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IMPULS Dette nummer
indeholder

udgivetatsct.GeorgsGildernei Danmark

Mikkel Bryqgers Gade 1, 1460 l(bhv!. K.
Tll_ (01) 122702. Gko 1351.
koitortd: Mandaqliliredag kl.330-16,30,

'rrykr K. Fosendahls Boglrykkerl Akts.,

Det er ledelsens ansvar. al alle orienl€res om
ar, hvad der er værd at or ent€re om, laslslår
lederen, der beskælloer sg med 'intoma-

IMPULS komner med €n udlordrng tl alle
gildebrødre I ånd€r. Fomålel er at skaffe
penge t I det internai ona e spejderarbelde.

lngrid Bundgård ,onæler hislo.iei om arbejdel
i hendes q lde eller rellere hvordan del kunne
være der, sofr i man§e andre qilder

"sloten. er ril råd lhed lor Evad Hansen, Ny-
kobinO S., idelle nummer. Evald Hansen har et
l0 punktsprogram 1i ovedelelse.

Lederen i dexe numfrer beskæfllger sig med
nlormation. I adiklen "G ldernes inlomalions'
problem" uddybes emnel

Frå landso ldekontorel q ves der her 6t ulbud
om lemlen insD ralionsmapper lil brus i del

En inleressant "ny" person igrred i den danske
ollenllqhed er det nyvalgle lolkelingsmedlen
Mete Madsen, Paidrup. Kirslen Hector leqner
et porlræl af Mete Madsen.

L Kobeihavns stadsoide laver man et seminar,
når der lræiges tl opladning. Her lorlæller
Oildebrødre lra (obenhavn i ,,Sådan qor vi. om

Der er ved al komme lidl liv over rubrikken
,Kommunlkation". Fere og ll6re gidebrodre
løler sig lorånledigei til at komdenlere dene
og hint. IMPULS får o§så et par ord med på

Vilorsøger ai inspirere ved at citere el parlise
håders belraglninger og overyejelser i rubrik_

Kirsl€n Heclor Knudsen, Lobelavej 3, Vest-
bjero, 9400 No(esundby- TLi. (03) 296153.

Jørsen Pede6en, Føn ksvel 6, 3270 Højbjerg.

Po! Reinholdl, Nlosebakken l, 7100 Vejle.
T r. (05) 35 56 7S.

Jens Emil Kudsk Jensen, chr. winlhorsvej 26,

5000 Odense. Ti. (09) 130959.

Nord- og Nordvestlyllaid:
Evald Hansen, Jernbanevel 2, 4500 Nøkøbinq S.
Tll. (03) 4] 11 79.

lb Wessel-To viq, Hojaqefrej 15, 2960 Bungsled

Sydsjællaid oq Lolland-Falsler:

carl schullz, K rkepladsen 1300 Nykøblng F.
Tli. (03) 3503€9.

Aaqe A. Jensen B rkevej 5 Langesø,
6430 Nordborq. TLl. (044) 51396.

Lis€ Johnsen, Høidedragel 34,
3660 Skanderborg. Tll. (06) 521236.

Fin. Brochner, HybenvænSei 3, 6733 Hle ing,

§loi lil IMPULS bedes indsendt sened 1. marts,
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Fyld Informations-grøften op
Lederegenskaber glider ikke lige så let ned over gildels kårne lolk,
som gildekæderne gør del. Men der er viglige ledelsesJunkiioner, som
hverken kræver medfødle anlæg eller tillærle leorier - som blot kræver
vjlje og gidelse. Det gælder bl. a. inJormaiionsopgaven.

De, der skal informere, belragter ofte selve informationen som en
nyileløs måde al gøre de konkrete opgaver mere besværlige på. For
de, der skal informeres, er del simpelthen en forudsætning for at blive
engageret.

Når man idebatten om lrivsel på arbejdspladsen peger på informa-
tions-kløfien som et af de Iarlige svælg mellem ledelse og »gulvet.(, er
der god grund iil, al enhver gildeledelse omhyggeligt påser, al en
eveniuel informationskløft eller do-grølt i deres gilde bliver fyldt grun-
digt op.

Gjldei er et fælles loretagende, hvor ingen bør være mere "lige« end
andre, ingen mere "in" eller mere informerede, Når nyopreitede gilder
ofte lykkes så godl, er en af årsagerne sikkert, at alle er lige sikre, eller
usikre. Ledelserne lamler efter sløtie hos medlemmerne, og inlormati
onen går således al sig selv på kryds og tværs, med den følger med-
leven. lornemmelsen af medansvar.

lgamle giJder kan manglende eller overfladisk lnformalion være
medvirkende til, at nye gildebrødre aldrig når rigtigt ind i kredsen, eller
ai selv gamle glider ud. Det kan være de passive, for hvem springet
iilbage lil aktivl gildeliv bliver endnu tungere, når de, også hvad med-
viden angår, føler sig udenlor, Del kan være selv aktive medlemmer,
som kan føle sig lidt udenfor, hvis dei f. eks. er gennem avisen eller
helt udenforsiående, de får orientering om gildeaktiviteter, som kun
blev drøftet i gildet, da ei udvalg blev nedsat-

Det er ledelsens ansvar, al alle orienteres om alt, hvad der er værd
at orientere om ledelsens ansvar, men ikke nødvendigvis ledelsens
opgave. Vi bringer inde i bladei nogle lå relningslinier for, hvordan
man kan tilreitelægge opgaven og skal samlidig opfordre læserne til
at bidrage her med praktiske ideer til, hvordan vi kan lå fyldi informa-
tionsgrølierne op!



EN UDFORDRING!!!

I do sidste måneder bl. a. i el inlediew med
DDS-chef, John Grevy, I IMPULS €r del
llere gange uider§reqel, at spejderbevægeL-
sen qe.ne vil have okonomisk srølle ai gilde-
beveqelsen tr ldbygn ng af det omsigqr-
bende inlernalionale arbejde.

så vidr vides ,har spejdemes anmodning om
assislance kke ,olt li noael væs€nil gt resul-

Derlor d€ne konkrete lorclas li e1 initiatv,
der må kunne 9 ve spejde*orpsene de lus n-
der som de har behov for r I den udmærkede

IMPULS oplordr€r samliqe syv prov nc al
m6str6 ril at acceplere en ædel indbyrdes
kåppeslrd om, hvilket prov nciaL der vil være
i shnd til al @jse den siorsio sum li lormaLet.
INiPULS foreslår, al provincialmestrene oser
opgav6n ved ar lade optordrngen ul kappe
srriden 9å videre lil de eoker(e aid6r lndenfor
provinciarerne. Gidern6 vil evl. kuiie ad€
kaplobel rorqrene sg helt ud iorupperne.

Vi loresår, år starten t I racet kommer li at
loregå den 1. harls, oq 1. jun alskydes kon-
kurencen. På vejen vl scT. GEoRG i hve{
nummor kunne gve opysninger om, hvordan
de konkurerendes indbvrd€s placerins er, så_

skule være v€d al såkke
bagud, kan gor€ den nodvendiae indsals inden

Tanken bag lenne måske ikke hell ålminde-
rige d-å er naluriavs 106l og lremmesl at
r6lse del beiob, som spelderie har behov lor'
Men nitårlvel v I også rjene €genlllge gide-
formål: GidebevæOelsen v I kodfre li al
arbejde med en aktue. konkret opAåve i læ-
lesskab opoaven vil ensaqere iusinder af
gildebrødre ,ra provincial og helt ud i grup-
pern6 os vi vi åle genopleve den sode
sDændiio, der var iorbundet m€d dellagesen

oam e dages spejderkonku €ncer.
Dete her er rørrl oq lremmest en alvorlig

opgave, men vi lror samlid g, at det er en sjov
opqave. Den bærer i hven iald mullghedernå
lor lidr skæg i sig, og d€t er op ril de enk€ le
qider, grupper oq qildebrod@, hvor meget
haloj o§ moBkab, der skal llettes ind iop_

vi håber. ai man ude over andel vl cå i

qanq med sasen. Gå fred på spogei. Få om-
gående udpeget de rAliqe lok li at tilrelt6_
lægge det slore sp I sa ale provlnc aer iqger
klar i sta hu lerne iar siqnålel lil slart oives

