite miq, hvorda, d€l kornmer Illat se ud, når dst he

bliv€rlærdigt.
Pludselig blev j€g rev€t ud at min ti|e
"drsmmevelden" al en t'dt krati o udlaIels€ om "nu bt[,erder ba ade ig;n".
Bemærkning€n kom ira dsn ene alde4
personer, der sad ved nabobordet oq iik
nalurligvis en anden tiial sooroe -hvorior
del?" "Jo, Io, vistat have gr;ppedel/n9,
og så bliv€r der alld baltåde-

Al den vid€re samlate, som jeg

ikhe

kunne undgåat hsre,lremgk det, at det
var grupped€ling iet gitd€.
El

hehtydeligrels€mpetpå, at mangeer

bange for noget ny1- e er måske knyller
sg,or megåt tjtdet bestå€nde.

Jeg har J€e sagl "ia tak" titelfordelao.
ligt lrakædelsestrlbud lra min årbeldsgl.
Del lørte lil en rnasss spørgsmåj som
"Hvodor gør du det?. "Hvåd vrldu doo
så?" "Ja, men du kån da rkte bare sådå;
holde hsh

op..

Nei. jeg har sandelig hejjer ikke tænkt
mig, "at holde hsll op", men jeg har don
lasle ov€rbgvisning, al ændringer både i
4

:. :--:: :. med lit
:--;:. -, -!:enrital
lænko inye båner o§ - Og lænk, nu kan jeg :--.: ,å: : i . at
gøre ålldstog opleve iel. *- ;: atid
gehe harvillet, men ikke har J:åi l: I
gildel og ihve.:-=::-

algiveennyeLc.:

Sei\,,lølgeliq erd€t tidl venrodtct all2.e
alsked . også msd sjn garnt6-grupp;
grrdel - men nu gtæder ieq mo a:
samarbejd€ med m n nye grLrppe, tor se v

om jegtidllgere har været i grupps modde
llesle, €rdet alrid en ny srruål on, nårder

opslår en ny sammensætning.
Det€rked€ligl, at ændringer, Iornyelser
o9 l.dskiltninger olts betragies j en tidi
negalivånd, ellerercjel måskeos menne_
sker, der har ldt van:hetrgr vsd at årE,vE
magl. pos lon, slålus m,v ?
EllFr er det lrygten tor, at ændrinoer er
ensb€lydendemed,åia etrad I on;slat
Fornyelse behsver ikke betyds revotuha KÆDEN
Scl. Georgs cildet iVærløse

lil

BLOMSTER
ER RØDE

gik op

En lille drong kom i skols førsl€ skoledag. Hanfik nogielarue.og started€ med
al t€gne- Han iarvelagde hele papirel. For
,arver var hvad han så. Og Iæreren sagde:
"Hvad erdetdu gør, unge mand?" "Jeg
maier blomster( sagde han. Hun sagde:
,Der er ikke lid lil kunst unge mand. Og
desudgn erblomslergrøoneog løde, Der
€r en tid for hvorting ung€ mand. Og 6n
måd€ algørsdet på. Du skaltage honsyn
til alle de andre. For du €r ikke dsn ensste.. Og hun sagde. .. Blomstererrød€
ungefi and. Blade€r grønne. Dereringen
grund tilat so blomster på nogsn ande!
måde. End den måd€ man altid har sst
b omster på.

flyttede iilen anden by, og den lilledreng

l\,4en

den liils dr.ng sagde "Der €r så

mange iaryer iregnbuen. Så mangeiarver i solopgangen. Så mange faru€r i en
blomsl og jsg ser dem alle". Ok sagde
lærer€n, du er oæsvis. Ting skalvær6 på

sn besiemt måde. Og du skal male
blomster på den måde de er. Så gentag

åli6r mig. Og hun sagde "Blomsler er
rsd€ unge mand, Blade €rgrønnø, Derer
lngen grund til al se blomsler på nogen
anden måde end den man aitid har s€i
blomsler på".
Men den lt 16 dreng sagde:
"Dsl er så
mangs iarver i solopgang€n, så mang6
iarver i en blomsl og jeg ser dem alle".
Læreren safle ham iskammekrogen. Hun
sagde: "Det er for dll eg€tbedst€. Og du
<onmer iide tiibago tørdu harfå€t rigtig

i?i Ldel. Og svare,som du skal,,.
T.'s dslblev han lidiensom, Hans hoved
Jryglsomme lånker, og han

ra'trlcl ned

læreren og sagd€ lølgend€:
'Blomsler ar røde, blade sr grønn€. Der
er ingen grundlilal se blomsterpå nogen
anden måd6, €ndden mådeman altid har
Tiden gik som d6n io altid gør. Og de

kom på en anden sko16, oglandtfølg€ndo:

