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IM PU LS Dette nummer
indeholder

udgivet af sct. Georgs Gilderne i Dsnmark

Mikkel Bryggerc Gadå 1, 1460 Kbhvn. K.
llt. (01) 122702. Giro 13s1.
Konto id: Irrandag ritlredag kt. B,gOl6,30,

Tryk: K. Rosendahls aoqqkkeri akrs,

Låndsgildemesteren har skrevel edercn. der
beskætriq6.siO ded cirder.es drsposilronsrodd

del er ikke ror senr eddnu ål §one

Aage A. Jensen, Btlkelei 5, Laroeso,
64iD Nordboro, l[. (0,{,q 513 96.

Lis6 Johnsen, lløjd.drasot 34,
3660 Skånderborg. Ttl. (06) 521286.

KlBlen H6ctor Knudsen Lobetav6l 3, VesL
bjerg, 9400 Nø e3undby. Tl (OBl 2961 5e.

Jørgen Federcen, Før ksv€l 6, 3270 Høiblers.

Poul Reinholdt Mosebakken t.7100 ve,e
T r (05) 35 56 79

Jens Emil Kudsk Jensen, chr w nlhersver 26,
5000 Odånse. Tlt. (091 130959

Nord- og Nordvestiyrtand:
Evald Hån6en. Jernbanevej2 4SOO Nykobrnq S.
Ttf. (03) 41 11 æ,

lb Wes6l.Tolv'q, Høias6ry6r 15, 2960 Funost6d
Xysr. Tlr, (01) 365345.

Sydsjalland oq loltanC,Fatster:
Cårl Schufiz, xrk€ptådsen, aaOO Nykobino F.
T . (03) 85 03 69.

Slol I'l "lmputsr bedes ind*ndt senåst , åu.
-lmpu s" udkomm6r næ.to g6nq ca j. s.pr.
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Fhv. Oi/domesler i Sk.ndeborg tnOnd Truetsen
har tegnor en skls€ llei gitdemeste.rae om
labue. - en anden måde ar sæxe sro "srotei"

artiklen beskæiiger sig med I
og ydre råmmer rllualer, r€kvrs tler og tiQn -
noget gsmmelkendl o9 doo maske ikke så

Gildemosrer Urra Schou Varde ,o.Iæ er i den
lasle rubr k -Sadan 9or v r om hvordan man
lollede €n sior opg6ve

A ken lonæ ler oto el men ngsiy dt gruppe
arbejde - baserel pa tremlidsrapponen

TRÆF 71 husker vi alte åt omlate i hverl fad
os vil vi opr€ve IFÆF 73, sa ma ikke mindst
gildeled.lssrne v 36 el godt eksempet

I brevkass€n "KommunikElioni forræt6r en
qildem*ler om arbejder ien !ideedese. End-
vdere en oprodinq ntår -angive" emner lital
skrive gildemestenårer o. v

Donn6 gEng blol er €nkert,Brudslykke"



KÆRE GILDEMESTER
På iorske lig vis er der rettel en henvendelee til landets aitder om al være med ti at
skabe er d spos(ionslond ,,tit brug for lordkob m6d henbtk på eiabtering at et gide

I den an edn ng v I jeq lremkomm€ med et par bemærkn nger.
Når landsAiderådel går ind lor ranken om en narurorund og et der knyrlel "cenien,,

e. der bl. a ud fra den belråqrnino, al ingen ved nooet ganske bestemt om, hvordån irem-
udens grrderiv vit komme tit al rorme sig, m6n vt ved ganske best€mi, at det i d6 koh-
mende år vi b ivo dyrere og vansketig€re at erhverue områder, der kai udnyltes sofr et
lrlsted både tor §pejdere oA Aitdefo k. Hvilke vele man end vtvætge fremovei, vit d€l
blive nddvendiot al ha' et frisled, hvor man kan udfolde de åktviteler, der er på ridens

"spiseseddek. Fremridens Sidebrødre vit med rete kunne bebrejde os mangtende torud-
soenhed, dersom dagens Sidebrødre ikke ilide log hojde tor de indskrænkede mutig-
heder lor al erhverve nævnle tri6led

Det gidecenler. vl kunne lænke os, skat ikke opfalles som et pompø§t monumenr m€d
alle mulige bekvemme og luksurtøs6 dikkedarer m6n 6l ceitratt samlinqssted.

Lorsie omgang Aælder det erhvetuelse at en naturgrund. Dernesl, når kræiter oq mtd-
er er ril srede, ar relse en beskeden bygninq. lnden dete sidsle er rit slede. behover tri
sledet kke ar rgge »øde hen" c tderne vit på iorskellio vs kunne udnyte "sredel. tit
torsk€l iqe lormål bl a. lil "lrætstævnei båd6 på tahdso tdep an, provinciatp an. diskikts_
pan, oo enkell§ide.ne vlooså kunne udnylt€ rrsredel på torsketis vts. oq dertit kom
mer åt spejderne v I kunn6linde anvendetse for,haturgrunden".

