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Gå venligt og roligtmidtgennem larmsn
og jaget og lænk på hvilken fred, de. kan
v€ere i stilheden. Prøv, så vidt det er mt}-

ligl og uden at svig(e dig selv, at komme
godt ud af del med alle mennesksr. Sig
din mening roligt og kian og lyt lil andre;
selvtilde kedelige og uvidende;også de
har deres at lortælle. IJndgå højrøslede
og aggressive mennesker; de er en plage

forsindel. Hvisdu sammenlignerdig selv
med andre, risikererdu al blive forfængelig
eller bitter;Ior dervilallid findes mennesker. som kan mere ellersom kan mindre
end dig. Nyd dine resultaler så vel som
dine planer.

Bevar inleressen for dit arbejde, hvor
beskedent dei end måtte være; for ded
besidder du en vi*elig værdi i lidernes
omskitlelighed. Værlorsiglig i forrelningsanliggender; lorverden ertuld al svindel.
Men bliv ikke derved blind overfor den

kendsgerning, at der lindes mange
mennesker, som endnu har idealer og
som lorsøgeratvirkeliggøre dem. Overalt

erlivelfuldtaf heliemod. Værdig selv; lad
være med al foregøgle hengivenhed og
vær heller ikke kynisk, når del drejer sig
om kæ ighed;forlrodsaldeniorhærdelse
og skuffelse, du seromkring dig, så lever
den evigl videre som g ræsset, Følg venligl

alderens råd og giv yndeluldt alkåld på
ungdommens glæder.

Bevar din sunde lornuft. så den kan
værnedig, om noget pludseligt gårskæ!t.
Men plag ikkedig selv med unødvendlge
bekyminger- Megen f rygierkunetprodukl
ai ræthed og ensomhed- Ud over en
gavnlig selvdisclplin skal du bare være
god mod dig selv. Du er el barn af universel
lige såvelsom træeme og stjernerne;d!
har leltilatvære her. Og hvad enten det

erklanlordig ellerej,så udlolder unlverset
sig elter sin besiemmelse.
Lev dedor i frcd med Gud, hvordan du
end tænker dig ham;og hvad nu end dii

arbejde og dine drømme måtle være i
Livels iarmende forvirring, så hold ired
med dir sjæ|. Trods al humbug, slid og
slæbog bristede drømme erderstadig en
vidundedlg verden.

Værved godt modlStræb elter al være
lykkellgl

VÆBNERFOR.
BEREDEI§E
væbnerf orberedelsen eretvlgtigt led
i

den personlige u.lvikling,

derernævnt

i gilclebevægelsens lormålsparagraf -

og den lortjener kvallficerede ledere
Kursusudvalgeis miniseminarpå gildemesterslævnel i Esblerg resulterede ien
række ønsker
krJrsusudvalgel og
PUIU-kredsen.

ll

På PUI\,I mødet Vejle den 5-6. mads
Kommenlar: Vel kan måske ikke hvert
ord idenne Deslderata stå lor en slreng
k slelig måleslok, men som almenrnen
neskelig levercgel er den ikke så tossetl
Velbør menneskels højeste nålnok ikke
gå ud på selv al være lykkelg, men deter
jo del vi alle gerne vil . . . og Jor øv gti al
elskesin næslesom sigselverkun muligl,
hvis man er rimelgttillrsds med sig selv.
Det hedder ioiaktisk "somsig selv", ikke
"mere end diS selv-l
set iStaden, Scl. Geot$ Gilderne

Slagelse
2

i

1993 arbeidede vi videre på nogle af
B

andtde mange

mu lig heder valgte vi

at

koncenirere os om. hvoredes PUI\,4kredsen bedsl kan hjæ pe g ldele{elserne

onklng væbnerf orberedels€n.

Et hovedspørgsmå var, hvad der er
vigligsl, når væbnerf orberedels€n linder
sled.

Aktivet deltagene

V er klar over, at væbnerlorberede sen
Iinder sled på månge lorske lige måder lige lra næslea ingen til en rnøderække,

der slrækker sig overop lilet ha

!t år-

og

at ndhod og iorm varierer fra "ren
oplæsning. il hetlige debailer, hvor der
sætles fokus på moral, eiik og
holdningsbearbejdnirg,samto eniering

om

organisalor

ske lorhold

i

gildebevægelsen.
PU[,4

kredsen er bekendl med. at der

rurdt omk ng I

g ldeme

er udarbejdet

omfallende suppierende materiale, der

kan danne grundlag for væbneriorberedelsesallener, I gesorn lorskel iqe
former lor "køreplaner.. er lil rådighed. kredsener ndstiletpåomønskelat
medvirke lil at evere materra e og
PUI\,tr

insplral oniilvæbnerforberedelsesaft ener.

Vælg den bedste leder - ikke .løn clet
PUlv-kedsen I nder det v gt 91, al man j
g lderne vælgerde riglige personerti at
loreslå væbnerlorberedelserne. Hermed
menes gildebrødre, der er rnoiiveret for
opgaven, i sland lil at begejstre andre

samr skabe debai, og som evrer al
lormldle del indhold væbnerf orberedelsen
PIJI\,I kredsen
opmærksom på, al

er b evet qiori
man nogle g der al

INVITATION
til spejderlederaften
Sct. Georgs Gilderne

natts

i Hillercd har i

1993 udsendl en indbydelse
omking jubilæunsaktiviteterne i aprilI ndbydelse n er farm et som et sæ rnum me r
af gildenes blad, ag indeholder bl.a en
konbeskivebe af: " Hvadvierfor nogen" Den delal særnumneret gengives her:
HVEM EB DET DER INVITEBER ?
Du ved naturligvis, atdel er Scl. ceorgs
Gilderne heribyen, menveddu grunden,
hvem vi er - oq hvad vi slår for?

misforstået "respekl., f oreslår gildebrødre,

Ivens du stadig er aktiv i dil
arbeide, er vi i Scl. Georgs
lorrrinsvis tidlgere spejdere.
skrivesforl nsvls, erdetfordi, v

beredelserne. Del er med andre ord vigligl,
al man bruger de reile gildebrødre Ulde
reile opgaver - dermed ikke være sagl, at
hv s man besidderde rette kvalifikai oner.

vist varlg inieresse for spejder eler

der ikke besdder ovennævnte kvalilkal oner, som ledere al væbnerfor-

har mån krav på iremover at "eje.

ederskabetalvæbnerloaoeredelsen. Som
i andre silLralioner i gildebevægelsen er
del vigligl, al nye kræfter komrner ii for ai
sikre udviklng og bevægelse.

spelderGiderne

Når der
ogsåhar
mange aktive ivore rækker. Endvdere
kan rådsmedlemmer og andre, der har
gildebevægelsen også oplages.

