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ideer liLd€r€s daglige virke.lhven nummer har der i årevls værel bragl moget
godt slol, dersandsynligvis har værelen
og anden lil hiælp.
I LGL harvi drcllel bladelog dels indhold,
ogvisynes principielt, at bladel leveroptll

detslormå1. Men -€niejlhar IMPULS dog
I LGL ølnelDer erlor lidt stoJ fia os selv og måske også ul os.
LGL vil de or lorsøge al give II\,{PIJLS
don mangle nde dimension som del intern e

meddelelsesmiddel alle gilde!€delser
im€llem. Vihardedor iLGLpålagl os selv
at værs mere llitligolilal bruge spalterne
i IMPIJ LStil iniomationer, ide€r og lorslag.

M€d kun 4 numre om årel kan man
næppelolvenls€n egentlig debat, men vi
kan alle kommenters indlæg og b€svare
slilledo spørgsmålpr. brev ellertelelon til

Har du ide€r, som du gerne vii have
alprøvet i gild€ledelseskredssn, i.den du
slipperdem løs påditgilde, så bruq trygl
IMPULS - bladet €r tilror osl
På LGL vegne
Niels, LGM

gruppe-gildet,oglst: e'oosomsponso'

LANDS.
GILDE.
KONTORET
Da en al vorelrolasle piger på kontorel

rer. sæt del pågliders prcgiamSvørnning 6r sundt. Det er gcd rnotlon,
men del kan ogsåblivetornst6l;gt. Lad os
{astsælle en b€grænsei periode: 1. maj
1992 - 30. seplember 1992. Slaflen går
med en fesilig indvielse I svsmmeha len
ved LIS-stævnel iBlokhus. T FelLowshlp
Day skulle vi så gerne kunne meddele, al
del lykked€s dedanske glldebrsdre (eu.

- Gytte - er

med lidl hlælp udelra) at libagelægge
siræknlngen Danmark _ Gambla ved en

beldsprespådetolilbageb evne. LGLhar
b6sluiiet al ansætle en vikar midlenldlqt.
Derudover erdet også nodvendlqi al pr
orlrere, 'og dormed også fravæ ge oDgavor. Vi beder helrned om gldernes
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GAMBIA.
SVØM
SVøMMETIL GAMBIA?
Der erjo over

5OOO

km.ll Gambia

Det kan man da ikkel

SVøM FOR GAMBIA!
Del kan vi aLl6.
Svørn lOO mog belall0kr. ellerbelall0
kr- og lad en anden svømm€ de 100 m.
F.eks. f amilie, venner, bokendte, kolLeger'
Lad d6lokale sp€jdere svømmelordig, _
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V håber, lv vær€ med På ideen og iå
nogle hyggeLige lirner sammen med an_
Mål€t er, at 1å så mange penge lnd, at
spejderne iSoma kan lå Ir sk vaid cp a'
deres nye brønd. Heniler d€r bI-! '.'e_

GILDEMESTERST,flVNE
1992
alholdes lørdag-søndag clen 26. - 27.
seplember 1992 " på Esbj€rg Kursusog Konlerencecent€r, mecl start lørdag
kl- '13.30 og slut søndag kl. 14.00

Mu ghed for lrokost lørdag inden start
og sondag elt€r slut {orelindes elter tilvalgsprincip.

Gildemesterstævnet er lor alle gilde'
meslre, slads- og disliktsgildemeslr€,
provincialmesl re, LGL saml enkelle andre
særligl indbudie.

Hvis g ldels €ller stads./dlstr ktsg ldets
mesler ikke kan dehage, kan 6n anden
repræsentanr lor gildet de lag6I steder.
Husk at reserver€ dagene og på g ldelingene i marls al budgellere m€d della'
gelsen.
På gilderneslerstævnel vil vi behandle
en del akluells emner. Nogle emner vil
blive behandlet igrupper, som dellagerne
på rorhånd har tilmeldl sig €fter ønske 5-7 em ner vil bliv€ "udbudt", a, disss kan
de enkelte d€ltagere elter lysl, inleresse
el. behov vælge de 2 emner, de hslsl v
deltage i behandlingen ai.

Andreemnervilblivebehandleliplenum,
ige som en redegørelse vedr. de igrupperne behandlede emner vl blive givel i
AI deemner, som vilb vobehandletpå
Gm.stævnet kån lo.eløb g nævnes:

Hand ingsplaner vedr. spejderarb-, Po'
lei og Gambia.

Ekstern PB og samarbejdsrelalioner.
l\,lediemstilgang/faslholdelses problemarik.
Gildeledelse.

Kursusvirksomhed.

Spejde onlakt.
Endvider€ vilder være orienlering vedr.
LGT i Holsrebro 1993.
Scl, G6orgs Fonden.
Spejdemes Fællesråd.
Gilde&vægelsens 60 års jubilæum 1993.

Inlernalionall gildearbejde.
Hvis nogle

g

ild€m eslre skuile have ideer/
em ner, som ku nne

ønskervedLyde igere

tænkes behandlet som tilvabsemner el,
Ler som orienlering, så er muljgheden
herforiil slede. Skriv lll:

VLGM Kirsten Heclor
Åvænget 9
9900 Fred€rikshavn

Emne'qnsket vil så bLive lagel under
overu€jelse, og såiremt el rimeligi antal
g lderonsker et beslemr emne eller LGL
sksnn€r, at det vil lillrække el rlmeligt
anlal dehagere, vil detia emns komme
med på programm€l.

