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lndrapportering til
landsgildekontoret

Da landsgildekontoret ikke har mu-
lighed for at linde den korrekte jubi-
læumsdato ,or de gildebrødre, som
er genoptagel (har været udmeldt),
beder vi kanslerne være behlælpeli-
ge.

Kanslerne bedes derlor fremover
indrapponere 25 års-, 40 års-, 50
års- og 60 års jubilarer, sålremt det
ønskes ma*eret i Scl. Georg-

lnd.apporteringen skal ahså kun
lorelaqes, sålremt gildebroderen
har værel udmeldt ien periode.

lndrapporteringen kan evt. ske for
et kvartal eller et halvt år ad gan-
gen.

Foryngelseskuren

Operation "Yngre medlem- f\
mcr« er ei nroiekt snm l.el
landsgildebd;be; vir ao"i .Åffi(
de På at sætte i værh. I lil- ' vr/ )

slulning til landsgildetingel om en
uges tid kommer vi til at drølte
handlingsplanen om "Foryngelse al
gildAbevægelsen".

Eia, hvor er del dog lorfriskende
at se et initiativ, der så konkret tager
fal om et hovedproblem i vores be-
vægelse.

Nu skal vi igen have de 25-40
årige med. Nu skal gildebevægelsen
igen være den naturlige lorlsæilelse

al spejdeniden. Og det manglede
bare, om vi "gamle" skulle l€egge
hindringer i vejen for id6en. For den
er nemlig bæredygtig nok- Der er
tænkt rigtigt. Fra alle speiderkorps
har man rent laktisk de voksne nu-
værende og tidligere spedere, der
hos os kunne linde el naturligt til'
holdssted. Jeg tror på id€en ud lra
løhende lorudsætninger:

De 25-40 årige skal knyltes til
enkeltgilderne som selvkørcnde
gn.]ppet, det selvstyrcnde kan træk-
ke på råd og vejledning. De skal
væte seMorvaltende. De skal være
selvbestennende om, hvilke lælles
gildeaktiviteter de ønsker al deltage
i. De skal være se/ydetirercnde med
hensyn til egne aktivitelsområder.
Og de skal være selvlomidlende,
når del dreier sig om kontakten til
gildels qamle grupper. 09 endelig
skal de udskilles som selvstændige
gilder, så snart medlemstallet er til-
strækkeligt.

Jeg kan da godt høre alle indven-
dingeme. - Men vi tø. godtl I sin tid
turde vi lade 12-14 årige være uden
voksen ledelse. Viturde lade 15-16
årige være patruljeledere. Og palrul-
jesyslemet var netop spejderbevæ"
gelsens lornemste varemærke. Vo-
res egen gildebevægelse er resultat
al det, som 25-30 årige byggede op.

Her ligger et konkret, målrettet og
megel spændende slykke arbejde
lor alle gilder, lor samtlige dislrikter
og ikke mindst for landsgildet. Lad
os komme i gang. Lad os glemme
vores bekvemmelighed og vores re-
servalioner.
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Miljø
Tag iniliativet til at dit gilde lår

drøltet id6en med ieres lokale spej-
derenheder, så snart landsgilde-
linget er overstået. Beslut jeres
handlingsplan. Lav en lisle over de
voksne drenge og piger, som kan
være med i »yngre gruppen«. Kon-
takt dem. Systematisk. Ved person-
lig henvendelse. Og hjælp så det
hele igang - på deres preemisser.

Konlakt også dit distrikt, der vil
støtte og koordinere. Dislrikterne vil
på den anden side holde en t€el
kontakt lil landsqildet, der sø.ger for
at have spejderkorpsene med, så
id6en først og fremmest bliver bak-
ket solidt op lra del hold. Det stor-
stilede og sarnordnede projekt lyk-
kes bedre end mange små, tillæl-
dige slag i lutten.

En selvfølgelig opgave for såvel
gildebevægelsen som lor enkeltgil-
derne. Vi har en arv, som vi faktisk
skylder al lade gå videre til nye ge-
nerationer. Lad os nu lro på, at del
kan lykkes. Bon med mismodet.
Frem med velvil,e, imødekommen-
hed og fleksibilitet. Og med den se-
je slædighed.

