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IMPULS ,I

Kære gildemester

Tillykke med valget eller genvalget til
den uhyre spændende posl som
gildemester.

Dit gilde har nu betroet dig at
være gildets mesler og rørsletjener i

det kommende år. Din lornemsle
opgave bliver - sammen med din
ledelse - at lede gildet lrem mod
vore må|. Forhåbentl,g hialp gildet
jer på vei ved på qildetinqet at last-
lægge nogle specilikke mål for gil
det idel kommende år? Hvis ikke, så
har Ilrie hænderlilselv at lastlEegge
målene.

Du bør også huske på - og
minde dine gildebrødre om - at gil-
dets trivsel er et lælles ansvar for
sarnllige gildets medlemmer. Som
giuemester erdu ganske vist iman-
ge tillælde den udlarende krart og
krumtappen. Men du kan ikke bære
gildel alene!

Ud over den interne stølle fra
gildeis medlemmer skaldu huske, at
både distriktet og landsgildet er be-
redte til at støtte og inspirere dig og
din ledelse.

Som gildemester er du også
medlem at landsgildetingel, der som
landsgildets øversle myndighed
lastlægger de overordnede mål lor
qildebevægelsen. Jeg ser lrem til at
møde dE lil september i Roskilde.

Gildemesterposlen medlører
ansvar og arbei,le - men absolul og-
så manqe posilive oplevelser. TaO

Aino Tigerstedts
fond

imod udfordrjngerne, og støt dig til
alle os andre gildemesire. Så vil du
også ved slutningen al din gilde-
mestertid med glæde kunne se
tilbage på en dejlig lid med mange
gode minder, mange nye venner og
ikke mindsl en positiv personlig
udvikling.

Med de bedste ønsker for dig
og dil gilde

Niels Rosentum
Landsgildemester

Jeg finder det rigiligt her at komme
med nogle ,å inrormationer omkring
Aino Tigerstedl.

Vived jo alle, at Aino ikke er ung
længere, og det kniber for hende
med hendes slore uselviske ar
bejde i Nepal og Tibet. Men lor de
der sladig breender for Ainos ar,
beide, kan jeg oplyse, al ilølge de
sidste inlormalioner vi har været i
stand til at få, skulle det være sådan
at slalen har overlaget skolen i Chia-
la oppe i Himalaya, og så vklt vived
giver Aino nu bidrag til lorskellige
personer, der henvender sig tii hen-
de med ønske om lorskellige ud-



Forslag, som ønskes behandlet på
Iandsgildetinget i Roskilde

dannelser.
Dette kan naturligvis være ud-

mærlel, men jeg må oplyse, at vi
ikke har været i stand til at lå hveften
be- eller alkr€ellet disse oplysnin-
ger, ligesom viheller ikke har kunnet
lå oplysninger lrem om, etter hvilke
principper uddeling af penge nu
loregår.

Der ,indes stadig en konto på
Landsgildekontorei, hvor interesse-
rede kan indbetale til Aino's fond,
hvis man målle ønske det, og disse
penge bliver naturligvis tilstillel Aino,
som tidligere.

Hanne Monbeq

ende vedlægter, som fastsættes al
LGT og oplages i håndbogen.

Forslag til lovændring:
§ 8, 4. afsnit: Forslag, der ønskes
behandlet under pkt. 3 og/ellel
pkt. 5 a)-l), kan fremsælles af el
medlem al landsgildetinget og skal
lremsendes skriftligt lil landsgilde-
konlorel inden 1. april. lndkomne
lorslag til pkt. 3 og pkl. 5, samt kan.
dldatudvalgels lorslag ollent-
liggøres i "Sct. Georg", maj-num-
meret.

§ 8, dagsorden: Der tifløjes

5.h) 3 medlemmer al kandi-
datudvaloel

Landsgildeledelsen {LGL) lremsæt-
ter herved nedenstående ved-
tægtsændringslors,ag til behand-
ling på landsgildetinget.

Forslaget betyder, at kandidater
til LGL kun vil kunne opstilles al det
al landsgildetinget valgte kandidat-
udvalg på 3 personer. Landsgilde-
tingels medlemmer (gilderne) skal
indsende deres lorslag til LGL-med-
lemmer via kontoret inden 1. april.

Der vilsåledes etter dette forslag
iEke kunne opstilles kandidater på
selve landsgildetinget.

