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lete, ny gildeledelseseedleh !
Nu er det dig, def bestemerr Du er
vA!G? ti1 at bestemne, og derfo! er
det din pligt at tage a1le nidler i
brug for dt gøre dei BEDST l4uLrGTI
IMPULS e! - soh før t tiden B.{iET et biad red ihsplration og ifrpulser
ti1 gtldeledelserDe. Bladetkomrer
:-4 gange m året ti1 hver af jer.
lorud for nær@rende numer har der
veret ddre, og det KÅN @re, åt der
netop i disse hd stået hoget, sm
så hvis du lkke allerede
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fået

AF DITI
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GILDELEDELSETI

Inde i bladet finder du På side
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de

g le nwre af bladet udleveret af
(tih forgængex i ehledet, så yrMv DEM
af he! He har lkke mere at tfude
den t11, og forhåbehiiiq står aer Et
oq andet i dq, sm kan @re DIc tl1
nytte oq inspiratlon!

FORGÆXGER
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SpørqerubrikenHVOR|(

Gildehestertalen

støtte til ungdomen
Hitler satte sig
l-ddsgildeledelsen
konber qefne

or qildexallen
Iortids gåder

2

ner? 09 i så fåId ku vi forcslå
je, at tese formue! ud .f aanken,
Brult et gildenøde cil Lnde: festli9e forher at dele formuen i buker
a f.eks. 5 €1ier ro.ooo kr.
send
så disse Suker hed en e11e: to dåges rellenrm ti1 DISPoIoNDEI,II

skel så folnå land.qildehesteren til at sende jer en hdndskrever kvittering foi hver af bunkefie. og hvis : er v:kse, så hortauktionerex I Ields uderskriftef
og får en h..sE penqe !nd) - son 1
så senier til dispofonden.
llvoRFC vi1 så forhi on Cet så skal
Væ'E L,!!::DSG:ILDESI{ATMESTEREN ti1't
sende si4 aut.qraJ!
side! {endsg.fingerne er,
S_.øq tli
at de. rund: or i landet. qiider.r
rådiqhedsJ..Fitaler! sd ;or noge!s
vedkorr.nde I ÅREVis har stået oq
t.bt i v?.di i t:kt ned fo.rihgelsen af den danske krones købekraft.
Oq dEt b ir.. nEppe bedre i de kohhende årl ,et e! en bittcr tanke,
at foihuerj sk:bt ved qildebrødres
indsats qennetr årene! nu gøies ti1
genst..o for uendEltga og ikke sjælcent spiidskabende, interne diskussioner on, Lv.d aEnqere skål bruges
HVORF(

h:r .: .kiiw speidex under 21
år o,. :Fø.ge., or der er hltighed
for 3t opEagc d.nn. i gildeLr.
Gildets lovc foie;kriver en nindstealder på 2i. oq der vil ikke kunne
dispens.res fra ieme Lestennelse.
tlen uLykk.n er vei nappe 5å stor?
I betr.gtning åf .t ier er tale om
en A«TMPEJDEi, - fornentlig en
fører, - vi1 han kunne lade vedk.nmende deitage i en rasse af qildets
arbejde UDEN opTAGE!SE. A11e lresLræbelser sår jo ud på .r .å snæver kontakt ned spejderkorpsene som
huliqt, og hvis spejderen selv er
virLeligt interesselet i åt konre
ind i gildEbevæge1sen, !i1 h.n også
selw væ:e interesserei i at ve.te,
lil han hår nået den a1der, der fcleskrives i vore tove.,'GI

tRoF,asT L,tsER spø.ger, .ir der wa:
nolen rærliq qrund ti1 ar Iave om

nelder, at hans §i1de
b.sidder envis fo.rue, oq hå! beder HvoRfC korne ned en ide ti1
ånvendelsen ejler anbrirqelsen af

rere, rare (r.:u:l
os en udszst fornøje1se at hjæ1pe
jer med dette p.obler!
.o.meDtliq drejer det sig @ en noget støfre slat pengej - noqet i en
stør!eisesorden af 5o-1oo.ooo kro-