Jeg vil mene, at sam ing om en lætes opgave også vit sty.ke vo safimenhold, oO
ioget sådan vil aldrg være nogen teltnvesrerinq For hig al se er erhveeetson at en
nalurgrund ei ,ornuil'q o demassig disposirion tor lremtidens o tdebevæqes6. vi skal
mod lodselsdagsgavon lil os setv tægqe de tøBte spirer tit el irisled, hvor riemtid€n

Oer e/ manle, der olle vi sioe, nåren opgave skaltøses atdetkanvi ikke.Afier åndre
siser: "Hvorlor kke" JeS håber oS tror på, at €t sto antat gider vit siqe dexe. når der
ska iages beslurning om at sende fødsetsdsgsqaven, §lor eter ltie, titl

Xonto nr.945.130, Handetlbank.n, ct. tofl aid., Køb.nh.vn,
Sct, Georg. Gltderne i Danm.rk,t d.et.da,3konto.

En sådan gavo vi oQså !ære velkomm6n efler den 24. apr t.
Jeg vover på forhånd at sig€ jer t.k.

Jeres



STO LE N
lngrid Truelsen, lhv. gildem$ler i Skanderborg

LIDT OM TABUER
Et skub lil anclre om al spekulere over det

Tabu er el polyneslsk ord, som belyde. noqel.
derer lorbudl at se oå, røre ved oq lale ofr.

Del lyder som no§el der er opstået hos el
uvidende lolk elr6r den nåles(ok, vi har i dag.
og dog findes der nelop ivor ld lorske lge lå-
buer, som man må vare sia for al komme for

Man er meget slort ai, al alt hvad der om-
handl€r sex €r kommet frem i l! dl daqsys, oq
at det absorut ikke m6re er noget tabu. Man
raler "nalurlisl om natuaioe ting" og så er det

virkelioheden bare børren. der er blevet vendl.
oet nålurlige er bever krampåqtig naturlgl.
Prøv at læse nogle af vore qaml€ danske rolke-
evenlyr i deres oprndelige skikkese. De er
kke ligerrem ognede ll barnekammerel men

var iøvrlcr heler ikke bereonede til.
I ve ,ærdssamrundel kan man nævne llere ta'

buer F, eks kræfl, alder og dod, nen der lin
des sikkert,l€re. De lre lino er bel€gnelsei Ior
ioget, som vi ikke kan sli le noqer videre op
med. Det er sikken denor man er så banoe lor
d6m. Man læser i avserne, al der er opfundel
er midde mod kræfi. Det må cerne lage oegen
spal€plads og er godl slof. Endnu har midlel
ladel venre på s g, men del lal€r man kke så

Der er læ96r, der aver 'sundhedsklin kker.
og lorynger deres hedmennesker lor en klæk_

kel g suh. v må nemliq ikke blive lam e. vi er
kun "åldre" (eid hvadl), oq vi holder os qodl
er uno6 ål vor ader osv. Ar vær6 "gammek er
6t ua gt ord at nævne, el tsbu. Man har inoen
alder, lor ålderen bær6r mod doden.

Døden, der e. del €neste sikre endepunki for
os allå. Man råler ikke om den oq lånker helst
heller ikke på den. Vore bedsle' eller olde-
toiældre havde død6n 1ær ind på sq i del das
liQe. De så deres søskende oO born do i en ung
åld€r. Der var ,o. dem nalunigt at også unoe
var syqe os dode,or deres øjne. Nå. nan L das
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taler om døden er det på en rent lekn sk måde.
Hlernedod eller hienedødl om at testamentere
sine inlakle or€aner li andre. iren deter,som
om del ikke rioliq er ens eq6n dod man ialer
om Nar man taler om at en i k en let død, er
det som regel om en der er komdet brat al
dage uden smener Digleren Thomas Kinoo
skriver i en al sine moroensanoe: "Lad haslig
dod m I levned ej afskære". For han oq hans
td var del en u ykke at komme bral ar daoe.
Man skulle qerne have I d ulalforberode sg og
rænke sig ofr De gamre håvdo deres igk§e
suende på roilet rlaskjorten igseide i skurlen
parat, så de kunne komme ordent igt i jorden.
For dem var den ikke noget skæmmeide, de
sa den olle om 3!. o€t rædsomfre kom lørsl,
når der var selvmord e le. dodsslraf, der blev
fuldbyrdel. Del skræmm€nd€ er at fran skal

oq så kommer vi li del sidsle slore tabul
Reigone^ troen, krislendommen, €16r hvad
man v r kalde den. Den er alskarrel i ve rærds-
slaton. Man ha. ikke bruo lor den, når der €r
sikkerh€dsnel under os al e og dog! Lad os
ikke beskælriqe os med al lænk6, man kunne
nemt komme t I ar tænke på nogel tabol Lad
os sove eller underho des 6ler dyrke hobbies

ved den åbde orav ynder man al synge: "Al-
Iid lrejd g når du !år mon ned hu lel? Og