D€n nye lærørsmilte. Hun s3gde:
"Det
skal være sjo\,.t at mals, og der er mange
laruer i eo blomst, så lad os bruge dem
alle". I\,4en den lille dreng malede blomster
ipæne rækk€r med grøntog lødt.Og da
lærer€n spurgte ham hvordan dst kunoe
være, sagde han lølgende:
"Blomst€rer
røde, bladeergrønno. Derer jng€r grund
lilat se blomsl€r på nog€n aod€n måde,
€nd d€n måd6 man altid harset btomster

På".

lra "lnfomation og debat"

Sct. ceorys

cildene i Kotding

RESPEKT
Sprrgsmål: "Hvortedes mener d'u. ai
du kan vise respoklforcjet, der harvæ.c
lorandie, ud€n al qå på akkord rxecjdine
egnelanken(.
Svar: Det kanjeg nok jkke ahid, var min
førsle reaklion,dåieg tæslesoørqsmålet.
Og såmåt,e jeg ril at gennemlænis. hvorIor DETvar litfældel. Attså, ihkodet, at gå
på akkoid med mine egne tanker, m€n
del, ål vise respekl lor noget, i€o ikk€
umidd€iban kan Jinde værdii.
Spørgsmåier, jsg harfå6t sti[et, knyn€r
sig rilg ldelovens pkt 1.
I

væbnsdolberedelseshællet udtæqOes

ordel -resp€kl" som:
"ikko,Jbeting€t
tolge ordbog€l1, belyderordet respeklereraivise hensyn, åt vise aglelse. Men
oprindsllg belod ordet respekl:
"Del, al
ss lilbag€«.
O.v.s., det, ålvrse respekt for noget, der
I

har væ rdi tor andr6, udeo at måshe se v

kan se d€nne værdi, indobærer, al man
må gore sig nogls ovsrvejejs6r, gå så al
srge bag om tingen€. ss libage, tor altå
sn rorslåelse ror andres opfafl€lse af til
værels€ns aspekter.
D€t, det enkelt€ menneskeilnderatslor
værdi, kan være så meg€r. Der er dem,
der ,inder lykke ved at omgiv€ sig med
dyr€ ling, og møbler, biter, o.s.v. Andre
pflo lerår omgang med m€dmgnnesker,
med dyr, naturoplevels€r højesl. Mange
holder at musik, kunst og litteratur.
Og oplattelsen altingene er ikke enstra

manneske tilmenn€ske. For at taos mu.
skken som eksemp€l: Nogte for €t;ækk6r
klassisk musik, nogt€ pop. og andre rg€n
rockmusik6

Sra-: o-..€-_.; .. -_ E"ga.g icrske

ig,
r.-2. :)- -:- .åi give udt,yk
,c's . !.e- ::':-+ -:,: ::-ei .o ovn,Jnr

.3

je?

Lsai'c.ea

j.j

:..:::,

aici al iaie

=.-æ.iEs e :- sm;grs.

På ie:':e:e a:s:-å<E : :- : "ier nogle
re.,:Es.i€i ,s.æ ::. E :.. o? po l-

i\.

Del al Vo på en glcidom er icr mar_,ce
m€nnesker iundamentei hvet. Der;r
mang€ iorskellige lrossamtund i verden.
og Iangrdellest6 k.igeopslårsom iotge at
slridigheder om, hvitken rro. d€r er d6.
retls, og iør åll€ . i spojderb€vægelsefs
ånd - lår læn alrespekte,a åndrestro, vrt
det bliv€ sværi at lå sat en sicpp€r lor
religionskrigene.
Polilrk kan olså br;nge s ndens ikoa
Hermåman også arbejde med sigs€tvo'q
prov6 al se lingene rn ed rnodpartens øjn e,
og prøv6 ai r€spekl6re hanssynspunkler,

lden nødvendigvis at k!nns acc€plers

Som regel kan i6g også d€t, rn€n det

kneb iiorlobne uge, da begiven hederne i
Sovjel så vo dsomt berøn€ min daglig€
tilvær€lse. Jeg KAN lkke accepter€ gammeikommun sternes (og andrs maglbegær ges) adfærd. - d€res hynisks n6dsab ing al civilbe,o kningen, -deres laden
hånt om begreber, som frihed og tighed.
Og sålv om jeg prover ål sigetitmiq setv,
åldisse menneskerhar Iund6t t,vsvå,dia,
ikommunismens lærc, kan j€g hverken

respekter€ eller acceptor€ deres handling6r.
En €ng€lsk slalsmand har sagt: ,Efter
som krigen Eegynder imennesksts sind,
er del i m en neskets sind, Iorsvaret lor Ir6d

må opbygg€s*. Og fr€d blandt m€nnesker opnås kun, hvjs jeg, og alle andre
mennesker prøver at respeklerg andr€s
måde al l€v€ på, uden al nedvurdsre,

ud€nalforaGes, og, fremlor alt, uden at

, Verd€n ville

værs lidt sjovere, hvis der

varilere, som varlyr og llamm6*.
Eltor m in oplatlelse er det sp€idsrbevægels€ns og gildebgvægelseseds rornemsts opgavo at vær€ med lil at lær€ dån
opvoks€nde ungdomt og al genlags tor
de ældre, at tol€rencs og resp€ki ovedor
medm€nneskerog d6res adf ærd €r vejen

Ellen Schnidt
na "CENTRUM"

Kunstn6r
j€g Sørå hvad jeS kan, for
"l lremliden vil

atta' glædern€ pålorskud".