Det er så svært .t holde førclsetne
udenfor, når det g-lder DTSFoFCNDEN
oq tanken on! at iet gildecenter'
der stlle: efte., ligger inien for
rækkeviddel og fo1.1sei I34 Ere
en risikaber !.gqrund. lien, I qitder med g le fornuer, ftå vi råde
ler ti1 o9 :EoE iER OM .t riage ti1
.. i.le h.n råde
jer! Han er så rart ;øqternE kontånt i de dele. - Oq det fort;ener
jeres fo,nue,, det fortjeoer DrsPo- oq det fortjener i
den sidste ende CILDE BEV,€GELSEI !

g_ryÆ_l___3E!3$
Erik Å:ne Nielsen (.nsv.n-

)

14, 5560 ÅRUF.
Spørqsmål ti1 HVORF( optaqes gerne
under mærke. Redaktionen bø! dog
vide. hven de konhef frar
vestergade
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# Gildemestertden

le: fihdes en festllg,

norsk vire or
l:ves- A:le
visens vers ender h.d s r. s!ørgsnå: "Ja nen, hvo.ian iAVEt nan ørie
brød:,, - uan3et åt hver: v.rs givet
cr særdEler h:.dqi:b. iq irc:k.iveise
.f frenstirlinqe..
Lde.iøvrigt at d.cg! :dnerligrirq.:
kan nan slge, -t ciI-DEl,:ESTEiTniEI,r p:
seme nåde kunne iages u..ier 1uP or
øI-LEERøDj og hvorden den

giloeme:te.-

for hvord.n

og selv om nån kon ned rok så n3nge
og gode forklaringe., så vil en nød-

stedt gi-dei.stor Er.pe vare sr.liq
godt hjulpet, fo! giideme.t.rtalen
e. i den g.ad er persohlig sis, å:
nån ikke enrydigt k:n give en g.n.re1 og udtømnenCe fofklarlnq.
Hån kån deiinod qive ideEj og inspiråtion, sø så med lidt herd ldher
iille netop den strenq, som -idder og
venter på at bliva s1ået an.

vo. vi.el rndsgildemestar nf,f :.to!
rci h.nbiik på dette .endt IllrULs et
brev, lvori han fretrhaver de gildesom h1r varet holdt i
ne.tertaler,
vorEr,,s i qildeåret 1973/7a =c\ et\
god insli::tlonskiide
ned nenslh .il
ehnela1q og siecielt nei ]ler,sln ii1
den røde tråd, :on iinder di.se gil:inen, idet de 7 (ja,
dene.i..t:1.t
sYv!) t.let hrr d?kk.: følgende enner r rakkeføigE:
:. seivhiografi
2. Vor i.ndsdal
:. Livssyr
4. s€ivior?dling
5. rdeå1isme
6. Livskunst
7. Girdet - Fanilien.
vt 1:de. gildenesteren selv give en
kort oversigt
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G14T: sønderilderne har en speciel psyke. Det kohhei håske
af. åt m tkke lever 1 en "drønhenes virkelighed, non derimoå virkelishedcn, som den er"
r€ts tid 1864-1920. hvor dD enten var for el1et imod. De
vaine var der ingen plads ti1. lolk uden neninger vax ikke
Hvad er DIX livsånskuelse:

*

Hvor er forskellen hellem et LJVSSII og en LMANSKUELSE?
Er din livsdnskuelse en ÅNTAGELSE, en TRO e11er en SÅIJDHEDS_
SøGEIDE ÅiLIGHED - også over for dig selv?

'9_ d : qc
De:.01 .lred oq .v'dsku_ -e.
o' roo .; '. ^! '- be.',.et
fred.
Hve!
k@mer ftet hetop i en krisepeliode.
k-!-! ou oiq
-i k. _.-,
iia
a re e- -o a' .rir!
ao"
-o'n
"',.
hæderlir
- 5m en qalv&iselinEsEdske, hvoraf den liile de1
blir xænqende og bygger dig op son menneske.
ne 6r
.t up" f,v_nt/op. årdri. fir
r,,ivets v;rdifl

menhæno

G[&EEBAEEEN
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E! der for Fange ftaser 1 qiidet?
En !ras6 e! en ror, nøjEravende t.len;d" .L udE!v^. en floskel (o'dlog). vi vi- ge,n' råIe q: oeE- \&rdl tl.e'. hv-d
vi IULDFøRER åt hudrinqe!, - det behøver ikke xuli @re ranuelt- Der liqqer i høj glad eL aibejc. i en PEESoNLIG, po-

