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TILBUD
ELLER
TVANG

Dst er en positiv oplevelse al lede et
hjælpearbejde, når de nødvendige
ressou rcer i form al arbejdskraft og penge
er til ddighed.

Gambia-Projektetereltllbud,som gilder
og gildebrødre efler iemperamenl kan
vælge tilellervælg6 fra påden lange liste
al tilbud.

Vore garnbianske venner sætl€r stor
pds på, at del nelop erlrivillige bidrag fra
Danmark, der gør dei muligl lor dem al



skaberesuliaterlderesI vlligeledelses
arbejde.

Vl har en energisk k€ds a, gilder, der
sikrer, atvihar mid ler lil den daglige d fl.
Nårviløler,allederneiGambiaharbehov
for €n opmunl ng i iorm af alslutlet
delprojekl, ansøger vi hos en række Ionde,
og i handlingsplanens levetid appellerer
viogsåtilgiderne om ai slutte op.

V€dgildemesterstævnetiEsbj€rgo en-
terede vi om stalus på opgaverne og om
priorile ngen ai den lorlsatle indsals. El
øjeblik etterorienieringen iikvit lsagn lra
Lea Thorslund i Kalundborg Gildel om
4.000 kr. iilmotorcykel numnerlo.

Tilsagnet kom kke helt bag på os i

beslyrelsen, f orvi harf åeten solid opbak-
ning lra Kalundborg gennem mange år,
samlid g med at en lang rækkegilder har
støtlei os lej ighedsvis.

Lø rdag aften på gildemestersiævnet var
en friallen etter en lang dags abejde, og
dervar ingen hensigler om al gøre mid-
dagen ti en velgørenhodsfest, men ved
nogle al bordene opslod der iniiiativer til
al indsamle midler lil endnu i ere færd ge
resullaler iGambia.

Der blev indsamlei konianl 927,75 kr.,
og der biev givsttilsagn om ilerelusinde
kroner. Det forlæller vi mere om i Scl.
Georc v€d lejligh€d.

Desværre har nogle af dellagerne følt
sig overrumplet af silualionen og,øll sig
pressetlilal bidlage med beløb, som de
egenllig havde tænkl sig ai bruge lil nogei
andet.

Hvad har vi lært al del? Det tjener
Gambia-sagen bedsl, at det er frivillige
bidrag, vifår, såvivilanbefale qenercll, al
man ikke sætler veigørenhedsarran-
gementer igang, hvordeltagerne ikke er
forberedl på det. Skulle del alligevel
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forekomme, opfordrer vi den enkelte til
selv al sigs fra, når han/hun Jøler sig
oveft umplet og ulorberedl,

Handlingsplan eller ej vi er megel
taknem melige tor den stølte, I giver os, og
vi stole r på, at Gambia- Projeklet fortsat er
el tllbud 1lg lderog glldebrødre

Med stot gildehilsen
Hanne Vibe og Ole Olesen

Gambia-Projeklet

HVAD MENER
NYE
GTLDEBRØDRE
EGENTLIG OM OS

Ja, del havde gildeledelsen i 1. gilde i

Roskilde spekulerel noget over. Dorior
invilerede vi de 7 gildebrødre, som vi
havde optagel indenlor de sidste 2 år, til
en uhøilidelig dløflelse. To varforhlndrcl
iatdeltage, men 5 mødle op, og vi{iken
god snak.

Hvordan havdede såoplevelden lørste
lid i gildet?

Jeg resumerer:

f:;)'t\



Opiagelsesudvalgeisorienlering ergod
og grund g. Llan suger lil sig, men kan
selviølgeljg ikke huske del hele.

- De nye irives grupperne og oplever
gruppealbejdet sorn nogel værdif uldi.

' Det tager lang tid, før man lærer alle
gi debrødre i vores store g ldeaikende. V
bør lndløre €n præsenlat onsru nde ved
møder oq elter qildehaller. Desuden af-
lalle vi, ai "de nye" ska slå for et
rysle-sammen-arrangernenl i februar
19S3.

- Så når vi lil dei egentlige problem:
Gidehalens rlualer. De opleves ude af
lakt med lden og megel fjernt fra
speiderbevægelsen anno 1 992. (Vore nye
gildebrødre er enten sladig åktve nden
Ior el afkorpsene e ler harværei det indiil
lor ny is).

Viblev enige om, al loge- okalet, som vi
bruger li gildehaller, nok har noget af
skylden 1or, at gilehalleme kan virke
foridige, og ai vikan bøde lidl op ved al
lfække et iorhæng lorden øversie de af
salen og lnd ade atdæmpe lyset.

Der var enighed om, al oplagelsen burde
loregå ved en lrilufisgildehal, som virker
mere afslappel. I prakss kan det nok
desværre ikke a lid gennemløres.

For rog e opleves løileaflæggelsen lidl
overllødig, lordi de allerede har allagl
spejderløfl e og algivet f ører-lledererklæ-
ring, men man acceplerer, ai del hører

En aivore nye gildebrødre bemærkede:

'Det er ganske siovt at opleve, at de
prob emer, vihavde Ikorpsenefor 15-20
år siden, er gilderne midt i nu."

Konklusion:Vimåse iøjnene, al der er
problemer, og håbe, aiman pålandsplan
Iinderen løsning, sorn både nyeog gamle
gildebødre kan love med.

Krclen Bertelsen-
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Nedlælingen iil vore jubilæumsak

livileler er begyndtl

Dreiebog

Drejebogen blev udleveret (ukomplet)
påG[,4-stævnei. De reslerende sider, der
bl.a. indeholderposlbeskrivelserog udkasl
lilløbspas,vl blive lilsendt g ilderne nden
nylar.

Klippeark
Der vil komme et klippeark med jub-

æunrslogo, soruhvid, I lorskellige stør-
relser, saledes at logoei kan kopieres
over på de lryksager, som aklivitelerne

Logo i farver
Del flolle jub læumslogo kommerjo fø rst

hell lil slf rei, når del anvendes i de
originale farver. Farvelryk med fire farver
er im dlerlid sådyrt, ar de iærresle gilder
nok v lofre denne prls på sine tryksager.
Landsg derådel (LGB) harderlorlværksal
lrykninq ai selvklæbende etikelter i lo
slørrelser(ca.50ogca.35mm ø). Eetark
elikelter al hverslørrelsev lblive tilsendl
hverl gilde gratis. Yderligere ark kan - så
længe oplaget rækker besiilles på
landsgildekonloret lor 6 kroner pr. ark +
porto. Vi håber, at såvel gilder som
gidebrødre vl bruge lubilæumslogoet,
hvor del er relevant ihele iubilæumsårei.



Jubilæumsreception på
Københavns Bådhus

Som omlalt på G I\,4-stævnei har Køben-
havns Kommune (påvoregen oplordring)
indbudloslll atholde rcceplion pårådhusel
den 23. aø 11993. Receplionen vil loregå
sidsl på ellermiddagen, og det er ved
denne lejighed, vi vil udnævne de io
æresmedlemmer. d€t ekstraordinære
landsg ldet ng lråi beslutning om.
Foreløb gharPrinsesse Bened kle accep-
teret al modtage hædersbevisningen og
meddell, al hun så vdi muligl gerne vil
komme lilreceplionen.

Deltagere
Til denne receplion vil v indbyde alle

vore samarbeidspartnere. Dei drejer sg
om de andre europæiske IFOF
SAG-organisalioner,spejderkorpsene, de
andre "servicekubbon, m.v.. andsor-
ganisalloner, vi er tilknyttel, de polilisk
slyrende organer saml naturligvis en hel
række gildebrødre, som nu ellerlldligere
har eller har halt ledelsesopgaver i

landsgilderegi.

Alle g ildebrødre, der i1993 kan feire60
års g ldejubilæurn, vilblive indbudt.

Og så vil vigerne lil recepiionen se re-
præsentanler fia alle landets gilder,
dislrikls'og sladsgilder. Dadet kan være
vanskeligt at Iorudse, hvor mange gilder,
der vil lade sig repræsenlere, og da
deltageranlallet på ddhusel vil have en
begrænsning, er vi nødtlil al bede gilderne
indsende en prloriterel lisle over indiil
Iire dellagere fra hvert gilde. Landsgil-
deledelsen (LGL) vil hereiler meddele,
hvor mange al disse, der kan dellage.
Oplæg lil denne lisle vil komme frem
gennern " lnformalion for Gildeledelser",
men tænkallerede nu på, hvemlragildel,
der skal iilmeldes. Gildeledelserne

bestemmor selv, om del skal være ene
gildernedlemmer, eller om del evl. skal
være medlemmer af gildeiedesen med
ledsagere.

Fødselsdagsløb lor
spejdere.
Vi håber og lror lorberedelserne lil

spejderby øbeler godl i gang. Vi vil sørce
Ior slad g al holde gilderne orienleret om
de endnu løse ender, bl.a. jublæums-
vævaterog evt. sodavandssponsortil iød-
sesdagslesten-

Baggrundsorientering
Nye g deledelser, sori ønskeralkende

nlormalionsmalerialel fra slarlen, kan
Iinde delte i /mpuls nr. 4/l990. nr. 1/1992
og nt. 211992 sami i Sci. Georg nr. 4/
T992.