Poul Etk Chtistensen
GM Ledøje§rnørum og

kandklat til
landsgildemesterpo§en 1 995

Til tN er gubben en
herlig gæst. Men
unge øjne - de set
nu bedsl.

Miljø - alle snakker om det - alle er
berørt af del - og iorhåbentlig gør vi
også alle noget ved det.

O,del niljø betyder iflg. "Nu-
dansk ordbog" tothold hvorundet et
individ levet. Dei kan så være til
lands, tilvands og i lulten.

Min indsats på miliø-områdel er
bl. a., at jeg undgår kunstgødning
og bruger kompost i stedet.

I lorårstiden er det en sand ny-
delse al sprede kompost i haven.
Ah ukrudt lra sidste sommer, ha-
veaflald og biologisk køkkenatlald
er al kompostormene blevel omsal
til lødig muld. De er laktisk mine
små llittige venner, og de lever
sammen i enighed om at løse op-
gaven, nemlig al oms€elle nogel
overflødigl og ubrugeligl til noget
godt og brugbart, og der er ikke
ukrudtsrrø tilbage i det.

Mine første kompostorm fik ieo
hos en kollega lor ca. 5-6 år siden.
Der var da '10-12 stk. i en marme-
ladespand. De kom i kompostbe-
holderen og gik straks i gang med
arbeidet - blev fodret med have- og
køkkenafi ald, katf egrums, theblade
og lignende - lik i lange tøftepe-
rioder en spand vand - o0 i de for-
løbne år har de udviklet sig lil en
stor og levedygtig koloni, som har
givet mig utallige spandfulde nyttig
muld - med et minimum at abejde
og ingen udOiiler.

Det var een side af miljøel, men
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der er også en helt anden side. Det
er det mentale miliø - hvordan vi har
det med hinanden. Det kan vi også
alle gøre noget vedl

El smil er den kodeste vej mellem
to mennesker. Et venligl ord, inter-
esse lor hinanden - det koster så
lidt. Del at være medlem al et ,æl-
lesskab er et slod privilegium, det
må der værnes om. lkke al det ikke
kan tåle uenighed - lorskelle i syns-
punkter er udviklende, kan øge re-
spekten for hinanden og gøre sam-
menholdet stærkere. Del er af utro-
lig stor vigtighed, at vi optager og
udlægger alt i bedste mening. oet
er et godt og positivt miljø, der bæ-
rer og lremmer gildet.

Det er io yderpunkter, jeg har
nævnt - og enhver sammenligning
må slå lor gildebrødres egen reg"
ning, men vi kan ulvivlsoml l€ere af
naluren.

Vi har alle et slon ansvar, både
overfor den natur, som omgiver os,
og ovedor det samlund, vilever i.

Tilslut et gruk al Piet Hein:

Når du laderdit ansvat ligge,
Itot du vist, du har det ikke!

Set i »Cnlsten", Holstebro

Gildemestertale
se, i ,Laugsposten",
K ø ben h av n / F rcd e r i k sbe rg

Efter en qruppediskussion om "so-
cial lorslåelse" kommer jeg tit at
lænke på, al i vores vellærdssam-
lund er del ydersl lå, som liderfy-
sisk nød. Vi har rnad, klæder og bo-
lig nok lil alle - næsten alle.

Men en anden rød gør sig gæ1,

dende i slor udstrækning. Mange
mennesker mangler nogel andel i
deres tilværelse, nemlu tilknytnirE
lil andre mennesker. Af forskellige
årsager løler de sig ensomme og
isolerede- De mangler nogen, der
viser, de brydersigomdem, nogen
som har lid til at vise, de er glade
lor dem.

Disse ensomme linder vi i alle
aldre både blandt børn og voksne.
Otte finder videm på institutioner,
rnen også i mange hiem kan vi træf-
le dem.