"- med er Faderuor i paot skal du aLdriq gvse".
Men den opvoksende unodom kender end kke

En ung venslreor eiteret bebrejdede en ung,
indfødt. krislen afrikanei at han havde opq vet
s n kuliuraru, sit hjem ands skikke oq s ne 1or
fædres levevs. Den unqe neq€r var ganske
uiorsrående og svatede: "Jamen frener du da,
al v bare ska bLive ved med allid at være

Mei labuerne lrves d€t moderne oplvsle



Gildehallens rammer

V har ale overværer en masse orldehaLler, og
v er sa godt kendt med hele cangen side-
harlei oq rituaLerne. al vi uvllkårlgl sludser,
hvis en O ldemesler a, en eler anden Orund
ændrer ordlyden uden at ændrc men nqen
det sidsre lurde være en seLvto §e.

A lioevel vi jeg vove åt påsiå al mange kke
rænk6r på, hvorlor vi hoder gildeha, eller
hvorror v anvender de rituaer oo rekvisilter,

Jeg mener at vide at sildehalei førsl og
fordi man onskede ens-

anede reqler hele landel og sær ford man
ønskede ar pornlere, al del at blve gildebroder
ikke var del samme som at øerde sio ind i en
hviken som helst iorenino man onskede at
markere oplage sesatlenen p,i en sær g og
synes jeg holrderls fråde. G ldeha len er arlsa
i torste række lænkt som en markennO al op-
lagesen ai nye gildebrødre overganqen ira
svend li væbner os endelg ved oplagesen
r ddernes kreds, og det slefrme. godt fred den
udv klng, der har været i rirualerie, at qild6ha
uden optagelse ikke har nogel a, dei sæniqe,
som sildehal er fred oplase se har Hv s man
ikke synes om O ldehal uden oplaoese, kan
man isledei holde gidemøde.

De. anvendes forskellge r€kvs tler gllde-
halen, rekvis ller, der er uundværlige for al
sennemføre rilua el men man har måske især
spekuleret på, hvorlor man har valgr al udsvre
gildemesleren fred en kæde, der måske m€sl
leder ianken h6n på en borOmesterkæde. Som

s kkerlled,bærer kædei de lire spejderkorps'
emblemer, Scl. Georgs symbo el saml navnene
og årstål på g ldeis mestre qennem tderne, oq
det er m€ningen, at kæden skal kenderegne
bæreren som qildels ledende embedsmand, os
den bæres jo kun, når gildemesleren funger€r

øksei ska nalurllgvs symbolisere spojder
ldens ponerværkloj iOesod hercdstaven er
en mlndes6 om den rørsle spejdertid (kosle-

Lysene pa hoibordet svmboliserer sandhed
oq rerfærdiohed, oq sværdet på hølbordel skal
minde os om g deløftets§3.

Man kunne endvidere I losolere over belime-
lioheden ai al afkræve den nye Aidebroder et
lø116 ved oplaqesen, men eltersom vi som soei
dere har ailaAt spejderl.,lel er del nye lø,le en
påfriidese herom, men vi onsker i ikke m ndre
qråd at po ntere, al der ved indlræden g lde

bevægersen sriles krav lil den enkeles adlærd

oet kunne måske være en de t I en gildehål
at lade kansler e ler skatmest€r lorlælle nogel
ofr d'sse emner, som 169 har berø i min åts
rikel lor det kunne jo godl være, at der var
q ldebrodre, der v lle blve glade lor at rå no06t

Endelio kunne jåq tænke mg at omrale ar

"V6jledn no lor sildeledelseri gor opmærksom
på. al sidehallen skal sennemlør€s værdgl
uden ar være unarunisl og nalurligl udei at
b ive uværd g, og der menes he.med, at vi læg-
ger vægl på de ydie rammer, oo al vi fred vor6
symboer odsker at liver6brnq6 en slemninq
og alfroslære, der Oør del mulgt lor den. der
skai opråqes hølere grad at slå bag sl løfle,
når detre alkreves, fred andre ord, vl læqq€r
ogsåvæg1Pa de indre ramm.r.

Redaklionen beder om undskyldn ng lor
den sene lremkomsl al bladet, som skyl

des rorckelliqe årsaser, der nu hvor

disse er ovetuundn6 kk6 lil vær€ in-

leressanle lor noqen oq derlor kke vil

Næsle nummer og deiolgende numre
vl komme på de ldspunkler, der bl€v

vedrao-ot på q rdemestermoder i sepl6m'

oq høre skal diQ fred og

Peder Syv.