Med venlig gildehilsen
Svend Eik Jensen

v i ce I a nd sg i I d e s k at m e ste r

aa)rMlw
LØST OG FAST OM
ET PUNKTSTÆVNE

I august måned holdl gilclerne i Haderslev
punklstævne. Det et lykkedes os at lå
AkselVolsmann tilat skrive lidton "detat

I defte ntnmet af lmpuls bringes lidt

"alnenhedek om punklstævner, ag i
næste numnet følger opskriften På,
hvordan sagen gtibes an,

skulle enkelle gilder værc interesseret i
at få hurlige infamationet om emnel, så
kontakt gilderne i Haderslev, de hat vist,



hvadan det gennenføres til pert'ek-

Hvad er et
punktstævne?

El stævne, hvorlil man indbyder gide-
brødre lra hele landel 1il at komme og
deltage/for at være sammen rned andre
gidebrødreog opleveen bys og en egns
særpræg og område. Også el leslligt ag
hører med biledei lor at hygge sig og
lære andre g ldebrødre al kende.

Ei punklslævne børsirække sig overen
weekend ,or al lå så mange gldebrødre
som mu gl med, også dem, der komrner
langvejs ira. Fra fredag aften til søndag
middag).

ldeen skai have lu d opbakn ng Ira de
lokåle gi der og gildebro d re. der skal være
v gelilalgøreen ndsatsiplanægningen
og alvlklingen af stævnet.

Vær i god lid, der vil næslen altid være
plldselig opstående problemer, der skal
løses - og pludselg øber Uden.

Erlaringen s ger: Foratkunnesamlealle
irådene (oqså alle de løse), v ldel være
en slor lordel ai væge en koordinaior
(indpisker), der har det store overb ik.

Da der er el meget slort papirarbelde
forbundetmed el slævne. vi delværeen
Iordel at have personer i sekrelarialet, der
er,ortroige med skrvearbejde, lge som
en regnskabskynd g person er ai sior
betydning.

Noglevl måskesynesatl 2 14måneder
er megel lang lid ,ø r stævnel. al begynde
med de indiedende manøvrer, men
erfarlngen s ger(eller2slævner) atdeter
det ikke.

lndkvarteringsmuligheder: Loka e
g debrødre - campingplads - vandrerhiem
- ved egen foranstalin ng.

Aklivileter: Besøg i gamrnel bydet ,
domkirker (krker) - h storiske sleder -

seillure - sæerægede steder by og

Forplejning: Skal gildebrødre setv
frenrsli le rnaden eller skat det kø bes ude.

økonomi: Kræver nogle al akt viieterne
adgangsb eller- Opkæv el siævnegebyr.
- Ska der opkræves depostum?

Presse: Sørg for pressemeddelelser lil
aviser, ugeaviser, okal radio.

Er der speiderorkesler i områdel, kan
der evi. trækkes på deite. Slå i det hete
iagel på stortromme lor stævnet.

Kan der e\,,i. irækkes på loka sponsor?

Det var lidt løst og last - som skrevet
ko mm e r de r i næste nu nm er af I npuls e n
koteplan lor tikettelæggetse af et

TRÆETS BØN
"D!, som gårmig forblog måskelænker

påatløftedin hånd mod mig, ly\tøt du gøt
nrig lonlæd. Jeg er varmen id n arne de
kolde v nlernælter, den verlige skygge,
der skærmer dig mod sommerens sol,
Jeg erden bjæ ke, som opholderdii hus,
pladen på dil bord, dif seng, hvor du
igger, den båd, du bygger. Jeg er skaftet
på dit værkløi, døren lor d I hiem, din
vugges gænge, dn kisleflæ|. Jeg er
godhedens brød og skønhedens blomsi.
Du som går mlg forbi,lyt tilmin bøn. cør
m g ikke forlræd."

Disse smukke otd, som nok kan give
stof tileftertanke, lindes på et skitt i patken
onking ValdenaÆ Slot på fåsinge.

Set i NYf, Kronborg Distriktsgitde



I iorbindelse med gildemeslerslævnet i

Esbjerg blev der holdt en gildehal, hvor
landsgilderådet serverede et kombinerel

"s-min Sct. Georc" - Gildemesleriale.

Landsgllderådets medlemmer havde
hver lået 1 m n lil al uddybe de 10 dele i

gildeloven, hvorefier landsglldeledelsen i

højsædet uddybede gildeløltels tre dele.

lkke alle ho dt sig slrikl u l 1 dsbeg ræns-
ningen, men helhedsindlrykkel var sær-
de es godl, selvom det næppe er mul gt at
huske de mange,quldkorn", lnpuls vat
klar, og her følgei de forskellige indlæg:

- at nå lrem til en llvsanskuelse, en
pe6onlig stilllng til grundlagct lor sin

Jeg har ei l0 binds værk, som hedder

"Llvsanskuelse gennem liderne",
begyndende med Helas, bevægende sig
over Pom, middelalderen, romanlikken,
og det sidsle bind hedder "Det 20.

At man kan skrlve et så d gertværk om
livsanskuelse siger noget om, al der er
nogle basisværdier, som er grundlagel
ior ale menneske ige værdier og ior
medmenneskel ge samværsiormer, som
kan holdeog være gældende j årtusinderi
men samudig siqer del nogel om at
livsanskuelse ikke er nogei statsk, men
nogel der hele tiden er ibevægese.

Denne bevægelse finder ma*ånl tydel gl
sted gennem årtusinder - men det gø r den
ogsågennem del enke te menneskes liv.
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Sorn giLdebrødre baserer vi vores
livsvædier og vor livsanskuelse på bl.a.
de idea er, der er grundlagel for spejder-
bevægelsen og gildebevægelsen.

I lov og lølte er der begge bevægelser
grund æggendeværd er, som kandanne
grundLag lor årtusinders rnenneske iv og
oqså saglens Ior det enkelle menneskes
liv.

Sarnlundei omkrng os er i sladrg
bevægelse og torandring, del belyder, at
vi som gildebrødre hele tiden må være
vågne ior, alden person ige slillingtagen,
v har lil lingene, ikke bllver slalisk, ikke
b verilprincipper,ti fastlåsieholdningel.

Enlorrem indslilling lilLivetog ens egne
el ske vædier er, at ville ytle og lornem me,

og være parat lil at give afkald, samtidig
med alman kærnperlordet, man syneser
rel og imod del, man synes er uret,

Kun på den måde kan det sialiske i

vores livsanskuelse overuindes _ og kun
på den måde bliver del lil er perconlig

slilinglagen.
Hvls du vilbeholde det. du elsker. mådu

være paral til at give s p på det.

- at e*ende sine leil og rctte dem

Jeg ved lkke hvilken del, derer sværesl,
men ingen af delene er etlel

Vibegårjofejlhverenesledag,vilager
lellat andres motver, opfatier bemærk-
r nger, begiverheder anderledes end de
andre nvolverede. Del erjo ikke sikken,
del allid er de andres oplatlelsesevne,
der er noget i velen med, ved nærmere



efiertanke kan del måske tænkes. atdet
er os, der lager lej .

V må hode el spejlop Jor os selv - og
sørge lor, at de1€r nypudsel, og så må vl
belragtedetlå spellbillede€erligt- og ærligt
og oprigligl arbejde på al lorskønne dei.

Det ligner S syfos-albejde, det bliver
aldrg luldlørl. vi kan, lige sorn Sisyfos,
begynde lorfra hver dag, men Iorhåbenilig
aligeve ikke fra nøjagiigt samme sled.

Erkendelsen og arbejdel med al rele
sine lej skule lo gerne gøre os U dt
bedre mennesker, så vl kke i al evighed
begårde sarnmefeilom og om gen men
sorn sagi, dei er svæ(l

- at nå til beherskelse al silsinc!.
Somgildebrødre,vilderværelorskel ge

de e afgldeloven, de. neiop synes reflet

Ja, enkelte aJgide ovens 10 dele synes
mere vlgUg - mere relevarl.

Atnåti beherske seaf sindeterikkeblot
nogel med al beherske si emperåment,
del er ei spørgsmå om afklareihed, at
have en alkaret indsiiling og holdning til
sine omg velser ogtlsgselv.

Hvisvl slræber mod denne beherskelse
-og hvis v når lidl ad vejen ja, så erv
som g ldebrødre nåetrnegetlangt modde
høje ideaer, viifællesskab har st llet op.

Lad os hiælpe hinanden lillo erance og
iorslåelse - lad os hiælpe hinanden I I al
modlage og glve - lilat lale og tilat lylle -
li at bive alklarel med os selv til at

- at have rcspekt lor det, alet hat vætdi

Del Iår man indpodel alerede fra
barndommen gennern opdragelser
i lpasset det sarnfund, man vokser op :,

Dei starier i det små, men udvider sig
senere i livet I lakl med omgivelserne.

