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LWSKVALITET
Jeg er samler af øjeblikke
med berigende glæde i

og har lået en skattekiste
med et indhold af slor værdi

JeO mindes el lille barns hænder
min hånd så tillidsfu ldt ,andt.
en bukel skabt af vilde blomster
samlet ind ved en grøflekant.

Jeg har iundet del i et favntag
i et blik med,orirolighed i

itusind små ting tandt ieg stunder
med et øjebliks fuld harmoni.

Bestandig jeg søger og finder
i all hvad der sker og er sket
mange smukke små øjeblikke
som giver hverdagen "livskvaliiet...

Fa Kuduhomet,
Sct. Georgs Gildet i Kalundbotg



.IERESMEDLEMMER
som del kan læses iScl- Georg, holder

vi ekslraordinæri landsgildeting i

f orbindelse med gildemeslerslævnel. Jeg
vil gerne her ovedor gildeledolserne
uddybe molivationen.

Der er vel ikke to personer, der har
beiydet mere lor spejderbevæge sens
anseelse både herhjemme og ud andel
end Dronning lngrld og Prinsesse
Benedikle. Del lalder defor hell naturliql
lor landsgiHeddet al gildebevægelsen,
hvis medlemmerjo alle har nydl godt af
Dronningens og Prinsessens indsals,
siger lak herfor med al tilbyde æreF
medlemskab, Del skal her indskydes, at
vipålorhåndhar"sonderetieffænel" og
harvished lor, al anmodnlngen om æres-
medlemsskab vil blive modtagei positivl.

Del krnnelænkes, atenkelte gildebrødre
vil linde det betænkeligl ai udnævne
eeresmedlemmer »udelra". Herlil vi ieg
blol anføre, at begge kandldaler under
normale omstændlgheder forlængst v lle
væreopiordr€1 ogsandsynl gvsoplagel
igildebevægelsen.

Spørgsmål6tom æresmed emmer har l

øvrigl værel drøftel llere gange i rådel. Vi
linderdetoverordenl gtvanskeligtatpege
på medlemmer aJ bevregelsen uansel
hvor megel den enkelle må have lorljent
det. Det vil blive ulrc ig sværi al sætie
grænser - og at prorilere mellem meget
eller særdeles egnede kandidaler.
Risikoen tor devaluering af æresmed-
lemsskab vile dermed være overhæng

Jeg håber hermed al have belyst
Iorslagel tilslrækkeligl ti al vi kan alvikle
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del eksiraodlnære landsqildeling u lla
hurtigl - og måske sæite en ny norm for
f remtidige ordinære landsgildeting?

Dil g lde er selvlølgellq repræsenlerel i

Esbjergl?lVikan ikke undvære netopd t
gildes erfaring og ideer i den gensidige
insplralion.

På gensyn iEsbjerg.
Niels, LGM

P.S- Har I huskel al sæile jubilæums
aktrvilelerne 24- og 25. april i gildels
kalender?

HUSK KALENDEBEN

SCT.
GEORGS
KALENDER
- og lidl om lokalt ridderarb€jde i
Faaborg

B ddergruppen i Faaborg g del frem-
stiller hvertåren "Scl. Georgs Ka erder.,
til lordel for ungdomsårbejdet i Faaborg

Kalenderen fremslilles 6om en folde-
kalender karlon, af lormal A4 og loldei
sammen som4sider- 6n lor hverl kvarlal.



Mindsle a.nonce kosier kr. 300,- ,

dyresle kr. 1500,-.

OverskLrd pr. år ca. kr. 7000,-.

loktober måned "samlen de okalerid-
dere (1 7 i anlal) annonceil sagn, inovem
ber trykkes kalenderen hos en lokal
bogtrykker(gbr ti en "fornullig« prisog i

december fordeles kalenderne, således
al der ti hver annoncerende forrelnlng
udleveres 25 - 30 kalendere.

Gildebrødre Iordelerderef ter restoplagel
og supplerer hvis detønskes hos annon-
cørerf e. Kalenderen fremslillesp.i. i 2500

For den okale ridderg rLrppe er arbejdel
nred kalenderen en eflerhånden lraditionet
og "nem< opgave,somerenliningrediens
paelparaf 2. halvårsr ddergruppemøder.

I øvi gt holder riddergru ppen sine gru p
pemoder hos vores ældste ridder- ihen-
des spisesiue. Hun eier el al Faaborgs
ædste og fredede huse og hendes
lavloftede sluer rned Jine ganr e mobler,
or ginale hanebja-.lkerogelpragllu d miljø
er el lorneml samlingssted Ior ridder-
gruppen.

Vi holder ca. 4 gruppemøder om året, de
ledes af Riddermesleren lpå vatg med
passe,rde mellemrum) - og har altid el
lødigl indhod, med f.eks. el optæg u
dlskusslon, indøvelse afen mindre kendt
sang ira gilde eller højskolesangbogen
eller I gnende. Gru ppemødet afsluites så
med lidl spiseri, leveret lra et af byens
bedre madsleder hvor reslauratøren
U Iæ digvis er ridderl

Så vihar et godt og aklivt lokalt ridder
arbelde Faaborg.