Ledig

"Høflighod er den hygseligsl€ lorm lor

hykle *.

politik€r

Budstikkon lot Sct. ceorgs cildet i Odder

c

.Kædighed er to menneskers €gorsm€

L,tsSNINGENS

e

Nygitre

"Trivselervigngere end at kunne kvbe

FRYD. ..

i en

stoflelle 38"

Uk6ndt

"Jeg ville Iå m6re ud aldagen, hvis d6n

ha "GILDEt0ENDE"

lO. Sct. ceorgs cilda iKøbenhavn
B,mennesk€

a
"Ai ha'sex påhj€rnen ereldumtst€dal
,,i

Mortil5

"Enhveralderhar gudskslov sineft islel-

t

P€nsionist

,lngen nok så nøje planlægning kan
srstatte del r€n6 svineheld«.

q

Studer€nd6

'Museer skal ses ud€lra, bjorge nedejra og kloer indetra".

g

»VEIEN BLIR TIL
MENS DU GÅR - «
Kisti Maierud, Notsk læge
Der €r ingen lorud lastlagt vejimennesksrs liv. Vimå hel€ tiden vær€ parattitat
ændre vejen, eftohånden som vi bliver
klars ov€r, hvad vivilmed vores liv. Men
går vi støl lremad, tager lat på livet, finder

viogsåden gtig€vej,vilæggerd€ns€lv.

Somme tid6r må vivov6 os ud på €n v6j,
som viikkeved hvor ender, men kun den.
d€r vov€r, har mulighed for at vinde. Og
d€n, der står m€d begge ben på jord6n,
står still€.
CaÆten Vagh-Hanson

ha -ciøenyt"
ScL ceorgs cilderne i Aabenraa

SCT. GBORG
OG

Der var spansi.e rytt€re. sandsække,
oiglråd, Devæb^ede vagter oq konlrot.
Oq l.:cgra er "g io.buUt.
Vi nåire i.s ioræ e hwr vr glorde
ijenesle cl € ers h, c€:avDrofil_dr mån

SADDAM
HUSSEIN

lryglede ierrcr argr€0.
Vivarca.20O, der mootecp. AIo var iidt
lryikedeat stem.tnqen, r.eioosåielted6.
Nu si\ull€ dpr s[e nclel, ce ;i r'ar m€d.
Der var Iu d lårtpå

Da Saddam Hussein og hans llopper
b€satl€Kuwait.oplå edeJegd6t sammån
med dei m6st6 ål verden, som €n qrov.
ulrlgrvelis lrænke:s6åi et Iirie lands,;rrid-

heder.

Son noen nærm€d6 sg, hvor Saddan
Huss€rn og hans lopper sku[e io,lade

.,Kuwal iriviiligi stlsr tage føtqerne al sin
handling, kunnå man næsten se. hvordåt
bår hsn,

Daiolkelingetvedrog, alDanma kunn6

stølle med humanilær hjætp ved

d

be_

mands det am€rlkanske miittærhosoitai i
Holsl6bro med danske person e og se nd e
er dansk læge- cg sanrtelshotd lit SaLrdr
Arabien som sloflo I il el blt rsk Ietthoslpilat,
varderen stemning og 6n holdninq som:
"Vibør hlælpe, gore noget,tor ikkelLrn al
se på. at De Allrerede gor det grove og
besÅidl€ a,bejd€, også lor vor6 reltrgh€-

Fra Forsvar€ts Sanitelsskole var vi 2
sefrorsgrcenter, der bjev udtaqel, vr ,rk
beskeden mundttigl den 31. lanuar, oq

d€rlå br6v,ra Forsvarskommåndoende;
1. lebruar om at mode på Hotslebro
Mililærhospital, Drågonkasernen den 2.
lobruar inden kl. 1500.

Då jeg mødt€ på Dragonkasernån

i

Holstebro, lro€ds jeg, det var Go t€n, ieq
var kommel til.
a

rn

ed del samm€ og en

orgånserel,olVrr|jng. Rengøriiqstotk.
håndværke16, arkitekt6r. sikkerhedsiotk

og malsriel de, b åv kod væh, og nlr

I

slor€ (aeserblevlorl ind og tordett, så vi
lunne bJive et ver,unger€nde hosprlatpå
12 doSn.

i,i biev ei af de bedst udrusrede od
Somandeds m iri&,horp tater i Eurooå.
D€rvar 3cr ariellansne specla ister. ;æg er, præs1er, syg eplei6rskercg
leknik6r€.
T lorsteo, €nle, "!grt ar,/rrenmereog
mere op lor cs. Amerrkaiirno vrr atvor
I goog Jrygreoeoerværste. nåria'rdkri.en
skulTs start6

D6, var mange. som havd€ larnitie og
venner ved Gollen. En ål mrn6 åmprikansk€ vennersagdei

"Vier iKBlc".