Del ersværtailinde en besteml grænse
for, hvor respekten ender. og lolerancen
ellermodslanden begynder.

Tolerancen er lidl letlere al håndtere.
Deier nogel med, ai prøve aliorciå andres
synspunkier- velog mærke, hvs jeg må
have m ne egne fred.

Ivled respekien erdel "værre«. Ska/jeS
respektere visse religiøse sekler, som er
totalt i modsirid med m,/] opfallese al
krislendom og næslekærlighed - eter de
vanvittge relig onskge med de enorme
og olle uskyldige slrømme afllyghlngetil
1ø ge?

- at være venlig og torståencle overlor

Detlyder jo megetenkeltog måskeogså
ret selvlølgeilgt.

Jeg er slkker på, vi næsten alle mener,
ai dei er vl da også - næsten ålildlVierdei
ihverl lilfælde, når vi har overskud litdet.
nårvihar bruq lor det oq llilfælde, hvor vi
simpe lhen gerne vilhave, alandre synes
vier nogle llifke og rare rnennesker.

Nårdet påægges os, og a lså eriaget
med i g deloven lror jeg, det er for at
påminde os om at gøre del tii en
livslndstilllng altid al lorsøge ai være
venlige og forsiåefde - også når vi er
lrængl op i en krog, når vi setv har del
skidi, nar vi ikke ige præcis er enlge med
de mennesker vl omgås e ler e\,.i. direkle
I nder deres hand linge rmen inge,
levemåde accepiable.

Vi harogsåetansvartoralvise ventighed
og lorslåese, nårviser. andre harbehov
for det. I siluatoner, hvor vi måske har
svært ved at nærme os disse mennesk€r
p.g.a. en evl. Lrs kkerhed overfor al takte
deres problem, sorg eller lignende.



Detle sidste er nok del sværeste, men
hvis vivlrkelig kunne lage os sammen lil
bevidst i hele vor færder og direkle
handlinger al vise aktiv venlghed og
Iorslåelse, ville vi også være rned til al
gøre livetog hele u være sen bedre, og vi
vile leve op 1i den etik, der er lagl op i I i

vort g ldeliv.

- at gøre livel gladerc og lysere lot

Poul Relchard sang engang en sang,
hvor han siadig genlog "Smil til hlnanden ".

Dete mener jeg, erdel bedsle Lrdgangs-
purki for al kunne gøre livei gladere og

Tilld, glædeog åbenhed smiller, såsmil
li verden og dine medmennesker.lad os
høre eller med ei åbenl s nd og vse, v
ini€resserer os forderes problemer uden
at være bedrevidende.

Viska være kvikke lila1qøre llenesler
for andre, Livel v I blive megel lysere lor
alle, hvisviomsk verJohn F. Kennedy's
bercmte ord: "Spørg ikke, hvad andre
kangørelordig, men hvad du kan gørefor

- at tage medansvar i lamilie og

For mig hardetværei en nalurlig ling, at
tage medansvar for lam ilie og samfund
men for mange har del desvaarrc ikke
værel sådan - del gør andre lor os - v
behøver ikke ål være aktive. Delte v
lremover være en nødvendighed, idet man
kke ængere har råd tilatsørgeior andre

såveløkonomisk som menneskeligi v er
nødtlil al brugedelr vill ge hjælperesamt
tage si llingtildei ng, derskeromkring os,

Jeg kan ikke lådevære med atlænke på

den qeneratlon, der er vokset op i Krisliar a
'hvordan mon de og deresbørn klarerslg

I

Iremover - for mig at se, er de bLevel
vænnei t l- al mån godl kan slge ,ra og
lade samlurdet udelra kare i ngene lor
dem, således at de kan iå den hjælp, de
måile have brug for. Jeg hørerselvi lden
generation ior hvem, del var naiurligt at
bruge s n uddannelse og mange gange
har manio nok haft sod samviiughed, når
familien var overladi I I sg selv. Et klogi
menfeske hårengarig sagt, aidei ikke ei
udslaktolen, derlæller, men indholdet al
del samvær, vihar halt- og sa sorge loi,
al de kommer ud blandt andre. b.a. som
speldere, hvor de også bliver opdiaget lil
atlage del ifamil e og samlundetomkring

- at væfie naturen og vore nationale

Som speldere lærtevi, atværne naturen
og al agte og holde af vort land.

I husker ålle reglerne om al lærdes i

En bålplads var en ubrudl græsllade,
når vi havde efleradl der. En lejrplads
blevefterladt,sålngenkunnese, atnogen
havde været der - og færdedes rnan r skov
e ler nalurløvrigl,ja såsamledeman helt
naturllgl andres ellerladenskaber op.

Nat!rllgt og overskuel gi.

I dag er all anderledes - nu ialer man
mere om Europa end om Danmark - nu
taLer man ikke mere orn nalur. men om
n-iiljø.

M ljølorurening er bevel et kendt og
brugtord ivore dage, og ikke uden grund-

Ellerhånden som llere og llere lande er
inde ikredsen al demokratier. åbenbares
hidtil ukendle arter og omlang al
m liølor!reningalland ogvandonrråder.

liaki herned er mljødebaiien opstået-
og heri har desværre forskellige
yderliglgåendepoiliskeretn ngerblandet



sig, for med mere elier mindre held al slå
po lisk mønl al denne m ljødebal.

llit llle indæg skal rnLrnde ud i en
opfordring i os gi d€brødre om mere end
ldllgere al lage de i denne millødebal,
både lnleml i gildebevægelsen og udenfor

Vi skal energisk søge at modgå de
sirømnlnger, der at selviske poiliske
grunde dellager idebatlen for egen
vindings skyld.

Viernuendelalenslørresammenhæng,
bl-a- E-F .- 'r,er vi danske har kvaliteler -
vorkrislnekuliurarv vornal ona eegenarl
- vi har vores sang og salmeskal - vl har
vort danske sprog - al sammen nogel v
kan og skal søge al bevare ' og som
g ldebrødre har viio nogel al værne om,
nem ig bl.a. naturen og vore nalionale

- at vi*e tot intemational torståelse.
At virke - dei belyder:at arbeide. alsa

gøre noget akli\,,i.

V skal som gildebrødre ikke aiene
arbelde med vod eget verdensbillede,
men viska iaklisk også bearbelde ardre
menf eskers opf allelser. nårv loreksem
pel møder usande og fordømmende
påsiande.

Vi danske er kendte lor ai være ei
fredselskende oq demokralisk indst et
fo k, så vi skål tage alsiand fra både i

Danmark og andre steder iEuropa -

racisliske demonslraliorer og vo d mod
sagesløse i ere og flere steder.

Når del gælder lodboid, er de danske
ro igans blevel verdensberømte på den
helt enesiående måde, hvorpå de fra
lilskuerp adserne bakker op - ikke kln
bag dei danske hod ' men også bag
modspiilerne. Det må vi gerne være sto le
af, oq jeg lror på, ai vi kan overføre

eks-"rnpletiraf odboldbanen t delvirkelige
lv.

De allerfleste danskere. som har
udenlandske koleger, sælter pris på
samarbejdet, og vi kan meget ofie lære
nogei al h nanden.

Det er klarl, al der nemt kan opstå
flristorslåeser, når lolk med lorskelige
sprog og lorske lig kulture baggrundskal

V kan kom me lil at agere uvenlet for den
anden påfi, lordi vi ganske enkelt ikke ved
nokom hinandens normerogvaner. Folk,
derer ulrygge ved en !vantsitualion, kan
ner.lkommetr al virke uvenlige - udenat

Tilid skaber lryqhed og lorslåelse. Når
v selv er på hjemrnebane, har v ingen
grund i ai være utrygge, og derlor er dei
os, der skalskabe lilliden og lorståelsen.
V kan også gøredet, nårdeter os, derer
på udebane. Der skal i de ilesle tifælde
ikke mere lil for at bygqe bro over de
sp.og'og kulturba erer, der kan være.

Jer er slkker på, at vi hver sær har
mange Ilere Posiive end negative
oplevelser med udlændinge, og det skal
vihuske al bruge, nårvimøder skadelige

Avserne skriver om lral ku ykker, selv
om det fåkisk er sjældenl, at vi som
enkelpersoner kører gall- V må derior
heller kke regne med, atdanskere generelt
har en dår ig Ior§eelse for ud ændinge
båre ford der er enkelte €ksempler på
del.

Vidanske har ilusind år reist meget. Vi
harogsåailid hall rnange gæsler ude fra.
I\,,lange har lært noget al os, og vihar lært



Deteri lsiorgavn forvoregen kullur, ai
vifår lejlighed ti al lære og forslå andre
kuliurer.

- at gøre sin pligt frem tor at Rræve sin

Al gøre sin pligtlrem forat kræve sln rel
ervel nok den del al oildelovens e ementer,
som et mesl omlalt - også uden for
gildernes rækker.