Gildebevægelsen hviler på de samme
dealer som spejderbevægelsen, og lov
og Iøfteernæslen ident ske. Delkamme-

raiskab. som du sikkert føer som en
væsenllig de af dit spejderarbejde, vildu
også Jinde ietg lde.

Del er desværre en udbredt nrisforslåelse, at gildebevægelsen er en sløtteorganisation Ior spejderne el er en " Kan
du huske klub". Del er det lkke, men
ingen gildebrcder hargleml sin lortid, og
du vil derlor siældent gå forgæves efter
råd eller hjælp i et gilde.
Hvad man laver i sådan el gilde? Ja, en
månedsplan lor el Sci. GeorcsGilde byder sædvanligvis på en gildehal, hvor
gildebrødrene underlettere højtideliglorm
mødes for al lytle 1 I glldemesterens ord,

oplage

nye i vor

kreds samt bageiler

dylke kammeralligl samvær.
Gildel invilerer også lil møder af oply-

sende karakter, virksomhedsbesø9,
udllugler og munlre iesler- Gruppearbeidet, som kan sidesi lles med spejdernespalruljer,ernogelmegelvæsenl gl
i oildebevægelsen. I en gruppe samles
man skiftevis i hinandens hjem enlen i I
bloten hyggelig snakellertild skussioner
om lidens aktu€lle begivenheder.

SCT. GEORGS

GILDERNE
,1,r,1,,
Provokeret al

et par diskussioner

i

Iamilien harjeg nu sal mig lor at lave et
indlæg, der forklarer min opfallese af
kommunikationsbrislet mellem spejderne
og gildern€.
Jeg harlåetatvide, at man flaglldernes

side llere gange har torsøgt at komme i
koniakl med spelderne, men med ringe
held. Feedbacket var ryslende dårl gi, og
ingen kunne åbenbart forklare hvorlor.

Jeg lror, den vigtigsle årsag er, al
oplysningerne ald g kommer frem iil de

GeorgsGi-

Så vidljeg er orierterei, sender man el
brev eller en brochure til gruppeledeme

d€me er en dansk "opi ndelse". De er

og loruenler så, at de dislribLrerer del

V erlidtstolle over,

at Scl.

si ltet i 1933 al en keds al ldligere
spejdere, og eraltså iår60 årgamle. Det
har udviklel sig I I al blive en bevægelse
med glldebrødre rundl ihele veden.
Deterderfor natur gtlormangespejdere

al forlsælte iScl. Georgs Gilderne. Dei€r

megetsveerl - kortfaltel - al redegøre lor
helevortv rke, l\,lange af mlnevennervl
måske mene, atjeg har glemt dlonælle
dig om nogle helt andre væsenllige ling.
Men erdu over 21 år er du velkommen lil
at dellage som gæsl i nogle al vore
afiangemenler - eler al Iå en snak med
en gildebroder. Her er I hvert iald lelefonnumrene på de lre qildemesire:
Her følger så navne og telefannunmer -

red

vider€. Deile sker bare kke. fordi han/hu n
ikkevidsle. hvem derskulle modlage del,

hvemderskulle pioritereslrem
for andre, Iordi der kun var vedlagl et
og måske

Faklum er i hveri fald. ai næsien a le
adsplrgle seniorer og ledere lor nyigl
svarede, al » Dem lra scl.. Georgs gildeme

beslår vidsl mesi af en llok gamle,
iorhenværende speldere". Delle er
selvtølgelig ogsa rigt 91, menskallorslås

helt bogslaveligl. De tror at gennem-

snilsalderen er 65'70 år isamilge g Lder!
Havde det lkke væretf or mil kendskab lil
gilderne gennem mine lorældre, ville ieg
givelvis have hafi samme opialtese.

En viglig ting at gøre klart er, at hvis
gilderne skal have fal ispejdeme, skalder
sendes op ysninqsmateriale ud I I samilige

konlaktpersoner- og delskai være i megel
godlid. Enaf måderneatkomme udlilfolk
påer, al bruge deres egne medier, og her
rnener jeg selvlølgelig gruppebladene.
Disse blade går normalt i lrykken hver
2.-3. måned, og deadline et 2-g rget løt.
Dei betyder ai e\,.i. oplysninger om Sct.
Georgs Gilderne i værsle fald skal være
biadels redaktion i hænde op i I 3 måneder
fø r arrangemenisdatoen I Netop detie har
tidligere værel et væsentligt problem lor
ds annoncerede oplysningsmøder.

er, hvad man i,eks. kunne lave, hvilke
foruentnlnger der stilles til medlemmeme
o-s.v. og få det trykt igruppebladene. En
gang om ålet ville være nok, og husk, at I
kan ikke ,oNenle respons med detsamme.
Desuden kunne man {leregange underveis indrykke små iøjnefaldende nolitser,

der piftor læserne - i slil med hvad vi
kender lra aviserne {Hvem husker ikke
GNOBIKAR [GIROBANK] os den

klassiske: Hvad er del, der gør livet lidt

gønnere?).