PåGildemesteGtævneivilderogsåblive
alholdt enGildehal og d€rvilværepauser
med mulighed ior al dyrke kammeratligt
samvær samt udveksle m indor, inspiration
og erlaringer.

lnæsl€nummerailmpulsvilmerepræcis

omlale ai stævnels program blive præsenleret, dellagerpris og lilmeldingsl sl
sami - belingelser blive oplyst.
LGL g æder sig til at se rigtig mange
gildebrødre iEsbjerc den 26. og 27. seplember 1S92, og vilror på, vitår et godt
Msd gildehilsen
Kirclen H€ctor

lorste beskedne bidrag til at stotle

GILDE.
LEDELSEN

gildaledelsernes prolilErlngsarbejdo i de
iokale qlldeL

lScl. Georg nr.2/92kandu læseom min

lile "kålie'kiub-undelsoge se«.Jeg

OG

FREMTIDEN
Glldelingei slår lor døren, og dermod
skal mange ledelsesmedlemmer udsklltes. Men uanselom dulorlsætlerellergår
ai, er marlsmåned inkl,rderetidin "r€ge_
ringsperiode". Du har derfor din del af
g ildel€d e se ns ansvar lor oi vel lilretlelagt
og gennemlod gildeting.
På gildeiingel skalder både vælges ny
ledelse, gor€s slatus (berelning og regnskab) saml udslikkes €n ku rs Iorf.emtldon.

lmineojne erdel el godiling, nård€rlor
delrøls10 ikke ska være o rkesløse over_
ralelseslorsog lor at Jinde en ny gildole_
delse, men vigllgst: A1 der bruges god lid
på on ko nslrukliv debal om lremlid€n, og
al deriaslsætles nog le klare mål Ior gildels

lremlid. Målsomaccepleresaf alle g ldels
medlemmer, og som don ny gildel€delse
kan slyre mod - og laslhold€ gildet på-

Vi har alls igen nem lang lid lall og skrevel
megetom, al gild€bevægelsenlrængerll
en mere mårkanlprclil, viskalsyn ggo.e

os bedre. På gildelinget ville del være
dejligt, om gildoledels€n k!nne lå gildels

lllslulning li en lokalhand ingsplanioren
markanl markedslsring id6l nære sam_
,und. Lederen iSct. Georq nr.1/92 var m

årers g ldeling og elterlever {lg. leve reg ler:

L lmsdegåpromple negallvilei og pas'
2. vær stolt al

1

gildel'og vis det.

3. Siq k!n nel, hvis der eren reelgrund
lildel.
4- Hav gildeloven i baghovedet, hver
gang der skallræffes en beslutning

5. Lyl akti( og posiiivl - især lil gilde'
Så bliver det

I handlingsplanerne, som vi vedlog på
Landsgildelinget, er der gode mul gheder
for at iinde opgaver, som netop dll gilde
påtager sig at løse'alene e ler isanå.
beide med spejdergr!pper.

er ret

ovebevist om, at mange gijdebrsdre har
vedtagel rned s g selv, al sådanne prc'
blerner har vida ikke ivorl gilde _ men er
dei nu også rigligt, al det kun er I andre
gilder, al vi linder ka{leklubbens proble'
mer? Her i vores snævr€ gildeledelses_
kr€ds skal del være min (udokumen'
lerede)påstand, at nelopde gilder, deler
hudigsr rilat melde hus{orbi, har nogle al
problem€rne ai slås med. Kafleklubbens
resullaiervar måske oqsåværd al have i
lankerne, når qildets kurs skalalslikkes
Tænk onr alle gildebrodre går hiem ira

fo r

alvor sjo\,4 al sidde ien

gildeledelsel
Jeg onskerog håber, aidil gllde målået
qodtog konslr!kli!'igideling. Samlid g vil

les serne benyrte lej ghedenlilpålandsgiideleåe sens vegne ai retle en varm lak
t ld g Jcr dri ndsals g de ede:sen iden
lcricDie percae. Træder du libage, Bn'
skes d! en gcd og ahlv lid som gulvbrcder cg værdLJu d s1ot1e lor din alløser. I
nodsåt lald onskes du lillykke med
genvaLgetog alm(]lig held og lykke med al
fastholde glldels kur§.

Niels. LGM

GILDERNES
o
60 ARS

JUBIL,lEUM
Aktivitet og økonoml
Den 24. april 1993 6r d€t 60 år siden
landelslørcte gild6 blev opretlet.
Landsgildeled€lsen f orbereder noglå

til

tagloratrejre bevægelsens rund6dag. Vi
vil ikke denne gang lave storo, centrale
arrangementer. Jubilæ€l skal iørst og
fremmesl markeros d€i, hvor del egenllige gildea66jd€ ioregår. Ligeledes synesvi,

ar

del vilvære naturllgt at marker€

vorljubilæ!m samm€n m€d den spejd€F
bevægels€, der har dannot grundlag for

Vi har derlor med Dansko Sp€jdercs
Fællesråd attall, al arEngementel »spejderfor en dag" i1993 bliverafholdl, lørdag den 24. april og al dett€ samtidig
markerer g ild€rnes 60 års jubilæum. Del
belyder, al gilderne rundtomkring i landst
kommer lil at Jægge nogl€ krælter - og
noglepenge - i el fælles spejder/gilde ar-

lige midl iden mest aklive indkøbslid og
iforelningskvart6r€m€. Så lov€r
viJer, at båd6log spejderne vil,å alden
ol,enllige opmæftsomhed, vi kan ørsks.
,jge midl

Vi vilb€d€ gildern€ ov€rueje, om man
kan alse nogle pæne pengeb€lob som
præmier Jor deltagende spejdere. Vi forcslår, at gildern€ udsætter præmier i
størrelsesorden 2 -300 kronerpr. patrulje
aleneforatdellage. Mange pengel Nåia,
men del er da fomentlig sådan, at lokalil€ter med mange sp€jd€rs også har et
blomstrend€ gildeliv. Og så er der jo et
helt årtilat skålle pengø, hvis kasssn sr
10m på nuvæ.ende lidspunkt.
D€t lekniske opJæg iil byløbet med opgaver til posl€m€ m.v. leveror landsgild€t,
som sammen med repræsontanterforde
forsk€llige kolps n€dsætter et udvalg, der