Kontaktmænd
Med de! tormål åt skabe så ood en konlakl
som muliql melem IMPULS oq landels g lde_
ledeser har vi i redakrionsudvalgel besluttel
ar vllle lorsooe at , nde en konlakt i hved pro-
v nc a , og vi er glad6 lor på slde 2 al kunne
oplyse om, hvem der er vores medarb€jder i

iMPULS'S medalbeider har lil opqåve dels
at hold6 øjne og ørei åbne lor, hvad der frålle
være al interesse ior IITPULS S æsere provin-
c aiet oq des åt være kontaklsled ior provin-
cial€1s Aideledelser som måtte øoske at
kommo med ndlæq, krlik ell6r hvad det nu

Redaklionsudvalgel vil gehe hermed sge
lak li voro nye medarbeidere lor deres inleF
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Lær at noj6r med I del.
Vil du næole, al det er he§et.

søren Kierkegaard.

Kænigheden laer alt xor alt, håbor aLl, ud-
holder alt. Kær gheden bærer ikke nag.

Paulus.

Bedre er sur ven end sod ijende.

Oansk ordsProg

Når et par mennesker er rqliq llkeds med
hinånden kan man fo. del mesle vere sikker

Goerhe.



Historien om hvordan
vi kunne gøre

I vor6s g lde slår man nærmesl I kø lor al
komme lnd Del igc6r slmpell hen I lullen, at
qldel er den naluriqe ,orlænqelse af ens
speider oq føre*d. Man kender hinånd6n.
Der er kke dd store svælq mellem spejder
og oildebevæles€ som der var, inden vi
skable den epokegørende lornyerse!

Ja, ale her hos os lar k6re over, ai der
måtle ske en lornyerse For d4r udenfor gik jo
vores lid igere spejderkanneraler, soo burde
være indenior i oildet - fren som i slorl tal
belakkede sig For hvad var g lde1, sel fred
d6res ojne? Ja de iå, der havde været så
nær pa al de ment6, de v rke iar kendlo det,
så i Oildet en lodidg, måskB lidt lallenig,
iisllluton al voksne mennesker iåndelig lal
kone bukser, som afåqde slore hojtdelise
lolier i skæ.e1 åf l6v6nde ys, 5om qik rundi
som pæne spejdordrenge og -pig6r oS gjorde

"gode OerninQer, og var sa Clad6 lor sig selv
og deres Oode g6rning6r. Så Alade, al de sla-
diq fråtte bekræile hinanden i deres udmær
kede to ræffeliqhed: ,Vær beredt vi er be-

Er det sandheden ofr os? Enhver kan oore
op med sig selv. Men det er uden tvivl del,

Vi vår h€lt enige om i vores gi de, at lor
nyelse skulle der Iil, hvis vi skulle imøde-
komme moderne unA6s behov ,or en Side-
b€væqelse de unge, der var vores Jremlid.
l'r€n her holdl også alenighed op, og vl dele
os meqet hunigt i to helt modsåt1e synspunk-
ler. En gruppe, lonrinsvis al d6 lidi ald.e,
mosl mænd, menle, at iornyelse sku l€ komne
ved bedre og llere rluåer, Oradindde ing6r
o. s. v., korl saql: Log€præq. "Det hele var ,or
udvandet og de or måske lidt lalterliq! sel
med and.es øjne., mente man. En anden
oruppe, lorlrinsvis de yiore, med overyægt al
plger, var overbevst on, ai det nelop var ritu-
alerie og ale de store løiler og ord, der
giorde. at hanqe tog afstand lra g ldebevæ
gelsen. Slandpunklerne blev lor hver diskus-
sion trukket skarpere og skarpere op, del var
s mpell hen ikke t I at sælte over kløiten. Gik

fran "lose velen. målle manaå melde lra, og
disse spåede gilder en anQsom dod med
denne generalion. Glk man den nodsane vej
og pillede lor m6g6t ved rltu
man mange qidebrodre så dybt at d6t var
hje eblod, der llød. Et kompromis !ar umuligl.

Man vålgle den enesle ,arbåre vej:
Eet gide, men med 2 seklioner:
Ei sektion, der qik ,logevejenq og en sek-

lion. der har æidret radikalr på oplaoetses-
ceremoni oq rilualer. Enhver ny og gammel

O ldebror kan nu iril vælqe, hviken ramme
han/hun ønsker for sit gid6 iv, om ønskel kan
man deltage i besse iormer. Veloer den nve
qildebror at blive oplag€r i gilder under den
nye forfr, har han lov lil al vælqe helt at alstå
lrå ,at atlæsso lølte i skæret al relende lys".
Ved al skrive under på, at han vit lorptigre siO
pa ar gå lnd lor gildels lorhå|, er han lioe så
luldQyldig medlem soh den, der holder last
ved mlndt iO løfle. Det sidste kan nemliq sta-
dig lade siO Oore, også undor den nye torh,
hvis del belyder noqel tor den pågældende at
bekræJle det ovedor kammeralehe. I så laTd
udrrykker man blot mundt igi den samme lor
plglelse, som man skrev under på. OAså del
ovrge rltual iOildehallei er siærkr lorenklet
og moderniseiel. lUan ser gerne €t last indstag
lra g ldehesler eler and€n §om nooet cen
lrå l, men derudover virk6r gidehallen som et
Joru6 ror ,rugtbar rankeudv6ksling i sledet for
de tråditionele enelaer. Der deråqer iil aktive
voksne ira spejderkorpsene i disse Oildehalor.
Oet kan hænde de selv bidraqer med ei ind-
saq ai en eller anden a(. Detle skaber et
læ lesskab, vi ikke har kendl lil tidlig6re, oq
disse ledere vil vi ulvvlsoml en dao som 6n
nalur ig ting se i gild6ls rækk6r, lordi de ken,
der os og !ed, at "v €r af €€t blod",

Alle de øvrige g ld€akrivit6rår, møderi hjæt-
peljenesle o. s. v. er iæll6s lor de to seklioner
. her er man hell 6niS6 om arbejdssyn og

den seisidlse respekl lor modsalle oDlaitel3or

se, der vår hisrorien om, hvordan vi sjorde
i vores gllde eller var del?

N6j, del var del nalurliovis ikk6. Det er
nemlig bare en hislorie! Så hdikat har inqen
endnu kunner blive enge on at løse proble-
he.ne. Men del skulle vel ikke !åre 6n al
veje^e, han kunne så?

INGFIO BUNDGAAFD



STO LE N
Evald Ha8en, Nykøblng s., overl.ger »Slolen( delle numner.

H.n klarer opg.ven y€d at skriv. .n l.le og ved .t r€degore

Enhver, som er en ljlle smule 1ænksom, vil på
et eller åndet idspunkt - oite ofrkring 40-års
ålderen, stile sig selv el kontant sporqsmå|,
der lyder omlrent sådanr "HVAD NU? - Nu har
du level over halvdelen al dii liv. endda den
bedsre halvdelk Ah, ja, siser rolk, men den
sJågs skål man nu kkå lænke lor megel på, -
men det gør man bare allioevell

vi kender allesgmmen lodentnidoens meka-
nTk. Førsl siger man: "når leS bliver stor,
så . . -" der6ll€r: "når jeg er lærdiS med
skolen, så . . -< - og senerer 'når les kan
komme alsted med at,lyrle hiemmelra, så. , ."