Vor lykk6 h6r i livet er en mosaik al uter små-
dele - el kys et smi, et venligt blik, 6n kom-
plhent, der kommer fra hiert€t. Diss6 ulallise
små leOn på, al andr6 synes om os og holder

Saouel ColeridA€.



SADAN GØR VI

Når jeg på oprordrino skal ,orlæ le nogel f.a
vardeqildei li "sådan gør vi" .pa lerne, er der
måske lra spørgernes sid€ kun lænkl på de
sidsle par år, nen ska håh have nogel åt vide
om, hvordan "man aoi vardeairder, frå jeg
nodv.ndlgvis qå lise nøjaglig 10 år r tbage. I

mai måned, lor 10 år siden, indvi€do vi n6m ig
sammen med de lre Esbierqqirder del efter
hånden kendte Assenbækmølle Spejderc€nler.

For denie ndvielse havde der vær6t mange
probl€mår, der skulle løses oq heoel arbejde

Hvordan kunne oq iurde 4Oilder uden penq€
i kåssen gå qang med el sådant proj.kt?

ranken om købel var opsråel hos en lropl6-
der og Vårdoei d€broder. eom bo.d6 i nærhe
den oq ofte besoqte del narurskønne område
med 6in rrop. rroppen maolede imldle*d ikke
opgavgn divis on€n heller ikke, oq korp6€l
var på del lidspunki ikke inieresserel i assen
bækmolre som kuBuscenler, hvad det dog se-

D€l m6sl nærlgoende var 6å al spørg€, om
Esbjerg-g ld€rn6 var interesserede i ei samar
bejde og e1 lærles køb, og heldiqvis Oik de
ind ,or ranken med sror begej§rrino.

Bånk6n visl6 sig al være villig lil al låne os
de nødvendige toid e. t I købet. oer skure doq
ooså bruqes penqe til islandgores€ ål mø len.
men her trådl6 en de g ldebrodre fra de 4 gil-
der lil oq olrede qennem det næs1e halvander
års td ån masse lrviliq arb€jdskrafl, så vi på
d6n måd6 spårode mange penge lil håndvær
kere. Week-e.d eiler week-end nodte en lro-
lasl slåb op, oO ikk€ a6n6 blev ab€jdet gjo ,

6

Varde'gildet hår en hell lanla.tisk
konlåkt lil spejderkorpsene og
ungdommen - artiklen lorlæller, at det
er Yed at skabe et Bpeldercenter!

fren manoe venskåber knytredes i røb6t af

Der bl€v også lid lil hygqeliqe pauser under
arbeldel, omkring lrokoslkorven skojtolob på
sø€n om vinteren oc delrlgelraveture lletrænet.

Og hvad er der .å sk6t med Assenbæknolle
de lorøbne l0 år? Eiler at der de ,ørsl6 par

år havde vær6r århordl adsk r iqe freoet slore
lejre. blev der i nogle år m6r6 slile om sledel
og kDap så manqe ud ejninger. oelle merke-
des selvlolgolg ooeå på okonom en og vi var
i gllderne begyndl al tale om, ål der nu målte
iooet frere PB lir, for at så hanqe som murol
kunn6 lå noq€r ål vid6 om stedet.

Fjælpen komror som r€g€ 6n når nød€n er
slørct, og således osså her. centertanken var
opstået i spejderbevægelsen, o! ror lre år si-
den slanede cenrret på Assenbækmø le. D6tte
har givel en vældig ,remgang og næriig lii
as.enbek og gjorl sledet kendt både i ind- oq

aider i, atass€nbæk bleviendl ai gidebrødre,
€r jo klån. Del er øjeblikket ikke nodvendCl
at ånnoncere særlig m6q€r, da møllen er ud-
l6j€t anq t d lremover Men der er heldigris
en 6asse disponibe pra& (4s ldr. land) på
lejrpradserne rl aibenyxelse lor dem, d€r
må[å 6nske ål konne he il.

Oel er klan, d der ide fonobne 10 år hat
sku ret ska,res en måss€ penge t I afdrag, drifl

All€ de sædvan ioe netoder er lagel i brug i
gildet for al skarl6 pena6, men del, dei har 0i



Fremtidsrapporten giver godt stof
for gruppearbejdet

HaB-Erlk Harboe, Odder, lorleller om, hvordan man kån lå et

menlngslyldl gruppeårbelde i gång. En OddergrupPe havde llemtids-
rapporten som emne en hel sæson

Med iremlidsudvagets.apport lk åle landels
gider el marerale hænde, der på en sao io oa
rornrltig opbyqqel måde lodæller ale landets
gidebrodre om de lanker o0 ideer som en
rekke medlemmer at den lælles bevæse se har
qroll sio om denne bevægelses mu ioheder i

men oqså den frehere lremid.
Fapporten er ikke e. færd o "koreplan. ior

eikelo rder eller g'debevæoelse, men rænkt
som lnspraton 1,1 en nolere vurderng oq be'
hand ing for qidebrodre der oerne ser en