De repraesenlerer en udlorddng
til alle os andre, lil vor ansvars-
lølelse. Her kan der gøres en ind-
SalS uden de store aktioner med
indsamling af økonomiske midler.

Her drejer det sig nemlig om
menneskelig kontakt.

Først 6kal vi gøre os nogle over-
veielser. Det er «e alle, der erale-
ne, der er ensomme, del kan være
noget bevidsl at være alene. I man-
ge siluationer trænger man til at
være alene - at være for sig selv
med sine lanker. Men ensomme
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mennesker er de som søger, eller
ønsker al søge kontakt udad, lor al
lå ro med sig selv. Måske søger
hiælp udelra, lor al kunne holde ud
al være alene med sig selv. Selv om
vi lever ien lid med en leve-
slandard, der er høiere end nogen-
sinde lidligere, er der mange, der

ikke lormår
al iølqe
med i dag.
Jeg tror
faktisk, der
er mange
flere, der i

dag ople"
ver ensom-
hed, end
del var til-
fældet på

lordisse?
For at begynde med os selv, kan

vi abejde med vor egen silualion,
opdage, at vi i de leellesskaber, vi
indgår i, opbygger et overskud, vi
kan øse al til glæde ,or andre. Vi
skal nok også lænke lidt over, at
man i sin iver lor at være noget lor
andre, er nænsom og har respekt
for dette andet menneske. Lad os
huske, at sålremt vi går i gang med
sådanne opgaver, gør vi det lor at
sprede glæde og udveksle tanker,
id6er og meninger. Husk oqså al el
smil, et venligt ord elle. en lille slud-
der, kan virke som medicin på man-
ge mennesker.

Lad os tage lidt lid til medmenne-
skelu hjælp - lor al føle du qiver no-
get - lor at føle at du selv lår noget -
og lor al vokse som menneske.vore bedsteior.eldres tid. Hvad er

del så, vi kan gøre med os selv og

Væbnerforberedelse
En ny udgave al "Væbnerlorberedelse" har snart længe været
undervejs, men nu lysner det forude! Hæltet skulle være klar omkring
slutningen al september.

Hæftel skal ses som en hjælp til væbnerforberedelsen ved dels at
give en række konkrete oplysningerom såvelspejder- som gildebevæ-
gelsen sammen med nogle al de lanker, der lå bag staden, og dels at
give lorslag til en række diskussionsemner, der kan give den enkehe
gildebror inspiration i abejdet med personlig udvikling og livsanskuelse,
og vi håber, det vil leve op til intentionerne og være medvirkende til, al
den enkelte gildebrorfår et godt kendskab til gildebevægelsen.

Til orientedng ud§endes der et eksemplar til hvert gilde, og hættet
vil hereflerværc klar fra kontorel.

Landsgildeledelsen



Vær beredt - endnu engang!

Udklip lB Sct. Ceory okt. I 962,
skrcvel al l-8., Boskilde.

For et stykke lid siden var vi en lille
håndluld speilerlørere ha hele Nor-
den samlet nogle dage for at drølte
visse fælles opgaver. På dette stæv-
ne var ieg ude lor en lille episode,
som visl i samme nu var glemt al al
le undtagen af mig.

Jeg slod uden lor huset sammen
med en kammerat lra DDP, da bus-
sen med vore nordiske gæsler rul-
lede ind på gårdspladsen. Der blev
stormende gensynsglæde til alle si-
der, for mange havde værel sam-
men ulallige gange tidluere.

Da en lidt ældre norsk spejder-
lører hoppede ud af bussen, tog min
blå kammerat imod nordmanden
med udbredle arme og med føl-
gende overaskende replik: "God-
dag, lille Gunvor, hvordan har du
del, er du beredt?" Og så svarede

"lllle Gunvor", en fører på et halvt
hundrede år, som vel havde værel
sp€jder det meste al sit liv, med et
lille alvorligt smil: "Nej, det er jeg
ikke." - Og så gik snakken videre,
og ingen hæltede sig ved replik-
ski,tet - altså undtagen mig. Jeg
kunne nemlig ikke glemme Gunvors
ærlige bekendelse, al hun menle,
hun ikke kunne svare ja til, om hun
var beredt. Jeg lror, del bed sig fast,
,ordi jeg så inderligt løhe, leg lå på

linie med Gunvor. Personlig har jeg
aldrig kunne være med i koret, når
vi ved lukningen al qildehal på gil-
demeslerens "Vær beredl" skulle
svare: "Vi er beredt". Jeq synes,
det er lor store ord al bruge. Jeg
ved, ,eg ikke er ene om delle syns-
punkt.