Det skal sluttellg bemærkes, at Scl.
Georgs kalenderens lormåI, at støtte
ungdomsarbejdet i vor kommune, tages
heli bogstavelgt.

Overskuddel Iordeles, eller ansøgning,
eksempelvis iil de lokae spejderaf-
de inger, FDF, idraetsforeningernes ung-
domsafde inger, roklubbens og sejtkub-
bens ungdomsadelingersamtandre upo
liliske foreningers ungdomsaldeinger.

Med andre ord: Lileulejighed godpB
forvorl loka e gildel

Lled gitdeh lsen
Stotfer

p.t. udslat oneret til Fyns Provincia

KENDBR DU
EGENTLIG
DIN FAMILIE ?

Under denne overskift har jeg sendt
nedenstående indlæg tit speider-
korpsenes førerblade (Grønt Liv, Brcen

Duml spørgsmå | Seh,,iølgelig kender
du d n famille - og også d in spejdertamitie.
Du ved givetvis også, at mange at dine
"gamle« - og måske også nogte af dlne
nuværefde spejde*ammerater ti lige er
medlem af Sci. Georgs Gilderne.

lden veddu også, hvordu kanfirdedine
"spejdersøskende« i det okale gitde?



På KFUK speidernes prågtfulde låndslejr
oplevede leg igen eksempler på mang-
lende kommunikation speidere og gilder
imellem. Det er da ærger gi, at en lrop,
der søger økonornisk stølle til polske
spejderes ophod her i andel, ikke kan
llnde del lokale gilde- Del kunne nernlig
megetvellænkes, al gildel kunne hjæ pe
med et lilskud ' eler med at,inde spon-

Nalu rligvis er det også gildeis ansvar al
skabe kontakt, men hvis v nu prøver fia
begge sider, så er chancen for succes
væsenllig større.

Gildebevægelsen ersonr bekendl iæ!les
lor al e nternalionail ane rkendle spelder-
korps. Sev ivort lile land er der mange
lorskellige nruligheder for en geografsk
opde ing (og dern udnylter vi og sa fl fligl).
Derror kan der være områder i låndei
hvorvimåske kan have vanske gtved at
linde hinanden. Hvis din enhed ikke har
lorbindelselil el lokall gilde, vll jeg opf ordre
d ig lil ai søge koriakien, enten lokalt e ler
via vort landsgildekonlor, 33 32 27 33.
Hervl Grelhe eller Ann e I\IANTOBl0
14 være klar tl at sælte d g forblndelse
med det nærmeste gilde.

Når konlaklen er etablerei, kan jeg
anbefale, at etg demedlem nvterestlal
dellage (enkeie eller alle) råds /
styrelsesmøder som kontaktperson. Så
villhave er dlrekie mulghed Ior al sam
abejde og henle hjælp. Del kan også
varmianbelales atla gildet repræsenleret
ikommunens Samråd.

Brug osl V er sladlg medemmer ai
spelderlam en - og en spetder er
hiælpsom!

Med speiderhilsen
Nieis Bosenborn

Landsg demesler

Hvis arliklen Iår rogle spejdere op af
siarlhullerne, så er det overordentLigl
vlglgt, ai alle gider er beredte li at
modtåge dern qodt og poslivi. Skule
spejderne mod forvenining ikke reagere,
så er iorden hvert lad qødet lor jeres
indsals. Nårvigår nd iiub læumsarel bor
der ikke lirdes 6n enesle spelderenhed
delte and, som kke hår kontaktt deres
lokale gide. Hed og lykke med arbeidetl

Niets

DU SKAL
BARE
VÆRE DIG
SELV
Hvor iii har rnan ikke høir den f otte

bemærknlng, nar man slår overfor el
problem, hvor us kkefteden afspeier sg

ens lorskræmle ansigl.

Hvornår er man sg sev ? Jeg har ikke
Iundet ud al der endnu. Den ene dag
sknner soleni alt lykkes. og med de
mennesker jeg moder "svinger kemien..

Så er ieq sådan
Dagen derpå moder jeg måske den

snakkende kværu anl, og jeg b veriavs,
loren lime elteraideltage i enlorsamllng,
hvor perfde og provokerende udiale ser



bevirker, ai jeg bllver ei snakkende
vandJa d; relhaverisk og bedrevidende.

Narderdlskuleres poill k, og dei måske
ien rnegelreaktionærlorsamling; ja,såer
leg pudselig rned del ene ben ude lil
venstre, og omvefdi snuser de røde
fa.er ti mig, kar jeg pludselig gribe m g
selv I al ldsløde srnåfacisliske ræb, for
bageller at slge undskyld det mente jeg
ikke. Er jeg bare kværulant eller er det
sadan alvære sig selv ? lvlan er helet den
udsai lor et bombardement af irdtryk,
man kke nar at fa bearbeidet. Når rnan
trorman haren meningorn detleeierh nl,
såbl verden hurl gtskudl sænkaf nyeog
sla-.rkere argumenier.