-laver« løbet. Jeres opgave bliver al
iærdiggøro forberedolsorna, d.v.s. gøro
mal6rialer klar (lor ege

Aft angemenlst ønskes gennemlørt i alle

n reg

ning), udlægge

lobetog sammen med speiderledelserne

de by€r, hvord6r er både gild€r og spei
d€re. Vivilbode Jer, isamalbejde medde

slå lor afviklingen.

lokale speidergrupp€r €llsr iivisionsr,

seko ntakt 1il d6 landsdækkende nyh€ds-

afho lde €t byløb lørdag formiddag. Vi har
valgt denne løsning lor derved at gøre en

meddelelser til de lokale msdier.

spejderaklivilet mest mulig synlig ov€rfor
Lø bel skalloregå

ll€st mu lige mennesker.

Vivilogså sørge ,or lorudgå.nd€ presmgdier o9 levere J€r torclag til pr€sse-

Tag ernnetjubilæumsløb med på gildo-

tinget i 1992. Få gennemdrøllet gildels
engagemenl iaklivileten og få skabl klaF

hed over, hvordan økonomien hæng€r
sammen. Pågild€tinegt i 1 993 er del råk-

tisklorsontl
Jer€s gilde,

Landsgilderådellorvenlsr af
at I bakker op om denn€ læll€s aktivitsl,
som rumm€r mange aspoktsr jubilæum,
spejdelkontah, PR.
Begivenheden børogså malk6rssintsml
igildem€. He, foreslår vj, al d€r arrangeres

t€sllighed€r m6d ledsagore på distrikisog sladsgildeplan, søndag d€n 25. apil
1993. F€st€me læ nk€s gonn€mlø rl €lter
tælles skabelon, men natuiigvis tilpassel
lokale muligheder og ønsk€r, således al
dellagerne er m€d i e6n resl, alholdl35
stedsr ila.dsl.
Fælles oplæg lølg€i, m€n distrikts- og
stadsgide rne bedes snar€sl beslutl6, om
man ønsk€r at dellag€ i defls "lilbud" lil
gildebrødr€ne og i sårald nedsætte IBst'
udvalg lil al slå lordet prakliske. Mange
ling skalfolbe,odes igod tid: lokaler, m€nu, musik, undorholdningog megel mere.

God fomøjslse m€d d€ mange spændande forberedels€r til jubilæumsaktiviLandsgildel€dslssn
Svsnd Erik Jånssn, VLGS

GOr en god

ger ing hrer ilog.

DET LØD

LIDT
BARNLIGT,
MEN Da j€g som f€mtenårig blev spejder,
gjord€ del €l stærkt indlryk på mig, at
bevægelsenssliller, Baden-Powell. havde
pålagt spejd€rn e ,at gø re sn god gerning

hver dag". Vor spejderpatrulj€ søgie al
vorligt at gsnn€mrø r€ del, men daviblev
lidl stør,e, kom udlrykkgt tilal lydeos lidl
barnligt.
Da jeg blev lidl mere moden, og kravet
lik 6n anden lorm, nemlig »hv€t dag al

gøre en lill€ ling, som kan glæde eller
gavne en anden«, Jikdet ig€n belydning,
og jeg torstod, at Baden-Pow€lls tanke
ikke var, atde smågerningeral denne art
skulle gøres alh€nsynlils€lveværdion af
dsl, d€rbl€v udrørl, m€n foralrremkalde
€n indslilling ai hjælpsom h€d hos do u nge.
I hvilken udstækning speil6ms hardetto
krav for øj6 og prakliserer del, er det

vanskoligt at sige, men hvis åll€ m€nnesksr føhe d€t som €n forpligtels€ at eJlerl€ve der, yill6 d€t lå indvirkning på
d6res egel sind€lag og på menneskers
omgang med hvelandre.
Man ville pådenne rent praktiske måde
kunn€ gøre hjælpsomhed lilen vane og
d€ru€d nå lidl nærmere irem mod optld€lsen al d€ slor€ klav om al elsk€ sin
Ovs Holm, lidligere sp€jdsrchel
ha "OBD AT LEVE PÅ"

I5

min.

Sct. Georg,
talte Lissy Pedersen:
Jeg hargjort mig nogl6 rankerom vendi'
ngen »nu grdel{orsent... Hvorlil brug€r
man ikkedennevending? Detkunne hav€
været otbesøg, man skulle haveaflaglror
længe siden, men så ertidengå€1, og nu
vill€ d6i måske virk€ lidt mælk€ligl, hvis
man gørdel o.s.v, D€l vilnok være bedre
at ringe. Medens manovervei€r,om man
skal undskylde. 6ller lade som ingenling,

gål lid€n, jeg ringer on af dagene.
Oel erlldl nødløsning, men man hariå€t
prcblemel udskudt lidt. Men del er der
sladigvæk. Hvad med atsk v€,d€ternok
nemmer€. D€r bliv€r ikke slillet spørgsmåI, €ll€r spurgl om nogel. Man kan tå
lorklaret sig, som man vil. Nu er beslul
ningen taget, jeg vil skrivo €l godl brev.
Dorergåetlidllid, medatlindeudal, hvad
der skalskrives. Det ersvært at fålanker
sat rigligl på papir6t. Del skulle io helst

DET ER ALDRIG FOB SENT.