,iemlid O Olldebevæsese "med liv i..
D6r er så meoet godt slol den rappon, al

del viLle ve.e synd om de lisendle eksempla_
rer lå oo samlede slov på hyderne hos d€

o rdelede sesmed emmer. der har Jael dem t I

sendl, og det var på den bagsru^d, åt Odde.
g ldet bes ull€de al benyte rapponen sofr ar
beldsoiundlag lor el orupp6albelde

Da vi io ikke var ansvar ge over ,or andre
end os se v, li lod vi os al plukke de indho ds_
områder ud. som i^reresserede os mesl

Benr reknisk lungerede stuppearbeldel pa
den måd6, som vel bruges ialLe grupper. Nogle
sku le huse os oq beværle os nogle skule lor
berede ehiei og komme med et slarlind æs,
oO en sku lå ho de ,Sct Georg" i gruppen. Al e

opqaverne gik pa skirl, o! allenen sluxede m€d
konk uson af del stol, vi havde værer gennem.

De! er ira disse konklusioner jes aeine !il
bring6 nogle uddra€, håske kan de inltere,
vække iiL eiie anke el er diskusslon. e ler må-
ske ka^ nolle lgeirem sympatse.e med vore
ranker. Uansel hvordan delle blver modlagel,
6r det vo håb, at andre v ! laOB lal pa den
raeport. der er masser ar oodt o ldeslol i den

V randr at den ny6 iormål.Oa.aEral våt
bedr6 mere præcis og le artels oq med el
bedre sprog eid den oam e

Vienedes om, atdeinye lofte er en væsenilg
lorbedring lorhod Ii del Oami6, men vi vil
qerne roreså en lle,ormuler ngsændrin0, som
vi synes vi gore ollet mere nuudist. vi lore-
sår: som gildebroder vljeg st@be eller al

være akriv oq aben i q rdet oO at virke i over
ensslemme se med qildernes lormåI.

Herued v I betonlngen komme ti ar igge på
ordel stræbe, som etter vor meninO er det mesl
bBlydninqsiu de ord i lollels ndledn ng.

Fra konklusonen ai atsniltol on gilderne ar
bejdslom har leg plukkel: vi mener, al menne-
sker, der er interesserede oilder, skal riave
mu iQh6d lor at deliage i glldeha ler uden op
laqe se. erlergidehal er safrt gilde- oq
qruDoehoder så lørsl ved de, hvad de sdoer

V ioreslår ar ,svendeinstruktonen« gofes
obligato.isk, serne pa slads- eler d strlk!splan,
fren ønsker ooså, at det må slå en sv6nd irll
om der ska lølge en væbneroptagelse efler n-
slrukl onen. Del vi være urime iot at lorlanqe
en s ldebroders Ldm€ dels6 på grund af mång
rende vijå Ii at ade s g oplage som væbier.
I ovrigt mener vl, al Irefrt dsudvaloels alsnil 2,

kap. 1, 2 3 oo 4 overhovedel ikke handler om
væbnere men om sv6nd€.

om riddenide. sser konklusionen bl. a.: V
kunne onske en "rdderinslokton. pa provi-
cial eler dislriktsbass, oq vi ønsker ridder
halerne på de samme plaie. oO åbie lor all€
ai debrodre uansel anciennLlei

oh oildeh.l oq .ndet cår.moniel lø gende:
v liar kk6 rituarproblemer i vort lokale 91d6,
v ånvender de nye rluaer, men mener at hven
enkelt silde då havs lov lilal have sl egei sær
præo, så ænqe delle hod€s inden lor de af
andsg ldels lastsatte rammer.
vi m€ner også, at g ldehaller uden opla§e s€

kån væ.e en god albejdsro'm, ved §adann-p ej-
igheder kao o' defresleren overlade sin plads

l I ed anden A ldebroder. sd der på den måde
somme tid€r b iver et aidet ans gl at k kke på
ior g ldels medlefrmer i ha len Ale pålæq med
hensyi lil emner lor Oildemeslertaler bør uid-
oås. Det må være g ldemesteren, der algo. ind-

hån kan så evenluel bede en
ånden "tø ge op. i eltergid6halen ,or at opnå
en "rød llåd< i arrangemenlet. Vivi gerne have



TRÆF 71, d.r var ei vældig oplevelse ,or de,

Vi mener endvidere, år d6 lamiioprægede
aiiån06menl6r, de. tilbydes, må være planragre
spec elt, bl. a. sålBdes ai delagende børn b€-
skeit ges, medens lorældrene dlskule.er eler

Ja d6t vår ldr pruk iia de konk usoner vi
nåede rrem il v€d al benylle Fuviapporien
som "underlas! for el anrar gruppemøder. v
lik diskulor€t mange andre tinq. men hov€d-
sagen ior os var, at vi snakkede Scl. Georcs

etmoderniseretsaiqheileevenlueltmed guilar
nod6r som supDlement li oirdesanoboqen.