Forvirringen er total.
Sådanharjegdel og slkketandre med

m g. Kan man håndtere del, så er man
nok "sig selv".

Jeg tror irnid erid, al lørst når jeg efter
dagens dofl sl!mrer ifd ien drømrneløs
søvn 0g ens nærmesle horerdeve kendie
Iyde ja, sa erjeg hell mig selv.

fra "BUDSTtKKEN"
Sct- Georgs Gitdet i Bagsværd

STRØTANKER
- om ai være lykkelig og tilfreds

Hvad skalder lilfor al gøre os menne-

Er i lredshed / lykke ens beiydende
med at have masser af perge og rnale
rielle ling?

Hvad er del vi menneskerjagter eiter?
Vi har a le så iravll med at opnå atskens
malerielle goder, og opnåmagt. Nårvi har
nået el mål (maleriell mål), har vi lravlt
med at nåvidere, viskullejo nød g qågtip
al noget - tænk hvis faboen lår del før
rnigl

I\,lange glemmer, al være lilfredse - g ade
for dei man har fået. Vi må hete tiden

Den ne slræben eller materrelle goder er
med i at skabe vores lorbrugsverden.
Jeg kan føle mig hell dårlig når man er i

lorreln nger, de bugner af varer_ Kan del
fortsætte med denne overflod - overcro
dukton afvarer? Vlfåralvide, al deler
nødvendigt al producere mere og mere -
så flere kan komme larbejde.

Jeg lvvler efterhånden på denne på-
sland. øgning i produktion alene kan kke
ændre på verdensilualionen. Hvo or er
der lrods overproduklion al både det ene
oq del andet, menneskerder lider nød og
dørafs!ll? Kan produkl onen skabe mere
loerance menneskef ime em? Dei iror
jeg ikke, nren hvs v alle kunne være trdi
mere tilredse med det v har. I sledei
skulle man prøve al vise mere tolerance
og hensynsfuldhed overfor hinanden, og
undgå at være så maglbegærttge.

På denne måde kan vi hver især gør
hverdagen nemrnere lor vore medmen-
nesker. Dog slipper vinok adrig væk ira
denne pengegriske og maglbega-orlige

Henning Christensen
Set i Gildebladet lra

Sct- Gearys cildet i ølstykke
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Vi kan da ikke bl ve ved a1 " 
koge suppe"

på

GAMBIA
der rnå lornyelse lil

Den replk støder ieg ofte på. Får jeg
mulghed for a1 svare på udsagnel ople
ver jeg, ai i 5 ud af 10 i lælde er man

"stået af.. Gambia Iordi gilderne har været
nvolveret projekletil5 år. Dvs. man ikke
har læst og fulgt med i bladirdlæg, rap'
porler, relereren og appe ler, og derfor
er man gåel glip al den glæde og tl-
Iredsslillelse dei er al se ellekten af vor
solde og gennem del sidste år massive
indsals. I andre sammerhænge er man
megelbevidsle om, alelU-landsproblem
ikke kan løses her og nu, at der skal
siæ e krælter og siore m idler li lor al dei
nyller. Det vi i gilderne i Danmark har
bidraget med har nytlet nokmere end vi
aner, -såderforfølg med og yd en indsals
I

At stølte Gambia Projektel betyder ikke,
al man lader alle andre liltag istkken,
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Landsgidels handl ngsplaner er ikke ei
enlen/eler elier min menlng. lniiauv€r
plbler og gror loka l - herligl, og ideen er
ikke al presse giiderne nogel ned ov€r
ørerne, rnen Gambia arbejdel kan. hvis
lyslen erlistede snildl indpasses på den
ene eller anden måde ier gildes
arsprogram. Hver en hjælpende hånd
nylter ll

Hvordan kommen man så igang ? Læs
Scl. Georg. Få Projektels kvartalsblad
»Gambia Bevue« hos Provinciaiets ln
iernalionae l4edarbejder. Få en spæn'
dende foredragsallen, ån vor vandreud-
sllling eller kontakt Projektgruppen. Vi
slår lil jeres rådighed.

Veddu iøvriql,. alder udelukkende ved
Sct. Georgs Gilderne iDanmarks ndsais
er s1a(el ef qidebevæoelse iGambia ?

Hanne Vibe (42 48 1 7 1 8)
Ganbia Prajektet

SPEJDER.
SIND

Ved begrebel spejderslnd lorslålteg, at
etmenneske har en rækkedyder, som er
viglige i lilværelsen både lor en selv'
men så sarde ig også {or onrgivelserne.