Med lorslaget ønsker LGL at sik-
re, at alle gilder får mulighed for at
drøfte ,orslagene og udpege de ,o-
retrukne kandidater. Dette erio ikke
muligt idag, hvor kandidater kan an-
meldes under behandlingen al pkt.
5, valg til Landsgildeledelse. Kandi-
datudvalget vælges al landsgilde-
tinget og arbejder elter nedenstå-



Forslag til vedtægter for
kandidatudvalg

§1

§2

§3

§4

§s

Kandidatudvalget beslår al 3
gildebrødre, som vælges al
landsgildetinget for en 2 års
periode, if. love lor Scl.
Georgs Gildeme i Danmark,

§8.

Kandidatudvalgets opgave er
at nominere mindsl 1 og højst
3 kandidater til hver lards-
gildeledelsespost.

Kandidatudvalget udpeger en
lormand af deres midle.

Udvalget indkalder i god tkl
lorslag tilkanduater, bl. a. ved
annoncering i "Sct. ceorg"
senest i lanuar-nummerel.

Hhven medlem af landsgilde-
tinget kan lremsætle forslao,
som ska! være landsgildekon-
toret ihænde inden 1. april(if.
lovens § 8). Landsgildekonto-
ret undersøger, om kandida-
terne er valgbare ih.t. lovens

§7c+d.

Hvis et medlem af kandidalud-
valget bringes i lorslag, udlræ-
der vedkommende. Hvis de
ved lorespørgsel svaaer nej,
kan de genindtræde iudval-
get.

§ 7 Senest'10. aprilmødes kandi-
datudvalget og nominerer det
i § 2 nævnte anlal kandidater.
Lislen over valgbare kandida-
ter skal sammen med udval-
gets lorslag lil ny landsgilde-
ledelse være landsgildekon-
toret ihænde senest 12. april
med henblik på ollenlliggørel-
se i "Scl. Georg", mainum-
mercl.
Etter 1. aprilkan der ikke op-
stilles ydedigere kandidater til
landsgildeledelsen.

§6

Niels Rosentum
Landsgildemester

Brug mig -
det varmer

Jeg er en lille ting - men

,eg har slor betydning,

,eg åbner lukkede døre,
jeg skab€r respekl og beundring,
jeg generer aldrig nogen,
jeg kosler ingenting,
jeg er nynig hele dagen,
jeg burde være alles ven -
jeg hedder SMILET.

( K FU K-spejd ebladet 1 963)



IMPULS

»Nye« ritualer

Landsgildeledelsen nedsatie i 1993
en arbeidsgruppe, som skulle lrem-
komme med lorslag til en revision al
vore ritualer lor gildehallen. Som de
fleste kan huske, ledede arbejds-
gruppen gildehallen på gildemester-
stævnet sidsle år. Det gav mange
erfaringer og svar på nogle al de på
daværende tidspunkt ualklarede
spørgsmå|.

Arbejdsgruppen har nu lremlagt
sit lorslag lo. landsgildeledelsen.
Princippeme i lorslaget er:

1. To grundmodeller, en traditionel
og en fri gildehal.

2. I begge modeller skal kunne ind-
løjes optage,ser m.m.

3. Sprogel skalvære nutidigt og
mundret.

4. GM-ret til al give ritualet sit ær-
§onlige særpræg cementeres.

5. Begrebet "åben gildehal. udgår
I princippet bør alle gildehaller
være åbne for gæsler som GM
(gildet) inviterer.

Den lradilionelle gildehaler - bonset
lra de sprogloe iusteringer - lig den
nuværende »åben gildehat" (afsnil
6 A). Den vilblive redigeret sådan, at

de nødvendige sider med de lor-
skell(Je optagelsesrilualer kan ind-
sættes, uden at man skal "sprinqe
tilbage. på en side.

Tekslen i forbindelse med op-
tagelser m. m. har også kun under-
gået en nænsom sproglig moderni-
sering.

Den tri gildehal er iordets
egenllige betydning fri. Der er derfor
kun beskrevel en rel rummelig ram-
rne, hvori GM kan boltre sig. Der er
altså bl. a. mulighed lor at kombine-
re en større eller mindre del al det
traditionelle ritual ind iden lrigihehal
- men der erogså mulighed lor at ar-
bejde sig ind i et helt nyt og per-
sonligt ritual(som manl. ex. har gjofl
llere gange på Nordtræf).

