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Mikkel 8ry9q6rc Gade 1, 1460 Kbhvn. K.
Tl. (01) 122702. G ro 1351.
Konto id: Mandag rillr€dag kl.4,30 1630,

'rryk: K. Fosendahls Boqtrykkeri Akis.,

Dette nummer
indeholder

Lederen beskælliger sig denne Aång med æn_

dr ngerie al vore rlualer lørsl og ireomest af

Denne ganO har "Baloo. He^ry AlLan Robæk
sat sig ribage slolen. 'Kan du brænde, kan

Den ,asle rubrik "Sådan sør v. handler om et
samråd for a le uiifomeredå ungdodskorps i

LynqbækTårbæk Ronholdt ira Kqs. Lyngby

Forkyndesen mangler i Scl. G6orgs Gide/ne,
siger d reklor'rage sørensen, Esbjerg. der som
56-åriq iortsæ11er med aktiv speldinq

Ded laste rubrik "Komdunikalion" er ved al
llyde ov€r med rndræ0 denne gang.

Et llLe uddras om o ldehallen loretaoel å,
N. J. Udby rr l efier Knud sondedy

Vicelandsgildemester Kirslen Tolslrup Sør€nsen

Oiveren lille nslruklion i svendeinslruklion

VLceandsq ldekanser lb Mikkelsen beskæil ger
sig iil daoliat med lederuddanneLse og sam_

arbeldslræn ng. Her orienterer ha^ om Aide

Hvo.dan skaber man testslemnlnq ved gilde_
halLen? Del lodæler arliklen "En ,eslaien i

Soo alsulnng på delle nummer behandles
sporgsmålet ,skal q ld€rne have 69en høi

Aaoe A. Jensen, B rkåvej 5, Lanqesø
6430 Nordborg. Tlf. (044) 51496.

Lise Johnsen, Højdedragel 34,
3660 Skandedorg. Tlf. (06) 521236.

Finn Brøchner. Hybenvængel 3, 6733 Hte rno,

Tf. (05) 165346.

Kirslei l-lector Knudsen, Lobellavåj 3, Vesl_
bierg,9400 Nøresundby. Tll. (03) 2s6153.

Jørgen Peders€n, Føniksvej 6, 3270 Højbjerg

Poul Feinholdt. Mosebakken 1,7100 Veile.
Tll. (05) 35 56 79

Jens Emil Kldsk Jensen, Chr. Winlhorsvej 26,

5000 Odense. Tll. (09) 130959.

Nord- oq NordvesllyLland:

Evald Hans€n, Jornbaievei2,4s00 Nokøbing S
Ttf. (03) 41 11 79.

lb wesseLTorvig, Højageruej 15 2960Aungsled

sydsjæl and og Lolland-Fasler:
carl schullz, xirkepladsen, 4300 Nykøbng F.
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VORE RITUALER
Da Sct. Georgs c,lderne b,ev sliftei for næsten 40 år siden, blev der til
gildehaller m.v- udarbeidet rituater, som sku e tøtges ved optagetse aJ

nye gildebrødre, ved opiag etse tit væbnertiden osv.

Disse ritualer ville, hvis de havde været uændret i dag, sikkert have
virket lige så anlikver6t for os, som en avis e er et brev jra en offenflig
myhdighed lra den lid, og man har derfor i tedetsen af Sct. Georgs
Gilderne passst på at ændre tidt nu og da for ai gøre vore riiuater mere

Der er ror ganske kort tid siden igen btevet ændret ved vore rituater,
en ændring der på et par områder har givet antedning tit en det diskus_
sion om betimeligh6den heraf.

Det er ikk€ meningen her at gå ind i denne diskussion, men btot pege
på, at den ændring, der er gennemført, ikke er foretaget specie[ for de
gildebrødre, der har været medlem af Scl. Georgs citderne i mange år,
ior dei synes helt øjensyntigt, at disse hetst vile behotde de gamte ri
tualer. Ændringen er udelukkende loretaget for at være forsiåetige for
de nye gildebrødre, der idisse år optages igitderne, for at disse nye
gildebrødre ikke ved selve optagelsen skutte komme i den situation ikke
al være på bølgelængde med den gitdemester, der roretager optagetsen_

At dette er rigtigl vil enhver, der har prøvet at diskulere vor bevægetse
med unge speid€rledere, kunne bekræft€, så vi bør afle anvende vore
nugældende ritLraler, der er allattet i et nutidigt sprog, ved a e gitde-
haller, så har vi gjori, hvad vi kunne for ai prøve på at skabe en fremtid
for gildebevægelsen med lilgang af nye gitdebrødre_

Det kan endelig bemærkes, at væbnerløftet er ændret ved sidsle re-
vision al ritualerne, så hvis man ikke vit komme i den situation at tade de
nye væbnere aflægge det gamle lølie og så senere på aftenen finde et
helt andet løfle i væbnorbrevei, bør man kun anvende de oældende
ritualer-
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- lmpu16, g ldemesle{ale, Evad, Korup,
lmpuls. inspiration, buOsenov, toto ja,

Kan ieg ikkerå er fastefrne?
- Nei, d! er helt fri . . , er det så en al.

OK jeg skalPrøve.

lmpuls, lmouls, lmpu s... De
lysere, hvorledes €gne gidemeslerlaler hai vir_

kel. Var de tøtre, saclge, hollidelge, akluelle,
bløde, kedelige - ell€r er det lykkedes at sælre
noget i OanO Lykkodes det ai lå noget lil at
ske. Jag ved det ikke bestemt, nen jeg har
forsogl al lale akluell og mpulslvl. Med hpul_
sivt mener jeq her al man bør kunne lo!
nemme, al pulson slår på d€n, der laer ve
videnda al grænsen mellem det opholede og

0a jeg skrev gidemeslertale som led §rund_
kuBusdehagese, , k lea al "m n læsek ireite
sæterse, lordi jeq m€ddelte, al req ikke an_

vendle komp el månuskr pl, nen ioretrak al lae
ud lra huskeseddel med vgligo passager i

,ækk6,olqe og de il liørendå st kord. JeO lølle
mlg ldt urellærdioi bedoml, nen kan godt ror
stå år ysten ril al tale rrit ikke må bive ens-
belydende med, al man ikke er lorber.dl. i,ian
må vde, hvad man vil sloe, mån må brænde
med det, m.n kan kke lale om ting ma^ kke
har skailet sig viden om. Forsoger man på det,
kån del kun b ive op æsn ng. [Ian må vde be
tyde iqt mere om €mnel end del, man har behov
fo. ai få sa§I. Det vigligste er al vide hlordan
man vi begynde, oO hvordan man vrl slulle.
Hererter er opqav€n egenllio kun al brnge
disse to dele så td sanmen som mulgl. Je!
har olle (så al sige usyn iqt) provel at lad€ alt

det " midt6n" b€slå ai maioe selvslændise en
heder eiter recepten: l. Påsland, 2 Beqrun-

En raLe ha. lil opqåve ai sælle noq€t i be
væselse brinoe andre li al tænke og handle,
de116r hå d€n. der laler. ikk6 blot qive sln
sremme, men ooså sjæ1, hje.le, vilje personlls
oplaxese 6ler hvad man nu fø]e., et sadant
enoa§ement skal hedde. Når man laler eiler
slikord I rækkelølg€ (som selvføSeLig manq6
sleder godt kan ndeholde hele væsenl ige af_

snl) så har man den vidunderliqe lordel at
mån i sil lorbindeide ordvålq kai li passe sig
den forsamling man taler 1i. v kender åle
defie, al oqså gidehåller kai ,onøbe torskel_
rgl. Sålremt €nhverlaie uden at ændre indhold
i øvriot, under arleverinqen blev lilpass6t mod-
laoerne, v le betydelgl tære gidebrødre gå

rundr med kroledå læer



,x6n du br€nd€-kan du lænde«

"Kai du brænde kan du lændei
»Del hoved regnes desvære ofte lordel bed-

sre, som passer bedst vor loreninqs hali.
"vo iv igennem balancerer vi mellem det

der kan lølle os selv og naboe.ne op og så del
der bryder nod narcverk og Pja1.,

Når talen iorberedes. samer jeg ordsprog
cilaler. vellormulerede påslånde. som kan mar
kere m n men ns. Jeg ved, hvad jes med n n

lale ønsker at sæ1re I ganq (vidsre jeg ikke del
vire del være en lornærmelse åt af€vere den).
Jeg skrver 10 15 sadanne men nser på l6se
paplrapper og supp eEr dlsse med låpper med
mine personrioe oplarleser ai hvad ieg skal
huske ar Iå med. Dereller pusler jeq med paplr
bunken, r I der kan elabreres et udviklinqs
iorrøb. under arbejdet kasserer jeo alt. som nu
v ser sig overllød qr. Nu €r min6 mærkepæle
lorla ei sal ud. H.reller skalleq b ol lade mine
,orbindendBord skvu pe som.inge ivaidet om-
krinA hver pæ nden jeg bevæger m n lale hen