Vel bliver man med 6rene mindre fordrings.
Juld i de beringelser, man stille., men man har
ganske bestemt en ,o.nemmelse ar, al der
snart burde ske nogel, - bare ikke netop I
daq: ,n! skal !i lioe have lerien overslå61,
€llår julen, å ler koniirmalionen, eller sølv-
brylluppen. og på den mAde går åreoel
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Et nenneskes bahdom kan vær6 nok så
ulykke ig, d6r er vel inqen and6n period€ ai
vorl liv, hvor vi har slorie talent lor ulykke
Ungdommen kan være nok så pinaolig us kker,
hen i reolen er man da no§enlundo rask og
alm ndellgvis også ved slne lulde iem. - Men
hvem lør veite sig en sænig rohojelse al
livets aiden halvder iår det lorsl beaynde. al
knage iden iorsomle eller måske udslidl€

Folk blver sjældent raskerc med ålderen, -
og bestemi heler ikke kønnere iorøvrigt, -
men - lad det nu værel Er han lø61 blevel
»over midten", kan man slille sig selv en
række meget dlreklo spørgsmå|. Eet al d€m
lyder: "hvordan har du så bru9i dit liv?"
Eller et lige så kontanl: "hvordan har du så
lenkt dio al sp lde reslei. - e ler konere ud-
Irykl: "hvåd venler du på?. og h€rmed er vi
nået li det e§entige, den bågved liggende
,rygr: at vi ikke skal få alt del ud af livet son
vi kunne have ie6l! Man b6høver ikke
engang som manden med de belroede tålenter
åt have gravet sine muligheder ned,

Vi hår på lorholdsvis lidLiOo lidspunkl€r i
vo liv truilet lorskElig6 valg. Uden vaklen,
og måske i mange lilfælde også uden særlig
odtanke, lrar v disponeret årlier lrefr i tiden.
- oo vi .k.l vælge! - Den, der i sledei søger
al holde f6r6 mulgheder åbne, vil opdage, al
d€t også er el vag. Men, sær nu, ar ar al
d sse dange lag viser sig at have værel et
skæbnesvanaen fejlgreb? - Ja, det kan ikke
gør€s om. Men doi er endnu muligl at siqe:
,du var altså ikke bedrel men skal lejltagel-
sen have §yldl§hed også fo. Esien ar livet?"

Ethven menneske med normae 6vner oq
mulioheder har v6d lodsl€n låel udleverel
nogel, der nærmest kan sammenlignes med el
slo slykke linl hvidt tegnepapn og nogle
blyanter. Papirel forekomher os iil åt begyide
med ubeqrænset stort. Man kan bare male løs,
Men del, som mån an qanq har fåel kradsel



n€d på papjr6l, dot slår d.r og kan ikke uden
vder6 h€t sletles ud. - Man kan holde op
med al tegne de1. man lge var I lærd fred oO
begynde på nooet andet. Eller mån kan nøjes
ned at se på de nærmesle slreqer, elier man
kån prove al opnå en slags overb ik. Men
hvordan blv€r det endeliqe .esullat?

Vi må lære al eve i belidslheden om, at
vore meninger ikke absolut er riglige. I bedsle
iald er vor oplattelse fråske den bedsle al en
række onder. Men vi er nødt til al være herl
vi er nodt lil at se de såkardle kendsgerninqer
i ojnene, Vi er nodl li al hand 6 elter bedste
overbevisnlng. Og vl er nødl 1ll at krlisero
vore hand inoer, lor vi lor ikke afvise den
mulighed, ar v kan bllv€ n.a€t kloqerel

Lykkeligsl er lllsyneladende den, der drives
lrem a, lrangen 1ll erkendelse Vl kan nalur iO-

vls ikke linde ud ar, hvad freninoen er, - men
vl kan ikke lade være al prove. vi må dorlor
ooså have lov til al st lle dumme sporgsmå1. -
Vil det være nok blot ål qore hvad man har
yst lil? §kule doi ikke også v6re muligt åt
kæmpe lor en sag, der er s1ø(e end os selv?
vi rever jo her oq nu, - vi ska jo opfyrde en
bestefrfrerse! Det kunne meget passende vær€
kampen mod t væresens ondskab. elier hvls
man lo.elrækker knapl så store ord, kanpen
ror at gøre verden ul et idt bedre opholdssr6d,

om ikk6 lor andel, så lor, ål den ikke skal
blve et endnu ringere opholdssled. - I denne
kamp, som Jinder sled både ndeni os sev og
udenfor, 6å og skal vi no på liandrinqens
mulighedl V er ikke båre brikker i et spill Vi
sp l6r sElv medl lngen 1anke, lnlel ord, ingen
handl ng behover at være spildi.

Du kan ikke regne med at blive et bedie
menneske, En mand kan uge sin have, men
han kan ikk€ rcgne med, al der aldrig mere
skal voks6 ukrudl op inden for hans hæk.

Du kan ikke byoge dio et liltlugisrum ai din
egen relrærdiohed! vi kan ikke herler skabe et
parad s på jorden. - Men, vl kån vælge mel-
leh lorskelliqe muligheder, nogle al dem er
allid darllger€ end andrel Vi er nødt til at

Oq lad miq så som mine ønsker lor de1
ny6 oildeår slu116 med at cilere, hvad en

,Låd mig i ulykken os i ned6rlaq6l, som
inqen kan undqå, bevare 6vnen lil al

Lad mio aldro rro, ieq er 1æ.dlq,
Låd mig hver dåg lærc nogel nyt.
Lad mig qræde og le.
Lad miq !eY. her og nu!.

Ja, det var såfrænd det hete.

OO så sporger minsandldn d€n kare r€dak-
16r, hvordan j€g iinder slol og udarbejder

1. Jeg klipper: kron kker især, sfrå sjove
ting, usædvanl ge releraler, loredrao, små
kirkebladsopsalser o.§.v., m€n kun hvis j€!
ved læsninoen linder d6m qemmeværdigo- lnd
i en mappe med del hele.

2. Jeg er vild med bogudsalget hverl Ar i
rebruar. Prihærl sparer jeo en masse penqe,
olte mere end halvdeen af den oprindelige
pris, sekundæn er der lnd€nlor gruppen fllo-
soli psykoloSi, pædagogik, religion, essays,
artd vnkelig qode lorfattere der skal renses
ud, måske bloi lordi d€ har ski,l6t forag.

3. I ledige slunder læser jeg, både del oven-
lo. iævnle oq aidet Oods. OO så ,cripser, jeg
(køb .o iqt en dåse papiFclips). Nar teg lræt
ler på emner, der enten er oplagl brugbare
eler som initerer mis sa jos lænker konlro-
versiel, så: en cllps på s den ud,or r€tle sled.

4. El pår uger lor g ldehallen blåder je! en
afren eller.ar, og del har adrig sLå€r l6jl:
inspiralionen ignei appelillen, der som be-
kendt konner, nens man sDiser.

5. Noo e hovedpunkter og qode indfald nore-
res ned, ligesom do t ng,laget ria rilual6r €ller

6. El par allener i lræk læser ieq over på
norar6r, udk ip m. v. som del s dsl6 ind6n j6o
går i seng. Og så lader jeo iovrigl und€F
bevldslheden om.estenl

7. 5 6 dage eiler kan han skrive talen ned
ldobbelt rln eafstand, for der koømer altid rct-
lelser). Son6r€ r6nskrvning. O€t er praktisk at
gemme taler, så man ikke skal qenlage sig

3. Jeo har altid bruot al æse den så manqe
qanqe, at jeq næsl6n kan den udenad (så er
det også dt n6mmer6 åt improvisere, hvis
man får »iytiel iingeren forkeIt"). Har ållld
manuskriplet ned. sev om nan kun bruger
del ganske lidl, qiver del en dej ig sikker ,oF
nemmelse, og der er da oqså Ung, dor skal

9. Jeq læser arrid taren højl ioi nin kone
hjemme. Hun er d6n hårdeste, men sødesle

10. (Nu lgner del næslen de 10 bud, det var
ikke meningen). Del sldsie er der ållerv,lrig-
ste: jeg hår altld - især som kansler men
oqså hele min iid som q ldemester, både i
Marlho oq her, hall een hell lærdiq tale lig-
qende i min 5kull6, parat 1il bruo, hvls nooet
skulle ske, eller (som kanslor) nog6n skrlle lå

D6tte sidsle anbefales på del alerbedsle.