Jeq tror, man I qilderne skal overvee,

Sørg,or mal€rialel kommer udl Del har

hvern del erman vilnå ud tilog hvodan.
Er del sen orerne, lederne e ler loræF

visl sig ai være megel vigtigt, al alle

drene? Skal de langsomt danne deres
eget indlryk, eller skal de inviteres lil et
møde, hvorde ikkearer hvad del handler
om?Jeg personligivllle næppe møde op
til nogel, ieg ikke havde en rimelig id6 om,
hvad var, såjeg vilanbefa egruppeblad6t
alene og glemme oplysningsmøder. Hvis
en person er interesseret, skal han/hLrn

nok finde frem liljer.
Del er heller ikke uinieressant at overveie, om del er de rglige mennesker,
ordet kommer ud lil- Lederne kunne være
op agle emner, men hariil rigeligtatsei ll
Forældrene er beslernt også en mul ghed,

og husk, at del ofte er dem, der læser
gruppebladetl Spejderne læser kun del
umiddelbari relevante, hvis de
overhovedet kan læs€, og jeg mener
heller ikke, nye menneskerskal rekrulteres
f raseniorerne, dade iotueien har masser

af lilbud og aktiviteler. Der er imidlertid
ingen tvivl om, at det vil være en klår

Jodel, hvis de i forvelen har hørl om
foreningen, Det hænder trods alt, al de

læser ting, der ikke umiddelbart

vedkommerdem selv.
l\,4i1iorslag lyd€r allså: Lav nogel skritlligt
materiale, der fodæller om, hvem gllderne

modtagere dirckle får malerialel, da det
går alt lor langsoml, hvis 6n person skal
videresende detlil de andre. I hver gruppe
Ioreslår jeg derfor at lølgende personer
skal modlage materialel:
1. Ansvarshavende redaktør: Detle er
nokden før§e, derskalhave bosked, så
der er mulighed tor al skrive om del i

gruPPebladel.
2. Ledelsen og gruppelederen: Disse

skal tage sig af den overordnede
information.

3, Klanlederen: Klanlederen må kunne

lorventes al kunne give besked lil
seniorerne, hvis direkie kontakt er
Tii slutvil jeg bare sige: Sals

ikkeensidigl

på senlorerne, men glæd jeg over, al de
nu ved, hvem I er- OM 5lil 10 år. erdel
dem, derskal tiliøre Scl. Georcscildsme
de kræiler, der Iår arbejdet til at gå videre.
Jakob lvadsen, Hjalte gruppe
Set

i "Klden",

Sct. Georys gildeme

i

Sct. Georgs
Symbolet
I

gilderne har vi i april afholdl Scl. Georgs

qildehal, hvor vi sammen har bekrætlet
vores sammenhold og vores gildeløtle
under symbolet al Scl. Georg, som lor os
er et idealog el livsindhold, vitrcr på.
I

mennesk€t har der lra lidernes morgen

ioregåeten kamp mell€mdetgode og del
onde. lvennesket er både skabende og
deslruklivt, men nelop nu synes volden
og ondskaben at være blevel forslærkel i
uhyggelig grad. Erdetkun ilegenden, at
Sct. Georg vinder? - Er dragen vod at lå
ovedagei?
Der kan være mange årsagertil,

aldeler

gået galt, m€n kan vi give vore børn og
unge en tryg og god opvæksl og opdrage
dem lil ai respekl6re andre menneskerog
lage afsland Iravold og krlminalilet, erder
sladiq håb om, al det bliver scl Georg og
lkks dragen, der vinder kampen. Vi må
aldrlgopgive håbelog lrcen på, aldetkan
ske, for så vildel heller ikke ske.
Legenden om Scl. Georg, der dræber
den onde drage, skal lkke kun være en

kunslnerisk udsmykning, men el
livskråfiigt og lysende symbol-

Kirsten A.
t'ra

Amager Gildeme

Hundelufter-

folket
lngen skalvære ilvivlom, ai netop min
hund erden mestægte al alle hunde. Der

findes lkke den race. som ikke er
repræsenleret I dens slamtræ.Jeg holder
megel al »Bådsen", ogj€g fornemmer, al
denhoderalm g.l en leg nægter alllgevel
al lade mig ka de "Bådsenslan .lkketale

om, atieg vilvære lar tilet uldent rovdyr
med sporadiske anlald al dårlig ånde og
en ubeskrivelig forkærlighed lor ai dr kke
brakvand. ,Bådser" er - på godi og ondt
- en hund. Ganske visl en dejig hund,
men jeg er ikke hans lar dixil Del har allid

virket lidt lallerligt på mig, når en
kæmpekvinde bøier sg så godl hun
lormår'og "klukken lil sin pekingeser:
Komse, dasse, basse oplillille mor'korn
mors egen skatl

Jeg har dyb respekl lor "hundelui-

'

Ior jeg er jo selv en al demernu lidtlilenside. Der
iindeseksempelvls h!ndeejere,som i f uldl
alvor påslår, ai deres hund er kønnere,
klogereogbedreend "Bådsen.- Påstande

tsrlolkel«

I\,len, nog e aldem

son kangøre mlg bådesurog bedrøvelnalurligvis på "Bådsens. vegne. Trc nu
ikke, atjeg ikke kan tå s kril k,lor del kan

ieg - ikkelJeg ved da godl, aljeg ikke er
ganske ung mere, aljeg veler di rigeligt,
al jeg er langi over den alder, hvor man
slår kraftspring (den alder harjeg iøvrigl
aldrg værel i), at skæggel er ved al være
ldt gråt, at håret er ldt mirdre fyld gi end
im n ungdom. Og jeg kan låle al lå det al
vide - af og illuden at blive lornaermel.
N,{en

daleg lor eden dag (mensjeg stod

og fik mig en snak med en af garlnerne)

hørle lo damer tae

hund" eflerhånden

om

al "den der

så idt

mølædl og

ud da blev jeg harm. Al denne
kærlige og kloge ven, som jeg så trofast
lølgerrundl parken (detlår nem ig fo klil
ai trc, a1 den lystrer mig, og det ser så
pænt ud), al den skul e være gammel, fed
og møLædl... Jeg kunnese pådenskloge
øjne, at den havde hød ordene og var
dybt sår,"|. [,4en så hjalpieg den også op
på en bænk oq saqde lilden:Du skalikke
høreejter, hvaddedumrnekæl ingers ger
småfed