Førele ek.empel: Om gild€rn€B hjelpesibeide

"At s6 old nle leSe med lokomolivel kan ikke
begejstre de, der kun lår lov at se på fra en

"O€mokrålierel ord, der knurer meniigsøst

"Manse beslyre sesmedlemmer har det som
lorsleOanAs-rylt€re: Oe inleress€rer siq mere
ior at holde sg last saden-end hvor he§en

"Møll6n Sår ikke ved del vand. der er rorbi".
skulle jeg holde en lareom gidernes hlærp+

årbejde v le det ikke være svært al ,å oven-
stående mei nger indplac€rel som mærkepele
mellem del, teq onskede al sige.

Delaqe se ihiærDearb€lde kanvære er værdi-
Iu dt karakle rænende arbejdsredskab men a t
ior mange eksempler v ser, at dete arbejde 1ra
at være et middellor manqe desværio er blevel

På en konlerence, der i Nyborq alho dles for
q lde edeser, blev hjælpearbejdel kui6Oravet.
Det er veli2 14 år sden. ireOel a, del, d€r b ev
såol, har leg gleml, men aldrig glemmer jeg
den børneinsliiulionsiormand der med darig
skjult bekagese konslaterede, at hai oq et
par af hans venner nu qennem lyve ar "havde
værer nødsaaet ul år lade siq væge, da ikke
åndre gidebrødre v ste inleresse".

[råske pudser han fremdees pa glorien,
Manoe sidder alt tor lænoe, t I at sådan virk-
somhed kan vær€ ai rinoeste interesse ror
gidebevægelsei lortsal at ægge navn lil.

Gå al. Et besiyresesmedlem der når et eller
iere "runde åi i spidsen lor ei eller anden
sct Georos- nstluton må være b ind ell6r
det mrndst6 b ænder. Nerop hans eller hendes
srrålende dejighed kån iorhiidre et gilde-
arbejdsredskab i at rungere Er et gide tilreds
med, al noqle cidebrodre enoanq var dyarqe
karuse passere al I lL eller lll klasse, så vel-
bekomm6 men enqagerende åklvlot oO per
sonli! karaktorlræn ng bliver der kke megel
p ads trlerablerede vlrksomheder dårliat
nok vel r I et nyt oangsættende bøvs.

Andel e*§emp.l: speldere/qlld.l

"Li le spejl på væOgen d4r, livem er skønn€sl i

" elhven samarbejde med et aidet menne'
ske holder man en ile snure af dene andet
mennoskes skåbne I s n hånd".

"TillældiSheder spi ler o116 plal eler krone
med bø.ns lrilid oq lremld".

"som aru noer lilvorl århundredes lallirbo er
v på €n måde are sammen sku,lede idealsler,
som har lravlt med al ,orskre hinanden at
leorer, ideei og deologier er nogel, !i delin-
livt er rærd qe hed - oq mens vi erkærer ieo-
rierne lor dode og maoleslose spooer de
videre med utane i9 krait i den moderne 1ek-
nL,iceredeverrerdssral.

Osse menlnger kunne leg Oodl anveide ien
tale om tæ lesmarkedsproblemer, men her vil
jeg benytte dem som mærkepæle i el indlæq,
der vedrø.er debatlen: Spejderkorpsene og

Genn6m 20 30 år snylrede gildebevæsesen
på belolkningens qood-wil over ior spejder
bevæ9elsei Nu er spejderbevægelsens good-
will i altaoeide lnleressen lor arbeldet er
vgende såvel presse, rad o oo TV som blandl
skolelærere b.rn oO unqe. Da spejderbevæsel-
sen slarled€, glk mange speldere med hatten
under lrakken ,or kke ar få kro 10r deres over
bev sn nq de var mer6 banq6 end rove. I da§

Selvlølgeig skal man iolse med lden, måske
endog være loran, men sålreml den udviklino
vi se. i daO, skal !idereudvikl6 oO toneanOive
spejderkorpsenes slandard så må j€q ti al
sporOer "Hvem skal O ldebevægesen sa være
6i spejl på ved århundredskiftet?.

Jeg har ald lalt for, åt gideme ikke håtle
sorere sq, kke nålte blive navlebeskuende

voksesleder lor kunsriq høildeligh€d, materiel
ove od 6ller personlgt snobberi. Gildebevæ-
qesen sku e glæde sig over den beiolkn nqs
bredde, der reg streredes ko@sene, og ql-



SADAN GØR VI

I Lyngbæk-Tårbæk kommune har man
elableret el samråd lor alle de unifor-
mercdo ungdomskorps, ldeen er åbso-
lut værdlg tll etlerlølgelse.

Noget om SAMRÅD
Når jes v I lonæ re, ar "sådan ojorde vi", da vi
opreliede el "samråd", er det ikk6, lordi j€g
kor, at vi Sjorde det bedre eller ret meget
anderledes, end så manse harsjon. Del er blor,
fordiviGJoBDE det oq gerne vlr lad6 del være
€n oplordrinA I I mano6 andro om at gå hen oq
9øe liqeså el!€r noget andet ai den slags,

Det var laktsk efter en lælles ,spejderdao",
son a anoeredes af de fir6 spejderkorps' lo
kao dvisioner kra,ligi sløllet ai vo.t gildes
spejderlav, at alle de mpr.erede lolre, at del
ooae safrarbejde, d€r var skabi om denne

"då!", ikke målte smuldre hen igen.
Forskelllge fo ere til mange slder 6edlo å,

ai d6 en€rgiske ledere og sidebrødre, d6r
havde været med atanqemenl6t, €lableredes
som el kontaktudvalO. Mån landl dog hurtiql, al
der var manoe adfrinrstGtve opqaver som del
ikke laldt iqeli for dette udvalq ar vareiage
hvllk6l lørte li dann€lsen al ,,samrådel,!. hvor
under konlakludvalgel så kom lilat sonere.

Samrådel lor de unirormerede uiadohskorps
iLynqby-Tarbæk kommune (som der så bekv€mt
kom lil åt h6dd6!) består al repiæsenranrer foi
KFUK- og KFUM spejderne, DDP oq DDS oo de
lre A lder I kommlnen, Fonunen, Virum og Kgs.
Lynqby men dorudover også ai baptistspej-
dohe, bådo drenge og piger, FDF og DUl, Ieg

Naturligvs iandt spejderne og gilderna Tel
hinanden et safrarbejde, som FDF også gl€d
smertelrl nd i. Hvis noqen savner det, skaljeg
lio. bemærke, atv ikke har FPF iom.ådet, nen
selvlølgeliq lår dem med, hvis de kofrmer her.
Derimod ville det være uærligt al lone, ai der

var visse begyndewånskeliAhod€r med DUl. De
håvde rep.esentanlermed lra stalrei,fren eiler
nogen lids ,orlob meddelte de, at de måtle
trække dem tilbage. Vilik inCen sær i9 kår b6-
!rund6så. Da v vist nok er ude over gensidig
aammel mistilld, var årsagen uden tvivl interne
uenlgheder, og efrer negel korr rids lonøb
havde vi dem m€d iqen, så de lokale DUI-
aldel ng€r all6 hår lolk med I samrådet og har
!ivel udrryk for også at komme I kontakludval-

Der kræver nogen lakt og smid'!hed at få ålt
lil at slide. lsær har spejdorne oS gildebrød
r6ne nog e qange væretved at gå FDF og navn
lg DUI lor nær ved at lade "spejderi el. do-
minere men eflerhånden kendervih nand€n og
ved al inq6n m6n6r noger ondt med den sags,
tvæn mod er alle indslillel på at iage hensyn til
andr6s inleresser også loi Et rremme samårbej-
del mesl mulict. Børneoraan salionernes lo re-
pråsenlanler i ungdomsnævnet er også i safr-
rådet, oq rad6ls lohand er medlem al friiids-
nævnet så rådel har del bedsl muLiq6 lorhold
ril do oifeilliqe dvnd qheder oo en lin kontakl
til ii lidskon§ulenlen som er åktv spelder.
Samrådet anerkendes hoi crad af de kommu-
nale mvnd qheder, lormenrliq osså lordi det
omialter alle organisationerne. såedos kan
nævnes at l. €ks. ansøqnino6r, der indkomme.
llkommunen om lilskud. om lokaer. ofr ån
eller ign€nde, altd iør behåndlingen sende3l I

såmråde iludlalelse, oq samrådet har behand-
lel det så saqliol, at dels indsl I inger, så vidt
del e- mig bekendl, er blevet lulgt hver gano.