Gildernes informationsproblem
Som omial! i lede@n vil vi g€h6 vid.rebringe
ideer ril, hvordån iniorfrationsopgalen I et
silde ian krares, Der er sikkert qllder, der har
€n hel inlormalions-siraleqi, som l€l kan ovor
tør6s lil åndr€ lokålil6l€r.

ForeTøbig skal her skitseres, hvordån fran
kan tå opqåle. korltagt - så kan de prakliske
ideer sp.ulle rra oilde lil qiTde, l, eks. i kom-

Holdepunklehe, når en ledelse ko læqqer
i.lormalionsopgav€n, er naturlgl: lil hv€i, om
hvad, hrornår, hvordån og ai hvoh.

Foruden samlljge modlemmer, nåbogilder og
provincial kan der være tale om orienler nq til
udenloBlåend€ i sæniq. lillælde, L eks, spel-
derkorpsene, den lokale presse (men da aldris
,ør medlemmerne har modtagel dån pågæl-

!isl€n indskrænke. sis ofte iil indbydelser lil
nåst€ oildemøde. Den kan oqså omlatt€ r6d€-
gørclser lor, hvad gildelodelsen har drøilel på
slne høder, løbende orie.l€ringer tra laug og
ira udvalg med ræropqaver. Orl.nt€ring om
til- oq algång iiå gildel og om gruppernes
akriviterer. - det sidsre er lkke blor inrorma-
lion, men lilliqe inspiralion-

Simpelthen så oft6 d6r 6. b6hov lor d6t. Her
kan det være en ulempe ai have bundel sig i

Månedsbreve elle/ kva a sditlo, g ldeb ad6
sama6.ld6 m€d andre oilde! eller med lokale
spejderkorps om iæll6s-blade, opslaqslaver,
iasl orenterinOspause ved hve gidearanQe-
ment lmed leiliOhed og klima 1il at sriile
spørqsmål), samlemappe fred tdlgere ud-
sendte oplysninger, som kan anes ud I I ny-

Formen alhænqer af hvor manoe kEller,
d6r 6r at række på. Men der er inqen tvtv
om, al selve del ar skule fylde et månedsblad
fred nogenlunde iasle rubrikker både lrå grup-
per, lauq oq ledelse, lrækker lnlormalion€rne
b6drå ud al fo k end mere liLrætd ge skrivelser.
Det kan ligeledes i sig sev være 6n inspna'
lion tlsløtre aklivitet ai skule udmø.le er
gildeledesesmøde eler gruppeivel i nogle

Intormalionsbyrd€n kan lordoles bør det i d6
ileste tiliælde, da g ld€ledelserne som oltesl
har rioelial at gø.e med og derlor berragter
informalionsopqaven som nogel sekundæn.
Samlidig må erindres at jobbei i sig s6lv kan
være en lilf.edsslillende akliviiel lor de g ld€-
b.ødre, der far overdragel ansvaret, l. eks. for
en 2 å6 periode ad Oangen.

Kvaliiikalioierne hos sildels informalions-
m6darb6jder6 kan selvfølselig være nog€t m6d
evner ri at kontakre, iormidle, or0anisere.
Lanqt det vlgliosle krav er dog en myres trid
og et æsels slædlghed. Kombineret med
såvel ledelsens som det øvrige gildes meddel-
somhed oq !ilje lil al åde oplysninqerne tå
lidt qennemrræk sku te ded slde al q rdebød-
rones b€hov, d6r hedder "vide oO iorsla", b ive

D€n unqe lorlanqer ai daqen, al tiden skal
briog€ ham nogel: manden er UlfEds, når den
blot ikke iiåtager håm nogel.

Friedrich Hebbel.

levn€r ikk€ plads lil kæF

Jeg vil !ære nyt og krilisoro mlne eqne menin-
qer, så lænqe ieq lever.

Goerhe.

Orden lor ordenens egen
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lnspirations-
mapper
Nedenståeide 15 INSPIFATLONSt"iAPPEF !d-
ån6s lra landsq ldets konlor oO kan beho des

På arund af maDpernes karakler lindes der
kon 1 eksemp år ar hver, og der kan således
i vsse lillæde opslå kortere eller længere

Ni 1. Broderked.r - 100 mån& lorenlnq.r,
Love oq vedlægler ta en række broderkeder
ndenlor Scl Georss G lderne Danmark saml

eksempler på oplagesesansoqnLnqer, med-

Nr. 2. spelderkonrakt - iuniorgild.r,
Materiåret f/a kontakrudvaloers arbejde, lore-
drag og art kler al b . a. Thork ld G ad, Fobert
Madsen fr. ir. oa forsraq Iil aranqemonter for
de aklive spejdere. Program for juniorgidel

Nr. 3. lokale qildeblade.

Asgor Haaqen Jensens loredrag om lokåle
glldeb ade ,ra andsqiidelriOet 1967 saml
ekspr, på lokale oildebrade m. m. og €n loF
reqnerse over sadanne blade tev. 1. januar

Foredrag a rkei og forslag on all hvad der
har med aildehalen ai gore. En meoet riqhol-
diq o0 asidiq nappe, sofr kn væ.e til slor
hjælp lor den gildemæter, som onsker at gdre
9ldehalen så smuk, højtdelig og indholdsrig

Nr. 5. Tilg.ng til gild.b€vEgelæn åglt.llo.s-

Pub icjelalion, agitalionspjecer, Hvordan sta.
ler man er nyr g ld€. Hvordan "hveNen, man

Materiae fra kontakludvalgers kursor o9 pu-

Nr. 6, lntdhationålt gildå.rbelde.
En redeqorels€ lor lnlernational Felowship
aid Forher Scouls and Guid
Jra dansk side er Ojort eler kan Cores, således

rt vi ooså får ldbredt kendskabet til denn€
sid6 ai 9i debevæqe sen.

Ei.ioholdg mappe om ridderarbejdel ale
d€rs a,skyQninqer. ndehorder br. a. ridderud-
valgels belænkn n!, ,orslag lil r dderaklivileter,
muslkken i r dderhallen og mogot mere.

Nr. 3. Glldebevaqelsens kur.er oq st6vner.
En klar sennemcanq al de lno andsq ldet
6 an§erer, maleriåle ira okale væbne orbere-
delser og srævner saml komp ei materiate ta

Ei omlare med eksemplor på manoe sådanne
akr vilerer, Torkild Mourilzens loredraq f.a in-
sp rarionsmodet i1957, sci Geor§s Fonden,
eksempler på iorckelligt omsorqsarbejde og

Nr. lO. Lol€le gildeborqe og qlldeblbliol€k.r.
Denne mappe br nser en ofrtale af de iorckel-
lge lokale Sidehuse, deres indretiing oko-
nomi og Unancieringslorhold
al spejder oO Oilde itleralur.

Nf, ll. Spec.lor dislrikts- og 3t.&glldene.lre.
En meset rgholdg mappe, der lorlæler om
det arbelde, der er udlolt I en række distrikis
og sladsg ider, id€6r, lværgående akliviteler

Nr. 12. Glld4ange - le.banqe.
Syng noget andel. Sange lm lesiqildehaler.
jublræufrs,esler tit vore koner o. s. v.

Nr, 13. BÅLET,

4 årqånqe al der å, andsoilder tdrgere ud
sendle Iedelsesblad med nsrruktivr oildestol

Nf, 14, Speidercente - spejd6rsdmråd,
Mappen lnd€h. der malBriae lra fere soeideF
cenlre beskrivelser, programmer elc. saml lidl

l,iappen er pr. 1. januar 1S72 slådg undår
opbvoninq mei kan ånes a lerede nu

Nr. 15- Aeeoq .l udenland.ke glldebrodre i

lndho det i mappen Oiver en glimreide omlale
af 12 engelske qildebrodres b6soq i Vlrum

skrlv lll landsqildekontorei og beslil .n m.ppe
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Bryd med vanetænkningen

Vores »korrespondenl« i Nordlylland,
det nyvalgte lolkelingsmedlem, Mette
dette pofiræt.