Nu er det ikke, lordi jeg anser
san(lige andre gildebrødre, der sva-
rer bekræflende, lor uærlige, men
jeg lror, det er lordi, vi lægqer lor-
skellige ting i det al være beredl.
Vær beredt! Beredt lil hvad? Vi kan
umuligt v€ere beredl på alle om-
råder. Nogle løler, de gør nogel lor
al veere beredt, når de går ind i
hiemmeværn eller lottekorps, andre
mener ikke, man kan være beredl i
dag, hvis man ikke er akliv inden lor
politik. Til beredskab kan vel også
høre det al dygliggøre sig inden lor
sit lagområde og at udvide sin hori'
sont uden lor sit ,agområde. [4an
må lære, man må ,ølge med, man
må interessere sig lor alt det, der er
fremme itiden, og vi små almin-
delige mennesker, som kun er ud-
styrel med en almindelig begavel-
se, må vel til sidst eftende vor be-
grænsning.

Og mon ikke mange af os har det
sådan, at vi midt i vores higen elter
al være beredl på alle lronter, al
være lorberedt på lidt af hvert, har
en uro og en angst i os lor del, der
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skat komme, lor al hele vores be-
redskab lalder sammen som el
konhus i rnorgen. Vi kan skyde det
lra os som noget ubehageligt og
lorsøge at leve på overfladen, del er
der mange, der gør, eller vi kan
,orsøge al se tingene i øinene og
linde et grundlag lor at leve og glæ-
des ved livet trods alt. For mig selv
personligt er det kristne livssyn ve-
jen lrem;om der er andre veje, skal
jeg lade være usao.

Mon ikke det lrerdor noget andel
hører med lil vores beredskab al
linde en last grund at stå på, ikke
lordi det slår så smukt fo.muleret i

vores gildeløtle, men for vores egen
skyld.

Har vilast grund under lødderne,
el livssyn, en lro, en etik, kald det,
hvad du vil, kan vi være med til at
bygge op. Manin Luther sagde en-
gang: ,Du skal plante et træ i dag,
hvis du ved, at verden går under i

mOrgen.«
Rent umiddelbart kan man sige,

al det ville være del dummesle,
man kunne gøre, hvis verden allige-
vel skulle gå under i morgen, men
efter Luthers opfattelse var det det
mesle, der var mening i, ikke på
grund af den positive og livsbe-
kræltende holdning, som handlin-
gen gav udtryk lor.

Kan vi være med på den linie?
Hvis ikke vi kan, er vi så bered-

le?

Et rcjsebrev

Fra Slagelse til
Afrika
og ,rogle aNrc stedet på cykel

Fa: KFuM-Spejdefie i Danmark,
Gønt Liv

For meget lang tld
siden, steg to skøre
KFUNI-Spedere på
deres Mountainbi-
kes og satte kursen
mod Kilimanjaro i

Alrika.
Daloen var den '12- september.

Cyklerne (nu i daglig tale: the road
machines) var tungt pakkede med
alt hvad der skal bruges de næste
10 måneder. 50 kg stykket.

Familie, radio og TV var alle
mødl op lor al overvære afskeden.
I måneder e. lang tid, væk hjem-
melra.

Kt. 12.30 var det goodbye Sla-
gelse og lamilie (e,ier kl. '11.50 at
have fanget posten, som havde
vores pas. De kom direkte lra den
Sudanske Ambassade i Stockholm,
hvor der var stemplel visum i). Næ-
ste stop København og færgen til
Polen.