Et menneske med spejdeisind ergod ai
have som ven. Et menneske med spelder-
sind er et pos livt menneske, som ser ysl
påiilværelser, som ser nøden og iræd€r
hjælpende li, som sløller el åndet men
neske isvære liderog som gør mere end
bare del nødvendige i hverdagen. Sor.



iager de samlundsan ggender og som
kke g ver op, selv når det ser sortesi lrd.
Som kan indromne en lejltagelse og læte
al det - og san kan tilgive ag glenme......

Sa enke t kan del slges, og ganske visl
ser det ud som selvfø geligheder, men
nroder viikke af og i lpersoner, som har
brug lor al la disse lanker al se på tryk.
Er du en afdem?

H,C,
Laugsposten,

1- Scl. Geargs Gilde i København

BEDSTEMØDRE
Bedslernødre er damer, der ikke s-"v

har børn. Så de holder megel af andre
folks drenge og piger.

Bedslemødre har kke noqet al beslille,
De ska bareværeder. Hvisdegåren tur
går de langsoml lorbl grønne planter og
kaLorme. De sger adrlg "rup dig" eller

"skynd dig nu".

De llesle bedstemødre er lykke, rnen
kke tykkere end. at de ka

sko. De bruger brilier, og engang irnellem
lager de deres tænder ud. De kan svare
påall, hvad manspørgerom, i.eks. hvorlor
hunde hader kalte, og hvorforGud ikke er
g 1t. Hvis de læser noget,or os, spr nger
de ald g nogei over. Og de er ligeglade
med. om det erden såmme h siorie hver
gång.

Bedstemødre er de enesle voksne, der
har 1d t lnogel. Alle børn burde have en

8-åtig dreng i "Church Times"
Set i Sparen, Sct. Georys Gildet i

Frederiksund

HVEM ER
JEG ?

Nu gik det ige så godt jeg har et godl
arbejde'elgodt iarnilie v - en varieretog
akiiv irld.

Så bliverjeg ,tvungel..lilat standse op
og lænke lidi nærmere over mit liv. Jeg
kan ikke klare den med åtsælte mig hen
loran m I speilog lage en snak med mig
selv næh, spejlel blevskllet ud medier.

Hvem er jeg egenllig ?

Ligesom hverafjer beslårmit lilie ego af
mange ilng - ellersvardet kkemig. V har
alie ling viværdsætter - ikke nødvendig-
vis de samme llng - hvs dei var lilfældei
varvi jo ens, ogdetvi edaværetemrnel g
trist.

Vier hverisæren helhed - måske -anddå
noget he isærlgt iandres øine. I\,,len vier
nu ikke den sarnme som for l.eks. 20 år
sden. Viændres - ikke blol på grund al
alder, men også på grund ai ændringer
hos vore omgivelser. Vi søger al bevare
helheder - at være iba ance og harmoni
med os selv og selvlølgelig også med
vore orngivelser. Dette bev rker, at vore
værdrnormerændrers g, og priorileringer
ior, hvad der betyder mesrmeget lor 6n
selv også ændrer sig. lngen af os besiår
al el kassesyslem, hvor vi blot kan lrække
en skulle ud al systemel og delinere be
iydr ngen afden skulles indhold Iorhold
ti i.dholdet i de øvrige skulfer. Det er
snareresonr el pLrs esp I, hvor de enkelte
brkker nred deres usyrnmelrisk kanler
gr ber ind ihinanden, iori slutatdanne



Et puslespil kan beslå al lå oq lelle
brikker at placere- men del kan sandelig
også bestå af mange vanskeligt p acerbare
brikker. Mangebr kkermållyllesom,lord
de kkevarhe l rigt gtp acerede- ogdeler
johellerikkehverdag manerligemol verel
for al "lege med puslespil".

Brlkken "gidebron, - hv s detdaikkeer
llere brikker, derskal danne "gildebror..
ervanskelig al pllle ud al sammenhængen.
P llerman den ud. blverderel hulafenvis
slørrelse ' afhængig al betydn ngen lor
del samlede billede helheden. Nu kan
dei godt være, at der er dage, hvor ,gii'
debror,, kun er 6n brik. mer der kan
sandeligogsåværedage, hvor"g debror..
er llere brkker- Det er el sporgsrnal orn
prior ler ng blardi a e de belyd ninger, de r

a le har værd ior m g-

Del alværeg debror kan lkkegøres op
imålog vægtsom en lastsiørrese. Men
delbetydernogetiormigalvære g debror.
Brikkeme skalvære der lor al mit pusle'
spilkan gå op - danne en helhed.