Ved sidste rolket ngsvalg koh et a, de nye med
lemmer nærmesr "dumpende4 ind Io ket ngel
.' ia i akliv polrik d6r hee raoel, he r uden
,orudqaeide panipo ilisk arbejde. endog uden
noqen sinde at have væ.el med em al en væl

Hvordan v I nu sådan iooet sa, Er det kke
et naivi, politsk uv dende oS lenareht menne-
ske, der nu pludserg rår mu ighed lor på alter
liojeste pan al "blande" sS I vo lånds sty-
re se? Mai kuiie ,rstes lil at sporge således.
Men man kunne io oqsa vedde oroblemal kk€n
om. Er nelop er sådanl menneske uden lorud-
gående pa po iusk ndoktrinerinq uden hæm-
ninoer hed hensyn I I idlqere bes uin nger og
ud€n politiske fordomme kke bedst i sland t r

at b.inqe et måske liltrængt ,rtskl og jordnærr
pusl ind i lolket n!6t? Forudsat natlr svis del
drejer sig om et lnte ligent. vllesrækt, plgr-
oplyldende og bevdst menneske oA lorudsal,
at denne "nye4lår lov t lat gøre sig gadende.

A le d sse betraAtn nQer riavde jeo provet al
oore nden mil møde med lru Mene Madsen.

Jeq vidste, hun var valgt al Venstre, ar hon i
fere år havde levet af at skrlve (fodrinsv s) sa-
lniske vers og v ser, al hun på bi leder så nyde
iq ud samt al hun som po riker var ei rolalr

ubeskrever brad ror rotker ngsvatget 197r.
Os hvad mødte jes så?
El par levende, nl€ ligente, hideogvenlge

øjne og en umåde g s.d naruniq k! lveret og
behaqo iq stefrme. Forst lidt senere o k del op
for m g, ar Mette Madsen er meget pænere end
b ledet qiver udtryk ror vigt gsl er det doq, at
leg i sadralens løb kom t r den s uhing atøj-
nenes inlelisenle udtryk ikke vår synsbedras,
oq a1 alle min6 lorudqaeide posilive beiragl-
ninger holdt slik medens de neAarive ditlo
delie i llæ de kunne ad€s ude a, berråqrninq.

Mette Madsen er helr på d6r rene med, at hui
som polil ker har meger at lære. Derre prover
hun al opveje, dels ved sa megel som mu iqr ar
opholde sig i lolkeringssaren ror al lyxe og
lære f leq er lo endnu kke med i sEL haise
udvaloO, de s ved al delta!e i så manOe moder
rundt i andet som del overhoveder kan lade
sig gøre, herst moder a angeret ai upo irtske
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- PRØV DE NYE KRÆFTER
Kirslen Hector, har værel på besøg hos
Madsen, Pandrup, ål hvem hun tegner

eler tværpolillske foren nger nelop for der
gennem al bevare ,jordiorbindelsen« oS lolge
fred I væ!ernes (berolknln0ens) ønsker, in-
leresser oo behov. Jeo rik del beslemle indrryk,
åt Mene Madsen gå. u mponeret nd i dette ior
hende nye arbejde me. med en ærrg vrrje 1il
grund or at sælie sig nd I hver enesle delåje
stor eler I lle. Hu. er he ler ikke bange ior
f. eks. i aolket igssruppen ai gøre rede ior sil
svnsrunkl o,t sin viden l'leo har opdaoel, at
jes ved så manoe t ns, jeq slet ikke va. krar
over, åt jeg vldste!") uanset de "gåmler poli-
t keres slaidpunkl og det er hendes indtryk,
at man ytter og laser sig af, hvad hun har al
bemærke uansel hendes !eriarenhed.

På m t spøesmå om hvorvdl der har værer
sæa ge ulemper eler Jordele ved saledes al
komme ind 'fra gadei« er svarel, at de.lakusk
(endnu) kun har vær6t lordele, d6 s lordi der
muLisgor en hell r.i sl I in9tagen og lo.di I',ielle
Madsen loler, at hve* tad hendes påni I ud-
stråkl grad glver s ne medlemmer irl spilerum

f.ihed unde. ansvar en lihed der på de11e
sled 1i svneiadeide v I blive bruq! på ærrlq oq

Med hensyn t I manglende forudqående po i
lrsk vrke oq t !knylninq forklarer Mete Madsen,
at hun nelop på grund al s n hidldiqe levevej
har vægrel sig ved at have noget ulknylnings-



lorhold såvel po ilisk so roreninqsmæssigl -
således at hon med sine sal rske vers kunne
siqle på hvad oq hvem, hun ville De! har nu
vist sg at være riql gt. AldriS har hun hall så
svært ved al skrive ofr po ilikere som nu, hvor
hun selv lærd6s i inderkredsen a, kendle peF
soner og har adgang ll liden, hun ikke kan

Til genqæld er der 6n ting der krilerer: ,JeS
ha. anid gjo frg meoen umaqe fo. al lave
mine vers bedsl muliOi. Allqevel har leg altid
skullet Søres ll en husmoder, som bare ind
frelleh kødoryderne »sme ei nos e vers ned

nu d€rimod skal ie9 endeliO Oør€s til en

"versefraoen., der vil være polilikeB.
som en al de lorste opgaver, venslres lolke-

linosoruppe har ridelr I'relre [radsen er at være
medlem af Kvlndekohhissioien (erier Eva
Fee). I den anledninq q ver Mel(e Madsen ud-
tryk 1or, at hun bestemt ikke er rodslrompe,
men al hun gar lnd io. en lig€slillingspol lik.
For kvindernes vedkommende drejer del sig
lonrinsvis om a1 ,å bedre uddannelses-, 6n-,
arbeids oO avancem€nlsmuliAheder, oO lor
mændene 6r det væsenllge rmelgere vikår
vedrorende skilsmissebørn oo bom rodt uden
,or ægleskab i det he e laqel lor enlqe iædre.
Mexe Madsen er værdio begejstrel Ior dexe aF
belde oq lor at indhenl6 kom
fredenmei, ha. hui en hel dag gennemgåel
den lorelobioe betænkn ng sammen med sin
søsler, som er socla rådo ver, ,fori, son dei

bTev sagt, ,at hun kan hjælpe mio med rigigt

Hvonor lror De, del save I poftisk som ior
eiingsmæssigt arbejde næs1ei altd er "Tor
denskiolds soldaler,, d€r præqer bittedel,

"Det er lanetænkning., svarer Mete [rads6n
"Når lorst 6n har slukkel hovedet op over
mænoden, vænner man siq I I at sporge hafr
elle. hende, når man skal have €n post besat«.

lrrelle Madsen tandt, at del nerop er udlryk
,or iordomslrihed oO nirialivi der har førr ti , al
venslre bad hende srille op iil lolkerrnosvarqet.
På iqnende måde havde den lokåle spar6-
kassebesvrelse på el tidriaore lidspunkt laqet
€l ulrad lionelt skrdl ved at bed6 hende id
lræde i lisynsrådel, på trods af, al man i Aene-
ralioner udelukkend6 håvde kørt elter devsen
søn eiter lader eler, i manqel al en søn -
naboen: men altid en måndl

I der hel6 raoer ei det Metle t adsens rad ti!
a le lorcninoer når man skal have iybesal en
bestyrelsesplads eler i9n6nde: "Lad være
med at taoe en, der I forveien er m€d i en her
måsse, og/eler som har ojort sig særl g oæl
dende Se jor om oq find iqe dei person,
tror kan dække det, I mangler, uanser om dei
drejer ss om dn, der slet ikke qør siq bemæF
ket, det lår glæde ail Og d€t er jo nok el
råd, vi oqså : sct. Georgs Giderne man!e
sanse kunne l@nq6 t I ar skive os baq øreie

K, HECTOB

ffiigv
D6l er en ensom, sorqfuld id
ai elske hedr den svlndne nd.