åt eksistere, nen det kan også væle
vo! PLIGT og Iærer at opfatte E«SISTENSEN UI,IIDDEIBART, - 1lgesm Baden-Poke11 1 sin bog 'rI 11vets skolen henviser tl1 de tle s'er: selverkendelseD, selv_
Det kan være besvær1lgt
ENXELT,

- blot vi

keDder

opdraqelsen oq selvf or&dllngen-

*

Fødselsdågsgildehal - 2 optaqelse!. Gl,, talte over det qele
ordsprog: Den, der er ven ned aite, e! veh med lngen. De ny
opfordredes ti: at kme hed deres neninge..
Derefte! t.Ites m IDEAI]SI{E, og hvilken prts et ]DEA! ke
håve. I en k!.isesj tuation beLydcr det -ndholdjrrs'jot, a:
henneskeL få! et ledehotiv. sm lkke blot FORMODES -L vnle

højt og ædelt, - nen som;ennesket ved, er det højeste af
AII. (castr en af stlfterne af nodstandsbe@g€Isen i søn-

Iz. åt leve livet, - på den rigtige nåde, - og nyd detl
En IIVSIUNSTNER er et redhenneske, der fo.stå! den kuDst at
adiinistlere de! liv, der er he gj.vet ude. a.svar, et nenne§ke! der i dybeste folsted leve! livet s@ et qlad aenneske, der sDlede! solskln mkrinq stg oq bet!åqte. livet sor
noget @rdlfuldt.
Htsltviq MøIIelr Gl.HelleluF: UEMEN?O VI\.ERE frodsal I,å '|T!appet-hu.kene i Nomandiet: !1EI4ENTO MORI (husk på døCen!)

*

Gtldet / Ie1llen.
fo- et kvc'L årnudleoe -rden hår 5caL en
1ø.n- sioer-nå[u'lro!is ikke 6t s&d. o'd, -heDs hd, de. er
rå:tslåei '@ æ!tiq. kd lyve så hurLiqt, som en Elråle! kM
tøbe, - oq skulte hin bllv; t"qet. så rvve. hån doo i det
rlndste på en chårme.ende nåde.
Den brovtende bulderbasse, den arlogante, he, då, ta1e. s@
.t vandfald, he, de! piller Ese og k1ø! s1q 1 rmpenr _
AlIE hAT POSITIVE SIDER!
selv den højeste nodeDhed hat jo en barnliq kvåIitet' _ det
er blot sådån, - vi kan væle enige og uenise, - Een v1 ha!
noget ud åf åt være ssien,
Det. at kune åcceptere hinanden, sø vi err e! et spøtqsnåI
m sjarelig §sdhed.
vrHo: - ehen t1l at etåbIele hamoniske forbtsdelse! ned adxe. - evnen tl1 åt forsone hodstlidende tendense. I
srt EGEI slND Då en velåfbalanceret. vetovervejet og
-oc1å1t accept;be1 r;de.

5

JENS CLAUSAGER,
der er gerer.lsekreta.
i Dansi Unqdofts læl1e:råd,
skrew følgende kronik

i
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STøTTE TIL UNGDOIIITIEN
SIGE, vi kan undvære det
rJEBEsrEi{?. uqdohsa.be j de?

o"i

HVEI.{ TøR

«E!Msp.jdern.s landsformand, K.istiån Jensen! Xavde den 25. oktobe! en
randb.hærknilg m støCte tii det idebestefrte unqdms.!bejdes iandsorgå,

]lå

1- ,.'o,*.'o

være en -øsnins

I 1970 nedsatt. kulturhinistelen 6t
udvalq til .t ku1eg..ve idrattens
forhold og fiehkomme med forslag ti1
forbedringer h.v.

E1.å. ]]1EV POLITIXEiNES VEIVILJE Cfterlyst hed hensyn til de betænkninge.! sm nu I flere år på g.und af
spareplanerne nar overvintret i de

forskelIi9. rinisterier.
støtte ti1 de idebestehte unqdonso!ganisåtioner hår altid været lidt af
et Probls. De offentlige fritidsforanst.ltninge! for mge har qehnem
nanqe år været plioriteret frei for
det forebygqende arbejde, sm udføres
af de frivillige ledere i børne- oq
unqdohsorga.isationerne.