Undår samddet og med storøkonomi§k §lø116
lrå von g lde har der nu i lo §æsoner værel
drevet en unodomsklub, "Femkanlen", den lø.



sle og vist endiu ene§e al sin art her i rgel.
Nalurrigvs har den målret være åben ior alle
unqe, ior al r lskud kunn€ opnås, men der ha.
lørsr vær6t ågiteret ior den i speiderkredse.
Ledern6 har værel unge spejderedere, sofr al-
lid har oplrådt uiilorh på nødealtnerne o§
kubben har lagl hovedvæglen på mere eller
mind16 spejderp@gede akliviteter. Om klub-
bens succes - såvel sofr oh dens berelliqolse
- kan der diskuteres i del uend€l qe. J'ren dei
har i hverl fard vær6t drevol på €n pæn og
ordenlliq måde, og del har nok værel medvir
k€nde h ar skåbeden respekr Jor safrråder hos
mynd ghederne, som rådel virkelio kan g æde
sio over. Nu sranedes klubben også i et hus,
som kommunen ihdrellede oO sl lede lil råd g'
hed netop ige ovenpå en kæmpeslor kommu
iai ,asko på saohe område, lder en masse
unqe iær havde splillet kohhunens kullurbyq'
n ng, sophrenholm, ad da den blev sri 16l i I

rådiqhed som unOdomsklub. Del varede vel
hajsl el par user, medens -spejderunsdoms-
krubben" nu har hordt er par år uded ar lave
uykker. Det skal dog sges ar dens ,remld
h6n9€r 6n lynd lråd, dels Jordi abejdel er
blevel lanske iqglon a, mange indbrud o9 hær
værk udeiia, og des rordi behovel lor klubb€n
vel nok er omdiskulabel, då d6n ellefiånden
sø9es overyelendeåf detsamme publlkum, som
komme/ i andre unsdomsklubber.

I samrådots konlakrudvalg som kun har el
medlem lra hvert korps eler ,orbund lirelre-
ræoges ale de mere prakriske t ng som læll€s
møder, fæ les lob oq lignende, iqesom man her
koordiner€r gidornes forsk6liO6 tibud om ob
oq ignende, idel disse nu naturliCv s omfater

lakrudvarget §od Leks også roi en spejd€F
qudstieneste, som lorrøb vældi! pænr oq var så
velb€soql, al don nar havde sprængt råm-
merne i Chr slansklrken. Udvaloel vderebrln
ger også alle llbud om forskelise enheders
a ångemenrer, hvor andre korps ka^ derlage

Samråder udQ ver elrer b6hov, dvs 3-4 qånoe
om året. el blad, ,såmrådsnyt,, som indrl nu
har værel finansierel al vort q rde. men erte. ar
man har indførr kont ngent t r sahrådet rra alle
filslun6d6 korps med s0 ore pr medem hår
rådet se v ove.iaset udg fien.

Det næsle synes al blv6 en e ler anden lorm
lor et bureau eler tæles konlor udslyret med
diverse nodvend ge konlormaskiner og nåske
med konlorhlælp. Da v er a le korDs m v der
om, sku le der forment iO være reel mulghed
10. kommunal støne deni .

Både såmreder oq konråktldva gel udsender
udforlige reieraler ai hven m6de. BeaQe sreder
er der møde cå

udvålgel har gildol slillel sekretær og skriver
lil .ådighed, og v leder erier en oAså 1ir sam-
rådet. De konlomæssige udgiiter d6rril har qit-

Nu bad rodaktøren miq ohtale, hvad vi ha.
lået ud af del, navn ig for så vidl angår public
relalion. Jeq kor. deter ler sagr.

Taler vi om PF fra spejdere/gider ud mod
otenilohed6n, så har vi nrel opnået, som ikke
spejderne eller vi loe så qodt kunie have oD-
nåel uden samrådel Men det kommer håske

Er ralen derimod 6m udbrede
I I og skabelse al r6spekl om O ldel I spejder
kredse, så ,orer ies, ar v ved von arbejde os
eksemplers maal i såmrådel og dels konrakt
udvalg har skabt qidet en Oood-w ll så slor
som vialdriq har kendl den lør.

Oq del er nok værd at rø.e sig ldr for!
RøNHOLT.
Kongens Lyngby.

Forlsal lra side 5
derie skulle allid vær€ el sD€il på speldets

Den udvik ino, der sker i korpsene, kan ikk6
vere os iqegyld !. Jeq lør ikke påsiå, al det
behover ar være ideologisk libaseqanq, men
lec lør oodl hævde, at del er ei noqel andeF
edes udvlkling,6nd leO drømle i qode slunder.
Kofmer vi de l al d6t €r giderne, derslær
kesl marke@r det ivssyn, som var arundæo-
qende ror det, v rorslårved spejderdea6rne
så er det ålGa ikke ængere nooen kvalilikalion
i sig selv åt have værel spejd€r, oO sa ma gi-
derne være åbne lorenhver, der lis ult€r siq d6
lanker, de. endnu bæres oppe afvorlro.

Jeg skal ikke skitsere l€re laler. nden j€g
slutle. defl e kalajdoskopiske indlæo, benvller
jeA lell,§heden lil al ellerlyse ikke bl.t person-
ig slilinqlågen men ooså åbe visk, når man
vil udlordre andre. Oen d6r med: "... opsos
leo m n ridderhielm" var nu s ot kk6 så losser
I mpu s 1971,.r.1 var derr.eks. en udiordr ng.
,lhpuls opiordrer., lmpuls loreslak, jeg synes,
det vle være rart ar havå ei navn eler et
mærkeogså På sådan en saq.

Tak lor lanel al ,Sto en". - Når man som jeq
gennem noo e år harværet bo e ira akriv qlrde-
virksomhed, er d61 hell beha9erigt ikke blol at
vere overbev sl om: ,Kan du brænde - kan du

... men også lornemne al kunne bekræfte:

"ET LYS DER åN GANG HAF VÆBET
TÆNDT, EB LET TÆNOT IGEN"

BALOO



Forkyndelsen mangler

EsbierE-dlrektøren Tage Sørensen lorlæller

i denne samlale med »lmpulg«

om andre muligheder lot al dyrke "efterspejding.,

iSct. Georgs Gilderne

"En oanq spejder alid spejden,, sacde
Baden-Poweli oC hermed ångav han lor manse
qildebrødre arundlaqer ,or deres virksomhed l
Scl. Georgs Gilderne rundl om. l\ren der er
andre måder al leve op t I Baden Powels ord
på. Heldiovis væl§er en de spejdere ar lorr-
sælle som aklive ti lanol op de.es alde.dom -,

og der lindes, som vel bekendt, en de oigani-
satioier, hvor gamle spetdere kan loiiex-P
deres "erersDe diioslieneste".

En kendt personlghed, som hår valgl dei
aklve spelde lværelse, er Esbjerg direkløren
raqe Sørensen (56 åd. raqe sørensen er leder
ål lere store vnksomheder pe Esblero havn,
han har vær€t d6 borgerlige pan ers ordlører i
Esbterg byråd, med i Esbjerg havneråd og
me§et aidet. Men adris har hai sruppet spej-
derlilvårolsen o! han har hol grad dannel et
stærkt personlgt ti hørslorho d I I spejderlivet.