Landsgildeledelsen har princip'
godkendl arbeidsoruppens lorslag
og lorvenler at kunne lade de nye ri-
lualergå itrykken tilelteråret. P. g. a.
malerialets ornfang vil det ikke aulo-
matisk blive udsendl til alle giber,
men interesserede kan rekvirere ud-
kastet til nye ritualer på landsgilde-
kontoret.

Niels Rosenbom
LGM



Forslag, som ønskes behandlet på
Iandsgildetinget i Roskilde

Hermed stilles følgende lorslag tii
behandling på landsgildetinget i
Roskilde 1995:

"Efter sidste punktum i § 5
i Love lor Sct. Georgs Gil-
derne i Danmark al 1994
tilløjes lølgende: "Ritua-
leme e. vejledende..

Som begrundelse lor detle lorslag
kan anløres de vedholdende rygler
om, at man albeider på en lornyelse
af ritualerne. Detle vilalgjon al man-
ge imødeses med glæde og lor-
ventning, men sarniklig lror jeg, der
lindes mange gilder rundl omkring i
landet, der er v€eldig godt tilfreds
med de ritualer, vi har, og som nødig
ser dem ændret. Af hensyn til dem,
samt til de gilder, der eventuell øn-
sker yderligere lornyelse, linder ieg
denne tiføielse lil § 5 påtrævet.

Sv. Jøryensen (Svilh)
3. Sct. Georgs Gilde i Odense

På vegne af de københavnske Sct.
Georgs Gilder fremsætler vi hermed
omståerde lorslag til behaMlirE på
det ordinære landsgildeting i sep-
tember 1995:

Sct. Georgs Gilderne i Dan-
markoverlager sponsora-
tet al Ulvegrotten - ulven

"Akela" - iZoologisk Have
i København. Årlig udgitl
kr.7.500,00.

Sponsoratel har i en ånække ligqet
hos provincialet lor Storkøbenhavn
og Bornholm. Provincialet er ned-
lagt, og den økonomiske baggrund
er dermed laldet væk. Vi mener, at
det vil skade gildebevægelsens go-
de navn og omdømme, sålrernl man
i Zoo's publikationer og andetsteds
kan læse, at vi har opsagt sponso-
ratet med omgående virkning. Der-
lor!

Sponsoratet giver en god PR -
idet skiltning ved ulvegrotlen viser
gildemærket og oplyse. navn på
sponsor.

Hermed overgiver vilorslaget lil
landsgildetingets positive behand-
ling.

Med venlig gildehilsen

Kirsten Petetsen
Sladsgild6m€sler

PiHøite Thot*ilHa itsø
Sladsg.kansler Stadsg.skatm6sler



Forslag til behandling
Landsgildetinget den
september 1995

på
9.-10.

Som vedtagel på landsgildeledel-
sesmødet den 25.-26. marts 1995,
lremsendes herved det artalte lor-
slag om eendring al vedtægterne tor
Gildecenlerlonden.

Forslag:

Som konsekvens al ændrinqen i
Sct. Geo0s Gildernes i Danmark's
organisalion foreslåede § 2 i "Fun-
dats lor Gildecenterlonden" ændrel
således:

'Fra det nuværende:

Fondens beslyrelse beslår
al landsgildemesteren oq fi-
re al landsgilderådet valgte
medlemmer. Landsgilde-
mesteren er bestyrelsens
lormand. Fondens hiemsted
er København.

Udgårl

"landsgildemesteren og li-
re al landsgilderådet valgle
medlemmer..

erstattes af:

"landsgildeledelsen, samt
den til enhvet. tid værende

udpegede inspektør lor
Bodbjeegaad"

Så ordlyden heretter bliver:

Fondens bestyrelse beslår
aI landsgildeledelsen, samt
den til enhvet lid vætende
udpegede inspektøt lot
Rodbjerggaad. Landsgilde-
mesleren er bestyrelsens
formand. Fondens hjemsted
er København.

Ændringen er indløjet med kursiv-
skrift.

Pet Chtistensen
Landsgildeskatmester

Firosofus Æ
- Det et ting, det er være end
at lede eftet noget, man ikke
kan huske, hwt man hat lagt.
Det et at glemme, hvad man
ledet elle



Forslag til behandling på
Landsgildetinget den 9.-10.
september 1995

Som vedtaget på Landsgildeledel-
sesmødet den 25.-26. marts 1995
lremsendes herved de altalte 3 lor-
slag til behandling på landsgilde-
iinget i Roskilde:

Forslag nr. 1:

Landsgildeledelsen loreslår, at den
på landsgilderådsmødet den 8.
oktober 1989 oprettede,Sct.
Georgs Gilderne i Danma*'s Hjæl-
pefond" nedlægges med ø,eblik-
kelig virkning.