Man kygtede altioreda lab d6,orst€
dage ilandkngen på mange tusind€, og
det var dem. vi skulte værs ktar tit ai
modtage.
Jeg vår med

tilal indrelre modtagetsen

og reglstreringen med atr udslyr, samte
reoler, senge, krykher, hiUlbårer, ove
hvordån maleri6ller virkede, øvo procådLrrerved modtagelsen at såreds.
Vi øved€ også proceduror{or hårdtkvæ,

slede, sår€de, soldator, som ikk€ vijle
lomm6l€v€nde hj6m. D€r kom transporrabls dybhoslco.lainere. som ds sku[e

pakkes jog sendes tit Am€rika.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
cILDEMESTERTALEN - ld6plan for et gilderår

Vi har mange gildebrødre, derville være ,,alle tiders" gildemester
- hvis de bare turde sige JA til posten. Een ting holder dem lilbage:
Gildemestertalen.

Jeg forstårgodt disse gildebrødre; men på den anden side er det
hele ikke så svært, som det ved føIste øjekast kan se ud til. Og har
fnan een gang prøvet det, så er næste gang meget nemmere at
.omme igennem.

Detførste ogvigtigste rådom udarbejdelsen af en gildemesiertale
er at være ærlig og at være sig selv. At benytte vendinger som: jeg
tror, jeg mener, jeg nartænkt over, o.s.v. er den sikre vej til succes.
Jeg kommertil gildehallen bl.a. forat høre el andet menneskes
personlige oplattelse åf tilværelsens forskellige sider. Jeg interesserer mig ikke for, hvacj en eller anden kronikør har skrevet i avisen;
men alene for, hvad gildemesleren mener og tror på.

Selviølgelig kan en kronik, en kort historie, et eventyr eller
lignende være et særdeles god indslag igildemestenalen, f.eks. til
at belyse en problemstilling; men jeg vil gerne have at vide, hvorfor
,4ildemesteren har taget det med - hvad han eller hun tillægger det
df betydning.
Har gildemesteren accepteret første råd - den personligt prægede gildemestedale - så kan resten klares ved lidt kendskab til,
hvordan en tale skrives. En metode, som jeg selv har haft stor nytte
af, er følgende form for notatteknik, den såkaldte mønstermetode.
Jeg har selv benyttet mø nste rmetoden til at få styr på mine lanker
og få dem sat sammen ien forslåelig rækkefølge. Som udgangs-!unkt har jeg valgt den kerne eller det budskab, som jeg ønsker at
.å irem til med min tale. Fra kernen harjeg arbejdet midg udad på
August 91
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grundlag al de tanker og associationer, som kernen gav mig.
Længere og længere ud, indtil jeg følte, at emnet var udlømt eller
tilstrækkeligt belyst
Deretter harjeg valgt rækkefølgen af de forskeltige synsvinkler,
som hver lor sig har lørt ind til kernen, og endelig harjeg færdigbearbejdet talen ved at gå udelra ind mod kernen.
Hvad er mønstermetoden ? I prjncippet gården ud på følgende:

't,

Stan med hovedtanken icentrum (se illustrationen) og Iorgren
den idelemnerl

2. Find nøgleord
3. Sæt grene på
4. Sæt de nødvendige

detal-

jer på.

5.

Se på systemet; dan forbindelser, tænkvidere,vær
kreativ-

På skitserne er vist, hvorledes notaterne langsomt vokser
lrem udfra hovedtanken.
Bygges notatet op på denne
måde, vil det med lidt øvelse
være tilstrækkeligt grundlag at
holde gildemestertalen på; men
istarten erdet ofte det sikreste,
at udarbejde et helt manuskript.
4.05.02
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Fordelen ved at nøjes med mønsternotatet erklar: Gildemesteren
frigøres Ira det beskrevne ark papir, og kan alligevel hurtigt overskue sin tale. Der biiver således mulighed lor at se på tilhørerne

under talen, hvilket giver en meget bedre kontakt undervejs

i

gildehallen.

En anden fordel: Gildemestertalen kan tidsmæssigt alpasses til

situalionen. Ved tidnød kan enkelte grene springes over, eller
Iordybningen af dem udelades. Er der på den anden side rigelig lid,
er det let at benytte den ekstra tid til yderligere omlale aI enkelte
grendele. Mønsternotatet giversåledes en stor grad af lleksibilitet
under lalens fremførelse.
Endelig kan fremførelsen blive friere, uden at tråden tabes. Og en
lille detalje: ved at hele talen kan være på en enkelt side, undgår
gildemeste ren, at tilhø re rne sidder og tæller, hvor mange sider der
er tilbage.