Vihar netop lejret jul i Bethlehem
og sidder letlere trætte på vores
youth hotel iJerusalem. Når vitæn-
ker tilbage, er der meget at fonælle.
Mange oplevelser.

Det hele tog sin begyndelse med
en skør id6. Verdensallasset blev
fundel lrem og inleressen laldt med



det samme på Afrika og det store
bjerg. Sagen var algiort. Til Kili
manjaro på cykel! Det lølgende hal-
ve år blev der arbejdet hårdl. Vi
skulle skrabe penge sammen og
planlægningen skulle gøres lærdig.

Udstyr, vaccinalioner, visum og
speiderkontakter i udlandet §kulle
ordnes. Det blev det, omerd i silste
øjeblik.

For at beskdve vores rute kon, så
gik turen lørst til "Nordpolen", og
dedra vuere til "Sydpolen", Slova-
kiet, Ungam, Rurnænien, Bulgarien
og Grækenland.

Der er ikke så mange spejdere i
østeuropa endnu, fordi de ,ørst er
slanet eftea komnunislemes fald, så
desværre lik vi ikke kontakt med
speidere påden lørste delaf turen.
Folk iøsleurcpa er genereh meget
latti(æ. Ale spbelige ting bliver sarn-
let og udnyltet. Så det er helt almin-
deligi, at se mennesker samle
svampe, æbler og kastanier langs
veiene. Tilgengæld er folk idisse
lande så gæsttrie, at vores ører
uvægerlio blussede i fodegenhed
over os danskere.

I ø§landene tog vi ind tilfolk og
spurg e, om vi måne sE vores telt
op i baghaven. Vi tik laklisk aldrig
nej. I nogle tillæUe lik vi endog lov
al sove indenlor.

Viændrede tunut $isevaner, så
vi spisle varm mad om middagen,
da vi rnegel olte blev hJdt irdenfor,
for at spise med hos de lokale. Om
rnorgenen blev der som regel også
budt på mad Qg en dram. I Bu-
mænien og Bulgarien besøgle vi lle-

re klostre, hvor vi blev meget linl
modlagel. I Bulgarien besøgte vi
endvidere Drakulas slot.

Men i hovedlræk kørte vi dmelig
hurtigt igennem Europa, da tempe-
ratureme ikke var så høie.

I Grækenland nEdte vi lor lø rste
gang udenlandske spejdervenner.
Her susperderede vi vorcs trdsplan
og leg€de lurister. Vi sov alle steder i
speidernes huse og havde nogle
vidunderlige stunder med dem-

Fra del sydlige Grækenland var
det meningen vi skulle sejle over
Middelhavet lil Alexand.ia iÆgyp-
ten. Men sejkuten var blevel ned-
lagt, så vi besluttede at seile lil ls-
rael og cykle videre lil Ægyplen. Det
kunne give problemer senere, da
navnlig Sudan ikke ønsker indrejse
tilpersoner, der harværet i lsrael.

Jul hjemmelra er en lidt speciel
oplevelse. Få pakker og hverken
flæskesleg eller ris å la mande. Vi
fandt dog den danske menighed i

Jerusalem og kom i kirke juleatlen.
Vi var også i Bethlehem juleailen.

Det varen mærkelig oplevelse. Der
var soldater og politi alle steder -rned
maskinpisloler. Så vi tog hur-ligt
derfra.

Vi var også ved Det døde Hav -
men det var rel slrengt at komme
dedra, da det var op ad bakke de
første godt 10 kilometer.

Tilen ea komrnel, h\or vi er ved al
være lidt trætte af Jerusalem, og
glæder os til at komme videre.
Derudal med vores lell. På to hjul,
bårel frem af vore egne ben.