Om gid.moder: økonomien sæll6r snævre
grænser lor ånlallet af gildemøder med irem-
m€de ,oredraosholdere a, hoi karat især vel i
et I le gilde. Alm ndeliqe gildemoder, der er
vellorberedle og med indhold, 6r v€rdiluld6.
løvr gt bør eitergidehaler oo gildemøder væie
del nalurlig6 forum, hvor srupperne bereltor
om deres akliviteler "siden sidst".

Om gruppen.der: Vi vil qe.ne anbetale ,o.
saqet tra FLlV om 6n "Oropperubrik« i ,Sct.
Georg" med a66ldsstot lor qruppern€ oq som

Arbejdssrol, som landsoildet onsker debat-
teret ude iqildorn6, bør lremsull66, så det
egner sig tiT behand ing i grupperne - å la
"Fremtiden hvis er den?. I oviigi bør grup
perne ahid hav6 p igt li at ebne siq ror nye
gildebrodrq eventueltved al gamleOildebrødre
skifler qruppe. Hvis grupper arb.jd.r, iindes
der inoen iorm, hvorunde. fran kommer hin-
anden narmer6, os arbejdel med dn serv kan
udbyqOes mere endved moder ietstøre forum.

On dlst.ik&9ild6r: Vi foreslå
dros lil EGNSGILDER. Vi mener, åt egnsgil-
derne ska pålæqAe6 arbejdsopqaver I sli med
dem, der løses af sladsgilderne. o6t må vær€
mulqr ar alholde nogle lå, sloffe, bedre og der
mod dyrera a anoementer når llere o lder ar

Oh l.mllle. I glld.t: Vort Oilde ha. gode er
laringer med lam li6prå96då atranA6m.nl6r,
og vi giver FUV rel når de siger, al disse ats
rånqemenler må komne til al optaqe here
plads i tremt dens Aildeprooramoer.

Også på landsplån bør d6r lortsat væro 1iF
bud om ,amiliepregede slævier som l.eks.
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vel slo6t for Vardeqildels vedkommende, er
de ne gånoe afhodle "julomarkedei hvor
qildesostre hler qang el helr år loruelen har
lavel i hundr.devis af håndarbeider, som er
blevel solgl og indbragl qode penge.

Vi har lige hait 25 åB jubllæum i Vardeqil-
det, oA i den anrediing har v siiilet et jub rå-
umslond. M dl€rn6 he$ra skal bruges tir hlerp
oq støfle lor unqdomsarbojd.l i Varde og om-

Forskeli9e elhvervsvnksomhed6r, banker
n. n. har 0ivet jubileumsgaver lil londel, og
!idebrodrene har selv tjenl en del peige her
r I på ioBke lg vis. V6d en titædiqh€d skutte
el nærlis0eide skovlogedhus, lilhørend6 god-
sel Norholm, rives ned på gruid a, en vejgen-
nemtoring. Musoum§lork randl ud ar, at det var
meqel qad e oq siældne sien, der havdeværer
brugt ril husers oplørelse, oq da gider v€d €r
tilæld6l k nys om sagen, Iibdd vi al rve muF
værkel ned og gøre slenene rene. Det blev et
stofie sld end bereqiel. men ikke alene qav
del mange p6n96 lil fondel, men gav oqså et
oodr samm6nhord merrem ,srenhuoqerne.. ste-
nen6 ska nu bruges lil standgorelse ai ældre
bygn nger i Bibe og varde og vardegidet ,år
de penqe, der kommer ind ved sar96r al dem.

Pim hår engang saql al man skal lære al
arbejde oq svede såmmen i et gide, og jeg
ovei ham r6t i ar ved at lage lat på opqa-

opnår mån kk. bår€ do rent
praktske resu raler, men en slærkere samhø-
rghed, der f,emm€r arbejdet hjemme i q rdel.



hver alten ossa bydes på ed række aklivileier.
Lejren er baseret pa campinsvoqns- o0 telt-

e.. men de. kan ocsa aiv ses kroophold Pri-
sed Jor denåoelse b iver kr. 1250 pr. dogn pr

lndbudl t I deLlaqese i "lRÆF 73. er samt
ioe danske og nord ske gidebrodre med lami
lier, men Scl. Georss G lderne vil gerne he.
med indbyde de sperderledere med lami er
der har lyst Ii al dellage "TRÆF 73. ydeF
llQere oplysn nqer om lejren kan lås ved hei-

t dsrummel ta den 2r j! i I I 29. juli alholde.
Scl. Georgs G lderne Danfrark en lamrr€ €1.