Set iGøngepasten, Bellahøj gildet

skevet af " Skippe?. Mogens Frohn, det
hat værel på et særdeles velykket besøg

kodel nd i vor compulerhjernes billioner
al biltesmå elektronceller, og de kan nemt
findes frem i vor bevidsthed ved elirykpå

en knap.
Enkelt - lynhurtigt - ufatteligt

Stiller vi hukomrneisen el konkret

spørgsmå|, har vi trykkel på en ai
knapperne og udløsi mekanismen. Om vl

ønsker del, kan den give os billeder al
ting, mennesker, ja h€le landskaberfrael

hvilkel som helsl sted

i vort liv.

Selv

opleveser og silualioner fra vor lidlgsie
barndom kan kaldes lrem fra hukommelsens gemmer, med kulsser, farver,
slemmer og del hele, blot vi holder lidl
zengere På de rglige knapper.

Glemle sluationer og oplevelser kan
sponlanlspringe ud af mørkel pålilfddige
mpulser. Dsikan væresig enduJtelleren
slrofe lraen melodi og elhverlsanseindlryk

vl

aktvere de små grå celier i vor

l\Ien ligesom alt andet, der skaliunge€
længe, skal en hukommelse og dermed
vor hjerne vist nok passes og pleies, thi
del an6r mig, atden kan slides og sløvesL{in hukommelse erlhveniald ikke, hvad
den harværel. Underliden glver den set
inlel svar, hvor længe og krall gt jeg end

trykker på knappen. Oile giver den ei
forkert svar, og lL lider lader den del
rigiige svar komme du mpende ud gen nem

NOGET OM
AT HUSKE

underbevidslheden længs etler, at leg
har glemi, atieg har lrykket forgæves på
knappen, Del der illlerer mig mester, ai
den nægl€r ai svare, nårjeg ved, at den
godl kan.

All i ei mennesk€ €r guddommeLigl og
låntaslisk indreltei. men hukommesen
synes mesl vdunderlg.
A Le vore ndlryk og ale vore oplevelser
fra vor lørsle barndom og ndlil i dag er

tænkomvi glemsomme,derutallige gange
har beklagel os over vordårliqe hukom-

I\,{en

skalvimon være så kede afdet,Ior

melse, en skønnedag blevlagetpåordet,
så åltdel glemle pludselig slod klart ivor

bevidsthed, ved al alle knapperne virkede
på en gang.
Helevorrortid villedukke op i et gigantisk
vingesus. l\,{ydader afansigter ville komme
ud al mø*et, slir€nde på os. Utallige
stemmerville vokse ud afslilhedens hav
og svulme som €n voldsom brænding af
ligegyldige ord ind over vor bevidstheds
kysl.

I havel af ansigter ville vi ikke kunne
finde de få, der var blevel os kære, og
elskede stemmer ville drukne iden
ligegyldige lam.
Men allelvær§t al all ville det være, at

blandt de mange brudle fors.eller,
halvholdle løfter, ynkelige nededag,
tåbelige fejlgreb, dumheder og fald, vllle
vi lede forgævos efier det idealbilbde af
os selv, som vor dårlige hukommelse

havde ladet os drømme så skønne

lel så pinefuldtøjeblik ville viråbe efter
end nk, derkunnegiveos glemsel, - og
nårsmerlen varovre, ville virejse et aller
lor glemslens gavmilde guder
set

i "Staden" Sct Georys Gildene i

Slagelse

Det lotholder sig med mænd
som med vin: Alderen gør de
dårlige surc og de gode bedrc.

Cbero

NAR MAN

BLIVER
PLANTET

oM!
Det er nu torår, vi har sået. De føl§e
spirer erkommetop, og kulden erved at
forsvinde fla jorden. Vi gennemgår vores

haver, nogle planler har ikke klaret
vinleren, og andre skal plantes om, vi

tænker olte, mon de klarer denne
omplantning?

Omsorgen for den omplanlede er slor
deførsl€ uger, man er sloll, for del ser ud
til, al den irives godt på sin nye plads.
Eller nogle uger er nogle afde nylilsåede
blomsier kommel op, knopperne er brisletNej, hvorspeendende, vi følqer spændl alt
del nye, blomsteiler blomsl, nej- selNu
er Klemalissen sprunget ud, åh'har du
sel roserne? Hvordedogdufierherllgt. Vi
er heltfortabt ialldetnye, som nårel barn
- ell6r bamebarn bliv6r lødt. vi kan næslen
ikke lorstå del under, der er sket.
s

Jeg tænker ofte på, hvor megel viharal
gelakfor, men glem mer vi ikke til denne

lak. For hvem skalviiakke, €egtelællen,
naboen, avlsbudel, kollegaen, ja, hvem?
Duved delgodl" men hvad sigerhan/hun
nu, hvis jeg viser mine følelser? Det kan
kun gå galt.
Tilbage til den omplantede planle, blev
den gleml? Dsn gavvijo megsl afvortid,

den måvelkunne klare sig selv nu?

Vi kan da ikke bruge så megei tid på den,
for vi harjo alt del nye, som nu kommsr,
og den har lået sin lid.