Nu er gidebror jo mange ilng ' del er
alvorligl arbejde - det er karnmeralligl
samvær. Del er også hvilesledet eiler en
slressende dag. Deter, hvad du lægger
det'og del gør jeg så!! Sådan lrorieg, al
via Le hårdel e er i hvert fa d de llesie al
os. Hvis vi har det godt i h nandens se skab
- hvadenlen det er iesi ig lag e ler i en
arbejdssituat on . ja, så vlv ve a e -
rnåske Lrbev ds1 ved vor adfærd være
m€dvirkerde i . al Gidel ikke b iver sla-
I sk, menderimodbevægeligtogl eksibe l.

lforbindelse med. aileg idag harsaglia
t I ai lade mig oplage som væbrer, harjeg
demed også sagl ja lil al lag e medansvar
Ior, atGildel b verelgodtsted lorosalle
almødesi. Hvisvia leerosvodmedansvar
bevdsl, er der inger grund ti al lave
lorandrinqer - de kornmer helt al sio sev

8

ud lraden enkeles behovlor aklvitetog
moiivaton. Jeg vil gerne oplattes som
nroliverende, hv sjeg også målå ovlilal
rnodlage motivation. Sådan hardu delve
oqså? Så ærge delte lufgere r, er der visl
ingen alos, derharønskerom alforandre
nogel ved Gildet.

Delle var el væbnersvår, hvor spørgs
målel lød:

Har del betydn ng lor d g al være med-
lem ål Gildet?

Har med emskabel givet dig lyst lil al
lorardre nogel ved Glder?

taget fTa"HUSKATTEN"
18- Sct- Geargs Gilde i København

SMILET
HLsk ållid ai: et smi kosier inlei men

g ver megel. Det gorden rig, som mod-
tager det, uden at gøre den få1u9, som
giver det. Del kræver b ot er øjeblik, men
rn ndelom delkan olle levelorbeslandigl.

nger erså rgelermæglig, al han kan
undvære det. og ngen ersa fallig, at han
ikke kan blive r gveddel. A ligeve kandel
ikkekøbes, t ppes, lanes el er stlreles, lor
dei har kun værdi, nardel glves. Nogle er
forirælle lilal g ve et sm l- giv dem etl

For der er ingen, der lrænger mere lilel
smil, end den, som ikke længere har et
smilat give andre.

Gtethe
Gileø.1 Posten

I

I



LYKKE
lnspreret ai Baden Powels bog "På

Orn den sande ykke sger han blandt
andel: Ja, rnen hvad er da lykke? Der
g ves rnangeforskelllgedelinitionerherpå.
De! er rnange, som vilsge, al riqdom og
:nagt er ykke. Desom sigersåledes, gør
sg midlert d skyld ge ien siorletlageise,
1ir erlar ngen siger nelop, al det, som er
mesl værd al eje her verden, erde ring,
sora rkke kan kobes for pe,rge. Lvets
ære v ser os også mange eksemper på,
lrvorledes rlgdom har g vet anledn ng lil

B.P. loriællerom verdens rigesie mand,
der trods sine mafge m llioner, aldrg
kunne spse sig mæ|, lordi hans mave
rntel kLrnne tåle, og derfor udelukkende
malie leve al bygsuppe og kiks.

Kender lberetningen om den mægrige
keiser, der besad alle ivels goder og alt,
som kunne købes lor penge men som
a ligeveLikke var lykke ig. Alt d irisi is nd,
m smodig ogaldrig rigtig glad. Sagik han
I en klog mand og sogte rad - og lik de1
rad. ai hvis han kunne llnde en v rke g
Lykke g mand og få ov lil at iane hans
sko(e oo sove den blot en eneste nal -

sa vile han selv b ve lykke g.

Alle hans tlenere bev sendt ud over
andei Ior at søge; ænge søgte de for
gæves, men endelig angl ude en ode
egn landtde ef lailig farehyrde, derlral
lede og sang dagen lang - og selvpåslod,
al han var det lykkellgste men.eske pa
jorden. Da ljenerne sa spurgle ham, om
kejseren kunne få lov lil ai låne hans
sklorle, svarede han med et slorl smil:

"Ja, hvis boiieg ejede en skjorle,'men
ieg har aldrig hall en skjorle på."

Den ejerlykken. som kan glæde sig bot

Sparen,
Sct. Geargs Gildet i Frcderikssund

Hvad forstår du ved
en positiv
livsanskuelse

Livsanskuelsen lødes I vor barnetro -
ændres, iager lorm, modnes mere eller
mindre i lakl med persorlig Lrdvik ng,
men med dyb rodfæste i baraetroen, e ler
rned denne som lundamenl al bygge på.

IVed Guds budom ræslekær ighed som
rnurslen pa sit lundamenl erleg overbe
vst om, at rnan får det smukkesle og
varraeste hus - llmed et hus. der slå.
sikkerl i regn og storm

En posilivlivsanskuelse: "duskalelske
din n?asie sonr dig selv". I deite bud ser
ieg en sammenfatning al ale 10 bud.

Du ska eske være venlio imod - dir
n€esle den, der i daq lrænger i I d g - som
dig selv. han er et menneske som du_

Al holdedel bud - og dernred ale 10 bud
kke blot lanke og ord men i sætue

leshed ihand ng'burde ikke være sværl
og jeg mener, det er en postiv livsan

Dog er deite kke nok. l\,{an skal gøre
godegerninger, være rarog hjælpsonr og
give aimisser, lor al andre kan se, hvor
godi ei menneske man er, men ......

ffi.q



Citål lia Pau us' brev ii romerne, kap.
12, v. I 10: "Kærligheden skal være oP_

rgtlg, - alsky del onde - hold jer il det
gode, vær hverand re hierieligl hengivne i

brode*ærlighed, kom andre i forkøbet
med al vlse ælbød ghed".