Vi har ikke ererel på denne leverege.
Den eren al grurdsætningerneloret godl
og produklivl samlund.

Derfor cleres den ofle, og de fieste
Jorsøger ai leve op lil den desværre kke
alle.

Der kan naturligv s være lorskeilig
oplaltese af, hvoromlaltende pliglen og

Jeg er ikk€ ilvivlom, at gildebrødre ved,
hvad del lndebærerlor al ordene lkke skal
blive JIoskler.

Formuleringen i giide oven er næslen

"Baden Powellsk" bombasiisk. Oversal
lilnudansk ville den nok yde:

"Hvad kan leS Søre Jor diS - oS hvilke
lorventninger kån jeg slile t ld gl"

- men ,ndholdet er dei samme.

Jeg laver oprigtigt al stræbe efler:
- at holde gildeloven

Vierk!n menneskerafkød og blod med
hver vort særpræg, med hver vor egen
ivsopfallelse. Vi har læ les rod i

speiderbevægelsens idea er, derforvl vi
alle leve elter g ldeoven.

Gildeloven er ikke kun nogetvilyllert I,

nårvimødesien gidehal. Den er kkekun
en del af el gammelt ritual.

Nej gildeloven ska leves. Den skal
bruges. Den skalvære en nat!rlig delaf
din og rnin livsholdn ng. Den skal være
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den reilesnor, som v i vor daglgdag vil
leve op lil og arbejde eller i el godi og
seriøst demokrali. Gildeloven er lo i sin
visdom kernen ienhver demokralisk

Når vi teenker nærmere over del, giver
den joogsaanvisning pa, alv alog lil ska
sloppe op, og se iibage. ' viste du som
lede sesmedlem respeki for de
synspunkter en gildebroder kom med? -
Har du selv sorn edelsesmedem glort
nogelioral realsere de planer, som blev
vedlagel pa sidsle landsgideiing? '
Husker du al en påsland i en hed debal
ikke bliver mere riglig, Iordi du gentager
den forlredie e ler flerde ganq. hvis ikke,
er du på kanl med gildeloven!

[,4ensom Chr sl an Vsigeri ndledn:ngen
t lJyske lov:

"lvled lovskal land bygges. IVen dercom
aL e gjorde, som de skulle og belahe enhver
sii, da var ingen ov nødvendig .'

lforb ndelse med al hjælpe andre, erdel
noget af det vigligsle, al den hlæ p, der
ydes, er den hiælp modlageren virkelig
har behov for - olie er den hjælpieg yder,
den hjælpsom jeq synes modtageren har

I kender s kkerl a e legn ngen al den
hjælpsomme spelder, der uansel den
ældre darnes prolesl, får hende bragt
overpåden anden s deatgaden -se vom
hun inlei havde der al gøre.

Selv om de1ofle er svært, er dei vgtigt
al llnde ud al, hvilken hiælp rnodtageren
ønsker al modtage. Dei er mindre
væsenlliql, hvad ieg kunne lænke miQ at
give modlageren.

Al del er aimindelg høtllghed, al jeg
siger taklorden hjæ p, ieg har modtagel,
kan vi sikkert alle b ve enige om. Jeg vil



he ler ikke lægge sklul på, at jeg bliver
gladloreitak menlegglver kkehjæplor
atla hk.

Min e aring siger mig, ar den der har
hall akul behov for m n hjælp ikke
nødvendigvis hår overskud i elerlanke
Ior at sge lak- og senere - ubegrundel -
måske er idiforflovved atsku le sige iak.

For mig er del vgiigste, al modlageren
lår den rglige hjælp - og det kræver mln
korcentralion om modlagerens s luation,
så må mil eget lodængelgeieg holde slg
baggrunder.
- at lørc et Sct. Geotgs svæft| moal det

onde i mig selv og lor clet, som eller
min overbevisning et ret og tigtigt,

Hvor har vi til sagl d sse ord og med
overbevisning slemr.en. De lleste al os
harvelogsa med me lemrum glædetos i

det stlle sird over, al v kun har ovel

"aprigtigt at sltæbe efter det".

Det er iel nok ai gribe li våben. både
reel og ioverlølr belydning. Iuen hvor
kan detdog være sværlatiindedeirigtige
våben og vende dei den riqtige vejl

At erkende sine fell er normalt lorholdsv s
let og rnåske leltest lor den ulej barlige -
al retie dem kar være sværl - og al
indrømme dem er nok del sværesle,

I\,len når vi kæmper ior en sag, som vi
har bedømt som relfærdiq - så kan del
være svært kampens hede al holde styr
på ens egne svagheder.

Hvor er grænsen rnellem v jeslyrke og
slivnakketstæd ghed? - HvoTeT grærserl
mellem hlælpsomhedog nævenyllighed?

På bagsiden al en indgafgsdør I en
engelsk k rke iandl mai i 1610 følgende
bønskrft'som nok kan g ve en gammeL
speiderstof t eilerlanke:

Hold mig nogenlunde omgængellg

Herre, du ved bedre end ieg selv, atjeg
er ved ai blive ældre og snarl gammel,

Bevar mig lra den skække ge vane al
lro, aileg nødvend gv s måudtale mig om
enhver sag og ved enhver lejlighed.

Fri mig lorlrangen til aiforsøgeal ordne

Gør rn g eflertænksom men ikke lrisl, -
hjælpsom, men ikke nævenyltig.

Når man lænker på mit uhyre forråd al
visdom, kan det synes en skam ikke al
brugedetfuldt ud, men du ved, Herre, al
teg he sl skule beholde noglelåvenneril

Frimig lor alid at ville remse endeøse
rækker al detaljer op, og giv m g evnen iil
hudigt ai komme i lsagen. Forseglmine
læber lor ord om mine bekymringer og
smerrer, de v I blive llere og llere, - og
lysten li al bekage siq over dem vokser,
som årene går.

Jeg vover ikke at bede om bedre
hukommese, men om slørre ydmyghed,
når mine erindringer synes al være r

modsæ1ning iil andres. Lær m ig den su nde
indslilllng, al ogsåjeg kan lage fejl af og til.

Hold mig nogenlunde omgænge ig. Jeg
nærer ikke nogel ønske om al Være
helgen, - nog e ai dem ersvære at ho de
ud men el surl og tvært menneske erel
al dlævelens meslerværker.

G v m g evnen ii ai se nogel posilvl,
hvorjeg kke havde venletdel, - og gode
sder hos mennesker, jeg ikke havde

Og givmig endelg den nåde, alieg kan
sige dettildem.
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GILDERNES
POLITISKE
STASTED

Politik = N,lenneskers irdbyrdes forho d
som sarnlundsmedlemrner.

På baggru nd af oplæg lra Per lrgemann
fra 2. Svendborg. blev der en llvlig debat
om po ilisk slåsled ior giderne og ikke
mindsl om debai al poliiske spørgsmåll
g lderne.

Per beskrev sin egen opvækst rned
kravet om selv aiiage slillng ii tirgene.
Beørte siiegei "slåsled- som "For børn
og unge«. Emnersom al værne natuTen,
lolkekirken og lygtninge blev rævnt.

Som eksempel på, hvor vl lokaLl kan
dellage bLev omtall:

- Børnehave - nedlæggelse, hvor gildet
måske kan være aklivt med læserbreve

- Flygln nge - debal om indkvarlering
dei okalesamiund, nårdeirykkertæ1pa,
kan det ikke !ndgå al berøre os direkte.

spejderhytte der blev lor dyr at sldde
lalene - fors ag lilhjae p.

Polilk e. helt klart el emne, som vi,
generelt sel, Iørst lige har lagel hul på.
I\,4en debalten visle også, at det ikke er
alle g lder, derharl gesiorberør ngsangst
overloremneipo lik. Nogle g der hardet
med som en naiur g del a{ deres
glldearbejde.

Del er nalurlgt, ai vi som gidebrødre
tager sl lling t i samfundsspørgsmå1.

Som gildebrødre skal vi være mere
ldadvendle og ikke bange for ai vse,
hvor vi står politisk - uden al forveksle
delte med at drive polilisk agiiatior g del.
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Saml dig måv også vedkendeos, atvi er
g ldebrødre.

Nårvilaqerbeslulningom atqøre noqet,
skal vi gøreos he I klarl, hvad vi gør, Jørvi
gørdet. Se v orn viudtalerossom person,
vilderalt d være nogle, derudlæggerdel,
som v udlaer os på gildets vegne.

Benyt gildemøder I al belyse og
diskutere po iliske spørgsmå - genere le
som brandaktue le som gildemestre
(edese0 vser vi vejer - så overvej
hvornår nærmere end om,

Overveiom kke, delvaren mulighed al
lave debal om indholdel i gildemestenalen
en garg imeliem istedel for al holde den
som nogel helligl/ukrænkeligt a lid.

Samlundel har ænd rei slg og ændrer slg
stadig - v eren delaf sam{undel ados
Iø lge den åbenhed op, at det ikke længere
er out al lale orn politske spørgsmå1.