' mpu s« har de or iundet det inleressant at
laqe en sludder oed Tage Sørensan om "eiter

Du er ikke medlem al Sct Georqs Giderne
e. der noA6t Oalt med d6m?

l'r l §andpunkt lil giderne er !anBke liget,l
oq enket Jeg b ev KFUM spejder i 1S27 oA da
j€q som 35-åriO rOen sku le tage sliling ulspel-
delbevæOelsen både lor mine bøh og mit eget
vedkomm6nde, råldt valqel på de Oronne korps.
Jeq oiskede. at medlomskabel skurle være i
korps, hvor ,orkyndelse al del kr she budskab
er et led la, d6t vesenrliqste i arbelder. l
giderne er en sådan iorkyndese ikke nogen
del at arbejdel, oq den forstand e. oiderne
en lorlængelse at ODS, hvad ieo ,inder er hell
i s n orden. Gilderne er blol ikke en lorlænOel
del af KFur\4-spejderarbejdel. Jeg synles del
var 6n ieil, at der kke landles en sådan mu iq-
hed og to§ i 1962 in riarv her i Esbierg tit op-
retielse af Baden-Pow€ll Klubben, KFUM-spej-
dernes Tjenesleklub. vi er ca. 50 medlemmer,
og j69 mener, ar krubben ei at værdi både Jor
medlemmerneoo ror(FUM-speidernelEsbiero-
området, som klubbon sløiter på lorsk€l ig vis.

VLI Baden-Powell klubber kunne bhve en
arvonl! konku(enl t lgilderne?

Det er der ikke nosel, der lyder på. Nogen
stor udbredelse, som gilderne har del. lår de
antagelig set ikke. Man har indlryk ar, at de
rresre voksns, udtrådre KFUM-spelder6 som
ønsker al deltage i el spelde.klub iv, er mesl

kynderse ikke prakliseres.
Kan de game spejdeidealer bevares i

- De lire korps har eiier min oplallese sagl
latuel lii oeget væsentl ge spejderidealer. B P.
havde opby9q6l et spejdeGystefr hvor karak-
tenEningvar noger rundamentalt Denne basis-
lanke lra. korpsene slort sel loradt oq I lorbin-
dese heroed strøOet spelderoltel med dels
ord om, at en spelder lover al søre sl bedsle
,or al være lro mod Gud og fædre andel. Det
samme aælder bestehmelse.ne i spelderoven
om, at en spejder er trorasl ridderrrs, dyieies
ven, lydiq sparcommelg, ren i ranke ord oq
handlng - og åt hån lager vanskellghed€r med
qodl humør. spejderbevegelsen iDanmark i
daO kan lkke lænqere kaldes en Baden-Power-
spejderbevægelse men er ,llppel ud", er ble-
vet llydende og indhodslos. Når de nuværende
edre spejdere lo6vinder, vil dansk spejdeF
bevegelse ileor og p.aks s være het ukende-
lio fra oprindero B. P.-speidinq. Doo kommer
dermåske en reaklion. Melodistspejderne indei
tor KFUM speide.korpsel har b beholdt såvel
den oamle tormålsparaqrat som B.-P.s soeider
ov og -lølle. I sydvesljyske dlslrikt i samme
korps ove ejer man at indtage samme sland-
punkt som Melodislspejderne. Det er megel
lænkeligi, åt rena rel af de æ grupper med ca
1400 medemmer i rævnle dislrikt løbet al
eitorårel v I erklære slg lor de gam e beslem-
melser. Andre grupper kan iænkes al føge
efte.. Jeg lare. he. om KFU[,] spejderne. slem-
ninqen de andre korps keider jeg ikke noger

Du kæmpede en b.av kamp lor det gam e



spejderoiie o! spejderoven ved rigeirem ar
udAive en boq om emnd Du Aor på Aoskab
mod Gud, konge o! lædreand,

- Det vi løre for vidt her al k
ind på defle so6 jeq ganske rigligt har skrever
om en publikar on, som ieq sidste år seidle
r I alle KFuM-spejd€rgrupper. sev om vor tro-
skab mod Gud, konge oO lædr€land er el megel
skrobeligt lorelagende, er leg kke ivivlomde
argorende værder, der rqoer iden positve

og iremtiden ior sct. G6orqs G rderne?
Den er ie! næppe den rete li ar udtale

miq om. Det har Olædet mig, at q lderne hidlil
har holdt fast ved der qamle spejderøile og
-lov, og så megel tør jeg siO6, at de nye rorle-
og lovformuler nger e. så udvandede, ar g l-
derne 6,ler min mening vilfr ste megel veseni
lig belydn ng, hvis d€ acceplerer disse. Grl-
derne tåler vel ikke at iå sr idd§rundlag beska-
rel? Det gelde. vel Nenimod ,or os alle
om år søae ai eve op t I idealerne.

- Hvad med spejderkorpsenes safrfrenlæg-

Såvidt jeg ved, er de cule oo btå soeidere
sammenlagr,oq del er foihenllig kun 6t spøras-
mål om lid, ,ør de lo grønne korps sammen
læqg€s. M-spelderne er så vr ge herfor, ar man
skulle rro deres sa iohed åfhang deral. Person-
li0 tillæ!ger j6g ikke disse sammenlagninger
nogei slo. belydn n!, hverken poslivt eiler
neoalivl. Dog. hv s man beqynler at praklisere
mixede palru jer os lroppe, mener jes, ar dei
vil blve t I væsenllig skade og m€dlore yd€r
isere deAen€rålion al spejd-.ridealerne. En

sanmen ægning ai grønne oq b åy'gu e lror jeg
ikke bLiver akluel. Formålsb6stemmelserne er

. Føle. du dig svislet ar gamle spejdere, som

- Personlig lølerteg hig ikke svgtel såkadr
edermanoe ha. der a le daoe været nden lor
korpsone. Om man v I eller kan være l€der er
lo en person iq sag som den enkelre selv må
argore. Jeg selv arbeider sammen med en slor
kreds al unoe ledere og fred ledere, der har
været aklive lge så lænoe sofr reo selv. Lede.
kammerarskab€r har værer oa 6r en slor rg-

Nog e mener, al ungdommen er, som den
aftid harværel Er der ko(ekl?

- Vie. ale inoq6n grad et produkl alvon
hiljø, såvel det maierel6 som det åndeloe,
oA det har udæsre is ændrel sg gennem d6l
sldste halv6 århundrede. Miljøet har o§så en
drel unodommen. oen e. megei naiun §r brevor
m6re ,oryænt med lvels ooder, os lidlisere
rlders oite lidi bårske lri ufrsliv har ve kke nu
den samme appelsom dengang. LiAeedes har
samfundsudv klngen og det €nk€lte menneskes
endrede holdn ng I I eliske spargsmål ændret
op,attelsen hos unsdommen. Forsåvdr er ud-
våndinaen ar speldino i past m€d lden. Jeq
mener blor 6r spelderbevæqersed i sledet lor
åt lolge med tdsånd€n bevidst skure sla lasl
på de samle værdler, som eiter min opfallelso
såvel den enkelte som sarlundel er bedsr rjenr
med oet kunne mulgvis aå !d over de i for
vejen daende medlemstal men det mane man

Mul Ohederne lor det internat onale spelde.

Der er nu som før el samkvefr melem spel-
dere over arænsern€, oo inlel forh idrer o
I eks. lroppe ar søge konrakr m6d hiiandei
Jeo har personlig oplevet spetderbevæqelsens
store r d i 2oerne oq 30'er^e o§ delog i lre
jamboreer, hvor B.-P. selv var tir slede. tvted
ham som inspiralor var d6r denQanq en beqei
slrinq og tro over spejderarbeldet som læn§e
harværet savnel, el savn, som osså præoer del
nlernat onale speidersamarbelde.

siæen er lodl gaofrel, hen b lr srad g yngre
Det er livers kofredLe. Leoemet er lod( ungt og
bl 'r sladio æ dre. Der er ivets rraoedle.

Nyd dil Iv, som om i morgen
all du skule vandre heden!
Skån d t liv sofr om du evgi
skulle nyde det heineden!