Den græske i losol Sokrates (ca. 400
l.Kr.) havde isandhed en positv livsan-
skuelse. Han gik rundl lAlhens gaderog
talte med unge mennesker, - hans bud_

skab vari "Kend d g selv.., håns f losofi:

"Har man først erkendi det godes nalur,
kan rnan ikke ardet end gøie det gode
heri beslår den sånde lykke".

Den sande ykke - den oprigtige kærlg'
hed den posiiive livsanskuese _ giver
dig mu igheden for ai se:

1. Garsdagens bekyning og æryre|se

2. Dagen idag son en gave, du kan
bruge tilgavn og glæde for dine

3. Dagen inargen husk, det er den
første dag i rcsten af dit liv.

L4an skalieve hverdag, som om detvar
den sldste -og er den lkke det - hvorlorså

llnder mir bearbeidnlng af sporgsmålel
pos liv llvsanskue seharjeg lundet nogel
lrern, som i dag har låel slørre værd lor
m g end lllorn nemlg min spejdebøn,
hvorfor jeg vil slutle med:

Kære Far ihoje himnel
høt mit hienes slille bøn:
hvor jeq et ivetdens vrimnel,
lad nig fædes son din søn,
lad mig leve Dig lilære,
hædre Dannark, Far og Mor,
anclre falk lil nytle være -
lyde s pejdetlov -.ns ard.

GHn-gilde
Sct- Georgs Gildeme i Odense
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EN VEN
Ai ha' en ven er maegtigt fint - men al

værenogensvenernæsten endn! bedre.

Del er som at vågne og mærke, aiso en

skinner. Men enven ernogeimegetmere.

En ven ernogen, som lænkerpaen, når
man er bo(e, nogen som krydser f ngre,
når rnan skalgøre nogel sværl.

I\,4an føler slg adr:g gtig ensom, når

En ven synes om en, selv om man har

En ver ytter t hvad man siger og fo.'
soger at forsta. hvad man mener.

[,Ien en ven hoder ikke kun med en. en
ven slger også lmod - for at 1å en lil at

En ven ærer en al synes orn nye ling,
iing som man elers kke var kommet på.

Er ven er en, som altd har t d, når man

Yererelgodlord ja deter næslen dei

Alle kan blveven med noqen, bare rnan
ikke harsalravlt. at man ikke mærker. når
nogen vilvære ens ven.

Ukendt forfatter
set iGamneLugbn, Sct. Georgs Gildet

iHanmel.



YDMYGHBD
Scmi.eren qennem har roserne blom-

stret vore haver, og endnu blomslrer
e.kglle som syrnbolel på sommerens
Sos:e rose. Man kunne vel med rette
o€:eg.e bomsten som »Den yndigste
rose«. i.en vi ved io alle, at del er el ti-
navn. som kun 6n har retlilal bære. Deiie
:c qe drqteren Brorson, som i s n salme
beskrver en egenskab der næsten er
g er:r1. Hvad hed så denne egenskab, der
sig sev er som et smykke?

Den f k navnet: Ydmyghed.

Det er ikke noget boianisk ldtryk e ler
navn. og heller ikke sa sværl al huske
sorn de ialinske, - rnen del er Ior mange
næSten umu gi al Iå denne rose llal
irves. At være ydmyg er nemlig kke det
Samrae som at ydmyges, og ikke del
sarnme som, ai man lorl nges.

Det mærkelige, eratden ydmygeofte er
ei langl større menneske end dem, der
sæller sig se v på de Iremtraedende posler.
Dennesmukke blomslerdesværre ved at
uddo i vore daqe - slældenl linder man
den - Ior, slærke som junglens rarker
skyder andre vækster sig hen over den,
sa kun de kan ses i mængden.

I\,,len de der har kef dt et oprlgtigl ydmygl
rnenneske, har lært nogel deral. De så
her de smukkeste egenskaber, man klrnne
onske at lirde hos el rnenneske. De
lrængersig ikkefrem ilørsie række, men
må hentes derop af dem, der kender
deresværd. De gør godi idet srille, de er
taknemmelige, de henler deres slyrke
ndef ra. De bøjerderes hoved i erkendelse
ål.hvor angldeerlra idealel, og detde så
gerne vilrå-

De, som hardet sværl her ilivet, søger
den ydmyge, en "lllolherTheresa"type,
som ikke ser ned på dem, men som isin
mide dom og I sin varme menneske ge
lorslaelse er det smLrkkeste bilede på
næsiekær ighed, v kan iænke os.

Denne egenskab må velvære noget ai
dei, der er tænkt på de paragrålfer i

gildeloven, der lyder:

Al have respektfordelsom harværd lor
andre og al hiælpe andre.