Selvelt€rmang€ år, kan man råds tbd
på lort;d6ns lajtrinAltfor mang€ m6nnsker, lad6r sig plage
ai ds opgivsnde ord: "Men nu er det for
s€nt«. En slud€rende, der ikke llk sin
eksafi en, jamr€r ov€r sil lrivi6lle iob. Han
villeønske, han kunnegåtilbag€ ilidenog
gøre sin uddann€lse færdig. ,Men nu €r
det lor s€ni". En konlordams, der blsv
fyrel pågrund af €l alkoholprobl€m, ville
ønsk€, hun kunne rå bugt med sin alkoholisme og begynd€ lorfra. "M€n nu €r
Næst€n aile lamilier kendsr lii interne
stridigheder, og oft€ order ingen a, paF

l€rne, dsr vil være d€ lørst€ til at slifio
,r.d. Såg&tidsn, indtilman synes, at det
€r lor sent al komm€ msd €n undslryld"
ning, ell€rgøre en urel god igen.
Tildisse menoesker vilieg sig€i "Slud-

derl Det er aldrig lor s€nt at rstte op på

lorlidensrejlVin,ald glorsenlatbegynde
på €n lrisk".
For nylig læste jsg en anikel om den
kendt€ musiker Roberl Shav, d€rtrak sig

tilbags som musikch€f o9 dirigenl lor
Allanlas symlonioft6sler. Mange år tidlig

ere, da ieg var blevet præst i N€w York,

være det rigtige man lår skrevet. Ljnd'

opsøgtaShav mig. Hanioreslog, at vi lod

år, vi skal snan ind i€t
at rnan vilssnde €n

gudnjeneslerns. Han val l€d€r aI et så-

skyldn inger. Tiden

g

nytår.lnqenivivlom,

julehilsen. lndl€de m€d glædelig jul og
fortsætte msd de ord, man ønsksr at tå
sagt. Men er d€t ikk€ lor senl nu? Dsn
vending gælder desværre imange silua-

en grupp€ m€nflesk€r syng6 v€d

Jeg vil geme slulte m6d at læse el
eks€mpel på delte. En præsl ved navn
Normann Vinc€nt P€ale. skiverien ani-

dant kor, og vill€ g6rne stillo del tilrådighsd. Oetlød lormig som en ide. dsI især
vill€ liilalo ds yngre medlemm6ra{ vor€s
menigh6d, så ieg gav ham grønt lys. Ds
unge sang smuh og m6d indlev€lse, og
ieg syn6s, de gav vor€ gudstjonastor et
tillrangtf sktpust- D€sværre vard€rfolk
i m€nighedsn - dsriblandt to megøl kon-

k€l:

seryativ€ khkeværg€r

- som msnle, at

sangen ikk6 var i over€nsst€m m6lse m6d
vor€s ki*ss lladitioner. De h€nv6ndle sig

til mig og lagde ikke skjul på dercs ulilfredshed. End€n på det h€le blev, ai jeg
mod min egenov.lbevisningfonaloShav,
al ordningen desv€arrs måll€ ophør€. Han

blsv skutlel, m€n sagde, al han godr forstoddel. Denn6episod€ nagsds mig lige
siden. Jog havd€ ikk6 haft mod tilal stå
ved min€ synspunkl€r.
Så gik der næsten 50 år. I al den tid
hv€rken så sllertate jeg med Shav. Men
da jeg så læsl€ arliklen, blåvjeg mindel
om, at j€g €ngang havd€ bsgået sn lejl,
som aldrig var bl€vel rett€|.
Da jsg kom hjem, skrev jeg et brev til
Roborl Shav og lonåhe, al jeg havd6

handlet lorkert dångang og lorlrød dsl.

Der kom næsten øjeblikk€lig svar Jra
denne musikkens slor6 mand Han takkede mig lor mil br€vs
'æd6lmodigh€d,

elskv€erdigh€d og ligelrsmh€d" og hævd€de, al d€t ligs så m€g€l havde værel
hans f€jl. Hvor bl€v j€g lsll€l! oel var €l
smukt bevis på, at selv eller alls disse år
vardet ikkelor sent at sige undskyld.
H\15rlor ikke ransags D€rcssamviltigh€d
og se, om d€r skulle lindes en episod€,
som tåber på rorsoning, el uløsl person'

ligt probl€m ellerengod gorning, d6r ikko

blavgion. S€lvom d€rergå€l lang tid. så
skalman ikka slåsig tillåls msd, at d€t er
lor ssnt. For d€t er del aldrig.

Fa "LILJEN"
Loland - Falstet Distiih

DU
KENDER
HISTORMN
Vågner, og

løer straks del blivei en

dårlig dag.

Ved morgenbord€l vælter du kaff€n,
sn€ eraldin "bedr€haivdsl",ogkommer

ind isn traiikkø så du komm€rlorseni på
alb€jdsl. Snerr€r af kollagasn, da han gør

opmæ*som, al du sandelig 9r s€nl på
d€n idag. Han bliversur-tel€fonen ringer
- han laler med €n kunde som or lidt k€d

al behandlingen lra lirmaets side. Det
ender m€d et skændsri mellem din kollega

og kundon,

Del var llllældlgvls leres slagter
hj€mmefral
Din kone erpåvej h€ntil hamforatkøbe

€n bo, for al glæds dig iarl6nlM€n rordi
han bl6vdårligt b€handlet ai din koll€ga,
som blev sur lordi du snoffeds, lår din
kon6 €t slykke då igt kød. Derfor bliver
din dårlige dag aisluttet med et skænde
over den sej€ bøf øV.

Prøv I stsdet dette, som leg tandt I
,Havobladå1".
Hv€rmorgen viljeg sige lil mig selv:
Ba€ i dag vil j€g gør€ el alvorliglforsøg
påatvær€ mod andre, som jeg g6rnevil,
at ds skalværc mod mig.
Barå idag, vilj6g være optimist o9 ikk€
lade mig påvirk€ al nog€t som helsl negativl.

Barå idag, viljeg pøvs atlindo d€t

go-

d6, som jeg ved er iall6 menn€skoruden

undlagElser.