KristianogJanus
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Susanne skriver
IBe ngske Tidende
Klip lra Sct. Georq okt. 1962

Jeg har fra min tidligste barndom
hall en stor o9 varm sympati lor
Sankt Jørgen. Del d6r med at ride
ud på sin hest, kun bevæbnel med
en enkelt lanse, og gøre det af med
el grønskællel, ildsprudlende uhyre,
det er da noget, man kan tage sin
hat at for og i al beskedenhed prøve
at efledignel

Da ieg blev voksen og af og til
kastede mig ud i øredøvende kamp
mod et eller andet, jeg syntes var
lo ert, skete det lit, at lolk sagde til
mig: - Hold hellere op. Kan du ikke
se, at det er en kamp mod vejr-
iøbn

- Nei, del er en drage, ieg slås
med, lænkte jeg så, og den ville
Sankt Jørgen aldrig i livet have la-
det rende rundt med flammekaste'
ren ivifisomhedl

Da jeg sidsle sommer kom til Ve-
nedig o0 opdagede, at dragedræ-
beren er en al deres yndlingshel
gener, selv om han ganske visl på
de breddegrader hedder San Geor-
gio, besluttede ,eg, at jeg ville §e,
om jeg ikke kunne linde ham i Iorm
al en nål eller en broche eller noget
andet, jeg kunne sætle på bryslet til
bestandig ihukommelse.

Jeg var inde i alle de små guld-
smedebulikker, jeg kom forbi, og
det var mange, men alle vegne så

de tobavsel på mio, når jeg spurgte
erter ham, og beklagede, at de ikke
kunne hjælpe mig.

Men den sidste dag jeg var i Ve-
nedig, landt jeg ham i en lillebitle
bulik ude i nærheden af Rialtobroen.
Da jeg kom med min forespørgsel
på mit pæneste grammolonplade-
ilaliensk, så lorretningsindehaveren
nærmesl lorundrel ud, lordijeg kun-
ne lvivle på, at han havde nogel så
selvlølgeligt. Fem sekunder efler
slod jeg med ham.i hånden, og han
var præcis, som ieg havde drømt
mig ham: larvestrålende emal,e på
sølv og line, binesmå makasilter
som dekoration på hlelm og rust,
ning.

Siden har jeg næsten hele tiden
halt ham siddend€ på mine skiflen-
de kioler, og ieg hyggede mig ved
lanken om, at han lod til at kunne
lide at være hos mig. Ting, der ikke
kan, taber jeg næsten altid omgå-
ende.

Itorgårs mødte ieg inde ibyen en
dame, ieg kender, som var ude al
køre med sin lille dreng i bamevogn.
Medens vi stod og snakkede, smed
drengen pludselig sin narresut i en
llol bue ud i verdensrummet, og den
trillede hen ad ,ortovet.

- Halløisal sagde moderen, bøje-
de sig ned og samlede sullen op,
tørrede den al på sit frakkeærme og
stak den i munden på drengen igen.
Jeg blev pludselig så lr6et og gad
ikke siqe de 1.400 dybløfte ting, der
lå mig på læben. For når hun ikke
begreb af sig selv, at sådan noget
giorde man ikke, til hvilken nylle var
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det så at prøve at forklare hende
det?

Da jeg kom hjem om artenen og
slod og 1og min irakke al, var Sankt
Jørgen væk, og jeg vidste også
hvorlor. Jeg havde sviglel hans til-
lid. Der var noget, jeg ikke havde gi-
del.

Jeg ringede lorskellige steder
hen, hvor jeg havde været idagens
løb, men de havde ikke set noget til
ham. Han var simpelt hen redel bon
i deprimerel sindslilsland.

Så ringede jeg til damen med
barnevognen, og lil hende sagde
ieg del, jeg skulle have sagl alle-
.ede om form ldagen. Og hun sva-
.ede selv{ølgelig det jeg kunne ha-
ve ventel, nemlio: - folk mener nu
altid, de har så udmærket lorstand
på at behandle og opdrage andres
bøtn.

Jeg gik i seng og var Oig godl
ked al del.

Næsle morgen.lige efter klokken
I ringede en dame lra en fonetning,
jeg havde været inde iom lør-
dagen, og hun sagde: - Den nå|, De
har tabt . . . foresliller den en mand
på en hest?