Kastdenlloske væk,atvi kkeerpo ll ske
- men hold fast , at qldel ikke erlhar en
parlipolli sk slde.

Af konkrele bemærkninger og forslag,
der faldt, kan her nævnes;

- Husk respektfor andres meninger!
- Deltagelse i folkeop ys ningsudvalgene.

' Tage akluele emner op gildems-
stertalen- slile spørgsmålog lade del
komme lil debat eflergildehallen.

Debal vila lid være ho dn ngsdannende
- r.angel på debai kan værsle lald
løre lll mangel pa holdning (æs:
slilllngiagen).

- D rekle delagelse isocal hjæ pe

- Akt v deliagelse i menighedsråd.

Vi skal ikke være landløse og blol
-tækkes resien",
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- A I e/har el pol lisk slæl-vi"vaderidel
lildaglig" - men mange al os oplatler
delsom ella igtområde' ad osgøre
nogel aki vl for al ændre den oplattelse,
i.eks. ved aklivl at deliage omkring
men ngslilkendegivelser.

- Vi skal slarle debål om politiske spørgs-
mål' ikke en bekendelsesbøige.

Rusk op - bekend kuør - men ingen
ag lat on ior panier.

Brug grupperne t al slarte debatten
de har normali en passende slørre se
1i , al a e kan være med.

- Hvad med et "Folkelingsg lde" iDK-der
,indes et g de Norges Stortlng.

- Vlsnakker meget - og rneget uden om
viska være mere konkreie.

Viska aLlid værelroværd ge idet. v gør
og siger.

ldepolitik =Viharen men ng om lingene.
- Lad lokåle polliske emner blive

præsenlerevdiskuieret aJ lokale
polilikere påel gildemøde, som oplæg
lilg ldels videie egen - diskussion ai

Jeg villilslu opfordre ti ailonsæte og
udbygge det iokale aktive pollske
engagement, som det var tydeligt, at en
slordel ai jerde lageri. Ogsamiidig håber
jeg, at I, der kke har nogel igang på den
lronl, vil tage dei med iposltve
overvejelser, lad del begynde dei sma,
så komrnerreslen alsig selv, nar blot det
bllver holdt ved lige.

Fremtiden beslennes af nenneskerc
handlinget eller nangelpå samne.

Søren Adeltoil

GILDELEDEISE
Vi begyndte vores minisemrnar !hyre

provokerende. V spillede en » case«, med
det lor gildebrødre kendte lema: "En
g ldeledelse er sarnlet lorailinde fors ag
ti ny gildemester... Forslageneermange.
Begrundelserne lor at mange »går ram
forbi" er Leks.: Hån vil ikke - HLrn er lor
ung - Hån er blevet spurgt 5 gange, og
han sigerallid nej Han tør ikke det med
gildemesiertaler - Nej, det går ikke med
ham, så ænge hun er kansler o.s.v,
Ledelsen ender med ai sæite en annonce
i del okae gildeblad: Gil.lemester
søges!!
Oven på provokaiionen, og rogle

igangsæltende bemærkn nger, glk
deltågerne i grupper. Albeidsopgaven vår:

Hvi ke arbejdsopgaver/arbejdsområder
v I vægte hølesl i gidemeslerens
(gildelede sens) arbeide?

Hvilke roiler har g demesteren/gi de-
ledesen i gildearbeidet?

Hv lke arbejdsopgaver kan br nge gildei
videre og skabe et levedygligi og
men ngslyldi arbeide lor gildel og de
enkelie gidebrødre?

Hvilkeperson geegenskaberv I lvægte
højt hos en g demesier?

På grundlag afgruppens svar på oven-
nævn1e spørgsnrå|, skulle man udforme
en arnonce: "Giidemesler søges«.

Formen havde ikke hel den ellekt. vi
havde håbet på, men vi I k mange gode
svar. Her er nogle ai hovedsynspu nkterne,
som kom lrem i øbel afde to dage.

Den giideledese man har, €r et fælles
ansvar. Og del ereifæ les ansvarsområde
at give gildeledelsen et grundlag fordens
arbelde. Gildet må aliså via grupperne,

1
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eller på g ldemøde, drølle el arbetds-
grundlaglor gl detog hvilkeiorvenln nger,
man har lil gildeledelsens rolle albejdel
forat nå del lælles må|, man har sat sig.
Det er allså ikke alene dei "genere le«

arbejde, som er beskrevet iHåndbog for
Gildeledelser, som er arbejdsopgaverne.
Del er høt grad de arbetdsopgaver og
må|, som del enkele lokale gilde har sal
slg, der er væsentlig.

Del krævei allså I høj grad aklve,
enqagerede og kreative qildebrødre allå
en god gide edelse.

For ai kunne være gildeledelsesmedlem
bør man have deltagel igildeledeses
k! rsus. Dei skal ikke kun være , poienlielle
gildemeslre", eller -nybagle gildeme
stre", der dellaqer qildeledelseskurser.

Det børalle gildebrodre. Kurserne udby-
des af dislriklsgilder, siadsgiider og
provincialer. Kursusudva g og PU[,]'er gør

et slort stykke arbelde ior al sælte
ledelseskurser igang, men all for ,å
deltagerldem. Det er som om, deter lidl
-od øs1., at dellage, for sa har man io
sigraleret, al man rnåske er lnleiesseret
i et gildeiedelsesjob. Ja, men dei bør vi
alLe samrnen være. Og ved al lage kurser
og få viden om lingene, er med 1l al

"afdramal sere( jobbet, som en al
dellagerne udlrykle dei. Allså alle
gildebrødre ud al rø rel'og på g ldeedel-
seskursus- En anden deltager udirykle
det såledesi Gildeledelse ei ikke el
,ego'lrip..

Hvis en gildeledese har el bagland iel
qilde, som er vidende om, hvad g ldear-
bejdel og gildeledelsesarbejdel eI, og
hvlke mål vi skal nå i læLlesskab vores
glLde, kan den arbetde megei friele, og
har meget sløffe mulighederior al udde-
legere opgaver, og leve op 1ll de lorvent_
ninger, som gildel stiller lilden.
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Og nelop forvenlnlnger lil gildemesleren
og iil gilde edelsen gav an edn ng lil mange
kommenlarer ira deltageme.

Åbenhed var et af nøg eordene. Både
det at være åben, og prøve al aLle kræiler
at skabe åbenhed i gildet.

Al være en god "lylier. er en væsenilig
ledelsesopgåve. Det e. medvirkende lil at
skabe åbenhed og vlden om "hvad

Ai syn ggøre sig sev og g ldet. Og at
kunne begejslre og begejslres.

Ai ,,lurde« gøre nog e iirg, selv om vi
ikke "pejer... Og slå ved lingere.

Al uddelegere opgaverne.

Al udvikLe spelderkof lakt og bevægelse
(oqså se v om del ikke ige er indeholdt i

en hånd ingspan.

Som en hovedkonkLuson kan man må
ske allæserAldel er en nat!rlig delalgiL
deledesens arbeide at lede en gildehal

og være gildels repræsenlant ved
g demeslersiaevnerog ved landsglldeling,
men det er ikke vigligere end meget åndet.
virkelgheden søger rnan kke en leder,

men en gildebror, som en Periode vil
være den, der lytler, koordinerer,
uddelegerer, begejslrer og skab,"r
åbenhed, og del er er opgave alle
e.gagerede, akl ve gildebrødre kan
påtage sig ... lsær hvs (når) man har
laget el gildeledeiseskursus, så man kan
klare de praktiske opgaver. Så er der
nemhg mulighed for overskud ti de
»spændende« ling. Så er lornem qilde-
mesteropgave nu er: Få klarhed over
hvilke forventninger gildebrødrene har l l

jer - gør dem kari, hvilke forvenln nger I

har til der.- For når I har skabl den
åbenhed, kan lsige:



Kære gildebrodre

Sporg ikke hvad gilde edelsen (gitdeme-
steren) kai gøre ior jeri spørg hettere:
Hvad kan vi gl debrødre gø re for gildei, og

KT]RSUST]DVALGETS
SEMINAR
1. Sct. Georgs Gitdernes størsle

udfordringer i90'erne
øgeti gang af gildebrødre ia e adre.
En iydelig rød iråd i gildearbeldet -

selvværd. G emme vores beskedenhed
over Ior omverdenen.

Sørge ior bedre PR på a le n veauer
(,,Do good - and iel about t.,). Bære
nålen i hverdagen. Synllggøretse af
gi debevægelsen i lokalsamJundet.

Yde en akliv indsals spejderarbejdei.
Skabe vedkommende speiderkonlakl
lkke kun evering al speidenøb).

Sørge Ior kvalitetslorbedring af gtldear-
bejdel. Fornyelse af arbeidsopgaver. Sike
lrivsei, kvaltet og engagement i

g ldearbeidet. Men holde os idegrundtagel
for øje, sev om vilornyr os.