Et godt eksompsl sr bedro end lusind
argum€nler.
Bedr. €t æ igl nei€nd el ralskia.
En anden gang sr d€l samm€ som al-

Bare idag, vilieg lyite opmærksomtog
ikke urålmodlgt albrydo for at sige imod.
Bare idaq, vili€g gøre alle de ling der
nllig godt k! n ne opsætles til i morgen.

eg e

Bar€ idag, vilieg værevenligog hjælp_

son mod alle jeg møder og kun tænke
kærlige lanker.
Bar€ idag, vilieg husk€ på, at der er€n
mening med all, også selvom dot hel6
ikke går et1€r mii hoved.

drig.
Allid sigerdu: "lmorgen, ia, imorgen vil

jeg level" Sig mig, min ven, hvornårkommer den dag, hvorcm du ialer?

Forandr€ sig kan ing€n, bedre sig kan
Holdøjnene pådine id€alerogføddemo

påjorden.

Man skal slikke ling€r€n

i iorden

og

Livet €rkorl, m€n 6t smilerkun st
bliks umags.

øj€-

Når man ersyg, erderkun esnting

iv+-

jen - nårman errask, er d€r mangeting i

Bar€ i dag, ior €n enk€l dag, må del
kunne iade slg gsle, d€t vilieg sigslilmig
Richard
fra "BUDSTIKKEN"
Sct. GeoQs Gildet i Bagsvætd

Man skal lære, så længs man levsr.
Skriv fornærmslser isand, m€n velgerning€r isten.
Aft n),1 gl ikk€ ret, og ah gammeh 6r ikke

slel.
I\,lan hød€r ikke hv€d€, hvor man sår

ORD TIL
EFTERIANKE
M€nn€skeliilb ngersil liv m€d al r€so_

n€re ov6rlortiden, boklage sig over nuti
den og skælv€ lorfr€mtidon.
Vi har ikke alls lell, m€n vi harrejl all€.
Når man s. ude al se ellerlejl, bsr man
:kke bruge sn kikked, men el sp€il

(os doS)
Lær af andres leillagelser, lhi du l6ver
ikke så længe, al du selv kan nå al gørs
dern alle.

tidsler
Løgn og sneboldo øges snarl.
Liden hjælp sr også hiælP.
Der er kun e€o ond kons i vsrden, og
hver mand tror, del er hansl

Sig ikke nog6t ondt om €t menosske,
især hvis du ikke mod sikk€.hed ved, om
del6rsandl. Og hvisdu ved det, spørc da

Iørsl dig s€lv: "Hvorlor skull6 j€g sige
Jeg vil ikk€ lals ondt om nogen, men
sig€ all det god€ jeg v6d om enhv€r.
En sag hartrc sider - 3 sandh€d€I, din
egen, din modparls, dsn liglig6.
Kone sæhinger derofle oPttædet itorsk'
ellige samnenhæng - her sel i Gilde Nyt,
Sciceorgs Gildene i Slagelse.

GLÆDE

Liv€l§kal kunn€ betale sig, vi måle.ikke
vor€s livskvalitei ved vorgs evn€ lil at

En ådik6l i avison "Købonhavn som
kullulby 96" - hargiv€t miq inspiratjon€n
iildisss 5 min.

Ervivirkelig sådan -orvorss livsådani?
Delernoklidl rlgtigt!-Såkunno ei50årc
jubilæum måsks vær€ el pass€nd€ lidspunkt at gøre nogel ved dell

elske, dromm€ og l€v€l

ladiklen slod:
"Vort slore problem med Kobenhavn

som €uropæ isk kulturby I 996 €r os s€lv

I

Vorcs dansk€ småligh6d, d€r sjældent
giverplads- snarer€ indskrænker, D€t er
d6n, d€r kan 9ø16 København 96 til rsn
pr€stigeplal, med mass€.af midlortil kun
balletog porc€læn -og samm€ smålighsd

der gør, al visse kunslnere brokker sig
over, al vi har et statsovåftoved, der
tegn€r og scenogral6rsr".
Del siger nogelom vor€s probl€m. Små

Lad os saml€ på glæde

'samle

så

mange/megel. atvikand€l€ ud aldem og
såmange, atvi harsilager, vi kantær€ på

i p€rioder, hlor vi ikks syn6s, at vores
hverdag 6r udpøget glædelig. Der erjo
ahid noget man kan glæd€ sig ov€r.
Hvad arglæde? Del er sn røl6lsesmæssig grundlilsland - en behagelig lølelses-

tisland, der tylder en h6ll.
Del €rglæden over årclidernss skifien.
Himlens farv€. Fuglenes llugl. Duggen i

sko, manglende evn€ til at glæd6s ov€r
liv€tog bare l€ve d€1. Plagetsom vi €r af
angst lor at slå ud med armen€ og af
ulilstrækksligh€d og selvhad.

€ddsrkoppespindel. Regn€ns pjask€n i
€n pyt. Stormsns rusk€n itræerne. Glæd€n ov€t al væte sammen m6d menresker man holder al, v€nner,lamili€, kol-

Samlidig stødt€jeg på 6n and6n a(ikel,
hvor G€rz F€ig€nberg i €t læs€ibrsv om

leger.

skusspill€t "Drcnnin9 Blå" skrivsr:
"Målet lor vor slræben €r etlerhånden
ikk. Iænger€ ånd€ligt ov€.hovedet, men
kun mal€risll.
Vi stlæber eft€r lysiske r€sultal€r, nogel
der kan gør6s op i penge. Vi måles og
måleros s€lv ved, hvad vikan produc€r€
alvar.r, muskler, koons ansiglerog lang€
liv. lkks ved vores €vnelil at elske, døm me
og l6v€. Liv€l skal kunn€ berale sig Vi er bl€vel dårlig€r€ lil al se os selv som

værdiluldepåd€l åndeligeplan. Vi mang16r kalactrclah el filosotisk verdenssyn al
tro på, kæmp€ rorog €lske".