Jo, hun havde haml Nu sidder
han igen på min kjole, og ieg har
lovet bådo ham og mig selv, al ieg
aldrig mere skal lade være al sige
de borgerlige ord, der tiltrænges, al
mangel på gidelse. Det er ieg klar
over, at han ikke vil linde sig i.

Vi tager tremliden
ligesom skynde på
den trak det ud
med at komme.
Eller vi fonaber os
i fortiden for at
laslholde den, som
om den fløj for
hurligl.

Så låbelige er
vi, at vi llakker for-
styrret omkring i ti-
den, hvor vi ikke
ha. noget al be-

på forskud, vil
den, som om

stille uden al agte det mindste på
dete "nU", som alene ervon.

Og så letsindige er vi, al vi for-
taber os i tider, som ikke længere
er, men§ vitankeløst lader den ene-
ste lid, som er viftelig for os, glide
os al hænde. Som oftest piner nuet
os- Vi sørger for ikke at se det, for
det nager os, men bringer nuet os
glæde, beklager vi dels flyglighed
og søger at gøre det udstrakt ved at
tænke del lremad.

Ja, vi tror at kunne lægge en ting
til rette, som viingen myndighed har
over, for en lrerntid, som vi slet ikke
ved, om viskallå lovtilat opleve.

Ovenstående er et citat af Pas-
cal, som levede idet 17. århundre-
de ' og som lige så godt kunne væ-
re skrevet i dag.

Set i "Kontakten"
i Kongens Lyngby

Vi lever
aldrig inuet



Tak

er et ord, vi anvender meget - må-
ske både i tide og i utide. Jeg har
selv savnet mange af de danske

"tak-kombinationer", når jeg har
reist i udlandet. F. eks. tak for mad,
lak for sidsl etc. Jeg har faklisk
opfattet manglen a, disse "tak-kom-
binationer" på andre sprog som en
lattigdom i det pegæbende sprog.

Men, lorleden så jeg en fjern-
synsudsendelse, hvor en argentinsk
indvandrer lorsøgte al undersøge,
hvad man som indvandrer lagde
mæfte til idet danske sarnfund. Han
havde interuiewel andre ind-
vandrere lra Argentina, England,
øslrig, New Zealand og Frankrig.
Alle havde studset over vore drikke-

vaner og vores evige brug al TAK.
Flere var blevel revset, hvis de ikke
havde husket at sige ,,lak lor sidst",
når de genså lolk, og de undrede sig
over, al man også sagde det, når
der var gået llere måneder siden et
besøg. Der kan jeg æd følge dem,
for ieg glemmer også olte at sige

"taklorsid§".
Men kanskmanden menle, at alle

disse "takker" var hykleriske, lordi
vi oltest ikke mente del. D6r gik det
virkelig op lor mig, hvor svæn det
må være at skulle leve i en lremmed
kullur, især hvis man er gitt med 6n
fra det pågældende land. For en
dansker er det jo naturligt at sige tak
- nogle gange er det måske ikke så
dybtløll ment - men ollesl mener
man det jo al hele sit hjerte. Derlor
kan jeg helt følge sangen: »Tak er
kun et fattigl ord..-"

Set i HUSKaflen

Til gildeledelserne

Gildestudium - en udvikling!

Jeres gilde skalogså være repræsenlerel - forbered dedoral ldrøtter
deltagelse i gilde§udium i løbet af elleråret.

Jeg vil diskutere gildebevægelsens indhold og arbedsformerl
Jeg vilvære med til at lorme Gildebevægelsens fremlidl
Jeg vilbruge nogle attener og et parweek-eMer
til at sætte locus på den bevægelse, ieg idag er medlem af!

Hvis du kan sige ja tilovenstående, så erdet kommende Gildesludium
noget lordig.

Se næJmere beskrivelse iher i bladet i næsle nummer.

KU og LANDSGILDELEDELSEN



Skt. Jørgens kamp mod dragen på Fyn

Ved Nyborg boede der en grusom
drage. Drager er aldrig rare al have
til naboer, men denne drage var
særlig slem. Den krævede nemlig at
Iå et menneske om dagen.