Nova is.

Hvs du vil være vis, sld ned og lyl.

A,rikånsk ordsproo,

At læse og lnret foBrå,
er son at jage oq inlet iå.

Dånsk ordsprog.

Når dei drej€r sg om noget slet, er del
bedsle: ikk6 al ville: der næslbedsle: ikke al

Bacon.

Hvis den bortoangens mlnd6 holdes i ære, da
er han m6re nætuærende og formår mere end

Saint Exupary.

Jo mindre lanker du har om et menneske,
d€slo mindr€ b iver del.
Og lo dår igere du behand er det deslo mere

Del er inqen sar iq ros ar være laknemtig, når
fran som ulaknemlig må lrygre lor srraf.

Seneca.

Uvidenhed er lankens nal, men en nal uden
måne oo slierner

Hemh€ iqheden ved at kede er at sge alt,

Vollaire.

Lykkel qe menneskeG mådehold kommer af
den sindsisevæol, som lykken har skaftet
dem' La Fochetolcaurd
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SADAN GØR VI

Københavns stadsgilde stiller her

dere6 erfaringer til rådighed elter at
have alviklet et vellykkel seminår.

Københavns Stadsgild6 nårv mærk6r, bafie-
rerne lræiger t I op adning: Vi låv€r el SEM!

Vort SEMINAR 71, som alholdtes i efterårel,
visle sg al være en god id6, oA vi bere åt
her om planlægningen og gennemtørelson af

Sladsqilderådet nedsaxe et kureusudvalg på
3 medlemmer, sofr iik lil opgave at lr6m-
komme med ,oElao og budoet t I et kursus tor
gi debrod16 und€r Kobenhavns Sradsqttde,

KuBUSudvagel blev hLniql enig6 om, al
ordet SEMINAR var det. der dækkede anange-
meniel b6dst d€l drejede sig lkke om at
docere, hen om aklivl samarbejde m.llem

I løbel af de lølsle møder håvde ku.susud-
valqet i det slo.e o9 hele udstukket linie.ne
lor seminaret - oårselningen og formen, og
di6so v€dtaOelser b ev lastholdl under alle de
mång€ s6ner€ mdder, hvor m8n årbejdede

Målsætningen var: Gonnem aklivl §amaF
belde ig.upper at gve inspkaion lil gilde-
arb€jde i takt ned rsrelser i tiden.

Udvalgots medlemmer besiuttede, at alt,
specieft det skriftlige maleriale skule præs6n-
ter6s på €n tiltalende måde med et ensaitel
præq. Hvad sloifel angk, skule dette være
sevel Oildepræget som såmfundsvendl. All
måleriale skule udeveres dellagerne idupli-
kat ior ind§ætn no i D astic-samtenapoe, såte-
des al dene lorhåbentiq kunne rjene som
værdifuldl arbejdsmaleriåle i oq€t Ailde.

Seminarel skule st@kke sig ovor ca. I må-
ned m€d 5 artennøder på skiltende uqedage
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Med er bldoeltoBtag på ca. k.. 10000 pr.

olldebroder ved er dertagerantal på mlndst 50
lik udvalgel qront lys til at genn6mlore airan-

Med de rene Iokaliteler Peder Lykke cenr-
ret på Amaaer oo vallekilde Hoisko e 70 del-
tågere og de bålr rgliae indredere, stanede
semlnarel midr i s6pr6mber 1971.

Eller åt detagerne var blev€l bokendr med,
hvilke g.upper de tlhone, bev d6 qrundigi
ndløn i, hvordan en gruppediskussion blver

udbytreriq. lb Mlesser-Torvio, gm. 10. gide, tog
sg al delie emne, hvor han holl €nkell e.

All€nens diskussionsemne hed:'(omduni-
kaUon i samlundet i q lderne og mellem
d6 to indbyrdos" med oplæq al P. H. Kiær
Hansen, 7. gilde. Den eiler,ølgende djskussion
bekrællede, at kommunikalionen nemt kunne
være bedre, oq der blev qivet forskellige an-
visninqer på, hvordai dette probem kunne

2. allenmødes diskussionsemne håvde den
spændende rire | ,Hvad er et frenneske"? ved
ov€rlæg€ K. F. Meldahl, - oq der var da også
sprængslol i de eJlenolSondo spørgsmå|, ek-
sehpevis disser Når man har erkendl sand-
heden, har man da pliar ul ar udbr.de d6nne
sandhed? Har man ret lil ai ødelægge sig selv
med medikamenter? Tro ikke, al der var enig-
hed I svarene på disse spørqsmal!

3. moda indl€dtos med "Tal6rreknik. ved
Gr61e Jakobsen, udvalgel, hvoreiter Sjø havde
oplægget til altenens emne: "Glldehallens væ-
sen". Dd var et meget lornøjeligl oplæq, hvor
sjø oqså kom nd på grdehalens uvæsen.
Heretler måfle grupperne b , a. svar6 på, om



9ldemesteren i lor høj grad er enelaler, og
om §ildeha len i del hele iagel har værdi og

.4. åilen havde lo oplæg, nemlig "Hvordånnodlage en ny glldebroder i gid6i< v/ ulla
Hasmussen slads0ldeledelsen og'Gildebe-
væaelsen som ooanisatorsk enhed« v/ Drov n-
ciålmesler Knud Mourirzen Her skutle orup-
perne bl.a. lage slillinq ril et eve.tuelt unq-
domsopror i gilderno om g lderne arbejder
demokralisk og om qruppearbeldels værdi.

Så kom we€k-end'en med opæq ofr toF
dagen ar Per Mikkelsen. randsairdeedelsen:
»Er Sct. Georss Giderne ægle inlernailonale
i indslilng o! handlino"? Per fandr, åt vi i
hven ia d ikke var lislrækkelsl nlernalional6,
oq hai ,remkofr fred en række forslag lil æn-
dring al delle Iåkrum, hvoreller der igen var
gång qrupp6diskussionen.

S6nallenqldehallen med væbneroplagelse
b ev edet al Sjo, oq den nye væbier gav et
positvt og velmoliveret svar på spørQsmålel:
»Meier du, at en tdlgere sp€jder har b6hov

Aitenen sruxede med hyggetgl, iesltgt sah

Eller al hojskolelorslaider Geors Vel son-
das iormiddag havde ionalt om Varekide Hoj-
skole på meoet underlroldene vs, g k vi over
r I dåqens emne: "Kan vr i oiderne brve ved
med al være "upoliliske" og endda vente ål
øve ind,lydelse samlund€l på væs€nllige
fiedmenneske iqe/sociale iorhold?. med op-
læa aI Edmuid Keidsen, landsqildeedelsen.
Dei var €t m6g€t personrigl opræg om Oirde-
bevægelsens os den enkele 9ld€brod€6 en-
qaqement safrlundslorholdene, om p iglen lil
al b ande slg - oq laOe sli llig. Elle. oplæggel
var der ivlio diskussion i o.upperie, hvor del-
lagerne bl.a. skul6 qive udtryk ,or, om qir-
derne har po ilisk slagside o! om de kunne
accepleie, al !i debevægelsen som organ sa-
tion iog slling til vlsse aktuetle po iliske

Sidsle punkt på qeek end eo var 6n panol-
diskussion. som var tånkl de
siralion af, hvordån 6n sådan ,oregår og dels
soh et midde tlal tå en sri inotaqen lil el
akluelt spørgshå1. Nøgleordel var manipula-

Herefler havde vi endnu et alrenmode. hvor
ove abbiner Benl Merchior havde ei oplæg
over 6mn€tr ,Har ,den lire kredsi io§en
værdi i der moderne samfundi? Her skulle
qrupperne lage slilling I I f. eks. i hvilk€n ud-
slræknino det ljener safrtundei al bevare den
lille kreds, hvad d€n lile kreds kan gøre ,or
al bevare sin ldenlitel, og om der er rieiko for,

at den ille k.eds indsnævrer
var spørgsmåI, som absolur oqså 1og sgl€ på

Så var seminaret slut, oq delraQerne var i
besiddelse af en mappe på ca. 100 btade,
indeholdende a l6 ndlæ0, optæ9 I I diskussio-
ner, sporgsmå|, rappo €r lra grupperne samt
kommenlarerf.a udvatgei

Med d6nne mappe som grundlag har mange
oruppe. i de kobenhavnske gid6. lået nye og
qode diskussionsemner li §avn lor såvet den
enkelle Oidebroder som hans/hendes gilde,
og udvalqot er bekendr med, ar flere af em-
nerne alerede har værel udsal tor ny debat i
kobenhavnske Orupper.