Kommunikation
Denne rubrlk er dels b€rggrct lil åt
3pørge Eldre og ertarhe *otteger i !itd.-,
sl.&-! dlrrrlkr- eller provlnclaledetser tan.
del ovor til rå& I admlnl.rnrlve 3porq..
må1, men ik*6 mindst ,or .r kunn. lå llp.
os vellednirq til qildom€st. al.r, id.€r ril
sruppearbejde elrd til .n praktbk op-

D€r er lmldle ld oeså fruliched lor .t
sp.rg. l.ndeglldetede!.en dtrekle, tige-
soh der €r l€iligh.d lll ,or lån&g,ldele"
delsen tll al bringe neddol.l..r ril glld.-
ledeberne landet over eller at svar. på

Korl såqt: h€i .r d.t mullgr åI .p.rge om
all - oE lorhåbenIlig lå svar. O.r .r till.dr
rt vere anonyn, hvis man hår tFt tit d.t.

Glldemesle.slavnet den 2. og 3. sepl.
Arets gidem6slerslævne alv kies på Hole du
Nord I Grend, slævnel åbnes rorda! den 2. sep-
l€mber k. 15,30 og afslulles søndaq den 3. kl.
15. Slævnet er a anoeret lor orovincialmeslre
disvlklsgidemeslre, sradsaildem6stre oq gide-
meslre, dog gælder det saedes åt sålremt on
af de modebereltrlede er rorhindret at del
lage, kan (o§ bø4 han erer hun seide en sred-
Jorltæder. Landsg ldet yder llskud, og der
håber på slor r lslulninq.

Som hovedemne. behaidles

r. Fr6mudsudvalgers berænkninq.
2 Lov- og løileudvagels beiænkn ng.
3. Fondsdanne se i anledniig af g ldebevæ

gersens40årslubiæufr.

Foruden ovennævnte hovedpunkler vi der
b ve givel or enier ng om:

r. Bradet " mpurs"
2. Nyl lraiubi'udva!el.
3. Nyl lra den nlernar onale kom 16.

4. GennemganO al vor organisaton oq ad-

Foruden de ovenfor nævite emner som vl
b ive behandler ders soh gruppearbeide de s
in prenum, v I der være lejriolied t lriroqksm
merarrlgr samvær derra§erne rme lem.

End€lgt program, skr rt iqe oplæg saml op'
ysn nger vedrør€nde tilmeld n! vi bive tl-
sendt sammen med "OrienlerinS I I Sildeledel-
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Er del ikke fiollel?
Et dislriktsfsladss rde ska have en mesler

Men rovene siqer ikke, al der skar være en
d slr kts-/sradso rderederse. De siger, at man
oodt KAN have dol. hvis man hel ere v i idei
det hele vejen iqennem er antun i parenteser

alm ndellgste, at man nøtes hed frester alene,
og leO vi gællø på al par€nleserne iørst og
rremmesr er beregnel på sladsgider med mere
end lo gider, lord sladsq lder (ooså i,olQe
lovene) har støre opoaver at løse end dislrikts-

Elrer landsgidetngel i 1969 blev del kan
åt man ikke lengere kunDe vær6 bekendl al
iorange,år dislr kls- oo sradsgidemeslre skule
være person iqt mødt op på I nge loi al opreL
holde den ene slemmes rel. disse meslre har.
A lså skuile lovene ændres. Os det €. de bl6vel

Ændrel lil hvad? T r at en and6n lra dislrikts,
sladSGILDELEDELSEN kan møde op sledel ror
mesteren. Oq hvor 6r vi så esenllg henne?

v er rig6 nøjaalio d€r,renne, al alle diskikrs-
oo sradsq lder, der har lulgt ovenes alminde-
I osle reg ei oq kun valot meslr€. nu må åve
deres vedlægler .m tl den parenteserne
nævnle alternative reqe om al væ ge eg€nlige
edeser b ol ror at være sikre på al kunne bi-

beholde deres slemmerel på landsolldeling og

Mai då artsa op på ferpersonersledelse al
den eie Orund, al mestoren hvis han sk! le
blive rorhind16l selv kan nnde sg en alloser
der er værdia ii at kunne fiæde i stedol lor
ham. og så kan del altså i ovrgl være lisegy-
digr om der EH bruo ,or ilere personer til
edelsesarbejder a mindel thed.

En sanske alm ndeliq g ldemesior har €llers
. han vi inden for

eget 9lde. o§ alrrå ikke kun nden lor sin

Jeo synes, det er synd ,or de d sirikls- og
sladsgider de. har beslullet siq ior den meget
nemmere en mandsledelse Deskalnu aLllgevel
op på et eller andel ånla, som lovene nelop
lorudsæller skal være undlaselsen Ell€r også
skalde blæse pd den slemme



Redaktonen ha. forelagt ovennævnle spørgs-
mål ior landsgilde ed6 sen, soh freddeler, al
man n6rop er i gang med €n gennem!ribende
gennemgang ai hele lovkomp ekset vedrørende
dlsrriklsgilder, så indtil der iore igger el resul-
lat heraf, må lb Frisenvang venle på svar på st

Hvad »Brudstykker« kan bruges til
Et al kr lik-oudkleme mod de lørste numre aI

"lmpuls" var brudstykkerne. De er bevel be-
legiet som ove lødgr ryldstof, og nocl€ har
halt svæn ved ai ,ind6 ud al hvad de kan hru

Men nqen ,ra redakl onens sde har været al
setoere disse små godbidder al skønlneratur
e ler sa6fuidsbelraghlnser som inspnauoo og
udOanOspuDkt 1il gildemesienaler. Oq !i vil
!ernå lrække ei eksedpel irem som brugs-
anvisnino d€r kan arbeides vide.e pa

Under rubrikken "De forrærde iqe fro" braS
res i!mpuls. i..2 el lre uddraq af satnl
Exuperys "Den i le prins":

Nu varder på den lle prins plånet noOle lor
færdel,Oe Jro. Oet var baobab lrø. Hel6 jo.d-
bunden på panelen var bef@ngl med dem. Oq
nu er det sådån med baobab-lræer, at dem kån
man lkke slippe ar med, hvls man er for iænge
om al glve s g i kast med dem De breder sg
over hee panelen, de gennemborGr ded med
der€s rødder. OO rivrs planeten er ,or I te. oS
der kommerlor mano6 baobab-lræer, sa soræn-

Hvad lgiei disse baobabjrø? [4åske loF
uren ngsproblememe, fraske narkol ka oq kri,
m ia ilet måske konr ikter lande eller menne-
sker ifrellefr. Oel er mdske Jrø al den s ågs
hver især har tankehe, oå. vi over ai løre et
scl. Georgs sværd mod del onde ios selv. Den
lle Prlis' psnei kan lige såvel vær€ det en-
kexe menneskes ndre som et hjørne af såm-
Jundet el6r hole vor kode

Ud0an0spunklet er baobabJrøene llAnin!
med del problefr Leks. ovennævnte emner
mån ønsker at beskællige sig med lalen. P.o-
blemslillingen kan udmonles iorslag til, hvor
dan man udrydder del forrærdelge ukrudt.
Vl rober maske samhe rls ko so6 den li le prins
lor. åt der kommer tor man§e baobab kæer,
så panelen sprænges sinder, aidet, sam-
fundel osv. nnceres og odel@gges

NoAle vrl ,ndvende at det emne man ønsker
at lrække lrem liAB så qodt kunne blve be-
skrevet hed alm ndellq lao uden prinselge
lgnelser Det kan del også men næppe, sa
der sidder så stærkt i iihorernes bovidsthed
bacefler. Des virke. den billed ig€ Iale med
iarllCe lrø oO Oennemborende rødder slærkr,
dels giver del lanlasien spillerum. Det er1ænke-
ligl, at mangen Sidebror senere kommer ti a]
forbinde baobab-rroene med planerer, der tO-
96r ham nærmere end dem, gildemesr. al6n
lrak trem os så er der ikke blol givel slol li
eftertanke men også t len videretænkning.

En id6 til starten på den nye
gildesæaon
Privalbanken har ladet producer6 4,im om læ -
lesfrarkedsp.oblemalikken medlæleslitenl

Så ER DET NU

Filmene kan lån6s Aratis ved lrenvendese til
Erhveryenes Flmcenler, Pel6r lpsens Ala 20,
2400 Nv, ll1. (01) 1911 44 melem I oq 15 der
udover kan r nges HELE DøGNET i laulomalisk
16 elonsvarer på samme nummer.