De økonomiske midler som er i

behold ved fondens ophør overgår
tilSct. Georgs Gildeme i Danmark.

Forslag nr. 2:

Landsgildeledelsen loreslår, at den
på landsgilderådsmødel den 9. ok-
tober 1989 oprettede ,Sct. Georgs
Gilderne i 0anma*'s Ridderfond.
nedlægges med øieblikkelig virk-
ning.

De økonomiske midler som er i

behold ved fondens ophør overgår
tilS. Georgs Gildeme i Danmark.

Bedtundelse:

Baggrunden lor nedlæggelsen af
de hidtidige 2 londe skal ses som

lølge af, at disse al Told.Skat ikke
længere er godkendt som selv-
stændige londe. Denne opfattelse
sløttes blaMt andet på, at der ikke i
fondsvedtægterne er lagel en en-
delig og ubetinget stilling tit at
londsmidlerne ikke kan røres tilbage
tilSct. Georgs Gildeme i Danma*-

Forslao nr. 3:

Landsgildeledelsen {oreslår at Scl.
Georgs Gilderne i Danmark opreller
en rond:,Sct. Georgs cildernes
Hjælpelond". Denne lond skallore-
slå låndsgildets udadvendte hiæl-
pearbeide. Fonden loreslås opret-
lel med en londskapital på kr.
300.000. Retningslinierne lor ton-
dens vifte lastlægges samtidig i en
llndals, som vedlægges lorslaget.

(Fundats - se næste side).

Pet Chtistensen
Landsgildeskatmesler

Du skal planlægge.
Et menneske uden
en drøm, en plan
og et mål et et

en ftemlid.



S IMPULS

Fundats for
Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond

§1

Fondens navn er "Sct. Georgs Gil-
dernes Hjælpelond".
Fonden er stittet af Sct. Georgs Gil-
deme i Danmark.

§z

Fondens hiemsled er Københavns
Kommune.

§3

Fondens lormål er at støtte

1. Ungdomsarbeide i og udenfor
Danma*,

2. Aktiviteter af samlundsrettet - og
lortrinsvis landsomlattende ka-
rakter,

3. Humanitære h,ælpeopgaver,
4. Andre humanilære eller sociale

hjælpeorganisationers abeide

§4

Fonden stifles med en fondskapiial
på kr. s00.000.

§5

Der er ikke tillagt stitterne eller andre
særlige rettigheder.

§6

Fonden ledes al en bestyrelse der
udgøres af .den til enhver tid sidden-
de landsgildeledelse for Sct. Ge-
orgs Gildeme i Danrnark.

§/

Fondens bestyrelse skal hvert an-
del år udarbejde et regnskab.
Regnskabsperioden er 1. julitil 30.

,uni.
Regnskabet, der skal lremlægges
på landsgildetinget, og som skal
omfatte de to lorudgående regn-
skabsperioder, føres af landsgil-
deskatmesteren og revideres af
landsgildets revisor.

§8

Der skal ved fondens administration
lægges vægt på, at londskapitalen
ved stiltelsen ikke bruges til ud-
delinger.
Fondens midler skal anbringes efter
de regler der er fastsal om anb n-
gelse af londes midler. Fondens
midler anbringes fonrinsvis iet
dansk pengeinstitut.

§s

Årets overskud, anvendes elter laa-



drag af admin,slrationsomkostnin-
ger, tillondens lormåI, jlr. § 3.
Bestyrelsen er dog berettiget til

- at henlægge en delal årets over-
skud til udbelaling isenere år,
sam

- at henlægge indtil 25% al årels
overskud til konsolidering at lor-
muen.

§ 10

Bestyrelsen kan ved en enstemmig
beslutning foretage ændringer i
denne vedtægt. Endvidere gælder

Gennem de senere år har der gen-
lagne gange værel reist krilik al, al
Gildemeslerstævnel var henlagt til
Esbjerg Kursus- og Konlerence-
cenler. - Krhikken har mest d.e,et sig
om, al sledet ikke var cenlrall be-
liggende, i lorhold til ollenllige tra-
likmidler.