Derudover ma vi skonne, at det har værel
en insp ralion lor deltageme at æ16 andre
gildebrød.e og dermed andre q tde. ar kende,
id€l seminariels q/upper gentåqne gange har
givel udlryk lor, at man særrer tværqående
arangemenlor meget hølt ndentor gildearbei

Desuden er delrac€rne b evel indfø( i
problomer. som de måsk6

ikke lidlig.r6 har haft kendskab rit og i hve
lald næppe har raget slillnq tl. Delaoerne
hår !ærel nødt 1il ar diskulere, at tage stiltino
og p.ove eqen menino mod andres. en ud-
viklng, son netop qruppearbejdel taaer ssle
på, og h€r er !i ved seminariels kerne: qrup-

Også ldvalget har tæn å, semiiarei og fun-
de1 ,ej, som kan reIles: week-eiden, hvor
fran lærer hinandeo så umådetio godt ar
k€nde, skal lgge ænoere ,remme i møde-
rækken, oq det begreb som hedder "odval-gels kommenrarer 1il grupperapponer", skat
§ryqes. I sledel skal der alsæltes tid li .n
kort diskussion qrupperne ime tem, hvor der

Al arbejde hed seminar6l ha
nøjelse. Alt klappede, iiOen svgledet Dygr g6
nspnerende ind edere, grade, velop aare det-

tagerel t(ai han forange mere?
Og så hodt budgexel:110 kr. pr. dela!6r,

alt lberegnel, oqså kafle med brød ved mo-
derne og osrobord med rødvin pa hojskoten.

At vor seminarmappe har vi nogle ekslra
eksemplarer som sælqes lor en oris af kr

Kobenhavns Sladsg rdes Kursusudvatg.

JENS THOBSEN sradsQirdeedes6n.
GBOTH, 5. gilde.
GRETE JAKOBSEN ]3. eide.

Jt
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Kommunikation
Denn. rubrik er d€|. beregn€r r rt
sporse ældr€ oq e arne kolleqer i qilde',
6rad.-, dr.lrtkt" etter provlnctattederser lan.
del over lll råd3 I .dmlnlskållve 3pørgs-
måI, men l*ke mlnd.l lor ål kunne l lip.
og v€jl.dning ril 9ild.m.3l.rlal6r, id.€r tl
gruppearbeide ell€r til en praklisk op-

Der er lmtdre{ld og3å nuttghed tor at
sprrge l.nd.9lldeledel.en dlrekte, llge-
som der er lejllghed til lor lån&glldele-
delsen til åt bringE meddeloh.r ril gilde-
ledel.erne landel over eller at svare på

Xon sagl: her er doI muligt ål .porg€ om
.lt og rorhåbenlllq ,å .var. Del er tlttådt
.r v€re .nonym, hvls m.n h ry.l tll del,

Konkrete lorslag!
Fra Par is t\raft n, otrdemester i Vtboro, har vi
modraqot dette brev med ideer og tanker 1il

Vi har låel el blåd. der ude ukkende uds6nd.s
lil g ldeede ser, oq som ska vær6 d€n onkelre
ledelse li hlælp dens arbejde Man har vaigl
at lade delle bad være insplralor, hen er
d6tre t lsrrækkeliot? Jeq finder, år man bør gå
!ide.e, hvis man virkelig vi yde hiælp lil de
0ildeledelser, der har behov lredo.. Jeq slgler
på en fremræooelse af konk.ete fo6la0 oq
id6er. Eksemperr Man lader kaj Korup lor
lælle, hvorledes han udarbelder og lremiører
en 9ldemeslenale De, der magter opgaven,
behover strengt hget ikke hans råd. De, det
ikke har evnen, er elter qennemlæsning af ar
liklsn sron set rige hjærperose. Derte er ikke
en krlik ar Korups indlæq, som udmærkot
dækker den slillede opgave, men el eksempe
0å al man nok bedre hiæ oer med el konk.el
Iorsrag - I delle lirlærde en færdio qilde-
meslenale, som eiior m n mening burdo l ndes
i hvert nuhher af b ade1.

Fundt om i vore 9ilder s dder ledelser, sod
losver nve ideer os med stoi succes udlorer
d sse i praksis, hvad enten del oælder qrupDe-
arbejde el er penOeindsamling, velgorenheds.
arbejde, spelderkoniakl, 6mner lor dirkussi-
onsailener, gode ioredragsholdere elc. Her
kan hentes en mængde færdssyede lorcag,
son bladel kan videregive. Man er på sporet
med rubrikken "Sådan qør vi", som bor have
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beiydelig mere spalteplads og besle at llere
kone konkrere indlæg omhandlende samme

Då r lre ]o kke arene kai holde sry. på,
hvad der loregår å, positvt rundt om i låndel,
var det så ikke en d-å lll r€dakrionen at knylre
en slab af lose medarbeldere spredl over

Redaklionen takker tor d6 e lndlæs med dels
relevanle oq posilive belraqinii0er. Vi har i
redaklionen drofrer ar brinqe Iærd osyede ros-
ninger pa Iorskelge gideopgaver, men d-"r

(2 r) ror at vl kun bor råde
og insp rere. Eller lndlæqget her er v gåel i
gano fred loriyede overyelelser. TlioGaget
om ose medarbejde.e kan oplyses, al v iia
starren 6r gået qanq med at knylle "tøsl-
ansatre, ulønnede koriespondenren, tLl bladel,
og vi bringer i detie numm€r en lste ovet
vore »medarbejdere". Vi håber at der hermed
er elabrerel el bed@ bindeled mellem redak
lonen og de enkelle qrlder.

RED

Omgående svar
Erik B. Plluq stler iølgende ,orsaq 1il lM-

Må ieg siile lo.slag om. at man ved ,rem-
lidioe spørcsmal prover ai brinoe svarene
samlid g med spørosfrålene I de lillælde

gr, tror jeq der vil g ve b adet

He il er al svare, at s0ørqsmå1, der reltes
1:l giderederse erer redaktion, vi blive so§r
besvarel omgaende. Irren al h€nsyn lil dialo-
gen g lderne imellem vi del være .igligsl al
brnge genereie iidlæg alene, idel han her
ved bedsl kan indvovere manse i ko espon-
dancen. I nogle lirælde kan man håbe på
frange svar og reakrioner på saone spørqs'

Tii glldemesler Chr. Hansen, Nordborg, der
havde et ndlæg i sidsle nummer af IMPULS,

I badet IMP!LS nr. 2 1971 har jeg med
inler€sså læsl dii spørssmål angående !ed-



lægler lor enkell9 ld€r oA dit juridlsk6
problem, oq da næsle nummer åt ll'TPULS ikke
kan rorvenles udsendt ior lil december, har jeg
vagt at svare dig dkekle på lovudvalgets

Jea er ga.ske enio med diq i nødvendlg-
h6don aI vedlæAler som qrundlaq lor de en-
kelie gilderc v rko, og : lovenes § 7 a, iorsl€
alsnil. henvises der også henil.