af fritidsarbejde, bt.
.. idrætcen, ha! qennefr hanqe å. været favoriseret med økon@isk støtte
både på landsplan (f.eks. senner tipsnidlerne) og på konmu.alt plån (måske
fordi der vå, flere stemer I bl/gniDgen åf en idrætshal?)
I hvert fald er det en kendsqerninq,
åt der de seneste år e. blevet ofret
rere end 15oo k.. pr. deltåqe, i de
of f entliqe fritidsf oranstaltninge!,
ca.4oo kloner pr. deltåger t idrætsforeninger, men Ktin Ii{Er-I-EM 30 OG 40
KROXER FR. MND]]EM I DE IDEBES?EMTE,
Åndre grupper

UNGDOITISORGÅNISÅTIO-

Disse tat i sig selv e! uhylliqel
Denne store forskel, son nere e1ler
mindre er begrudet i tilfældigheder!

Dette udva19 nar laturligvis også
t,eskæftiget sig ned idrættens håske
væsentllgste indtægtskilde, tipsnidlerne, og det barslede i sidste uge
med e! delbetænkning indehotdende
forslag ti1 en ny tipslov.
Denne delbetæhkning foreslår blMdt
åndet, at han fra tlpsmidlerne yder
tilskud tit de idebestemte, ikkeidrætslige børne- og unqdomsorqanisationer- D.v. s. børnekorpsene, de
Folittske og religiøse og kulturelle
ungdomsorganisationer. og støtten
skat gives efter de retningstinierj
se blev fastlagt i undervisningshinisteriets betænkning af 1970 om det
idebe:temte ungdms.rbejdes st111in9
Hvts den foreligqende delbetænknrrg
qår iqenneh, oq vi sMttdlg i 1øbet
af de første år får den planlaqte
revision af f ritidsloven gennaført j
vil det ide-bestemte unqdmsårbejde
få en hårdt tiltrængt saltvandsind-

o
Lå1 oet ',\o 9."o
o.- en "
', forst.q
.e. {or
hr:1k. r.r1.110n.r det nye
la. ra.t ..a .iq.

on . ! .rd -o. -o.e! ._

De

.
r.::idskledse - (ed rrilufrsrådet
6-.5
vardE
-."
ic
.."
rc.,
rt de ide-bEsLemEe .ørne- ..
-.qdoms.rqanisatione. .rurr.
r,.""'
.øtt. r-i:- tiirsnidl.rne.
sdtidig
-' .l
.e. "-pd.
.lc :
!':.'
e.-o æ..uov. 9 Ldlo
coe, i 6. i:rdr-' --L,
rr-.rqen:

sær når rd taser i betraqtling, at
.n @senelig de1 af organisatioleine
!å9 Friluft5rådet netcp er de idebe--..- bø,ne- oo
",9oor.o.g,..-",.o_

rrituftsrådet
selv sra ,,naturligvis"
o c-"r l."ve. ø(.e - r.i- i åiDe.de. .o. : .o Lo c.æ.n_nq .. .
/e.--, b
oe voksi-. .eo' arel,e-"-

T:rskudi.ne tii Eriluftsrådet skal doq vare dch godr undt. i.{€n dea knibår
for.tåei:ent xår de nener at sLurte have an toco t{ (et iusind) foi_
aøjelse i f.rioid ti1 den støtt., d. får i.taq- r f1elteliets forsiåq.r
ier tilr:d i.gnet ned en iordobling af støtten til f:iluftetiver.
ri.n de!
e: ål::. ikke nok!
Cg her h:r n:a s tridig g.iet og troet, at der tå iieer og 1iv:hoidninge!
tii q.u.d for d.: :.nejd.! son ariluftsiådet onsk.dc e: tav.!
(cergivels.n:f IROENC ironik e: overtaqet f.a abrii..s..'-.bo 9 -o."nC.
ned