L4lne venner vi har noget at siræbe

5 ninuttet Scl cearg
Børye, 16- Kobenhavn

AT LEVE
ER EN
GL,flDE
Vær lrofasi. vær lrofåst

og vær trolasl i øn.
Vær lro mod din bror
og vær iro mod din brud.
Vær1ro mod dig sev
og vær iro mod din Gud.

og vær lro dln bøn.

på v nd ng og øn.
Vær trolast, vær trolast



Veeriromoddgselv
mod dei indersle dio selv,
mod del, der er dybesi j alle menne'

Vær lro rnod GLÆDEN.
Gleeden. der er der, når du er bandt

G æden, du kan g ve lildine medmen

Dejlgsi af alle g æder
er qLæden ror sei ingenting.
Ikke lor noget, du kan eler ved.
G æden lor intel ogglædenforal.
G æden. fordidu eri .

Del ille barn fanger hurligl, al det blot
ved atsmileserg æde hos s neorngivel_
ser. V ,ornullsmennesker kalder det for
en grimasse, ondt i maven maske, men
barnel {ornemmer hungt reakiioneni de
slore rnennesker smier tilbage - og der
skabes lryghed og vårne.

Glæden er som el lys,
l€ender du dei for andre
Ilyder deis skin lilbage på d g selv.

Del illebarn kan viseglæden, men v er
voksne og so mmelider har vi sværl ved at
vise hinanden gæden. Vi er så forbe
ho dne, forlanger noget for nogei da i al
Iald en tak.

Sommetider er glæden endda blevel
he lbone, ogdelerdasåviseliglindreliel,
atden ikke kan købeslorpenge. Ligegyl_

diglhvor megeldu har, og hvormegetdu
anstrenger dig, kan det ikke ade sig gø re.

Måske er du kommet ud al sengen li
den lorke(e side- I\,{åske har ali og alle
vendi sg mod dig og din men ng. lnlet
duer, og du har del med andre menne
sker, som Slorm-P slgerdel:
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Nogle sprederglæde, hvor de går.
Andre søeder q æde, nårde går-

Glæden er ios alle. Det kan være, den
ligger ldigeml, men den kan findes lrem,
og det erenddasådan, ai man kan lagre
den og brugeden idårlige t der. [,'lan kan
endog dele ud af den, og man vil da
opdage, al man Iår mangelold lgen.

Sorg erlab atg æde, men g æde er ikke
iab af sorg. Sorgen kan være så s1or, ai
den kvzeler glæden. Den kan have et
ravf, men den kan også være navn os.
Den kan være sa stor, at den lammer el
menneske, så ingen glæde - sloreler liile

Dybesi al a esorger
er sorgen lor slet ngeniing.
lkke lor nogel, du ved eller har.
Sorgen bare,lordidu er i I

og går på den lågedejord.

Al leve er en glæde.

Ai være med ei fællesskab Scl. Ge-
orgs Gildeter en glæde. En glæde, der er
såstor, at den må give os el overskld il
.r.lele den ud u andfe-

Vor g delovogvod glLde øfleer ndreros

t'G "VADESTEDET"
sct. Georgs Gildeme veile



MEDANSVAR
!.irver gidebrorgør sl bedsle lor

al tage nedansvar ifamilie og san-

V gidebrødre er el ganske alm ndeligi
udsnltafvortsamfund, og dermed er nok
oe lleste politske oplalte ser repræsen
terel nar vi er sarnede. Det er dog en
hævdvunden skik, at vi kke forsøger at
ovelbevlse hinåndenog påv rkeh nanden

vore privale poltiske ideolog er og
holdninger.

l\,4en vlhar lovet al hode o ldeloven, og
iden slårder bl.a., al en g debrorgorsil
bedsle lor aiiage medansvar ilamille og

Vorlmedansvar larnilienkanv visrikke
undgaai eveoplil, iog med viheleliden
bliver nødl U at lage siill ng lil slore og
små glæder og prob er.er idagllgdagen.

Hvordan gardet rned attage medansvar,
nar del gælder lorholdene ude )samfun-

V l1få ald r g glemme, at samlurdel erdlg
ogmt7og kke bare alle de ånd.e. Vikan
ikke leve op U vo medansvar ved at
sdde isolaef og ærgre os over, hvad vi
synes de 1o kevagle gør pa en lilsynela
dende uiornuftg måde. Del er selvlølge-
lig mestpadetlokale pan, v måskeføler
den um ddelbare elfekt al de olfenU ge
afgørelser, og det er nokogså her, der er
stø rsi mulig hed lor at vore tilkendegive ser
havner hos adressaten.

Det er v gliql, al viforsøgerai nålrem i I

et standpunkt, som gerne skule være
resultataf voreovervejelser,som igen har
baggrund ii lgænqelge oplysninger. Del

var lidl megei, men vi bør lage stilling
udfra relevanlefactsog ikke ud fra rygter.