Et naturar€al på 13 1dr. rand omgiver spejderOården
ira ind og udrand skål mødes i "TRÆF 73".

scl. Georgs Gildernes ko.tor,
M kkel Bryssers Gade 1,

1460 Købenliavn K,leeron (0r) 1227 02.

TYoAL Del er pa dene areal gidebrodre

på speJdercenket i sydsesvrg kun 30 km ira
deu då.sk/lyske 9rænse

Lejren eLer "TBÆF 73" som den ka des,
blrver en g ide.de elr, lrvor den enkehe della'
9er sev besremmer om opholdel ska våre en
ro ele/ te,e dåge I elrperiode. vil der hver
daq være adqang 1i rorske lge aktvneter, så-
som: Nalurdaq bornenes dag. på hojsko e ior
en daq oo picnicdas, os I rsvarende vi der

Som medlem al gildeedeseo er du nelop
den r qrlg€ t I ar sæ e nooer , gang, man ræg-
qer dit q lde mæ,ke I del. som du anbelaler,
oo den bedsie anbela ins du kan 0 ve el rands-

73< er ved ar io{æle i

dir g lde at du oo d n låmli6 har besleml ler
l I ar t lbr noe noll e dage iTyda o! endvidere,
al du synes, d6l vi le være ale iiders hvis
noare al q rdebrcdrene "dumpede ind"



centrum for "TFÆF 73" €r sp€rderoarden TYDAL i synsesvs TYDAL er en pragtlud elendom
med a e moderne komr.niå. rctar

»TRÆF" ldvalSet i arbejde,..
Fra v€nslre ri hojre Perer Da . Sond.rborq
Sønderbors Jens SchmiaL Sond€,borq Krrt
l-lans Harboe S6nderborg.
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Crrrsran Pau s€n Fensborq, Sven Chrslensen
lenrk ce,p. Fensbors



Kommunikation
Denre rubrlk er dels bereo.et tll .t 3po§e
Eldre oq e arne kolleqer I glrde-i slads-i
dislllkl- ell.r provincialledelser landet over
lll råde i adninbk.live Bpørgsnå|, men
iklG mindst ror .l kutrtre lå lips og vejled_
nins ril glldemesle aler, Idee. tll grupPe-
arbejde elier lil en prakllsk opg.v€.
Der er imidlerlid cqsa muligh€d lor åt
3pørge lahdsglldeledeken dn.kle, ligesom
de. er leJllqhed lil lor landsqildeledelsen lil
.l bringe neddeielser lll glld€l.delseh€
lander over eller.l svare på spørgsmå|.
Kort ..qt: her er det muliql ai sporqe om
.ll og lorhabentlig lå svat- Del er lilladl
ar vere a.onym, hvis m.h har ly8l lil del,

v6d gild.meslernødet r Grenå l3eprefrber
1S72 blev de, alsivel sv.r på §porqemål .nsa-
ende b1... indholdel al llrlPULS, og herålrr.m-
går del, al m.n 96.n.3å on udveksllng.l
rdeer iia randere giider. D€n. ha. llere gånge

værel b.asl i lorcl.q her i bl.dåi, men den

all€rmesl nodve.diqe lo.udr€lning er. ot nan
i lahdels silder Ikke holder 3lg lilbase, men

sender spo.ssmåt lnd, son man ønsker b€sva-

r.l! ogloller sender qode ideer IIl red.ktlon..
lor .t dis3e kan vide.esives lll ahdre qildele-
delser. der måske neloD har bruq ior et qodl

I b€.var.lserne ellerlyses der osså rærdlge
qild€m63lenale., oq her har redaktionen Isen
el lille hje e6uk, idel d6t er os .ldele. umulist
ål vide, hvor I l.nd6l d.r findes lidlig.r. sildo'
mælre, §om holdl gød. gildem€.l.rialor og
3om vrrl. vere villige rll år skrlve .n lil lM-

PULS, Lad os bere lå et lip on, hren der
kunno lænkos at være et omn., for d€t €r v.l
lidl lor oplimislisk at lro, al vedkomm.nd.
skull€ horv€nde sig selv og lilbyd. .ln hlBlp,

Alrså alle gild€led€ls.smedlemmer og IM-
PULS' lok.lkor6spondenler: l.d or lå nogle
emner opqiver, !å 6kål rl nok rå de artlrler, I

Hvordan virker en
gildeledelse bedst?