Aususl9l

4.06.03
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Endnu engang: Dette erjkke METODEN; men måske kan denne
måde al gøre det på være dig tit hjælp. prøv den, og se hvad der
sker.

Gunnar Hauerberg
Provincialmester
Provincialet for Sydjylland

4,06.04
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J€g Iæ.(ler "aer gårraskesoldatersom
cs i Gcien. I Ho stebro kan vi kun pleje
ieres sår erlef give dem den sidsls oiie".
De.var, 1 å.ier kanskele tpræstermed

ccgnb€ra.dlng. og fra private iHolste,
bro cg or.:egn var d6r mere end 1CO0
se.g€p adser 1l indKvarlering lor på&-

havde på hospitalal. Vi iik aldrig riglig
sår€d€, iykk€ligvis.
Men "DRAGEN" er lkke død, kun gjort
tandløs. Vimåhåbe, at Sct. eeorg erktar,
hvis del blivsr nødvendigt.

Bjane

rendel ide sårede soldater, såvivar ktar.
Den sårede soldal skulle recides på
Når han blev sårel, ville hån rå forstehjæ p a, ds nærmestekammerater, o§ på

bårer ville han blive rørl væk lra rronlen
ca. 1 00 m. Hervillederværeen Forbindeplads, hvor en læge vtLle yde avancercl
lorstehiælp. Så ville han så hunigt som
muligt blive kan ellerilolet nogte kitom6ter længere vækila lronten tilHovedlor
!rindepladsen. Heryille læg6n kunne udfore ine16 avånceret kirurgi. HedIa vtlle
d€n såreds så eolen bliv€ lløjel lilAme,
rika ollertilen base iSydlyskland: Wiesbaden, hvor dån sårede sammsn med
I ere vill€ komm€ ind i en slor opvarm€l
hangar. Her vili6 d€ blive sorteret. De
sårede, der vlile blive udlaget lt1 Hoislebro,villeblive læssel ind ietchadret,lyira
i.4ærskAlr m60 danskbemaoding og plads
i i40 liggende sårsde.
D€ ville bliv€ Ilsjel til Karup e lle r alrernabLive kølt r militærambu-

llv lulthavn, og

lancer, under polrtieskorte, til Hotstebro
Mllilærhospilal.
Im6llemtiden vi le der lra Wiesbaden til
Holstebro vær€ telelåxet, ikods, atl6 oplysni.ger om den sårede, så når ambu,åncen over radioen meldle, al de ville
komme med pallenterne, kunn€ vitinde
a € opysninger og sætte d€m ved den
Dei var elieklivr. Vi øved€ del mange

gange m€d da.ske soldater, hjemmeværnsiolkogtils U med amerrkanerne, vi

l_U.

Sørcnsen

fra "KNUDEN.
Scl. Geoes gitdet iøtstykka

KORT
KURSUS

I

SAM.
ARBEJDE
D€ soks vigligsls

od:

Du hargjort et godl arbejde.
Ds fem vigtigste ord:
Vildu vær€ så ven
De

llre vigrigst€ ord:

De

lre vigligsle ord:

De

lo vigtigslo ord:

lg. . .

Der var min lejl.

Hvad menor du?

Oet vigligsle ord:

TAK
Det mindst vigligste ord:

JEG
3o! bl.a. i DIMIVOB
Scl- Georgs cildet i Herlev

EN ANDEN
SLAGS

bek€ndt noget reialivt nyl. Ftereiorsksre
fastslår at dex€ synspunkt næDoo oår

200 år iilbage. Naturtgvjs kommer m;n

ikks udenom Bousseaus ideer fra
17001allel, men der er tørst hen imcd
at rorrig6 årh und rede at borne& u.rgdomspykologien manifesterer sig
som en særljg enhlave i f ågtrneraturen og
begvnder rnærkb.rt at påvirte hodninslulningen

DANMARKS.
HISTORIE

gern€

lde til studiekredsarbeide I qitdea

Tidsskeilet ved 1880 or stkked et megei

Engang (og dei er såmænd ikko tængere siden end ætdre grtd6brødres skol€ndl var kongern6s krigerisko bedrfter
det cenrralå i hislo';eund€rvrsn,noån
h vorda n

u

nCe!såflerne over tevede oq-s ted

lor d€t daglqe brød trlherske,no og sjg
selv (nelop ofiest i den navnl6 rækketotge) hon€ man rkke meget om, kln
jyske bonder gjord€ opror mod stor^år