Gildebevægelsen skal være kendt for
aklivileter- også !d overdel traditionelle
'samt human læriarbelde nat onalisåvel

Gildelede ser og gildebrødre l

alrnindelighed skal have relevant
-gideuddanne se« - "lage imod.
r.rdfordr nger og personlig udvik ing.Turde

prøve noget nyl. Gildebevægetsen skat
tipasse sig tiden og samfundet.

Gildebevægelsen skal sørge lor at Iå
sine budskaberud - "sælge« vore etiske

Gøre gilderne attraklive. Engagere
inleresserede og lage godt irnod dem og
derved sikre mindre aigang fra gike-
bevægelsen. Sørge for bedre horisonlal
og vertkal forblndelse i bevægetsen.
Slrukiurændring.

Vise begelslr ng udadlil, være bedre lit
al »sælge" os selv,

Eruge menneskelige resso!rcer på
mennesker lrem lor al "skrabe" penqe

Sørge f oroverensslemmelse metlem ord
og hand ng. Sno os bedre nden tor

Forme vsioner og mål og gøre dem
kendl lnden for og uden tor gtldebe-
vægelsen, Vrse el mere nuancerel billede
al g ldebevægelsen.

Vise iord og handlng, atgitdebødrene
har holdning til samf!ndsspørgsmåt.

Sørge for person ig afsvarstøleise for
gildets liv og lrivsel hos alle gitdebrø dre
det er ikke kun g ldeledelsens ansvar.

Gøre diskussion U dlalog.

2. Nødvendig opkvalitlcering og
undervisningtil attakte udf ordringerne,
videreudvikle samt tilegne ny viden og
nye lærdigheder.

Visualsere gildernes formålsparagrat.
Arbejde lor opJyldese af må.
Udarbejde mere intormat on om

giidebevægelsen, give kurser i

synllggørelse, skabe bedre kommuni
kaion og udgive bedre publkalioner
inlernt og ekslemt kvallet. Sørge for
bedre vertika information og
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komrnunikalion. Uddanne PRJok (a le
g ldebrødre?).

Udarbejde bedre grundlag lor væbne.
og r dderinstruklion. Sørge lor personlig
udvikling al gildebrødre. Arb€jdefordialog
isledet for diskussion. Bruge os selv og
hinanden.

Gennemløre gildetekniske kurser på
lokalt p an. Gennernløre aktivllets-
planlægning. Gennemløre moderne
ededræning og bakke gildeledeiserneop
samt vdereudv kle lederlyper ved hiæ p

Arbejde lor poslliv tænkning på alle
n veauer. Slå dragen "Vi pLejen ihlel og
være åben lor ændringer.

Følge med i samJundels og spejder-
korpsenes udvikling på gildepan.

Arrangere gl dedage for hele g ildet, evi.
med støltelra PU[/ og/el]er KU. Læie al
bruge vore rnidlerlor al nå vorl mål.

Generel siøtte lra KU ilgilderne på
oplordring.

Gøre gildebevægelsen i dssvarende.
T leqneoslremmedsprog. Modtage inpul

Deliage i alle slags hjælpearbejder.

Arrangere kurser iæl es ior speidere og
gidebrødre.

3. Sct. Georgs Gilderne (gildebrød-
rene) skal være kendl for:

Elisk arbejde, holdning 1l t lvær€ls€n,
ivsholdn nger, ærlighed og høj rnoral-

Personlig udv kling. Eflerleve se af
gi deioven. l\,4eningsf yldl tilværelse.

Handling - Akuvitet - Påldelghed '
Troværdig - "Du ved hvordlr har mig".

Sammenhold, medmenneskelighed.
Komme hinanden ved, hlælpsomhed,
beredvillghed Hjælpearbejde.
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Sociall ansvar, samlurdsorienlerei og
medleven i samfundets akliviielei, Tage
del ifamile ogsamfund. Samfundsakliv.
HLrrnan lært arbejde. Milløakliv (synlig)

og miljøbevidsie.

Spelde*onlakt, akliviteleromkring børn
og unge. Speide. og g ldeidealer. lden-
liflkaion som "qamle speidere". Basis i

spejderbevægelsen. Støtle spejder
arbeldel.

lnleinalionali arbejde.

lderg arrangør og pengeuddeler.

4. Forventninger til kursusudvalgel

Leverandøraf "redskabskursen 
(ledel-

sesredskaber) og gildesem inarer, evl. via
PuM. Bisiand til ledelser. Leverandør af
kurser med konkrel irdhold.

Leverandør al basisviden i nye gilde-
brødres lederl@rrrg. Relevanle kurser
ulpassel lldens krav.

Del n I onaf "hvadv roenermedkval lel.,
igildearbejdet.

N ysrarte arbeidsslofkurser. lnirodu klion
ul gildebevægelsen, svend, væbner og
idder.

lnsplraion og engagemenl løvrlgt.

Skabe og Iormid e visloner.

Ku skal komme !d i gildeme. KU skal
sørge ior tilbud om okalkurser i disirikv
stad. Ku ska være akluelt og sløtle.

Ku ska sløtle de etiske må|. Tilbyde
kurser ig ldeeiik og -moral.

KU ska udarbeide kurser ior alle
gildebrcd re, herunder personl g udv klings

KU skalværeopmærksonr påændr nger
omverdenen, så kUrsusbehov kan

KU skal deltage i syn iggørelsen al
gildebevægelsen.



5. Altalte,f orpliglelsen,.

'Jeg v l..r Skåfle en ny gidebror-

Arranqere 'Gildets dao", hvor vi kan
arbejde med disse seminarspørgsmå1.

Oplordre lil deltagelse i kursusvirk-

En icle, der dukkede op:
G debrødre kunne på sklt ved gildets

f ælles arrangementer give et miniloredraq
om, hvad Sct. Georgs Gilderne er.

Det v lle ',lvlnge" alle gildebrødre til ai
Jormulere, hvorlor de blev gi debrødre, og
hvorlor de lorisai er del.

Og detv lle hlælpea eigildettilålkunne
svare relevanl på spørgsmåle1:"Hvad er
Scl. Georgs G lderne?"

Dermed ville del enkelle gilde låpræcis
så mange kvalilicerede " ambassadører.,
lor gildebevægelsen, som der er
gild€bødre det pågældende gide.

MEDLEMSKAB
Udgangspunktet delleseminarvarden

ændring som skete på andsgildeiinget
S agelse, isærændringen aloplagelses-
kriterierne § 4.

1. Oplagelseskriterierne
Der var enig hed om ai aldersbetinge sen

lor oplagese kke er ændret.

Begrebel speidere var genstand lor en
lil lider hefl ig debat. lsærom FDF/FPFog
DUI kunne belragtes som speidere e ler
ei.'Debalien mundede ud i en enighed

orn, al vi gilderne rolkerbegrebeispejder,
som børn og unge, som eriilknyltel et af
de ungdomskorps, der er lilsluttet de
lnlerf ationale spejderorganisalioner
WOSM og WAGGGS. - Der var enighed
om at medlemskab a, DUI kke kunne
sidest Iles med medlemskab al en
spelderorgan Salion.

Når el gide vil opiage en person, som
ikke harværet rnedlem afetsådanl korps
(men f.eks. FDF/FPF) skal oplagelsen
ske på grund af at vedkommende »vser
interesse for spejdeF og gidebevæ-
gelsen".

Dervårbred enighed om, at uanset om,
der var la e om en nuvæiende el e(idligere
spejder, eller en person med nteresse
o.s.v., var del et ubelinget krav, at ved-
kommende kunne gå ind for gildebe-
vægelsens d6qrund aq og lormåI.

Af de mere specielle spørgsmåI, der
blev rejsl var:

Hvad gøt jeq, hvis en evt. kommende
GB siger at han/hun et honaseksuel?

Hvad nu, hvis del vber sig, al en siger at

D sse spø rgsmål blev megel betegnende
klarel fra deltagerne selv, med en
henvisning lil, al man sorn ledelsesmedlem
jo a lid skulle ho de sig gildeloven lorøie.
- Hv sen nuveerendeGB kkevi acceptere
en nyoplagelse med en eller anden lorm
lor alvigelser fra det "såkadt normale-
børvedkommendeGB gøres opmærksom
på, at han ikke rcspeklerer gideoven.
Hvis vedkommende GB faslholder sin
opfallelse kan konsekversen udmærket
være, al den "gamle« GB må forlade sii
nuværende gide, evt. gå ud af
gidebevægelsen.



2. Oplysning inden oplagelse.
Grundig oplysning inden oplagese l

g ldel prakliseres megel forskelligt.

Lovene slger, atderskalske en grundig
oplysning af 2 eller f ere GB.

I\,lange g der prakUserer denne oplys
nlng ved, ai den kommende GB lølger
glldels arbeide gen nem en periode lnden
optagelsen. Denne periode er rnegei
forskellig lra ca. 2 3 måneder heit op lil
godt el år-

Der var enghed om, al oplysnlngen
bedsi gennemføres ved, at den komrnen-
de GB følger gildeis abejde højst 3 4
månedet indef oplagelse f nder sled.