Tålmodighed

Ivlen den omplantede plante er jo også

Tålmodighed ervelnoget, vialle har- til

livet, levende og skøn, og har måske
endnu mere brug ,or om§orc på sil nye

tid€r; til andre tider har videl slet ikke. Del
alhænger af hvilke silualioner, vi betinder

os i.
1

En af mine bekendle skrev engang om

livet:
,}

Livet er en festlig novelle et

drana

El par ordsprog om begrebei:
- Det er ingen kunst at være tålnodig

let at fonælle-

- Tålmodighed er en ud, det kke vokset

Livet er en gamnel rcnan et drana om kvinde og mand,

"Tålmodigh€d år en dyd", sagde en
ældre dameofte, når hun ventede på sin
mand msd den varme mad paral.
Ifølge "Nu dansk Ordbog" om lålmo-

Livet er en åben bog -

dighed:

et drana om dum og klog,

"Tål-mod (genoptagel i 1 9. århundrede)
lramiddelaldercnlolmodh ellertrasvensk
tålamod til lål eller låle"

Livel et el islende kvad
et

i

nedgang-

Fra Livskunstens Almanak:

drcna om kæ ighed/had-

"At handle er klogi, når handlingens tid

er inde; men vente og

Livet er netop clet hele et drcma- man selv må fordeleTag€ Juul
set i "Gildenyt", Sct. Georgs Giderne

iAabenna.

venl6lålmodigt, når

det er tid ai hvile. Dette bringer m6nneskene i harmoni mod lilværelsens ebbe
og llod".

Det kræver en rimelig mængde al
tålmodighed oprigligl al slræbe efter al
holde gildeloven; men dei siges da også,

al man får mere af den med aldsren

1

)

En pige og et godt glas vin
afhjælpe enhver nød.
Og den, der ikke drikker eller
kysser, han er død.
Goethe

Erik Bøne
- set i Broen, Sct- Georgs Gildeme i
Vordingbotg

»BJEGBE.
STIGNING«
Der sad en gammel indianerhøvding
uden lor st lell og lænkle på rnorgerdagens begivenheder. Han vile sælle
slammens unge mænd på en prøve ved
ai lade dem bestige et bj€rg.
Orn morgenen mødle de unge op og var

selvrølgelig spændt på, hvad opgaver
Høvd ngen kaldle dem ti sig og sagde:
"Se bjergelderovre, udvælg ier el p!nkt

prøvom I kan nådel, menjeg bederjer
om atbringemig nogetlevendelrasledel,

Senl på aitenen vendle det ljerde hod
r.edb ngende en bukel små for
krøblede grene, som vokser høll oppe
over lrægrænser. Høvdingen belraglede
glad bukeiter og rosle drengene: "l har
gjorl ret. I har endog prøvel på at nå de
høje vlde kllppen .
N,len høvdlngen bev siddende lor at
venle, dermanglede endnu enenkell ung
mand, Førstden næsledag dukkede han

lilbage,

op,lomhændel.
jeg kke medbringel nogei,
"Undskyld, ai
men dervokser slei ikke nogei, der hvor
ieg var. Jeg har hall det så praqtfuldi og
oplevel det skø n nesle imitlv. Det var så
ubeskrveigt smlkt al se soen slå op
over det slore b å hav".

og

Inån.
De unge mænd skyndie sig af sted,
mens høvdingen blev siddende og så
Alleredeved rfl ddagslid kom detlørsle
hold tilbage medbrlngende en smuk b!kel
af brogede b omsier.
Høvdingen såpådem og sagde:'Jeg er
skuffel overler, d sse blomsler har I plukkei
ved bjergets iod, I har end ikke prøvetpå

Hen på efterm ddagen kom el andel
hold u bage, medbringende en buket af
bomuldsplantens grene. Disse vokser el
lille slykke op at bjergel, og høvdingen
sagde: "lhar dog kairei...
Ved solnedgang kom endnu el hold,

som bragle høvdingen cedergrene.
Høvdingen vidsie natur gvis, al cedellræet voksede halvveis oppe ad bjergel,
og sagde lilde unge: "l har kalrel, men
hvodor vendte lså h!r1lgt tilbage?".

"

Jeg vidste dei.., sagde høvdingen.

,Jeg

sådetpådilansigt, lora l, hvaddu harset,
har du geml irder idig".
Se delie er io en slags evenlyr, og el
sådanl harjo som regelen slags morale -

ogsådenre. Nernlig atsætle sig el målog
Vel kan vi nøjes med do små blomsler,

dervokserved biergelslod, men del slår
os lrit lor, om

vivl

klalre højere op.

Og denne morale synes jeg, al vi kan
bruge ivortdag ige abeide igildeivedal

samarbejde og ikke lade en enkell
q debroder stå aene med en eller lere
store opgaver, og dernred måskelølesig
ellerløle sio presset til ai væ ge de
nemmesie løsninger.
fr siet

Forve kan den nemmesle løsning vise
sig ai være den bedste, men del er nok
undlagelsen
Mogens,
Set i Knuden, Sct. Georgsgildel

i

ølstykke.
Hislorien set llere stedet gennen tiden
-
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men god er den.

Positiv
livsanskuelse
- er det godt at sætte sig et
mål?
Posiliv ivsånskuetse kan defrneres på
mange måder, med mange etemonter oO
er meqel subtektlU.
Grldeloven er el ghmrende eksempe på
politv hvsanshuelse, og det er prel Hern
også med sine mange cruks.
Posilv lænkn ng - du er bare drg setv,
dere nqen andre verden som dio. dir er
speciel.
Husk - opt misme skaberoptinrisme, og
oprimlsme skaber frerngang og udviktinq.
Du må være U lfreds med dig setv - du er
Lær af dine lell- vær posiUv!

Livskvalitet er et begreb, som rnan iit
kommer r konlakt med n! om daoe
_manoe

Begrebet [an defineres oa
måder men detqætderens ioiai situatrån
-

del gælder hetbred, meningsiutd akltvilet,

frihed

arbeldet og ffltrden, tryqhed.
lo,andfin9 samfundsrndsrrthnq socae

forhold, forbrug, aggression o,s,v,
Forhold som modarbejder tivskvaliler er
f.eks. skyldfø else, rædset. usikkerhed.
uro, angst, slress ,..