Vi har nu indhentet tilbud på at
alholde stævnet andre steder, nem-
lig i Odense og i Ålborg. Samtidig
kendie vi priserne på at holde slæv-
net på Nyborg Strand.

Resulatet af disse undersøgelser
viseri

lOdense og Aalborg vil del-

reglerne i Fondslovens § 32.

§ 11

Såremt del beslultes al ophæve
londen, skal de lilbageværende
midler anvendes i overensslem-
melse med fundatsens § 3. lngen
del at fondens midler må føres
tilbage tii Sct. Georgs Gilderne i

Danmaft.

Således vedtagel på Landsgilde-
tinget i Boskilde, den

tagerne blive spredt på llere ho-
teller med deral lølgende trans-
portproblemer, og ikke mindsl
megen spildtid.

Kun iEsbierg og på Nyborg
Strand kan alle deltagerne bo
nogenlunde samlet.

Endelig vil prisen lor det samle-
de arrangement blive mellem
100.000 og 125.000 kr. dyrere i
Odense, Nyborg og Aalborg.

Da pengene til at betale arrange-
menlel under alle omstændigheder
vil skulle hentes gennem det kon-

Gildemesterstævne i 1996



lingent som gildebrødrene betaler,
har vi i landsgildeledelsen fundet
det mest lorsvarligt at lonsætte i
Esbjerg.

Deltageralgitten lor Gildemester-
sleevnet må påreones at blive ca.

800 kr. + lrokost lørdag og sø ndag -
tormentlig'100 kr pr. gang.

Pet Chtistensen
Landsgildeskatmester

Så svært er det at være gildemester?
l-lvis man ervenlig, er man forfamilbr.
llvis man er alvorlig, er man et surt opsød.
Er rnan ung, ved man ikke noget om noget som helst.
Er man gammel, er man en mosgroet ohing.
Hvis man tiltDrer el padi, lavoriserer man partikammeralerne.
Hvis man går ikilke, er man en hykler.
Hvis man ikke gørdel, er man en hedning.
Hvis man drikker, er man en sul.
Hvis man ikke gørdet, er man en hængemule.
Snakker man med alle, er man el sludrechatol.
C1ør man del ikke, er man en mumie.
Hvis man vil have love og regler overholdl, er man el pemittengryn.
Hvis man ikke gørdel, er man sløset.
Hvis man holderøje med lingene. er man spion.
Hvis man ikke gør det, er man ligegyldig og enerladende.
Prøver man at bilægge slridigheder, skal man have Satonpns visdom.
Bekymrer man sig om den, bliver man tosset.
Man må have lålmodighed som en engel, være lykhudet som en tlodhest,
snu som en ræv, modig som en løve, blind som en muldvarp, tavs som
graven.
Kod sagl: Man rnå vide alt, se alt, intet sige - rnen alligevel klare alt.

Man skal også have en lamilie, der accepterer, at man går lit møde 3-4
gange om ugen, al man ikke har tid tilat gå med iteatret, den aflen der erkøbt
billettertil, fordi der er indkaldt til vigtigt rnøde, og at man tager på kursus € er
væk 8 dage ad gangen.

At det forventes, at man arbejder ud fra el idealislisk synspunkt, og gratis,
er en seløølgelighed, man skal endvidere være den lørste, der lager pungen
frem, når der skal spyttes ikassen, tilen indsamling eller lign.

Og alligevel lader man sig vælge og arbeider med sagen.
Aase Gunnar i"STADEN., Slqelse, det hat set deh iSc. ceory



Husk at elske
husk at leve

mens du tør
mens du gør

det,
det

lhele sin historie har menneskel
været del, der blandi væsener har
udvisl den største lilpasningsevne.
Det skyldes i høj grad denne evne,
at menneskeheden har indtaget så
maglluld en plads på Jorden. Hvis
der ikke havde været en usædvanlig
evne til at tilpasse sig elhven klima
og enhver situalion, hvodan kunne
man så lorklare, at der lindes folke-
slag, dertrives i polarområder og an-
dre, der kan leve ilropiske lande?

Og hvordan kunne man i sær-
deleshed rorklare, at enkelte indi-
vider og helelolkeslag er istand tilat
leve år etter år uden lrihed - eller
midt i krigens eller koncenlrations-
lejrenes mareridt? eller med lang-
varig hungersnød, hvor en hvilken
som helst anden dyread ville lorgå?