F lmene har iølgende bereanelser:

2052 Europ. - verd.B n.vl.,
tarue, danskToplisk lyd, 14 min.

En hislorisk i lm. der tonæller om nogl6 ål de
forsos, der gennem liderne er glo lor ai samle

2053 lnd.nrormurene.
fatoe, dansk/optsk lyd, r6 min

Fimen sk ldrer Fæ lesmarkedets organisal oner

2054 Dot geld.r din vel.l.nd,
,arue, dansL/opl sk lyd,20. min.

H6r fortelles om de økonomiske v rkninqer ved
Oanmarks evenluelle iidlrædon i Fælresmarke-
del, lgesom nduslri6ns oO andbrugels proble-

iarue, dån3k/oplisk lyd,20 mln.
I denno llm qennemqås de tangsigr6d6 virk-
iinger ved Danmarks evenluele oplagelse i

lUed ,ilmen6 lolOer skrttiigi mat€riat6 som
grund ag lor debaloplæq. Be§ I li mene i qod
lld, de er megel eilerspurgle.

j
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Tre stemmer fra højbordet
D€r .r epEndend. veie at qå med glldeh.llen ,or d., d.r har hod oq ltsl lll al udloreke mullg-

hedehe. som eksempel lrlnqee her er IoBøs fr.d lre stemmer trå hølbotder ved 1. v€jl* l€st-

glldehal I anlednlng ar35 å6jubilEet.
Flerrremmlghåd .om dehne *dv.r et 3tykke lor.å€jd6, son i(ån lønnes ned en lmpn.r€nde

rittrr.ropl.v€13e, hvis de lmpll.er.de h.r 3.n3 lor stodnerørlng.

Ved '1. Sct. Georgs Glld* 35 år§
lubilæums lestgildehal 24. febr. 1972
Girdemst: ldag er en aminder! dåg doq
måske 6n då9, du vll huske, nar sa meget ai-
det er glemt. En ålmindelis dag hen mod s ul-
iinoen a, det lyvende århondrede. En daq med
gråvBlr oO tuno6 skyer nogne, bladlose næer

Gildeksl.: En almlide iq AUddomme ig hand-
!nssmættet hverdao med lingene i sk.ed o!
udv klng, snu endo maskiner, hvlslende kode-
bånd oq klaprendedala-computer€. En koqende
gryde al iorehgsomhed og selvopholdeses-

G ldeskr. En a m ndelig hverdag fred had oo
sull og kærlighed, der psker an l6v€nd6 tl
hand inq oybt unaer jordens kulåg hosler lufl-
bor€t der b anke kulaq og høll oler skylao
og bierglinder 1rækker jelleo s I hvido udslød
n ngsspor hen over en q lronde h mmel.

Gildemsr. r vanddreben og uide. qræslollen
mydrer det i rurten og jorden myrdr€r del
d€l knager al vækst oq sronner åfmægtighed

Gideksl I Del rever og myrder os æder oo
lormerer siq på d6nne kode-ærl der sejler sin
alstukne bane. En almindelig dag med åtler os

Gideski: En brolende lrådsende livskamp er
hverdaqens mus k, hyænern€s hyl, maskln-
seværers knllren, kanonernes rorden og meone
skeloddernes klapren over slenbroen.

Gildemsl. En qånske almindelg hverdas
med broLel tra demonsverende sode. H ppiers
apar ske hensrænqen. Dybe srik i a(6de, ,ølel
sesøse undorarm6. Mænds lilbedelse at lana-
uske selvudsleliere udbombede pakislaneres
skeetborn se. med slukne øine på diq fra w-

Gideksr.: En oånske ålmindeliq hverdag i
V etnam og cambodia, hvor glmlet al napa-
mens okkerlaflede eksplosion yser frellem
qroone r smarker. - Der hafrres på iernstænq€r

' 
et lænosel i Spanien i Grækenland oo bro-

ei slioer liL en skarp tone, der brat alb.ydes

't2

i Bras riens urskovs-hovede. Tværs ove/ Suez-
kanå en lurer stålb å kanon ob på h nanden.

Gideskt.: Brøiet er hverdagens muslk oC

bro et sriger til et virvar af yde, syner os lolel-
ser en disharmon af loner o§ aldn§ vår
brolel så højl som i dao en Oånske alm ndelig
hverdao. OA brolel er hojesl hvor menneskol

cidemst: Men i broLel er der nuancer Bæk-
kens klukken, små lodders tysle lrii ove. gul-
vet en rynket hands iamlen over el solbleael
pjusker barnehå.. De nyrødtes skriq b ander sg
i koncerlen. Booen rukker op lor sin dunede
pragt, oq bolqen hvisker over g.uset i strand-

Gideksl.: I laboraloriels srll6 verden ånde.
mennesket anspændt ov€r el m kroskop. Bon-
dei vendor oloven en blank bolqe åf son
muld. Oieborene syioer oO groile. g.aves
Sæden sås i jordens damPend€ skod.

clldeskl.r Lærken hænger i sin snor under
hvævet. unge finore snoes ,016skede sammen

el smil oives vdere llvåde øroe. Fedtede,
svulmende knopper slrækker sio mod lysel.
Solen skinner Havet blnker som solv i hori_

G ldemsr En oanske a mind€lg hverdag Der
$ ger en sri re sanq bag brolel ai død og øde-
ægqelse en sang om dig og m I om men-
neskeheden. Menneskeheden, der prover al
famle sls op ai morker. En spinkol ton6, der
sliger lil en ouvenure der t I sidst overdover
håbrøshedens aoldhed mod lroe^s håbels

og denne verden er din. Den er ny dei er

Fril eller Knud Sonderby.
ved N. J. udbye

Hvs du lorstår den kunst isadlale med €n

andei al Oore dig til " ngen. lår du b€dsl al
vde. hvad d6r bor i det mennesko.



VEJLEDNING foT SVENDEINSTRUKTION

Væbnerstudie
Knst.n Tolstup Søreh.en, vlcel.n&gildeme.ter, vll med denne å lkel glve .l
,orstag rll, hvordan .r 3lendelNtruktlon kunne.hblBr.s i de 9ildor, hvor en

oveEkrifiei på a klen er også lill€n på el ille
b åt hæfte, der kan købes på landsglldekontorcl
for s3s kr. DeIe hælle danner sammon med
vor6 love grund aqet lor de 6 allen6r, jeg vil
roresrå en sådan svende nslruklion sk!lle

De 6 anener kunne som "overskril. havo de
6 lorsle kap ller omlalle hæfle så €des å1 lør
sle ailen hed Væbn€rslud e I, og afleiens nd

hold var spejderbevegelsen, opr ndelse og lan
kerne båO samt Baden-Poweil. Til denne alen
inviierede man eksempelv s en akliv speideF
reder ri at ronæle om soeiderbevæcels€n l

dag. Spelderblådene, brochurer lra speldeF
centre de nve speid€rhendbø!er o€ iqnende
kunne IrehskåIfes til oriente.inq.

Oen anden artens væbnerstudie skulLe nde_

holde g ldebevæOelsens hislorie id6 oq odvik_
lng safit den inlernalionale gidebevæqelse. En

oirdebror d€r har værel med en € ler anden
lorm lor inlernatonal samvær kunne lo ælle
om dexe os/eller en qidebror der har mange
år bao s g r gidebeveqelsen vii e nok kunne
beråne et oA andet om q ld€rnes Jonid V€d
du lor reslen, at landsaildekonlorel iormidler
koniakter ul gildebrodre der vil lale om deres
specraer der kunne jo L eks. benyttes denne
allen. Del inlernaUona e blad Bu lelin, nordiske
gildeblåde saot Sct. Georgs Giderne I oan-
mark 1933 69 (pris 360 kr.) kai eventoeli l.en_

T I den lredle alren, der skurre ndeholde
q ldebevægelsens love orqanlsalion og ar
bejdslorm kunne man linde ei gildebror, der
såd på en ledelsespost o9 de or vi le kunne
gøre netop denne aften mere evende mere
akluel. Her oå man olse oplyse om dverse
kursus, ,. ek. qrundkursus, Glldernes Hojsko €
og liorbindese demed onrale evenluel ud
dele diveBe kva a sbr€ve.

væbnerslud e lv. der hedder gildebevæqel'
sens €rik o! vore rilua er kræverio, al aflenens
eder har værel i giLderne i man§e år. Hår han
ikke en sådan Oild€bror nden lor egne @kker

kan man jo ev€ntuel som lldligere omlali hen-
vende sls i I landsgidekonlorel, 6ller det var
maske netop den alien, Olldels mesler skulle

Den ,emie aftens indhod er OLldebevæqel
sens hlælpearbejde oo sociålfoBoroen. På
landsp an er nolel al delte omiall på en I d'
igere arlen und6r Aidernes hislor e. Dei ak-
iu6re i dag er vore børnegårde oo her v I de
€ksisierende plecer være meqel oplys€nde. På
okalt plan er manq6 hiælpeopsaver akluelle

oc v I utvivlsomt oive an ednins t I diskusslon
om både nuværende 09 iye opoaver. Den ak-
ruelle debal om sct. G€oras G ldernes Hoj
skole kunne måske også komme på lae d,ofi.