Uansel om gildets arbeide Iølges, skal
der ske en gennerngang aJ gildels ove
m.v,, gesom der skal orienleres om, at
del er en lorudsætning for forlsætielse i

gildet, efler svendeiidens udløb, at den
pågældende aflægger væbnerøliet. -
Flere gav udlryk lor, at delle io blev sagl

optage ses riiua el, men del var dog
oplaltelsen, atse ve oplagelsesr lualet er
så slor en påvi*ning, al den ryoplagne
kke egenllig registrerer konsekven serne
at, hvad han/hun sigerja lil.

Gennem orienleringen inden oplagelsen
skalder bl.a- ogsåglves en seriøs omlale
af, hvilke økonomiske belastninger el
med emskab kan påføre den nyoptagne.

Tøj, mirdre good-lurn, mødeaftener

Frem for ali var der en enighed om, at
oplysningen skalvære åben og ærlig, og
al der ikke er nogei at skjule.

3. Efter oplagelsen
Efleroplagelsen børde "gamle" i Sildet

forctå al acceplere GB'ers ideer og
holdninger, og ikkealtid svare "-del harvi
joprøvetlør,og delgårikke hen.. - De nye
bør inddraqes elfeki vi g dets lv og
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arbejde. Ansvaret for delle gger ikke
mindsl ved gildelede sen.

Bemærkningen med al "det har vi lo
o.s.v."la dtdaogsål ere gangeidebållen,
men lidl efter idi bev de vedkommende
af de øvrgebeæricim, al så prøver vien
gang 1 . En ide kan io sælges på flere
måder, og måske erdetørste gange ikke
dei riglge, måske gårdet bedre med en

Debatien mundede ud i. at alle skule
medvjrke t al inddrage de nye i gidels
arbejde. Også selv om deite skulle ske
ved at de "gam e« skulle lages isko e.

4. Alder
Gildernehar enårreekkehaftetalders-

problem, del gennemsn lsalderen gradvis
er sleget,

En analyse, som vserat årsagen hert I

kke mindsl skyldes, at de nyoplagne bliver
ældre og ædre, blev drøfiel. En
supp erende anayse over aidersior-
delingen på de nyoptagne i1991 og 1992
viser midlerlid, al gennemsn lsalderen
på de nyopiagne er på vei nedad igen.

Der var de or en ghed om, at lilslræbe
at den nyesie GB også har den nyeste
fødselsdato. [,4ed delle rna] for øje vi
g debevægesen gradvis na en avere
gennernsn lsalder, og derved lå lernel
del dogme, at vi er gånrle spejdere, i

sledei for tid igere, eler nuværende
voksne spejdere/speidervenner,

5, Ansvar
Gildeis love lægger hele ansvaret ior

såve optagelse som suspensior/
ekskiusion hosdel erke legildes Ledelse.

Det er påpegel, al disse beslernmelser
skulle lages avor gi, og al LGL kke på
nogen måde skulle nddrages hverken
optagelse i gldei e er nogen forrn for



6. Andel

Alsluiningsvis skal det bemærkes, at
uanset den ændrede lorrnu ering al
oplagelseskriterierne i§ 4, vardet fortsat
holdningen, al gildernes primære
målgruppe som medlemmer er
nuværende og lid gere medlemmer alde
inlernalionåle spejderorganisaiioner_

Per Christensen
IGS

SPEJDERKONTAKT
Melode: Freniidsværksled (littempe0.

l. lndledning ved LGI\,1 og deltagende
speiderepr. Som oplakl Ul lrerntids-
vaarksledet kone indlæg svarende li
kriliklasen (kort oq uden d skussior)-

2. Mini-f remtidsværksted (i plenum).

A. Hvotdan et det ideelle spejdercilde
samarbejde? (hvad kan vi?)

Her lrernkom manqe qode rdeer ll
såmarbejde, f.eks.:

f orældrearbeidel, oplæning aJ f orældre
lil spejderarb€jdet inden de bliver

- miljøalbejde
- v karkorps (førslehlæ p, korl & kompas,

lowærk)
' senio(sam)arbejde
- vnksomhedsbesøg hos GBR
-hjælp med al finde gl. speldere lil

spejderiubilæer

- hyttebyggerier, spejdersladions
- inlernalonali arbejde (i.eks. Polen)

B- Hvordan opnår videt? (Hvad vit vi?)

Bred enighed om, ai vi ska være
opsøgende oglålrnodige(lingtagertidt).
Vi skal søge konlakten, foreslå
samarbejde og I fælesskab vætge
konkrete og realist ske samarbejds-
projekter saml vikår Jor samarbejdet.

Vi vil natu rligvis gerne hverve nye med-
lemrner, men vl er ikke på ,rov". Det
handler onr ai lå flest muligt lnd i

spejderiamilen.

Vigligt, at vlhar nogetatvære sammen
om, og alvilæreral respektere hinanden.

Vi går hiem og omsætter ideerne tit
handling, tilpa§set de tokate forhotd.
Fra og med GM-slævnet er det en
,aslslåel kendsgerning, at
»normalgildet(( har en lætog fruglbar
kontakt tilde tokate spejdere.

NBI Nødvendigheden al, at GM, e!1.
sløtiet af DG[.I/SG[.] og PRM, drøfter en
geograiiskiordeling aldeomkingligg6nde
spetdergrupper/-troppe eroverhaletaf den
kendsgern ng, al dete arbejde renl Iåkiisk
ersat igang ilorb ndelse medjubilæel og
ska være afslullet megetsnart - så del er
velallerede k aret idii område?

SYNLIGGØRELSEAF
GILDEBEVÆGELSEN

Hensgten med seminaret var al skabe
debai b andl deliagerne, som d6relter kan
Iorisælte debatten hjemme i gitdel, om
gildetsmålogrnid ermed hensyntitstørre
synlighed.
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Debailer var tilrelrelagi ud lra, ai el givei
mål ska være kendl og anerkendt, samt
ai målels lorudsælninger skal være
oplyldte, inden man kaster slg over se ve
nrålel. Deltagerne f ik ved seminarels slarl
udleveret et helte med de fieste at de
spørgsmå1, som indlederen ønskede at
skabe.lebelien over Heftet .,ar sammen
med el pai sder med lips og ldeer
overdragel til kursusudvaigel, som har
i lladelse i I al anvende maleralei, som
det loreligger - eller al redigere det elter
egel skøn.

Her løiger el slærkt forkonel uddrag al
materialel:

Hvacl vil vi opnå med støre synlig-
hed?

V lvihavel eregildebrødre? Vj vihave
Ilere spændende opgaver fra speiderne
ogfraandre? V v haveglorien pudsei?

Hvorlor vil vi del? - Hvad v vi bruge
resultalerne til?

Hvem skalgøre os mere synlige?
Gidebevæge sens kooid nerende

organer kan slølte processen, men der
kLrnne ikke skabes debal om. ai
synliggørelse al dei enkelte g de er dei
erkelle gildes opgave.

Hvad er gildebevægelsen?

Delle og de iølgende spørgsmålljener
ii al aldrekke forberedelsesprocessens
indhold for den enkele ambassadør. En
række provokerende spørgsmål med
henvisn ng tl landsgildets love og tii
gildeloven a,klarede ikke, hvad
gildebevægelsen er, men måske
næmeie hvåd den kke e..

Hvad er ei Scl. Georgs Gilde?

En senio(rop? - en hyggeklub? - en
velgø rende forening ? -en siølleloren ng ?

en Loge? Disse og mange flere iorslag
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skal den enkelte "synliggører" være
foberedlpåatbesvare, hv s han/h!n skal
virke lroværdig.

lnd ederen lagde vægr på, al ei "nej"
aldrig er svar nok, men aidet allid betaler
sig at lage udgangspunkl iel posilivl,ja..
Hvodor er du gildebrcr?

Hvad er det, der har gjort gildelivet ti
menlngslyldl titidsbeskæltige se og
mange ii fæ de er en vssiil for mange al
os? Del skalvikunne svare på?

Hvordan lungerer gildet?

Er gl dei så attraklivl, som vi seiv mener?
Sanrabejder vi, e ler abejder vi bare i

g ldet? Hvad er lrivse ? hvordan måler
man del, og hvordan lår man del?

Hvad kan gildet tilbyde?
Hvad er g ldels slærke sider? Er del

v llighed i forandringer?

Det er I denne {orbindelse ulnleressant
al iale orn g ldels svage slder, då det io
kke er denr, gildel skal ma*edsføre sg

Hvordan vil vi synliggøre gildebe-
vægelsen igildet?

Dei er igen blevet noget so/ldl at væie
spejder. Olleniligheden er i løbei al de
senesleårb evel megetrnere modtage ig
for de ide€r, som spejder og gildebe-
væge sen bygger på.