Småsko - manglend€ evn€ lilatglædes
over livol og bar€ levs d€t.
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Glæden over opgaver, der lykkes J.sks.
som undervissr pludselig at opl€v6, al €t
hold el6ve r har ,orstået 6n vanskeligproblemslilling - Jordi man har fundet el eksempel, der satle ting€ne ip€rspaktiv.
Glæden ved ai læse st digl og pludselig

iorclå, hvad dlglercn menle, da han skrsv
det - sllår ihv€rl fald,6le, al man lofslår
det.

Glæds er al stå og venle på en, man
holderal, og pludseligfåøjepå ham/hende imængden.
Glædesover, atkunnegåenluriskoven,

kunnecykle, kunne løb6påski, og hvad vi
eller foretag€r os, pludselig at kunne
"hør€" skøjlernes glid€n ov€r isen på
Foryålter€ng€n under en lravelu r på Åsen
ilåg€t veir og plusgradsr.

Jeg ersikkerpå, athvisviakti\tbegyoder
atsåmle olæder, v lviloroqs båd€ vores

€n modstand mod åtse livet gå lil grund€
D€i €r ios €n lratg lilatfinde klafted i li-

esen og ;ore omgrvelsers lNslvalrtol.
Jeg er overbevist om, at glæder kan
henles irem isltualioner, hvorviikke sy_
n€s. der €I så meget al glædes over' På
den måde kan 91æderne hjælpe os ovår
vansk€liqe P€rioder ivores liv.
Lad os sætt€ "de §må skon bagesl i
skåel, og låd os hiælps h inand€n med al
olædes over livsl _ oo bare levs del
Lons

vels modsælningslyldl€ vilvar. En trang

tn "SKRÆP"

nødv€ndiglatarbejd€medd€n6lla ngal

1. Sct. Geotgs Gilde i Køge

GLÆDE.
SORG
M€nnesk€ls lilværelss €r lyldt med

modsælningor - mell€m lys og mørke,
ondtoq qodt. sandhed og logn.lvogdød.
Ior nu al nævne d€ mesl lundamentale.
Vi har det også tæl inde på livel her i
aft€n, hvor vihar måll€ltage alsked med
en kær gammel gildsblor, samtidig mod
alvikan glædeos overalkunn€ byd€ en
ny, akliv g ldsbrolvelkommen ivor midt6
Diss€ modsætningelkan id€n grad støde
sammen, og vi kan opl€v€ dst som om
livål brudersammen, nåI €t mennæk€, vi

Flqkar lorcvinder €nlen ved død sll€r
skilsmisse - ell6r nåI vi mister \orl a6ejd€
I

sledellorglædelølervi sorg,sorgover

år mlsle dol. der val tilværelsens glæde
og styrke, og del kan gøre el menneske
tavsl oq opgivendo. Ja, solg kan endda
slå €i menn€sks ihjel allereds ind€n det
dør. Mon h€ldigvis er der i menn€sk€ne

lil ikke al blive slum og give op, men at
finde ord og mulighed rol al handle, selv
om sorgenlruer med atlammo all iniliåliv

Man kunne kalde denne modsland mod
lamm elsen lor €t arbejds m sd glæden og
et arbejde med so§en.
Fodaneren Poulørum har inden lord€
senere år udgivet to bøger, hvor han g ive I
udiryk lor at arbejde m ed sorg€n. Men dei
€r hg€ såvigligi al holds lastvod, at del €I

glæde, som vi alls har, og som kommer
lør €rlaringen af soE.
Soqen or tab af glæd€, men glæde er
ikk€ tab al sorg.

Derlindes mennesker, der på grund al
dybe sjælelige konllikl€i €ller andr€ tlng,
har uhyre svæd ved at lind€ glæde i noget
som helst ililvæ relse n. 0iss€ m€nn€sker
synes altid, at alle andr€ har mangellere
glæder, €ndde selv har, og al deles sgen
sorg ersåovsrvældendsog så slor, alder
ikkelindes €n lige. Dercs ianker kedser
lil slad igh€d om d€ r€s €gen pelson, ogde
qlemmer hell ål Iåoje på de mange slore
;q små qlæder. d€ er omgiv.l al ideres
dagligdag, hvol den slø Iste glæde or glæ_
den v€d at væro tilForleden dag havde jeg en lill6 glad
opl€v€lss på mil arb€id€. Lill€ Peierpå
år oq ,69 skulle lil al sknvs dagbog. Jeg
skrsvden 12. nov€mberibog€n og sagd€
lilPeter: "ldag har min larfødsslsdag.
P€ter, "Hvorgamm€l bli'

I

"Nå.,svarede

v€rhanså?« - "77 år", svåredej€9, "hvis
hanhavdslev€t, men han€rdødog ligger
n€d6 jord€n.. Pel€rsåømig og svårcde:
.Nel Bandi, han sidderdaoppeihimlsn"
Jeq smil€de til ham og sagds: ,Ja. selv'
iølgelig, og jsg ersikk€r på, at han bliv€r
i
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glad, når han ser hvordan vilo sidderog
hyggor os.. Peter smill€ glad lilmig, rejste sig op, såop ihimlen og sang »Happy

El m6nnesk6, der €r brugt

€i mennsske med ar
har råEt nog6l smuld

det ubrugle ikke har.
En lille dejlig oplev€lse, d€r spreder lys
og glæd€.

lvor tid er man nå€l så langl ivort€kniske vid€n, al viforsøger at fjerne ned'
lutene i livet m€d medikam€nl€r o.lign.,
men ved al brug€ diss€ midl6r, komm€r
man også somme lid€r

lil at

udrydde

sorgen og smerten, d.v.s. lø lelserne - og
det er ikk6 så godl.