Den siete oo sidsle allen hedder: Posliv
I vsaiskuelse. oo laqerne væbnerinslruktionen
kender ellerhånden hinanden se godt at hver
sær kunne give sn personlge menlis tl
kende om hvad han/hun iotslår ved posillv lvs.

Er det en støre aruppe, der deltaoer i væb-
lord del er el dislrikts- e ler

sladsAildearangement, kunne man tl denne
afren I nde en eonet p€Bon som ndleder, og
deroå dele sla småsrupper lil d'skuss on oq
sluxelLo en meninqslikendeqivelse fra orup

Jeg håber med disse i njer at have q vet ler
ideen, I selv kan byQg6 v dere på. Jeg mener,
det 6r uhy.e vigtgl al nstruere den nyoptaqne
svend om. hvad v slå. lor i Scl. Georgs G I'
derne. De! v r du slkke siv6mg rer i både
hvis du var bandl dem. der lik en vebneF
nstrukuon. og hvs du var blandl dem, som

De iye Oeneralioner, der i årene ,remover
kommer i sct. Georgs Gllderie, er vanl 1il op-
lysn ng, debat meningslikendeqlv€ls€ og vll
iole del som en he selvlølqe al lå inslrukt on
om dei bevæqelse d€ har sast ja t I



Sådan kan man lede et gilde
Vlc€l.nd§glldek.nsler Fer Mlkkel.en, dq lll d.gllg er be.kæt
rlgel med lederuddann.l.e og 3anarbeidstrænin! ind€n lor loF
svar€t, oiver en orieni€ring om, hvordån m.n k6n l.de ei g,lde

.ll€r mod.rn6 principp.r.

V burde egenrliq have lederlræiins på inter
nalskur§er inden lor gild6b6vågesen, tor her
gælder nøjaOlig de samme grupp6-psykoloAiske
love som ider øvrlge samlund.

For q ldeedelser srles igrunden endiu
slø e krav De skal ikke alene koord nere ar
beldet oq håve ansvaret ror, at I ngene b iv6r
Ajo ,fren de skallilige sørge lor,al opgaverne
b iv6r lagt ud, så de dols ,år åkfveret andre,
dels undgår at dominere som ånderge h.v-

Ledelse oO samarbejde kan man dårligl læse
sg lil. Del skå opleves på eoen krop. Men der
er dog nogle væsent ig€ grundreO er, som kan
kædes samfren med arbeldel i g lderåd€r.

Forber€d.ke., gilderåd
r virkeigheden kan gilderåder med lordet er
slalle eqentlge gide ede sesmøder når de hol-
des hveranden maned. Hovedpunkrel i edesen
at 9ild€rådsmøde. er ofrhygge ig plailægning.

Del drej€r sg iøBr om, at såvet q rdetedetse
som gruppe edere iorud skal ,ormulere de pro-
blemer. de oisker behandet. Ved al arbejde
m€d al lormulere problemehe opdager man
oite. al man har for lidi viden og så kan man
nå at gr6v6 den vden op i god lid, lor den
egenl ige behand ng i rådel.
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Forud lor q lderådsmødet udsendes dags-
orden. der klan beskriver, hvori de prob emer

Serve mødet sIanes i liqhed ned alre bes ut
lende møder med accepl åf daqsorden. Ac-
cepten kan gå på de opslillede dagsoden
punkier, på rækkefø Oen a, dem, på hvor dybt,
man v r 9å med hver enkert emn6, og ond6 ig
på om der er andr6 linq der skal med lor så
er del bedst de kommer på bordel med det

Accepten al daQsorden ved mød6ts slart år
særdeles viglig, fordi d€r så bllver de lagernes
egen dagsorden ford ale lår liqe slod ansvar
for, at punklerne b iver behandlel. irodelederen
undoår så at sku le lungere som indp sker.

Und6r behandling€n al mød6rs emner 6r del
vigtigl, at mån LYTTER til hinanden og al man
hjælper hinaiden med ar iormule.e.

Når et punkr er rærd gbehandlet, skår der
konkluderes og konklusionen skal accepleres
af ale- l'ran behøver kke være ei ge, fren kon-
krusionen nå så iidbelaxe uenlohed. Det er
vgliot ar are oplaller, al,det var det, vinåede
I I på det punkt", oq det er praklisk ål nedskrve
resullaret med del samme.

Mødeederollen ervigtig, men kai varetåges
aI enhver med evne. og iiteresse lor del - del
behøver arså ikke være oidemesl eller gide-
kansler. rværtimod er det udviklende at lade

anåly.e .r *m.16.jder
Når gilderåd€ls dågsorden er genn6mgå61, bor
dei sidste punkt være en ånalyse al samarbej
det - proces-aialyse. luan skal i s uln ngei al
mødet vurdere, hvordan man nåede besluhln-

En praklisk måd€ ar ordnå der på er al lade
hver deLlåqer skrive på el slykke papn:

a) to Iinq, der har r.emmel arbejdet,
b) lo tins, d6r har hæmmel arbejdet.

Mødelederen kan derefter lægqe lor ned al
sige, hvad han har nolerel og deryed lægge en



nok passe på al O,ve t ngeie en besk.lvende
fom ikke 6n vurderende. Fvis man , eks
siger ,Ole har ålbrudt m g 30 qange i alien"
er det beskrvende. sger man "oe hEr domi
nerel hele aile^eni. er dei en vurderinS.

Den beskrivende lorm kan ole iormenllg ,å
nooet ud af. Formårel e. jo ikke al komme ar
med slne aqOressloner, men al Olve no!et der
kan bruq6s. Fo.målel med procesanalysen er
naruriqvis ar g.re de næsre mød€rs sam

Procesånalyse er megel gvende, lod del
lit !iser sio, at deltaaerne har op ev6r såmme
mød6 vdl iorskeligt Mange nye ideer kan
kohme irem, oo livs fran er ndsllet på at
lyIe og at st I e uddybende sporssmål stedet
ror al iorsvare os lorklare ss - ja, så er der
mulghed lor al brve dyotg t rat samarb€jdo

Alt delle kan Lyde mecet komplcerel meo
erterhånden laqer en proces analyse kke lanQ
lid, oc på lån9r slgl vi den spare gllderådel lor
megen ene.gi, der i stedel kan bedylles I I kon

Der qælder nogle lovmæssiqheder under 6l-
hv6rt såmarb6ld6 qrupp6r, oq lil al begynde
med går ca. æ pct af en gruppes energi med
al ,å 16sl disse ,rovbundne. probremer. ,rl6n i
en ,modeni Oruppe ælger man problemerne
irem og loser dem de ska på bordel med del
safrfre. Forudsælniooen er åbenhed oq noale-

hinandei og sær ig opmærksomhed lar naru.
iOvis dem der gæster hj€mmer lor 1ørsle qanq.