Men ligesom vi med tiden kan
lære at finde os i ubehagelighe-
derne og lorsøge at overleve dem,
kan vi på samme måde vænne os til
de goder, skæbnen har begunsliget
os med, indlil vi iaber fomemmelsen
at deres værdiog endda glemmer at
lage dem i brug. Det erder med, at
vi anser dem lor seløølgelige, bana-
le, og midl i de mest lordelaglig silu-
ationertillader vios at løle, d von liv
er blevet gråt. Vi går utiffredse rundl
som loftælede børn, med hjertet
luld al vage længsler uden al på-
skønne alle de ubruOle muligheder,

vi har ved hånden. Vi kan lorsømme
dem så meget, al viikke længere er i
sland lil al forsvare dem, når de er i
lare, og vi er ved at mi§e dem.

Det kan ske, at nogle dramatiske
hændelser eller nogle pludselige
loranddnger ivores tilværelse kan lå
osliligen al lå ø,nene op lor de vær-
dier, som vi er eller var i besiddelse
al, og som pludselig og måske for
sent lår den vægl, som vanen havde
berøvel dem, tilbage.

For al undgå at dette sker og lor
at undgå at von liv blivergråt og ked-
sommeligl under vanernes sløv,
burde viengang imellem standse op
og lænke over vor siluation, og over
de måske skjulte eller lorsømle mu-
ligheder, den rummer.

For at hindre at de værdier,
skæbnen har skænket os, går til spil-
de, må viøve os ial ikke vænne os lil
dem og lære at påskønne dem etler
lo{,enesle, evenlueft ved at forestil'
le os, hvordan livet ville være uden
dem.

Det kan dreje sig om men,
nesker, som holder af os, og som vi
holder al, og som vi måske lever
sammen med. I tidens løb har vi
vænnet os så meget til deres hen-
givenhed og nærværelse, al vi ikke
længere er i siand til at sætte pds på
den. Del kan være vorl egel gode
helbred, og vore slæglninges gode



helbred, som vi ikke skænker en
tanke (så l€enge del er godt), og
som der kunne være al mulig grund
til aklivl al glæde sig over.

Del kan også være de økono-
miske materielle muligheder og den
politiske tryghed vi, som borgere i et
al de rigesle lande i verden nyder
godt ai, og som vi an for tit lager lor
givet. Måske undervurderer vi dem
og ødelægger dem for os selv med
f. eks. den evindelige klage over
skallerne.

Men det kan også være, at vi har
vænnet os så meget til disse mate-
rielle og poliliske goder, al vi er ble-
vet blinde for dem og lor de mange
larer, der lruer dem.

Det samme kan man sioe om den
alt lor vanemæssige, hvis ikke skø'
desløse, brug, vi gør al de mange
kullurelle goder, som er slillet os til
rådighed med en rundhåndethed,
som de lleste mennesker i verden
heller ikke kan foreslille sig. Smuk-
ke, velholdte pafterog haver, biblio-
teker, museer, koncerlsale, lealre,

skolerfor børn som torvoksne ... An
sammen menneskeskabte værdier,
som eksislerer - men kun Så længe,
de har en levende plads i vor be-
vidsthed.

Den verden vi lever i. er måske
ikke den bedst lænkelige. Men den
er langtlra den værste, og den er i
hvert fald den eneste, vi har- Hvor-
dan kan vi lorsvare den, hindre, at
den bliver værre og eventuelt bi-
drage til, at den bliver bedre, hvis vi
glemmer al elske den?

5 min. Sct. Geory
set i STADEN, Slagelse

Denne måneds navn er al lvivlsom
oprindelse. Gamle foriatlere hæv-
der, at del stammerlra Maia, Merkurs
moder, som romerne pleiede at ofre
tilpå den lørste dag idenne måned.

i,4aiJag er del navn, man gav må-
nedens lørste dag, da folk i gamte
dage gik ud ved daggry for at hitse
loråret velkommen. Majdronninger
og maislænoer var en ganO almiMe.
lig i de rleste lande i Nordeuropa. Nu
er del mest iSverige, man kan ople-
ve denne gamle skik.

Det er i denne skønne mai
måned, vi skal ud i naturen og bruge
alle vore sanser. Vi skal lytte lit
luglenes smukke sang, evl. lære
nye fuglestemmer at kende, og ny,
de synet a, de dejlige blomsler, der
vælderfrem.

Kom maj, du søde I

m ilde
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