Det kan være bekyrnring for noqet i
fremlden som kan tndtræfle_ nooet man
I,he kan forsvare srg mod Del k;n være

Leks. ,Jeg kan få hieneslop nårsomhelsl.,,

"Jeg kan risikere at btive ptyndrei her...
.En hng kan udstette os på
et ojebhk .
iJelle er lank€r. som hån vær-6 h,n.t,ngshæmmende dag. om noget, sorn
med slor sl[erhed *ke vt ndtræffe I

Spørg dig selv: Vri fremlden ændre sro.
båre,ordi teg erbekymrel
Ne./ rænk pos livt: Du er OK JeqerOh.
Opbyg drn selørild verden er ikka så
skræmmende. som du iror
Prøv at ltnde de pos tive srderal en sag
r.eks. når del gtas er hatv,1 fvtdl _ en
pessim slsiqer, qlasseterhatvtoml mens
en optimist stger, det er hatv fuldl
El/er nar man går ind lrten torhand|no.
slarter man med at være 502 enoe - A,,
vll, han villkkel
Nar du 1ræ,Jer andre, så vær opmærksom

på de små .skutderktap., du kan ove

vedkomrnende, bareveden enkeltDo:rlrv

bemærkn

ng om

vedkommendes

udseende, paktædn ng eiler om noqet

godl vedhomrnende har Lrdre et tor nvho.

Fornægt Jante-loven!

Se bare på oplimistvisen åf Nonius

Svinghade den katdes også
"Visen om
den posilive Jantetov".
Den viljeg ikke recitere nu, men vitbtot
tage slulreplikken i hven versj
"Længe leve lysten,litat være iil".
Vær optimisl, men vær ikke så naiv. ål
du bllderdig selv en hetrnasse ind. som
al[gevet rhke er reå slsl,t Del er tar]ot
behold lordforbindesen
Når jeg har skrevel om rl være posl v,
erdet mentsom at være konslruktrvoosrhv
Delle ndebærer alse det. der e; fiqtqi
og lorken, isamrne perspeklrv. Det er åt
smøge skjorteærmerne op, når man
mødervanskellgheder_ Deteratkrlisere
pos livl lor at vrse, hvordån 1ng og såqer
Lan blive bedre. Det er at venle med at
dømnre, indlilaite takla loretigger. Det er
ailyltelil begge parteriend skussion. Det
er at søge de posiUve sider hos andre

mennesker, Del er at opmunlre til
fremgang og khe ægge væql pa sma

Ieillrin. Del er al,orsøge ål sk;be etqodt

kammeElskab. Del er at have en riglig
mental indslilling hele tiden
Er det godi at seotte sig el mål ... Ja, så
absolut, dal
Den romerske lilosol Seneca har en
gang sagl: »Når man ikke ved, hvilken

havn man styrer rmod, er alle slags vinde
den rigtige..
Uden mål har man dårlig slyring al sil liv.
Som enhver erhvervsaklivved, er del el
kardlnalpunkl, al have målJor sil virke.
Ei lima, der er nogetværd, har målfor
alskens akliv leler og afdelinger.
Uden dis§e må|, ved de ansatte ikke,

hvoriirmael skal hen. Det er meget vigtigl,
at så mange som muligl er inddragel i
målsælningeme, ell€rs bliver det bare
noget, som ledelsen lrækker ned over
Dei er meget vigtigi, ai lotklarc alle i
viAsomheden om målene. ellers rislkerer
man. ai de ansalte trækker i hver sin
retning og de ø nskede res! laler udebliver,
Del samme gælder på hiemmelronten

familien har godt al, al skulle sdde ned

i

fred og ro, oq tale om mål - ikke alene
personligemå|, msn mål for hele familien
- om at

overleve/vinde. Del kan være mål

for børnenes uddannelse. mål ior
opsparing, mål lor vedligeholdese al
husel, mål ior f tidsaktiviteler - listen er
lang.

Jeg vil slull€ af med at nævne l\,{ads
Nielsens "Sæi dig et må1", som vi jo
kender fra ilere al vores Scl. Georgs
Gildehaller:
"Sæl dig et mål" handler om, hvordan
det er at have et må|, og det sidste vers

lydersåledes:

"Ston skal du kende, hvor kræfterne
gro,
og livsmodet jublende ,ødes;
den rankerdin vilje, den ildnerdin lrc
12

den modsland, hvorai du må mødes".
Anderc Abo, væbnersvar i Sct, Georgs
Gildet i Hadsunds blad

Thnker over
en slidt
sætning
Jeg har desværre ikke

td

Der er ingen af osder harlid - vihar alle

Det nytter ikke, al man peger på, at
albejdsl den bLiversladlg korlere - iritiden
længere, lor vi Iår aldrig lid - eller retiere
vi Iår aldrig lid nok.
Jeg har desværre ikke
vi hør€r
sætn ngen, og vi bruger den selv, når vi
bliverbediom el ellerandelstykkearbejde,
derkan snække sig flaalbyggeel hus t I
al lage etiob igildet - eler blot skrive el

iid

indlæg lilbladet.

Selvlølgelig kan del ske, al vi netop

i

øjebLikket har hænderno fulde af andre
ling, men som oflesl skulle sælningen hvis vi var hell ærlige yde: Jeg har lkke
lyst.
Vived jo alle med os selv, al hvis der er
noget, vi virkelig gerne vil, så skal vi også
nok skaffe os tid lil d€t på d6n ene eller
anden måde.
I\,len sådan siger man ikke, Jor så bliver
man belrågtel som en dårlig eller doven

person, som ikke vil hjælpe, når der er
brug for det. Vi dækker os under det
lilforladelige "Jeg har ikke tid" - del er

ulgennemskydeligt, det er

er

aglværdig

undskyldning, lor der er nogel godl og
storl ved at have travll og være et

eiterspurgt medlern al samfundel. Vi
hyggeros hell. ved al "vl ikke h tid".
Det burde være en menneskerelligh€d
al have lovat indrømme, ai man ikke har

lyst lil et eller andei arbejde iriliden,
ligesom det burde være en plausibel

g

rund

loralsige nejiilen invitation,atmar n€top
den alten følersløfie lmng lilat hygge sig
isin egen lamilies kreds.
Vi har kun el liv her påjorden, så vidtvl
da ved og deter elhvert menneskes ret
selval kunne bestemme. hvorledes vore

har-el ersom ikkeharnogentit attagesig
al arbejdet, har misiet sin betydning.
I\,4en ligesom

d€t bør veere eihvert

menneskes reiaisige, hvåd man ikke har
lysl ti , burde det være enhvers ptigt at
have lysttilnoget.