Ved al ,ortrænge sorgen og smerlen
lukker man også samlid ig all€ and r€ ,øi€l-

ser ude - også glæden, b€lagelsen og
De

læreslealos brydersig om, allivet

gåros imod.Og dogkandel også havesn
vis ivskvalilsl atk6nde denne modgang,
den kan medvirkelil, at man bliv€r slørre
og smukkers i men neskelig folsland. Det
gør ikke spor, at man kan se nogle spori
ansigl€1, d€r vidn€r om sn vis modgang.
Er der nogsl kønn€re end 6t ansigl al6l
gamm€ll monneske, der ved hv€r rynke
vidnerom en livserfaring.

lel digt, d€r hedd€r "Del brugte",lyder
Jeg hold€r mest af ling
dår er mæ*el al brug
min mols giftering
og hønseoes ædelrug.
Bøger d€r €r brugl
og sn pibe m€d ar
har lået nogel smukt, del
ubrugt€ ikk€ har.
Et skurel køkksnbord

en bulel spand

sig€rsmukk€re ord
6nd ord€ne om d€l kan.
12

Med andre od, det vigtigsle er ikke,
hvordandit livs€rud i ydre presligemæssig
lorsland, msn al del bliver brugtog slidt,
atderkomm€r mærkårpå, al du ervillig til
at lade dig bruge. DeNed undgår man
seløølg elig hell€ r ikk€ sorg en og smerlen,
ej hel16r glæd€n og lykken.
lgildel harvimange glæder, når blotvi
vil vær€

posiliv€. Vi har så mange glæder,

at vi bør hav€ ove,skud og vilje lil at
h,ælp€andr€ m€nn€sk€rlil atfåetmero
klad livssyn, hvor det at glædes over
lilværelsen kan rågrobund igen.

Ax6lJuelhar skr€v6l6t lillo vers:
Dejligst al alls glæd€r

. er glæden lor slel ingenling
ikko for nog6l du kan 6ll€rvilglædsn ior intet og glæden ior alt,
glæden fordidu erlil.
J eg vil ønske,. at vi alle må tå lejlighed lil
at sprede glæd6og lys ivordagllgdag, så

vi ikke kun er gild€brodre al navn, msn
også af gavn.
ha -GILDENYT"
Sct. Georgs Gildene

iAabenaa

NÆR.
KONTAKT

TIL
SPEJDERNE
Ja, det måvelvirkeligtvære nogelaldel,
v saiserpå, dadeljo er der vod potenlials
lor nve qlldebrødre ligger. Del er v nok
a e enioe om, men mange al os hal vel
oqså e;aring lor, ål del lkl'e allid €r så
nemt endda al opnå denne nærkonlakl
Deior vlljeg kod refe/ere en god og p+-

siliv oplev€lse med sPeldelne
Jeo h ar som lnl ernallonal !el rel æ r sarnme; med PIM Jetle DYhr ng Ped-"rsen
d€llagei en 1æl eskorpslig internalional

week-end. der vår arrangeret al BaptLs'
lernes spejderhorps. VLvar 21 dellagere
Iordelt med lo gLldebrodre såmt speldore
ira dellre korcs internatonale udvalg.

Weok'enden blev holdt på 'Viggahus"
[4ålev, en slor og dejLig spejderhvte
Man havd€ planlagtd€nnew€ek-€nd1ilå'
sæltelokuspåudvrL ngen de nvedemo'
hråller Øsleuropa. Arrangorerne havde

i

o ol( meoetud ai, alvislullelornemrne,al

åetie vai en internalionaL we€k-end Trl
rroi3sl ordag serverede man nogal
lråns\.1r1 mddagog nålrnad nogel russish,
1ll morgenmad ssndag noget engelsk og
r I lroi\osl nogel §vensk Jeg synles, det
varllotoq laitasilLrldtog algjoil med lilal
sætteden godeslemning, vilornemmede
igsnnem he e lorlobel.
Oaenler no om udv hlingei Øsl€uropa
Iik vr lordaq;tlermrddas aj journaList Chr'
Mailand-Hansen,sornlaLteorn de Balliske

lande og Ukraine. Senere kom Larc

Hansson fra Baptislernes spejdekorps
og lodalleom a1 være ungdomsdelegerei
ved FN. Det var en spændende og inspi

rersnde eilermlddag.
Dereller sk! lle vi i 1ællesskab iolb€ rede
den russiske mlddag sami nalmad. D€r
vår hyggelLgl al vi allo bev blandel og på
denne måde arbeidede pral'lish s3mmen.

Senere på aftenen så

vi Kieslowskls

1oånde Dekalog lllm.

Om sondagen elter morgenmad og
morge nsa mling ho de vr lnge I Ch rlstef sen
Ira KFUK-spelderne loaræle om udvik_

linsen i spejderarbeidet i øsleuropa
Dereflei var der som sidste punkt indon

Jrokosl og oprydning, gensidig ide_ og
er{aflnqsudveksling. og her lil Jetle og
leo

m

ulohed lor al Iodæ lle lidl om gildel n es

pia.t

inte,nalionate Plan
Alt delte var Lrlrollgl spændende og in_
spirerende, men egenthgl landl ieg nok,
ar del viqllq$e var, alvrlik visl, atv gildebrcdre er ganske ålmind€lige speldere.
d6rbareerblevetældre og har lagl unllor_
men. Jeo lror. al hvisvrshalgo.e os håb
om al liel sodl samarbeide med spejdeme, så måvislarle medlopp€n, og del
iager vores landsgrldemeslel sLg ai på
bedstev s i Dånsle Spoider es Fællesråd.
Kan vi andre så hiælpe ved al dellage i

iitiaq

,orskelllge arrangem e nter, hvor spejderne
lår el rimeLigl posLlivl rndlryk al os som
personer, så shål deld€l no( sprede sig
n6dad r rækkerne, så vi kan iå et rigtLgl
oodl samårbelde med korPsene i{remli'
åen, meniegtrordetkræver€n indsalspå

a e planer ka os grldebrødre m€n kan
man så samtdiq lå €n god og Posiliv

oplevslse, som d€n ieg havds

i

week-enden, så €r msgel sandelg nå€l
på een gang (så må vi håb€, at spejderne
synes det sarnme).