N! bestræbe.en nygeneralion

at

hislo-

rikere siq på isl€del ior "Danmå,k<hi(,6-

i6"

at skriv€ "Danskernes Hislori€". V;

vilhergoreopmærtsom på €n ny bog om
€l historisk emne, som !mrddelbarl må
appelle16 lil os qlldebrodre

d

er med vores

spejderbaggrund ikke kan undgå a1 interesser€ os fcr bølns opvækstvtlkår,
To ungeiclskere har skrevet "Unodommens Hrstori€ 1880 - 1950" som t;d i ån
se s lra Borgens Forlag med sigte dels
på specjalelæsning i HF & gymnasium.
de s også (det er derior vi omlal€r den)
som grundbog lor sludiekreds-arberde.
Fremsnllingen hggeralsåpåel metiemni
veau, der hævarsig ove. del rent under

holdend€ uden at ,orudsæne €n særtro
basisvrden

Dot at betragt€ og bsskrive baindom/
ungdom som €t s€lvstændigt livsåtsnil,
der psykologisk og socran adskr te, sio
væsonlliql ,ra voksenverden"" ..

.";

!0

i

opdragetsesprobtemalikken.

godtvalq.

Som rent lorrnet afgrænsning åt
"ungoomsliden- regn6de man gerne

honlirmat/onen oq æqleskabet (det iorehom endnLr i3osrne rtysk ungd;mspsy-

l€logi) kritorier der generelt vår ganske
relevante iældr€ tiders samiund. Kontkmation€n belod iden breds b€totknrno
opbrud ha hiemmet lrt arbeide btån.;
trommsds. og ægt€skabet vai overoano

tilen mer6 bundei og ansvu,"ryng"itiv"l
lorm. Man tunns også have saqt
"lra
pubonelens
indtræden

lil voksenstalus

nås" og detvil nokvær€ bedradækk€nde

i dag. Bogens iortaflere angiver atdelsrammen 15 - 25 år, dog lden skae al-

grænsnrng.

SIoll6l €ropdell "påJangs" rve kapitter

dsr hver for sig løtger en omnegruppe

gennemdeltdsrumbogen spændgIover.
lorsl uddannelse & arbejdstorhoid, deretler,rilidslivel. Det lredje omhandler hvad
man kan kalde den sociate titpåsningsproces gennem ungdomsårene. Et oanshe hod alsnrt lit stul træhker lorbi;6r
seslinier lrem lil vore dage.
Den eqentlige hislorieskrNnino b€srår,
lellæst€ introducer€ndg åtsnit tr-t hver at
de lre hapller, kortiaitede men am6hot
udtømmende, tilsammen ca. en t.odied;l

albogens l30srder.Deløvr/g€slo,;ren

repEsenlaiiv samling kildemateriate.

l!

gelg io:i€ i på de

1re områdei med en
snes :ei(sl€r ill hver. spændendg ov6r el

afea:s.3eii !nri.alrivlalitereriil16neperler
1ra ef,_or r:gsDrger. Et b€grænset anlal
Jsl.ai c.er sLDpie rer 1€ksten godl.

llår får .t godl in.jaiik i hvor barsk€
3'beldsviikår mar bød bø14 og unge lar i
l:den. i irillds-kapillei indtager tor€n ngs,
vel den {renrtfædende plads derllkom.

nerdet, også speldein€iårei llle hjcrns
(hvor noget lyder på ai en af lorfatterne
harvåeret r.denlor). Kun el enkett hlerlesuk:fårvinon aldrig alIverden skrsne. al

HUGO OG
FR.EMTIDEN
"Hvo. skalvihen do", soorger don ii[e
linlrllig€ rigur Hugo.
|,,4åske€rd€rnogloderikk€ harset håm,
mon spørg nabosn eller naboens born_
Spø rgs målet er I dt dirml slitiei Ior spitioren
v€d compll€rspillet ved io nok hvor han

skai hen, nemlg i rnåj hvor der vanker

spejderbevæqelsen opstcd under BoeF

guld cg grønns skova.

krigen?

Problemol op:lår, når vej€n sr ukendr,
lordispilleren harglemt hvor han bstrnder

Detlredl6 kapil€ibærei præg åi at have

forlallern6s særlge inlerssse. Cart E.

sig.

Andresen & Tinne Vammen hedd€r d€.
06 har, åbenbail eler ældre ,obitleds
(som anrydet oven,or). katdt del
"I\,teitem
ko nlimallon og ægl6skab
", cg man kom-

gvæk. Dengang som spejdere: Buldreno

rnermegelvidlomk ng iprobl§mverdenen
langs modningsproc€ssen. lkke mindst

dette kapitel kunn€ tænkes ve leg net som

grundiag ior en sludiekreds I gitde eller
grupp€. Prøvdet iden kommend€ vini€rl

Ca E. Andresen A Tinne Vamnen:
"Ungdommens Histoie 1880 - t9SO",
Borgens Fo ag

Vi kendie problemei og gor d€t stadi-

møft1, regn og blæsi lra att6 v6rdenshlørner og opgaven var ar lind€ en stendysse, et høldedrag e:l€r ei skovdige.
Krydsel al på kortei - inlet p,obt€m - os
Nu som gildebrcder: Måtet er mer€ diirust, men viharde 6tlormåtm6d at vær€
gildebroder. men hvor or vi og hvordån
Svar: Vier ingen st€d€rslt§. relere visr
ca. 8000 ,orskellige stedel o9 derlor er et
heh enlydrgt udgangspunkljo umutigt og
vej€n€ dedor lo.skelt ge.
Fælles middel: cidetov og gild€løfte.