Vihar alle låel el liv belroet- et tiv, som
vi har pligl 1 I at ,å det bedst mutige ud al.
Hvordan gørvldel?
Ved al være aktive
ved at gå ind ior noget
-

ved elter moden overuejelse at finde ud

al, hvad man har iysi lil- og sågøre det.
For hvad er det, der gør lvel værd at

dage og timer skal anvendes. Og hvorlor

skal vi

tl

stadighed plages af dårig

sarnvillighed, fordiviJøler os lorpligtei i I
al udføre t ng, andre har planlagt lor os.

Men hvorfor bliver

v

så alligevel lidt

halvfornærmede, hvis andre folk sger til
os, al de ikke harlyst?Ja, del ervelfordi
vi har kaslet os over en opgave, som vi
1rængeri lardres hjælploraikunne løse.
Hvisdetkan lykkes os al begejstre andre
forden sammeopgave,sådeiogsåb iver
deres - sådelår lysl lilaivære med, så er

Er del vlla, bit, larvefjerrsyn og
Nei.deldergiver vetværdi,ersamværet
med andre mennesker, som man lorslår,

og som lorslår en.
l,4odslykket herti erensomhed, som ve
er del moderne menneskes forbandelse.

I vefærdsslalen, som bringer mange
goder, men hvorallede rnoderne bekvem-

nrelgheder giver os megen lriid og gør

ti

sagen helt i orden. [,len hvis de ardre

mangeli passive t lskuere

føler sig pressede for ai gøre os en

ensomheden og kedsomheden, der er
vore slørsie fjender - ikke lravlheden
Og de lykke ige menneskererde åkilve,
som lormer deres lilværelse i lruglban

ljenesle, sålrorieg personligt, ai arbejdel

I mange tilfælde vlle være bedre tient
med ikke at blive udløri.

V

har alt ior mange foreninger i dette

land, hvor dei er el ideligl slæb for al Iå folk
Ul al gøre arbejdel. Hvorfor del? En

foreninq børda være opslåel al en læ les
lrang blandl medlemmeme
at samles
om en opgave, den enkelie ikke kan løse.

i

Foreningen må være medlemmernes
redskab dellearbejde værelilforderes
og den fæles opgaves skyld og ikke
omvendt. Enforening, der ingen opgaver

ivet, erdet

samvær - og samarbejde med andre.
Og idelie stykke erdel mindre aigørende,
hvad man harlystlil, end at man dethete
lagel har lysl - lysttilal være med, ysl1il

at leve. Og del er mindre afgørende, om
man bygger hus, gøretjob ndenlorgildel
ellerskriverg ldebiad, men algørendeom
delle arbejde skailer el lruglbart og næn
sammenhold med andre mennesker.
Er k Worsøe
set i "lnformation og Debat,,, Sci
Georgs Gildeme i Kolding
13

iqen. SkrædderSmidtharbeta I et afdrag

En finansoperation

påsinhusleie; menderhardudeten gang
Og så belalle hans koneforanden gang

sin syjomiru ei afdrag på 20 kr., og

urtekræmmer Svendsen I skede en dag
ud afklædeskabel en gammelvest, som

han ilørte sig, og slak inkvisitorisk
tommel' og pegeiinger ned i omrnen, hvor
de ulormodei greb om en lille mønl, der
visle sig al være en guld'tyvekrone.
"Hei,l\,4isse", råbte han g €edeslrålende

tilsin kone, som sad idel næste værelse
og syede, "jeg landt en tyve-krone i
lommen på den garnle vest; den må du

syjomlruen belalie sln broder igen 20 kr.,
han betalle skrædderen og denne sin
hlsværi. Og da pengestykket på denne
måde havdeclrkulerel melem de samme
lem personer lor tredie qang, så havde
Jonas Svendsen io viterlig qivetsin kore

60 kr., hun havde betalt sin gæld lil
syjomfruen, som ligeledes var 60 kr.i

v

oqså
dennes lån lil broderen på 60 kr.
algjort, Lig6 såvel som at skrædderen
havde iået sil lilgodehavende på 60 kr.
hos Peter- Og sluilelig havde husværlen,
som skrædderen boede hos, modiaget

"Tusind, tak, Jona6", svarede konen

60 kr. i husleje.

lige så glædeslrålende, "jeg skylder netop

syjomiruen 60 kr.; jeg vil siraks afdrage
på børnenes løi. - Frøken Hansonl her er
20 kr. i afdag på min gæld lil dem".
jeg har
"Ol mange lak, fru Svendsen,
nelop lånl60 kr. af mir broder, og så kan
han få de 20 kr. iaiten, nårjeg kommer
hjem".
"Værs'go', Peterl her har du 20 kr.
aldmgpåmitlån". "L{angelak søster",
svarede Peler. "Skrædder Smidt har nylig
været her med en rcgnlng;jeg vilstraks
b ngs ham de 20 kr.".

Skrædder Smidt blevglad overdenne å
conlo belaling; thi hans husvært havde
rykkei ham for huslejen, og lige slraks
næste morgen bragle han de 20 kr. hen til

huseieren,som ikkevarnogenanden end
vor ven urtekæmmer Svendsen. der blev

forbavset over

al modlage tyvekrcnen

igen. Han kendle d6n på etdobbell hak

i

"Her skal du se, Illisse". saqde Svendsen, "jeg har låel mii 20 krone-slykke
14

Således havde denne ene lyvekrone
udreddei ia I 300 k.i men Svendsen var
dog lidl betænkelig, da han Ioriredie gang

modlog sil guldtyvekonestykke, lrods
rcgnestykkets ubestf idelighed.
Delle stod allæse iKultorvels Nyheder
1. august 1914.
Knlber det med ø konomien - så er her en
god opskrill.
Set i -Staden" Sct. Geogs Gildene

i

S/a9else

sydsjelrand o9 lolland.Falsl.r: Biame Brøqger,
Asltupskowel2s,4340NørcAsrev 533321 13

AKTUELLE ADRESSEB:
LANOSGILDELEDELSEN:
Landsq ldefresler N els Bos€nbom,
Ha umvadver 6.5351 Janderup........