Da man ved den slo.e lovrevision i 1967
frernede den lid iqe.e "vedtæglsnorm lor en-
kelqideh Jra vort lovkompleks, udarbeidede
ovudvå!get såmrid g forslao rir vedlæqier lor
såve gilder som ,or dlslrikts- og srådsgjlder

Disse lorclåg 6r lidligere udsendt til Oil-
de.ne, llgesom del er hnken at m€dtage såvel
delle som andet relniigsgivende srot tra del
lidligere lo!kompeks i den planlagle gilde'

En kop ai forslaqer ril vedlæOler ,or Sider

Med hensyn til dit spørgsmål om do juridi-
ske forhold i lorbinde se med kob og salg ai
iasr ei€ndom kan leo henvise 1 I oveies § 7 a,
sidsle alsnit og vedlag16 vedræOlers § 2, sidsle
alsnit, der beoge behander derr6 sporgsmåI,
og som kræver ruldstæddiq klare iner ved-
teget på det okale g ldering.

Også på delle punkt er der således luld
selvbeslemme sesret lor de enkelle gilder,
mei sporgsmålel er sa vgligt at andsgildot
kræver k ar st I iglaoen via et gidei ng.

Jeq håber med dette al have besvarel dine

EB K B, PFLIJG

Det blanke papir
IMPULS har ikke lund€t sin eide ige fo.m på
de par numre, der indt I nu er udkommel, og
, redakli6nen er vi
bliver godl, hvis mange v r være behjælpetge
hed råd og krlisk€ bemærkninqer, Vi liar
modtaget disse k.itiske bemærkninq6r lrå
gildemester Fulh Frederiksen, Lemvig:

Til redakløren al IIVPULS.

TA( for den hvide bagside på ITTPULS nr.2.
Den lå oo orinede li miq, da jeg var lærdiq

med ar læse bladet oq rabie Då at blive ud-
iyldt oq det bev den såledesl

GRIB ]DEEN I FLUGTEN,

lde Ul Oildeneste.tale.
lda lil konlakt med vore inaktve medlemm€r.

{Hvad denne konlaki løre. ll skal j6g gerne

senere komme libage til med resultat aodt

"Brudstykke-ianker, om statislik og særtiq
herunder ,Orudden ii, al g tdebrødre metder

Får vi all d d€n vnketige grund ar vide?
Snakker gmsl. med dem pe6onligt inden

Skrver qhsl. sig d€res grunde bag 016l?
oC Aor Amst. nogel lor at rotle på baggrunden
ior disse udmerde ser?

Så var der ikke mere b ankt papir.
Med venlg g ldehilsen.

RUTH FREDEFIKSEN
Gmst. i Lemv g.

Fra laidsgildeled€lsen har vi modtaget:
Landsg ldeledolsen planlæOger at opbylge en
,seruicei ,or S ld€rne rundt om I land6t lil
løsniig al opgaver, som man måske ikke to,
kalt kan klare, eler som man geme vit have

o€r kan i. eks. dreje sg om en agila-
I onsallen, igang3ællese af gruppearb€jd6
elabrerinq ai el bornegårdsarbejde, Fe ow-
shipslævne, spejderkonraki, luniorqilde rdde!
arbejde, inlernalionålt Aildearbejde, Prson-
Vlsilor konterence (rænsselsbesocsordning), et
kig i Fremlidsudva gels arbelde, oprexelse at
et nyr 9ilde, qirdeboro, eller hvs gildet træn-
oer lil at blive "lollet op" så ei insp rerendå
oO beoelstet lale om gi deb6væ9e sen.

Der kan !ære en lang række opgaver, som
skal loses oq hvor det vi være gavnlgl med
"en stemme udena< ri enlen al sroxe den på-
gældende opgave eller maske medvirke til

ved henv€nde se lil landsgildekonlorel vil vi
sog€ ål linde lrefr tlden q ldebrod€r, son
nelop må anses ior at være en sraas specialist
ndentor et besleml iel og så søge at lå ham
lil at relse t r det påoældende o tde.

Elterhånden vil vi opbygge et karlolek over
de lorskelliqe efrner og inshuktorer, så man
hu iqt kan linde lrefr ti retle vedkommendo.

Da der olle kan vare lråvre n
udsendes ma man nok reone med el oar
månedeB vaBal, nden den paAældende aiten

H
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BRUDSTYKKER

Sværest at høre
Der e. intel lil hinder lor mus k,
der er lriskere end iordens sall.
Du kan lå den lrå, hvor du vi ,

du kan s mpelthen høre all

hvs du kan hor6 den, -
men det er der sværesre, der er i l:

Fra "Schades hojsanS",

De andres sikkerhed
Lad Oem ikke mponere ai andre mennesker
li åt orøve al eiieniqne defr. l.aen anden kan
med sa stor virkninq være oem selv som
netop De se vl Husk også at de rleste menne
sker på nods af deres sikre oprræden er
nindst ige så banqe som D. og lvivler llge så

N V. PEABLE
i "Vær pos liv, 6v lykkoligt,..

Nalurllg fromhed
Den naiunige iiomhed kai meqel l€t om-
dannes ril kunsr q irofrhed, Ior visse lølelses.
ladede erindrinqer er læ les for alle nedlefr-
frer aI et I v€t samfund os kan let organisercs
I religose poitske 09 kulurele lradilioner.
Dsse fiaditoner hamres §ystemalisk ind ide
unqe hver ny g€nerauon og spiler en v§liq
role i del lanoe drama hvorunder de op-
drages oo aores rede lll at blive samlundsbor
qere. Da de minder oa erindr nger, der er iæl
es for en gruppe, er toBkellg lra dem, der
d6l.s åf en anden qtuppe, er den samllnds-
solidarilet, derskabes al lradilionen, arid sryk-
vis oO eksklosiv. Der er både nalur ig og kun-
sliq lromhed knyltet t I a l, hvad der riLhører
@! pairet med mislænksomhed, alsky og
,oragl knyxet til alt, hvad der illhører den,

HUXLEY
i essayet

"Psykologi og liv§lorm..

som §koledrenge
Der er mange mennesker, der kommer lil el
lvs resultal, Liqesom skoledr€nge: de snyder
deres lærer ved at skrv6 lacit ud af reqne-
boqen odon s€lv ar have reonet stykk6t.

Del høle i del lævne
Kaledrålen lorblver ubeSrbelg ,or os. Deis
vælde, dens mangIo dighed, dens skøfhed, pla-
nens karhed o9 symfretri, delaljernes rlgdom

det kan altsammen erkendes. !i kan iryde os,
vi kan lorb ølles. og v kan endog elske det.

Men aldr g kan vi begr be dei inde,ra eler
skabe på ny i safrfre and, lkke den m ndsle
landsbykrrke rormar vor tid ar særte et land

håndværkere der ikke kendle
ordel kuist som stoLt selvhævderse kunne ga
oq gore jævne linq. der i samme slund var høle
ling JENs kBUrJsE

i"Den under ise harmoni..

Dln egen ordre
Nu har du i larg ld tænkt pa at lå beqyndt, oq
der er slad g lkke sket nooet. Det er ikke ti-
srrækketiol al lænke Lkke enaano al trælle en
bes uh nC. Oer mångler endnu det viglgsle '

H€r skaL leo Oive dio nøglen l,l al komme i
gang: Gv dig selv en ordre oq adlyd den.
Fjæ per det ikke med en saolnodio insrruks
så b.ug en brøsig ione og s g: "Se sri al komme

De opqåver, som slilles os ai von bedre jeq
er siældenl vaiskelqere ai lore ud i livel end
dem, som v til daoliO lår al bådsmanden. Der
lor er der heller inqen grund t I al proleslere
ikke engang hvis vort bedre j€g gve. os el
ordenuigtspark bagi.

"Horlsoon,.
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