Hanns Monberg
lnternalional SekretæI
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MT]LIGHED
OG

TOMHED
Jeg så et ophæng i buss€n. Der slod
"Mulighed" og "Tomhed,,. Ordel Mulighed var omkransel al en udfyldl qrøn
cilkel. Håb€tsfarve, og Tomhed vartykke
store bogslaver, som var tomme indeni,
samtidig med al de langs kanten var
ujævne, så man ligesom lomemmede en
dyBe idem, en slor, slortomhed.
Det satl6 €n rnasse tanker i gang hos
mig, ior alls kend€r v6lfornemmelsen al
at have en mulighed, som svipser og så
m an Iøler bag€fter. Jeg havde
lige værer inde på kursus på hørecenlralen, hvorvilærerom d6 mullgheder, derer

den tom hed

ior os med høreapparat, gode muligh6'
der. Samlidig snakkerviogsåom d€

pro-

blemer, vi i dagligdagen sloder på, om
den lomhed vi Iøier, når en eler anden
kommer med en bsmæftning, eilor man
er kommet lil ai svare i Øsl, når der er
blevel splrgl i Vesl, som, "Åh, del kan
ogsåvær€ lig€ m6g€1". Menloros, €rd€t
ikka lige megel, man bliver vred i lørsle
omgang, og så bliv€rman dybl ulykkelig.
Stor Tomh6d. Muligheden er så, at man
slår ibodet og siger, del viljeg ikkelinde
mig i.
Vi haralls samm6n mulighedloratlind€
glæden Jeg landt den bl.a. ijulen, som
j€g l€jrcde på Vedbygård, et genoptræningscenter, som Diakonissesiiltelsen

driver.Jeg vargammen med min mols og
minlamili€, min moslsrbl€v 80åI juleatlen.

Vigikikid(€ de dage, hvor der var guds-

ljenesle, kirken ligger lige vsd siden af
genoplræningsceniret. Den ene af dagene
havde præslen en meget smuk messehagel på. Den var rød og der var syot et
bålsom patch-wo* påden. Godt nok et
fanlasibå|, ,or del var ku n flammerne man

så, og mine lank€r var el øjebllk ved
glldet, og min spejde.lid. Mln ,antasillk
lov lil at løbe lidt under salmerne, men
ikke megel, for isamme kirke er der €n
kirketjener, som også ermed ikoret, hans
slemme ersimpellhen pragtluld, og man
blivertom indeni, men denns gang erdel
en god lomhed, ro! den er samlidig lyldl
Vi har alle en masse [,luligheder i os,
men mange gango gl€mmer vi at bruge
disse muligheder, lodi vi 6r bange fol at
blive lilg n, al blive lyldi al Tomheden.
Lis
lra "STAGEN",14. Sct. Georys Gilde i
København

Redaktørens

skriblerier
lmpuls er denne gang trykl på 100%
dansk genbrugspapir "Cyklus". - Det må
vær€ilråd medenheldelaid€ holdningel,
vi iovrigl slår lor som gildebrsd16.
lsidsle nummer al lmpuls elenysle jeg
gilder, derk!nne/ville beskrive aklivitele r
al pengeindbrlngende art og/eller aktivi
reter, der er med tilalgsre g ldet synllgl i
Længsolsf uldl har jegf ulgl poshand€ns
aJlevering åi dagens post - endnu er der
ikke kom mel nogel om akliviteler lil bladel.

Nuvel, del skal ikk€ aiholde jer fra at ,å
ais€ndl jeres ideer, kom ud al busken, lad
ideerne gå "på omgang".
red.
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MOTION
For mange af os er det en stor og tids-

klævendesagal molionerelilsirækk6ligl
i det dåglige, selv om vi qodt ved, al vi
burde lage os rid til det, lordi det ville
gavne os sslv idet lange løb. Men her er
en »opski,t« på, hvordan del også kan
gøres, og det kræver ikke så megen lid og gavner os dog alligevel.

Se, molion iefhvers dag
må jo blive hver isærs sag,
del er let nok ' gå såte'det, .
kom igang - gor no'et ve'del.
HUSK OERFOR ALLE:
Al bøje armen og at bøie a'.
Ned med nakken må du osse ku' ia?'.
Træk på akuldren - og smidig ijob,
stræk dig vidl, hvis du vil nå op.

Bøje knæ må vijo a le øve.
Gå ilido må nogen prøve.
Gå på halen - bålancer€,
løbe'pas og megel mereLøbebane må ejta'es Iorgivet,
løbe runclt skalalr her I livet.
Træde ispinalen og l6be sur,
rend og hop ' en lornojelig kur.
Sprlng op og lald nod på,
sprlng-forbi vi v€d besked på.
Byste på ho'clet. - - Og alle kan lære
at hoppe over det lavesle gærde.

March på stedet. Med en halv vind at
løbe,
være ldo at svømme er tidens svøbe,
Ja værs'go her er en sloi po'lion
lil alles nødvendige hverdagsmotion.
lJkendt Iorfalter

ha-STAGEN" 14. Sct. Geogs cilde

HUSK AT VIOEFEGIVE IMPULS TIL DIN EFTEBFøLGER

IMPULS

&h
=vov"

IMPULS udgives af Sct. Georgs Gilderne i Danna*. Mikkel
Bryggers Gade 1. 1460 København K..
tt. 33 32 27 33 og sendes til san ige gildeledelsesnedlenneL
IMPULS udkonner 4 gange A igt.
Bedakøt Bjane BrcggeL Egelevgade 26,4840 NøieAlslev
f. 53 83 45 23 - Telelax 53 83 55 22.
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