Landsg dekaiser Søren Adallolr,

5210OdenseNV..

.

7525A52A

Tu

sv€16A,

...............66 i6 5633

Landsg deskahesler Per Clrrslensen

Gomsve 14 4200 s aoerse .. ..........53523066
Vceandsg ldemeslg Krsen Beclor. Åvæng,.r 9,
9900Frede shavn........... .. .... ...9a 42 77 aA
Vice andsg ldekansl€rOle Boss Srandvejei 110,
Fee6ø 42år Gø ev

Vc€ andss ldsskah8sler Svend E.k Jensen,
Kaprilo evel I 2, 9330 Vesble.g .......93296239

Hanne Vbe Vodrollsvej 22,
1900 Frede[ksberg
................ ...31 39 66 09

C

(UNSUSUDVALGETS FOBMAND:
L6itst nq,Sruglen 3 Hard Eqe
a3O0

Viborg

............

....

...36633729

Nordlylland: ore Krcsssaad, Lisedarsvej 13.
9200 Aalborg SV ..... p. 93 13 1 r 25 I t.9A 23 22 .t.l

Midljyll.nd: Lei$Ll nO Sluslena Had Eae

.. ..... .... 3663 3729
Sydjyll€nd:

Lis MorlerJensen, (irkegad€ 24,

6740BGfrmn9 ........... ........ 1511 2766
Fyn: Mon€n Jensen, Frelasvengel4

.....

Nordlylland: Kislen Bethe, Thomodsvej i2,
7760

HurupThy......

........

... ......97 95 22 A4

..

S ioborqvel 70. 3653 Them
......36343939
Sydjyrland: HanneÅnde.sen, Fiskeiv€l 13, Nørå.
6740

B,ahmng

..

.............. ..J51737

as

Fyn:SvendChrslofl€rsen Saugsledund40,
Nord- og Nordlestsjalla.d: Moqens r,! lh

Lokesvel12 4300lro

bæk ...

Sloikrb.nhavn & Bornholm: o
Forlvej15r,2610

e

.53435592

oeser.
3t 704329

Rodovre ...

Sydslælland & Lolland.Falslor: NLe s Jørq€n
l-lans€n, Sakshol2a '1300 Nykøb ng F 54 3542 32
INTEBNATIONALT UDVALG. I6rm,nd
HanneMonb8rc bs€nsvel47,
2630Tåsnup .............
........42 99 63.41

..

Nordjylland: Kss Messmann, SøndeGade 43 3
9000 Å

boB

......94125222

Midliylland: K6len Gamm€ oaard, Urbakkevei 14,
3450

Hamme

..

...

.....a696 13 74

Sydjylland: PovlErk Lundh Fomeearken
6000

Kod.O.........

...

19

........ ....75507362

62221160

Nord- oq Nordveslslælland: Arne Dalrl,

Labæk56 4300Hob€k.....

.

Sto*6b.nh.vn oq Bornholm:

..... . 5343 1250
Hanne Bolgstrøm

Buskær 15,sl.1v,2610 Bødowe

....

.31 759435

Sydsiælland oq Loll.nd-Fålster: Nies Joeen
Hansen, Sakshoj23,4300 Nykøbine F 54 a5 42 32

kaj Thygesen Seesrgårdvel 5,
6000 Kod

ng.. ..............

......75507140

SCT. GEORGS FONDEN:
Leit Pedersen, B svangeo 30

4100 F ng§€d...........

...........

SCT. GEORG. REDAXIøAI
Børqe Juul Jensen, Ahornvoj

3500Gr€naa

53616463

I

......... . .. ........

..36 320371

DET DANS(E SPEJDEBKORPS:

Lundsgad66,2100Københavnø.....

35261211

KFUM§PEJDEFNE I DANMABK:
Gamme VadovV€l16,2900Helerup

31 29 26 66

KFUK.SPEJDEBNE I DANMAFK:
Fosenb.rggade 3,1130 Købanhavn k 33 r2 95 33
DANSKE AABTISTEBS SPEJDEBKOBPS:

G.GuQvej21,9000Aalbolg. ........93166250

FYn: B€ss€ Ni€ sen, Bageroade 32

5700svendborg ............

..62201517

Nod. og Nordv.dsiellsnd:
Erlk Spaiie Sorensen Flaos Foslgådsvej 23

Slorkøbenh.vn oq Bohholm;
Je e Dyhing Pedersen, Kærvang6,4623 L re
Skensvod.
.... .53669413

15

5{;§{r,

cr.gsa_ir

ao

a56EE rrtsrEtr?F
FI'TIT'EEAKI'EN §
3€iir FEEIIEIi i k §*LrJn

Smilet
Det koster inlel, men betyderen masse.
Det

be

ger den, der modlagerdet uden

al gøre den Jatligero, som glv6r det.
Det sker i et sekund, m6n e ndringen
igivetlald vare evigl.

om del kan

lngenersårig, at han kan undværedet.
Det giver hvi6 til den llætte, lys I I den
skullede, solskinUlden bedrøvede, og er
nalurensbedste midicin, nårdet gårdårligt.

Dog kan del ikke købes, lånes eller
sljæles, for det er nogei, der ikke er til
nogen verdens nytlemedmindre, detbliver
givetvæk.

Og hvis en mand på grund

give dig el smll. så giv ham eialdine,lor
ingen treenger så meget til et smil, som
den, der ikke har nogei smilal give.

Set

i "Spoten",

Sct- Georys Gildel
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