Virksomheder og organisationer sender
deres ledere på kurser I personlig udv kling
med indhod, som lillorveksling igner en
seniorspejdelweekend.

Vi kan ro igt gøre os synlige med både
vore idealer og vore gø remå|. l\,4en vi ska
huske al Iorberede os på alle de
spørgsmå1, v bliver bedl om al besvare,
og vi skal huske al være eegle posilve
ail, hvad v siger og gør.

Ole Olescn



VÆBNERSVAR
Hvorledesf orestiller du dig gildernes

,ortsatte beståen og udvikling?
Jeg vll gerne lakke for dei siillede

spo rgsmå , - del salte mange lanker igang
hos m g.

Nallr rligvis lrorjeg på gilder/res beslåen.
Gildeloven og gideøflet vil der allid
måske desværre ' være brug for.

[,4en lor der vii altid være el men dajeg
Jor ca. 1 ar siden slartede som ny gilde-
broder. var jeg megel spændl. Spændl,
maske sær pa. hvorjeg kunne iildgå, og
eu. også gsre nogen gavn. Del erjo een
al g r! ndene ti , atteg havde søgi opiagelse
i g ldet. Da jeg mødte op li mit første
g ldetifg. landt ieg hunigt ud ai, atdetvar
der laklisk ikke var nogei probem i, del
de. med ai fåilde I eljob. Fakt sk varder
mødt lorbavsende Iå, ti de opgaver, der

Senereopdagedeleg detlænomen, der
er i de lleste foreninger, hvor man kan
opdele medlernmerne - her brødrene - i

Ve grupper, Vandbærerne, de irelste og
degamleigårde.Jegved, jegherkæmmer
a eoveren kam, rnendelviljeg undskylde
med, ai der også er lale om mit lørste
indlryk.

Vandbærerne møderman altidtil møder
udvalgene og i grupperne, hersavnerieg

- sorn ny vandbærer - el mere eiieklivi
g ruppearbejde, og ikke m ndst savner jeg
de "gamle" igrupperne, dem med
erfaringen,

De frelste vil ieg ikke komme nærmere
ind på, for de er jo lrelsle. De har gjorl
deres, så nu skal man ikke bryde sig om
ai lorlange rnere af dem. Blot kan den
lafke strejfe 6n, ' hvordan ville verden

have sel ud, hvis E nslein, Albert Sweilzer
e lerlor den sags skyld Baden Powe lvar
sloppel op og havde sagt: "Nu har leg
glorr mrll..

En anden ling,jeg spændlvenlede mig
noget al, var dskussloner ved eller-
gildehallen. Del erjo hergildebrødre med
vid, bid og erfaring skal bringe os nye
gildebrødre mere indsigtog iorståetsefor
lvels og dagligdagens proberner. I\,4en -
jeg må nok erkende, al del er bevel ti
flere sid end lil diskussiorer

El helt andei problem opsiår, når man
har været gildebroder et slykke id, og
gerne vil sætie sig nd qildebevægelsers
siruktur og organisalior. - Fnde ud aJ
hvordan tingene er slrikkel sammen. l\,4en

delviliomenllig lage rn g nogle årendnu,
lnden ieg lar øsl den gåde.

Ska gildene beslå, skalder ikke aene
loretages en rekrulerng, men også en
,aslholdelse al de nye brødre. Ivange ai
dem vil også værc akilve arbejdsmæss gt
i andre loren inger. De vilkræve handting
og ikke bureaukrati. De ervan aitingene
koster. Devllinlet havelmod al udføre et
siykke arbejde for al skatle del
økonomiske grundlag ior gildernei rnen
vil hell s kkeri være modslandere af den
evindelige ljen€n penge på os seiv.

Ser man på gildernes udvikling lrorieg,
man med de åbne grænser, de andre
verdensdele, der komrner iæltere og
læltere på gennem moderf e lrsnsporlog
kommunikation, skal iremhæve sg i

gildeloven, - "al virke lor inlernaUonal
iorslåelsel" Hvem ved, om få & er det
måske spejdefie fra Brasilien, og kke
Vonsild, der søger penge til el nyl l6li.
[.leget afdet, jeg her har neevnt, kan lyde
negalivl. Dei er del absolut ikke -
lværlimod. Jeg har, idetforløbneår, haft



mange gode limerigilderne, ogtrorpå, al
der kommer rnange endnu,

I/il svar på spørgsmålet rnå være, ai
hv s gilderne lortsat skal bestå, skalder
en slrukturændiing ti. En mere moderne
orgarisalion, men med de gamle lradi-
tioner og rilualer. Hver enkell gildebroder
skal yde en indsats, så v kan lølte iJiok,
og såhuske, alingenandrekanødelægge
g lderne end os selv,

Pet Lautsen. 1. Gilde
Set i lnlomaton og Debat, Sct. Georys

Gilderne i Kolding

DØDEN ER SLET
INTET

" Døden er slet inlel, Den læ er ikke. Jeg
er bare smuttel ind ved siden al. Der var
ikke skel noqel. Alterpræc s sorn detvar,
Jeg erjeg, og du er du, og det gamle liv,
vi så kærlgt levede sanmen. er urøi(,
ulorandret. Uansel hvad vi betød lor
hinarden, belyder vi siadlg dei samme.
Kald rnig ved detsar.me, velkendte navn.
Talom mig påden elle måde, du allid har
brugl. Lav kke om på dii lonefald.

Gå ikke rundl med etanslrengtldlryk al
høttidellghed og sorq. Le, som vialtid lo,
af de små spøgeluldheder, vi nød al le
samm€n. Leg, smil, iænkpå mig, bed for
mig- Lad alid mil navn være det begreb,
del altid har værei. Lad del blve udlall
uden besvær, uden anlydning at skygge
overdei. L vel belyderaltdel, del a lid har
belydet. Det erdet samme, som del ahid
har værei. Det er en absolul og ubrudt
kont nu let. Hvad erdennedød andelend
er ubelydelig hænde se? Hvorfor skulle
jeg være ude al sind, lordijeg er ude af
øie?Jeg venter blot på dig, på en pause,
el ellerandel sied inærheden,lige rundt
om hjørnel. Alt ervel".

Dot er sørgeligt, når nogen viholder al,
dør, men jeg synes, at del hjælper lldt at
tænke på, ai de bare lige er smultel ind
ved siden ai og venler på os.

Jeg tror ikke ieg kan lorslå mln egen
død, menleg v se den iølnene og købe
Birgit l\,leisters bog " Bogen lil m ine kære".

Henriefte Bayer
Gildenyl, Sct. Georgs Gllderne i

Aabenraa.

Det er ikke hvordan man
har det. men hvordan man

ta'r det:
En mand kommerqåendehenad gaden,

irendeslener serhar en llle møgbunke.
Den har lggel der så længe, at den er
formuldet. Ovenpå møgbunken vokser
en lille ukrudlsplante. Han lænker,Det
er del ieg allid har sågl, kommunale
arbeidere erdovne. De gider kke engang
f eje allaidel sarnmen og fjerne det. Sådan
nogel svine ".

En anden mand kommergående henad
gaden, i rendeslenen ser han en møg-
bunke. Den harl ggetderså ængeatder
er form uldet. Oven på møgbu nken vokser
der en lille ukrudtsplante, Han iænker:

"Dei er dei jeS siSer. Vi lever iel dejligl
land selvoven på€n bunkeaiiald, kan der
vokse en llle plante".

Den objektive vlrkelighed erden samme;
men hvem al de lo vildu he st vEere?

Negalive tanker ødelæqger vores
llvsglæde og arbejdsglæde.

Set I Gtobøs, Sct. Georgs Gildet i
Søbotg
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EGONISME
At kun sig selv al tænke på
er hæslig egonisme,
Om deljeg her lorlælle må
er skønheds vandalisme.

Fornydlig ringede jeg op
til min barber - og syntes
ai mig og Eva igalop
sgu hen til ham og pynles.

Da skedte del, - ieg fik ei sjok
lænk fyren til mig sa'e
han ferle holl (den oggenok)
lenoglyve dae

Da stod jeg så medsamt rnin viv
med håret ned ad nakken.
ivarmen, pyh, et hundeliv.
Han sgu ha'no'€n på frakken.

At ham. derelers varså rar
sgu svigle når del gæller
{ordig han sig en ferle lar.
J€g synes, al han heller -

- sgu ta en langlidsedig I I

for sig atfe e holde.
Nej, p),i - hans kunders ve og vil
gør hanses lanker kolde,

Men mensjeg disse linjere skrev
da blev barberen bange,
at ieg sgu skiv et åbenl brev
i "lnf", som andre gange-

Han ringet - vl sgu rnøde op
nu flux'til lurifaksen.
så vild han plysse vores lop,
og hakke lidl med saxsn.

Hav taktordig du vognet op
og tængle på vlander
viønsker dig god leriehop
lil "Costa Vig del Sander".

H-D-Nulep, Capo del Vene
(Grø nninghoved)

set i lnfornalton & Debat, Sct- Georys
Cilderne i Kolding
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