De ! kan svares sanske ko.l:

Ved anvendelse al intere$e. ideer
og arbejdslordeling

som edesesmedem skal man have så slor
intere..e lor sil giLde, al man er parat li al
afse den lrd. som et ede sesarbejde k@ver.
De kendle ord od ar den der r lotuejei har
nok at core, kan 16 td li I dr mere, er rigriqe
nok. men lorso! al undga de ærgres6r, d6r
uvi kårllqr v I konme. når det 0. q a. l dnød er
iæslen umur ql at Iå aflall moder der nu en-
gang .r påkrævet Prov at alsæx6 on fasi
uoenlllg gldeallen med planlæsn ns. gide
haller, o lderadsfroder, udva qsmoder o s v
riåi der hu al blve brrg ror 4 altener om må-

I hve ar.prolrån skal der helsl være pan-
aql noqel nyl, denor skal ledelsesmed€m
merne lrenkomre med deres onsker oq ideer.
Kan de kke bruges slråks, kan de virke inspi'
re.endo indhonr deer 1ra kke edesesmed
emmer. Nvskabelser lar såvel q ldeledelse
som 9 ldel t I at v rke til a1 runqere.

Om arbeldsrodelnoen i €delsen er d6r kke
megei 2l siqe, udover at nar edesen er dell
ud 3 poste. med I e ler 2 herolder de i er
del lor ar undqa, al årbejdsbyrden blver lagl
på en enkerr. "vejedning for 9i deledelsek
er der en udmærkel anvsn ng på lordelingen
af a'bejdel, son jeq kån anbefale anvendl.
Li§e edes b.r så mecer al gidets praktske ar
b6lde deleqeres ud qrupperne oq evt på en-

Sidst. men ikke mindsr:
En oiderede s6 v rker bedst nar så man§e al

qilders brcdre har sat deres p@o pA den,
deror bor el ledelsesdedlem lkke sdde
mere end 2 ar på såmme posl.

vær ! ood rid med ,orberedelserne,
gæd ler til og over ledersesarb€ldel, det vl

smiue al, oO almosrær€n blver god og .l-

gidemeste., 1. Fiederic a

1l



BRUDSTYKKER

Loven
af Arnull øverland

Din gemln§ skalvidne lor dig. Din højr€ hånd
skal ikke visne i handsker og gtldne bånd!
Hold order helligr, thi vid at ord€t er åndl

Vi rejser lomh6nd6r .n dag. Ou §kal også

B€rig dit hj€rte, så du kan ha noget med!
Vær tro mod din ungdom, .å du kan gå bort

Noget er siør€ €nd dig. D6r.r bj6rg6

Der e. dyr6r€ tina end dil liv. Du skal kemle

,rren d! skal ikke lnmps på d6n, eom er

ou 6kal ikke eje din nabos hj.m oq jordl
Du skal d.l6 m€d noAen, når du har dækket

Du skal ikke eskr rll.. r voder besvær,
men lænke så ang: du (an på d.h,

Og ,or din .g6n skyld skal du have en snden

Ær din mor oq dit bain, ål det æ16r siq seLv,
så ikke dit båm bliv6r €n rejA oq torsiqttq ræt,
oa han ikke mA leve alrfor lång6 og vå|.
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Ou skal ikk6 slille dlq op led den riges

Han åbner 6in køkkendør. Ou skal ikk. gå lndl
Ou skål ikk€.ælqe sandhed. Den er ikke dinl

Du skal ikk€ domne den, som ersunkBt islam!
Du skal sl96 lil dit hierte: "Denie qång var

OO eå kan du bøje dit hoved isorq og skam,

Du skal lkke bær€ 5værd under hvid€ klæderl
Du skal ikke 6lge: ,Jeq er skyldiril Sig hv6m

PAklådl eller nøgen røber d! dlt beAærl

Du skål ikke sæge ior penqa din næ6tes død!
Du 6kal lkk6 ioråde dir hjerrå og din olskedes

Du skal dø. når du volder død.

OVERSAT EFTER NORSK

TRÆF 73

ilvi. du renkerlllbage på omlaten ai ,TRÆF
i1", vil du sikk6rt hlske, at der var en række
qlldebrødre tia såvel ind- som ud and, d€r loF
talle om d€ d6jlige dage, man havde haft. I

sredet ior igen åt rilhøre d6n skare, der ved
dånn6 omrare sagde til sig selv (og låd llen),
at del burd6 I hav€ været med li . bliv så een
af dem, der vender hj.m og fonåller all., d6r
gider høre på det, at det var en rigtig ferie lor

Hvis du ikke er mennosksn. lil mindste Oåvn,
.r dine cerehonierio€n Buddha helt iytteløse.

KinesiskodspDg,

Man 6r undenden lgo sA loBke lig lra sig selv

Francoi. d. la Boch.loucåuld.

Publlkum har ån umelr€liq nysooriqhed 6ltår
al vidå ålt, undlag6n det, d.r år værd al vide.

oscarwilde.

Vån.n er den halve nalu/.
cic€o.

Enle. lolk ved noq6t eller ei, så laler de doq.
Man kan ikk€ vidå all, m€n man kan sige alt.

adalorå Franc6.