Lad os derlor håbe at dst kommende
Landsgildeling vrl lorstå dsn vigtige op.
9avs, al lilpasse vortiorrnetts grundtag trt
fra "VESTJYDEN"

Vestjy sk D btriktsgi lde

1t

HISTORMN

OM
BONDEN,
DER
DRUKNEDE
i bunden al €n dat,
høiebisrge. Endag serhan, at
dei t,ækker op trl uv€tr, og han ved ha
tidrigore, al und€r de lorhold vri d€t oive
slormllod. Floden vil gåoversine bre;der
En bonde bo€de

omgivet

aJ

og skyli€ ah bort. og mange dyrog menneskor vildruknå.

"D€t er då iorden", siger manden og
Iorsvind€, isin robåd.
Uvejrel ragertil. Vander sliger mera og
mere. Eå bonden mågå oppåtorsl€ sali
sil hus,og idetsammskommer gn anden
mand lorbi i on molorbåd.
"Du må vist
heiler€ komme m6d mig,lor sttors druk-

ner du ., råber han, m€n igen svarer
bondei: "Du skal hav6 tak tor dit litbud.

mend€ter ikkenodvendigtior mig at lag6
med, lor jeg laldt på knæ og bad titGud
om hjælp, og Han gav mig €t tegn på, al
Han høne mlg, såjeg dfl,lkn€r ikke"_

"Del er da godt«, råber månden oq
iorsvinder i sin molorbåd.
Vandet stigsr sladig. Bond€ kravler op
påhus€lstå9. Vandet stig€.,o(satog når
tllsidst op ovor skorstensn - oq bonden
Så kommerbondenlil Himt€n, hvor han

sled€s for Gud. Han srger tit GLd:
"Jeg
kån ikkelorslådefle her. J€gtatdtpå knæ
og bad tildig om ikke at drukne. Du gav

Eonden laldt på knæ 09 bad tilsrn gud:

migeltegnpå, al du havde hørl mig, oqså
druknede jeg alligevsl. Hvad erlorktadngen?«

Gud hslt€ ham,og somt€gn lod Han st

.Nej. hor nu her mrn ven", sågdecud.
"Harjeg rkke sendt to både lor ål rsdds
dig, hvad kan du så,orlang6 merc?"

"Kær€ cudr Hjælp mrg. så jeg jkkå
særligl lys §kinne over datsn €t kort
øiåblok, lor uvsl€t afler tog nt og lormorled€ himlen.
Storfirllodgn komm€,. Flod€n går over
sin€ brsdder o9 vandst stiger op mod
bondon hu§, Vandel nårdørtrinn€t, rnen i
detsamm€ kommeren mand roendålorbi
i€n lille båd. Han sloppor op og spørger:
,Skal i6g lkke taSe dig m€d, ior 6lt6fs
druknor du?", men bond€n svar€r: ,Du
skal have lak for dit lilbud, men ds! erikke

nødvendigl lor mig at lage med, lor i€g
faldt på knæ og bad tilcud om hjælp, os
Han gav mig eltegn på, at Han hø.ts mig.
så jss drukner ikk€".
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ta"Giidenvt"
Sct. ceargs

cildehe i Aabenlaa

EI{IGHED
GØR
STÆRK
Det ender gait med verdens rlger,
hvls ikke no-en iverden viger,
hvis hverkur holder på sin rel.
To geder modes på el bræ|.
Fo.bl ku' ingen eJ dem komme,
da ingen a{ dem veg en tomme,
og derlorkom de op ar slås
på 5rætlel over bjergels ios.
Da besse havde horn ipanden
så stangede de slraks hinanden.
Så kæmpede de ged mod ged,
og så laldt begge geder ned.
Det iikde ahså ud ål lrodsen:
D6 drukned begge io i,ossen.
Og de faldl b6gge ned deri,
og ingen ål d€m slap Jorbi.
Vr kæmperUl som disse geder
om ret og magt og herllghsder,
c! laverganske samme lejl
hvergang, du viserdig lor slejl,
og derlor bør du lig€ vide,
at rnan kan også gåtilsioe.
Hvls 6n vilgi' en anden ret,
kan begge gå på samme bræi.
fra "SPOREN"
ScL ceorys Gildene

iFrede kssund

VOVE.
STYKKER
Nårdu ler, risikererdu alvirkesomeilæNårdu grædei, risikererdLr

alvi*e over-

Nårdu rækker €t andel ,n enneske hånCen. risikerer du al bliv€ involverer
Nårdu røberdine Joleiser, rislkererdu at
robe dig selvNår du lonæller andre om dine ideer,
dinedromme, rislkererdu at mistå dem.
At elske erat isikere ikke at blivsgånel
Al Jeve er at risikore al do.
Al håbe eral risikere lo,lvivlelss.
Al prov€ er ar risikersriasko.
I\,len vimå lobe en risiko. iorden storsre
rislko her ilivel er ikko at risikers nogett
Den, der jnlet vover, gor intol, har int6t
Du kan undgå lidelse og sorg, men du
kan ikka lære, role. lolandrg dig, voks6,