Hver dag blev der trukket lod
blandt aile, om hvem der skulle
olres lil drag€n. Næh, det er nu ikke
helt rigtigl, at del var alle.

Kongen og hans familie var ikke
med i lodtrækningen.

Man kan io godt forstå, at de an-
dre til sidst blev så sure over, at del
altid skulle gå ud overdem.

Så gale blev de, at de gik til kon-
gen og sagde, at nu måtle dei være
hans lamilies tur.

Kongen lrak nu lod isin egen
familie, men han blev meget ked af
det, da det blev hans eneste daller,
der skulle ofres til dragen. Derlor
sagde han, at den der kunne dræbe
dragen, skulle få det halve konge-
dge.

Kun 6n meldle sig. Det var ridde-
ren hr. Jørgen.

Hr. Jørgen var ret så snedig, der-
lor prøvede han lørst på at give dra-
gen forgiftede kager. Men drager er
så gillige, at den slags slet ikke bi-
der på dem.

Så måtte hr. Jørgen §libe sit
sværd og gå i krig mod uhyret. Og
han kæmpede laktisk så modigt, at
dragen måtte llygte helt ned til
Svendborg. Næsten 40 km måtte
dragen løbe med ridderen i hælene.

Hemede i Svendborg blev der en
drabelig kamp. Ridder Jørgen
vandl. Men der hvor dragens giftige
blod løb ud på ,orden, kan der den
dag idag stadig ikke gro græs.

Kongen ville nu give ridderen det
halve kongerige. Men ridder Jørgen
ville hellere have, at kongen bygge-
de en kirke, hvor man kunne bede
for ham. Og det var nok megel godt,
lor halve kongeriger er jo noget
besvædige at have med at qøre.

Fit eftet gammelt sagn
Set i Giøenyt, 4. Glostrup

å)
llnhl llrgns
haorp *d dr{qen påFyn



GIæde og latter
Glæde og laller er ikke blol legn på
sundhed, men det er påvist, al det
øger styrken i von helbred.

Glæde får livet til al gro i os, og
derlor skal vi bevidst søge glæden i
del daglige. Vi søger glæden i dette
korle liv og bør bestræbe os på al
værdsælle de små glæder, nuet
giver os. Vi lærer derued noget hver
dag - og blivertitlredse ivor lilværel-

Forratteren Chestenon har udtalt,
at den mest uværdige angst eI ang-
sten lor at vise følelser, der får os til
at række hånden ud mod vor n€este,
men det evigt piskende iag, de {le-
ste lever under skaber måske pro-
blemer med al vise vore lølelser.
Følelser trives nu engang ikke, når
man hænger i en klokkestreng.

Giv dig tid til en gang imellem at
gøre små uventede ling, der kan
varme og glæde mere end selv de
mesl koslbare gaver.

Måske et kærligt brev lil et en-
somt mennske - eller en lille for-

æring, som ikke er givel inogen
speciel anledning, men kun lor "den
lik mig lil at lænke på dig". Vi er alle
ensomme på vor rejse her på jord-
en. Er del da ikke storl og godl, hvis
vi hver især kan skabe varme og
glæde for vore medrejsende?

Set i Hadsten Gildets blad

Kronik her i bladet?
Eller at have læsl mig igennem en
del blade for at Iinde "sloi" lil delle
nr. al IMPULS, slødle ieg på tlere
gamle Sct. Georg, hvori der var kro-
nikker, skrevel af gildebrødre, der
bare fortalte ,af karsken bælg - men
,or egen regning og risiko". Jeg
lænkle på, om del var en idd at lage
op her i bladet, og vil geme have
reaktioner på det. Jeg ved godl bla-
del kun kommer 4 gange om året,
og som sådan ikke er egnel til de-
batter, men 6n og anden har vel
nogel "på hjene". Jeg er åben over-
lor alt - blol det er for egen regning
og risikol

Suzanne Pouken

For at linde en ven må
du lukke det ene øje.
Fot at behokle ham må
du lukke dem begge.

I stedet lot at elske
vorc ljendet skulle vi
behandle vorc vennet
lidt bedrc

ffi
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