Del var dej gt her i sommer, al se en
g ldebror være lde med et læserbrev i

den lokale. Undskyld, Anie, alleg bruger
d g som eksempel, men del kalderjeg al

Asger Freclslund Hansen
Fra NYT. Kranbarg Distriktssilde

SPEJLET
Der går nogle fo k omkring d g
- dem du møder hver enesle dag:
de har knappe - ukkede miner,
men der lindes el rfenneske bag.

Du iænker, hvor er de dog mulie -

og vover ei komme dern nær '
lor mar søgerjo helst de g ade
el6n der er sur og lvær.
Sådan går viiblandt hverandre
idage, maneder år
mens rnaskerne slivfer og tørrer
og skjulerde sto nede sår.

En dag far man lal rned en anden,
siger - Jensen han er da ei kval -

men den anden er ær ig og svarer
'iænk del siger han også om d g -

Man star dt beklemt og funderer
jamen Jensen han er nu så stejl;

men om rioliql rnan lænkerdei eiter
har man bol sei sig sev - iet spejl.
Jens Skive

Set i Sporen, Sct. Georgs Gildet i
Frederil.,ssund
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DET ER
DEJLIGT
AT LEVE

Sonrme lider €r det dejligl. Hell uden al
del Iøles sto( og mærkværd gl. Ganske
uden al dersker nogel sæ igt. Bare def
ligl alligevel, som et smil der breder sig
både uden på og indeni kroppen. Det er
dej igl ai eve.

Det erdeiligl at være sullen og spise sig
mæt. Det er dejligl atslukkelørslen med
vand. Deterdej gtai have Lysl tiial leog
have noget al le ad - og del er dejligt al
være søvnig og sove ind- Del erdelligl al
leve, sætle sg ned og bare være i ro,
Hvie hovedet. Se el menneske over for
en,lylleog lade sarntaen komme, Se på
børn, der leger, iage el aldem på skødel,
bare siddeog holde om deienlid. Og del
er dejligt al være alene, når ensom heden
er ven ig og luld af ro.

Dei er dejllgt ikke al behøve så megel,
ikke have dårlig samvlltighed over del,
man kke gø r; det er dejligt at forsone sig
med mangler og uiomåenhed.

Dei er delligl ikke al have så meget al
kræve, hverken al dig selv eller andre,
Del er som smilel kom, da kravene for-
svandl- Ja, det er dejligt at leve, når
bekyrnringen er lorcvundel ud af ens ii'
værelse - når verden ikke længere løles
så lorfærdelig irang og lille, men man har
indsei, at den kan blive for stor. Det al-
lelbedste, del smukkeste og finesie, del
blidesle og størsle, del lindes lo der, for
ens Iorblindede øine: Glæden. Trygheden.
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Samværet med dem man holder af, et
samvær, der er rgt nok menneske mod
menneske. Sældig ned hosetbarn, uden
al have nogetatlale om, uden nogen bog
al læse op al, lden et slykke legeløj at
v se irem - og du vilse, at barnet kan den
kunsl, vivoksne har glemtl

Del er dejigi at leve. El ellerandeisted
længst nde rnenneskel måile der alig
evel lindes el slykke ro gemt.

Hanne Werling,2. Sct- Geargs Gilde i
Kolding
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UNDSKYLD,
JEG
PROVOKERER

Kender I den vend ng. I ialt og skrevet
sprog buldrerdetos i mødelra g ldeblade
og lra gildehallens højsæde.

Jeg kan huske tidligere statsrninlster
Hilm Baunsgaard,der,indlørle"vendi-
ngen "... idelte land". Det lød smart, og
de fleste politikere tog vendinqen til siq,
og imangeår hed del ikke Danmark, men
derte land. Så var d€r da hedigvis en ny
generat on aJ polilikere, derlandtud af, ai
dervarmere eltekl i alsigs i Danmark-og
sådan skiilerliderne og brug af old.

"Del kan godl være llølerdelte provo'
kerende" eller,Deile indlæg er rnenl

som en provokal on" ervendinqer qilds-
brødre - navn ig ledelserog under "s-min
Sci. Georg" - bruger mere og mere i

llæng. Ja, ofie er der ikke skygge al pro-
vokation i del lrenrbragte, andre ganqe
bliver en provokatons spænding lotalt
ødelagt, neiop ved at gøre opmærksom
på, al detvar altsådet der vartilsiglet.

Hvls man ønsker ai provokere, så må
det være lor at vække nogle føelser,
f orslærke nogle holdningerellerskabe en

"hovsa" hos den undrende læser/ii hø-
rer. I\,tran kan i gildehdlen iiføje, at så-
Iremt nogen ønsker en snak om emnel,
så er man v llig lil dei.

Nuvel, hvis man vil bruge vi*emidler
somprovokal on,over-ellerunderd velser
m.m., sågørdel, men hvorlor ødelægge
detheleved al siqe "undskydieq prcvo'
kerede" - dei ljemer igesom bddet l

indlægget.
red.
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