Hvisdu er lænkettildins holdninger, er
du slave, du har{orspildl din frihod.
Kun den, der vover noget, er fri.
Ukendt loia et.
Oversat fru Bulletin nr. 4 nov. I 990

tB -GILDE10ENDE"
10. Sct. Georgs Gilde iKøbenhavn
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JeE har tænkt på:

lilslrækkeligt ind

HVA'
SI\AKKER

om. Detkanlosåværoenpåslandframin
s de.,orl.enderteg notl tdel,litåtjeg kan

Nej, del sø' jes nok ikke. [4en torioden

på en deiiniiion ai ei kendi og meget
omlall ord. O€r var i Den Store Danske
Ordbog. Se båre hvad der står:

HVA'?
Der €r

noget.t

en hendsgerning, ar vi

al

lsnakkerlrrb, hrnanden. For detoø,
vilrl Cg !å lager leo ikhe med. hvad åer

loig€r al dårlig horeise, rnen om det i at
aliindeirgLed ar sige nogst lithinanden.
Entrnger, al mansigernogel, som man
tol, man sigerlMen renliakttsk så s qer
mafl noqel helt andetl
F.

det, man taler rned

kom jeglllattænkepådet,tordi jegslodts

vr oMo
og l

ial

eks. havde el parll 30% et stemm e rne
e11€r. Der {onæler

lor vaget, men 20%

rr3n så som "en lilbagegang på tO%«.

Naeh - næh ! Faklisk var tiibag€gang en på
l0 procent-po n1s).

33.3% (eler

Eller man s,ge,. "[4an [an lt[e næore
anJei. end at hån er en I[i\ lyr". Så iror
r.an at ir,an sqer, at han er en t nk tvr_
[{en lahlrsh siger man, al delenesle. man
lan nægt€. er at han €r en firnt iyr ("man
kan ilLe nægle åndet..)tAttså er han ihhe
Iiink.
Enand6n ling. 6ral man udlrykkersg på
en måde. så tilhorern6 tror, det 6r noget
helt andet. man lalerom. Alrså en sjåqs
"Goddag, mand. - Økseskatl"En lr€die tjng er, at man Lrdlater sio om

ting, scm man ikke kende, iitstrækiotigt
megel lil. -o9 d6, er ikke så tet at undoå.
-sig
For mån kan simpelthen ikke sæIe

Sprrlr En ejier vtsse regiej !d6vel. sV,
slematrsk, men lden erhverusmæssår
øjenred dreven, jsær ifrj tlft udfø( virisomhed, derkræveretvisr måtaf legemtig
anspændelse og iærdighed, og scm !døves med det lormålal skafto ldsveren
den rirlredssllllelse etter tystløietse, der
ligger i al overuinde de rhed virksomhedens ret16 udJsr6lse iorbundne vanskeligheder. [appes med andre og !dvihle
s n egeqrligedygliqhed. slyrke hunished,
sfl ld;gr)ed
sundhedrrr

q

Ctat slut iudråbstegnene har jeg selv

sallri).

Pyh hai lv,lair sidder sti e og blver helr
Men 4u e, dei lenge siden, jeg Læ!,re
[åi berotige mig med, arNq io
nollkLEerværreend alleåndro ( ),så jeg
l0r siadro qodl se ,odbold - oo s.åkra
d6l, så jpg

med om det.
Ttoels Fotdager
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KENDERIDET...
Joden sr brogst, d€n,lammer ailag
en lanrarc isolskinn€ls dag

Ds blalrer iblæsten med smetdende pragt,
og forkynder nalionens storh€d oo maol.
R€t med uret, d€r gætdor min sagl miiige m;r trag.
M€n d6l dejligste ltag påden tgvende iord,
er det brog€d€ børnetøJtrukket på snor.
Tysl løtler d€t højt ov€rljendskåb oq had
et bann€r som ikke vitskitle os ad.
del omspændår kloden lia tini6lilpotsom liv61s symbol
Må det samls den søndrede v€rdsn €n dag
d6l broged€ børn€tøjs fl igende,tag,
{orene den stridend€ tidends iord
und€r livsvrlj€ns logn om d€t kodig€ llor,
ål €nklo og evrge gtæder der Dor i hvet som g,or.
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