Under seve festen er dei væn og værlinde.
der glver gæslerne del Oode eksempelpa, hvo.
dan man opløre. sia. hvordan mai hee rden
prøver på at ,orh ndre ar nooen loler sig loF
adi oq ensom, kort sågt ar alrenBn ,år e1 vær

Hv s vi nu skule ove4øre en sådan ieslarlen
ri scl Georgs G lderne hvordan vi e det s6

Jo, det vire betyde, al q tdebrodrene kæder
sig pænt på dvs dafrerne en nydeliq kjote og
henerne mørkl loj oq alene det er som føi
omtalt en god slarr ur, ar man fø er, al man €r

Forqilde€d€lsåns vedkohmende er en Oltde-
ha eisbetydende m€d at ma^ r Ood lid rrætr€r
lorberedelser,, eks. hvem derskalhorde 5min.
Scl. Georg, hvike sange, dor skal synges
gidem€slenalen skrives og gildemesreren gør
sg sa bekendt med indholdel, at t lhorerne kke
loler, al del er noser. der læses oD

Når gildebrodrene ankomm6r, er der lændr
ys i modlåqeværelset og g ldel€deis.is med-
lemmer lår håske td ut at sig6 ooddas I I de
lorsl ankomne men e lers overlades delle job
t I herolderne, der iqeledes lager sig særttOt ar
den eller dem der skal oplaqes, I sesom qilde-
hesleren inden gildehallen råger slg l;d r a:
vær6 samm€n med disse inosle minuller.

Selve glldehållen ndledes oq Oennemiores
på en sådan tacon, ar alle qidebrødre loler, at
det hår være! ei oplevelse al være med rl
denne Aidehal. Evenlue d'skussion venler na
tun gvis I lert6rg ld6hall€n.

Men sådan loregår en g ldeha vel i all€ vore
q lder?En festaften igildet

Når vi er inviterot l I €n l€st q alt.n gode
vennerc aq, er der på selv6 ailenen en lang
r6kko tinq, der skal gøres, lor at afleien !i
b ive en succes En al de væse^t iosle t n!, v
som gæsler kan 9ø16, €r at udvælge os del
peneste røj - en smuk kjoe ll rruei o0 el
nobell sæt loi til hetren, men nar v så draoer
hjommerra, er v s kre på, al v, har sjorl, hvad
vi kunne lor alene det al løre os vorr oæne
løj 9or, al vi komme. i en gaiske sær q og foL
ventniiqsturd slemning.

I det hjem. hvor v €r venter. har man lioe-
ledes gjort en hel @kke lorberedeser man
har planragt fesrens lorlob ,or ar intel skal
overades ril tiLtældlgheder - man har reks. b€.
slemt hv lke sanqe der skal svnoes, man har
lorberedl en lare tl dåmerne oo li iesleis
eventuerre hæd€rssæst

Så b€Oynd6r qæslerne at aifivere, oO værl og
væn nde lager imod og præsenl€rer dem ior

Staiens Filmcentrål
Hov€dkonloret . Verleq.de 27
1456 Kobenhav. K . Tll, Ml 2635

15. maj 1972 indOdr i Slå1ens Filmcentrals
16 mm disnibulion en tlm producerel i 1971

"BADEN-POWELL - Chiel Scout oi lhe World"
om spejde,bevæoe sens qtundlægger.

Fimen 6r sor/hvid med enoelsk lale oq soil-
ler i 24 m n. Dei €r 6n d€lvls ikonografisk b o-
grali on sk Fobert Baden-Powell ol G lwell.
Der 6r desuden arkvoptaoe ser iia de tid ioere
iamboreer og kommenlaren €r i slor udslræk-
ninq Baden-Powells egne ord.

F rmen kan ,ås på Starens Fi frcentra s sed-
vanliAe udlånsbet,ng6ser, prisen er kr. 6,00
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Skal gilderne have
egen højskole?
Det har i de senere år oltere og ollere været på
tal6, at qlldebevæOes€n burde samles om el
6ler andel lælles må1. Del skulle dels være
nosei, d€r kunne være med lll at oore vor be-
væOelse kendr stdre dele ål den danske be
folkninq oO dels være med iil at gore gide-
bevægolsen ti €n enhed i stedet for blot at
være 20o lokale qider der hver ,or siq har
lravlt med el lokaltgildearbejde alsocial karak-
rer men erlers kun i begrænser omlang ,øre

I den alle.senesle lid har detle mål fraleria -
seret so i beorebet ei hølskole, oq man er i

Oanq med loBkellge undorsøgelser åf proble
mer iiorbindelse med en evenluel oprelre se al

lL/en ior vi kasler os ud osn ng6n ål disse,
5or vi sloppe op et ojeblk os sForce os selv:
'Hvad skalv med eo højsko e?"

Al leg så absolul synes, vi skal have en hol-
sko e v lleq qerne begrunde

Jeq blev g ldebrcr lor ca. 3 å. siden og kom
ell6r 6t par års forløb ror rorste gaiq på en
ho sko e "Den jyske ldrætsholskole" i Vejle
t ,Gidernes Grundkursus", og her ,ornem
mede leo ,or fø6le gang den ganske serlge
stemn ng, der hersker pa en sådan insr rurion,
oq jes har senere været på andr6 højsko6r,
m€n jeO har endnu ikke haft mod lilar realisere
en drøm om al låqe på et 2 3 users hølskore-
ophod samm€n med min kone og €venru€lt

Hvåd vil jes nu på en hørskore, io jeq vire
gerne mødes med ig€sindede og diskul€re ak-
luele problemer og henie oplysilng om æn
dringer vort safrlundsmonste. Jeg virre mødes
med mennesker der iqesom jeg har lysl lil tor
domsfrit at diskurere o! vedkende siq sit med-
borserskab i!odsamlund.

Vile der nu være noget skønnere end al
kunne mødes med gildebrød.e på vor egen hoj
sko e, et sted der loroden ål kunne bruoes I I

sådånne 2 3 uge.s kurcerlor "slress€de" q rde-
brødre kunne bruoes t I vo.e sEvner grund
ku6us oA lgnende, men herudover oOså
kuiie drives som norma hojskole ror I eks.
den lidt ædre generaton 30 3s år og op-
6llor oO som udov€r normal hojsko epensum
kunne iå indblik Scl Georos Gidernes de og

Oel er den megei posilive s de al såqen, men
m€dallen har også en bagsde, ider opgaven vi
betyde ar vi ALLE me være parat t I ar yde von
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bidras saidsyilisvs I lorm af ei økonomisk
riskud €ller måske i form al råd oo dåd I r

adm nisiralionen vi må vær6 paral lil al Oøre
en vlrkelig ndsals for ai virkelggøre der slore
læ les mål lor vor bevægelse, et må|, der v I

kunne betyde en opb ofrstrliO lor de ideer, der
findes i vor forme sparågrar, eler saot med

EN HøJSKOLE DREVET I DEN
BETTE SPEJOEfiÅND

Mennesker clr€eber deræ chåncer
- Du skalikketo. du ernoger.

Du ska ikke b lde diq nd, at d! er bedre

' Du ska kke 1ro, al nogen bryder sig om dig.
Du ska kke llo du kan tære os nogel.
Med Janlelovon dræber m6nn6sk€n6 d6res

chancer, der vi sige enhver mulighed lor kær

De slås alle med loven, de vridor sig under
den, og de bruger den ubårmhjen gl. På grund
a, loven er janlerne sudløse uden al !ære b e-
v6t mennesker. Flv6r en€ste an hånger på sl
ko.s og behover aldees ngen symbo ik Der
hæiger de skrcende, med b odiq sved på pan-
den, de vrder sig i smene oO hvæser li d€res
korslæslede broder: Tror du måske der er
nogen, der bryder slg om di9?

LJdråq af Janleloven oq
kommentarer henil ira "En llyslning
k.ydser sit spoL. Akse sandemose.

Derer månOe mennesker, der nqen venner har.
SIaisr kken ,orræller, al r0 pd a, den danske
belolkning aldrig ,år gæsler og aldrg bosøger
noo6n. Det samme gælder ror hverlterde mand
over 70 år. Når du er 40 år har du, stalislisk
ser, kun 1'l) ven tilbage. Der dør 40.000 menne-
sker hverr år de t.OOo begår selvmord. På

Ha. vi kke lenoere lid lil al tage os af åndre
m€nnesker? Er venskab då kke simpe I hen at
qive s A lid t I al bekymre sio ioe så meoet lor
andre me.neskers problemor som lor sine

Hvad mener du ven2

,Nog e op ysningerom den jord".
Fra Noah gruppeis bog