".o".".r

sYll E it

Der synges Aå livet

ilr

(s. teksten på

omslagets

lø: i de dsnske

qildes:!e!ogen ikke
r.d :.nge, uden
tvivl fordi vi nu i sf r.rqe å, hår
sunget disse sange d og cn iq.n.
Tidiiqere bestræbetser frj r.ndsqitdets side for at få gildesf,nqskatten
forøget har ikke haft de helt store

me:e iilstrækkeligt

I{pUl-S vi1 forsøge i hv6rt n$ne. at
b.in§. et par sange! sor r(IiE stå, i
den røde, - .nten helt nye og hjåhhestritkede elier gode, g 1e, soh
irent€s flem af glenselenDe lokel€ rlildeblade er flittiqe
ti1
.t fiade såd.nne frem, - oq vi-agter
uden h1use1 at stjere, hvor vi kd
sliple ;f eed detaleh er der qiidebrødre, sm ligger llde ned udre
og veleq.ede s.nge, så brr.ger vi
dem ger.e pJ oms1.qet. to sidste sider, sn jo er de krdftigsre i blådet. - 09 :å ved I .1tid, hvor I
skal søge eftor nye sanqideer.
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{.igen 19ao-45 ligger 30 å. :ilb.ge i tiden, ren dens vi:kninqer fø1es endnu i dagen. Darnark. Le.ynderli9t nok hår der bredl sig den indstitlihg,
- især : de ynqre årgarqe -, at det, nan gerne vi. hinde:, er hoget scntirentalt, urealistisk avl, menr det, n.tr hår ånstrenqt sig for ai g-emne oq
ud.ydde, sTÅDIcv,6( holdes fr.m tit skræk o9 adv..se1 son .oget, n.n ikka
vrt, glemme og t.ge .fstdnd frål
Det i(ÅN virke lidt ulogisk!
og det er desvd.re tiL ticer - son andre stede! - de m€st usky:cige, det
qåt uo o".r. son nu f.eks. den goie, qMle koRlsÅND. Den var inden krigetr
at overalt respelteret og anset fænonen, som ran såqå: oqså kunne benævne
fred sit bedste franske ESPRTT DE coRps.
og -ndre. liu
Spejdere vtdste, hveC ko.lsånd war- sold:te. ,idste det,
Dei var engang en

crdet «oRFsÅIrD, så e. der rindst 75 hennesker i alle aiCersklas_
ser, soh red alle tegn på skræk og radsel stønner "HrTLERlr!
s@ on det var Hitle!, der
havde opfundet korpsånden!
?ænk, on nan åfstod fra bruq
af f. eks. skydevåben, leqens'
pleje og h.rmusik, fojdi
disse ting brugtes af Hitle!
ti1 freme af nåzisnens så9.
Det virker altså stadig ulcNævner naa

og spørqsmå1et e., om det ikke !ør vere slut med denne
diskriiinerinq af tinq, s@
doq før har kunet tjene et
I(oRPsÅn-D ER

Jo

NEToP, hvad

gilderne har lrug for i dag.
Der er ikke tale or nogen
form for åndeliq intolerace

-

DEr ER ÅNDEN FRA

-48
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ikke or 3 5rk i støvet ned hovedet
vendt nod Eaden-poerells føde!!. Me,
strpå1then - ællligt cc redeligt - en
SÆlEøRIGHED tværs over
r:rk .q rtå1. hav oq qrænse- o.l ikke bl.t en sehø.ighed, l,{-arj EøLERI
nen en s.mhørighed. nan åb.ht ind'6nme! at fø1e! og åbent wiser, at
:n føler. Oq qør fran det ikke, så
. det ikket fordl ha e, rrmanqei.lldt Fåk1adtn, men fordi ingen har
fo.i.lt
@ betYdninqen -f det eller
xoR!sÅ;iD udspringer b1.a. af stort-

hed ove. at tilhøre et "korps", her:
GIIDERxE- : vor demokratiske oq ålt-

udjiv.ende tiCsalder, hvor det flåde.t nuliqe lkke !r fladt nok, .r
det selv::gt iit. "ln" at vere stolt
åf :oqet! ,.t Fi:t:s, åt vendelboer
f:ier ned ordene: Jeg na. ikke loqet
imod dig I - ,.nne facon er lrlevet
.n dansk st.tsf.iigioE.
Langt fra at tag. :k;d. af det har
vi nennesker BEaov for ioget, vi kan
INDRørME, vi er sLol:e :f.
Gildeledelserne burde gøre noqet, gøre neget, - for .t gøre gildebrødr.ne så stolte af at v.:e qildebrødre! .t cet kan ses på den.
De skal lkke FRÅi,E af d.a - u.i.dt:l.
llcn intet i dansL iovEiv.:ng *.n for-

lindre dem i åt vise, :t de e: giade
fo. et Ere e! de: c: !.:ldet,evæge1Og GILDEEEVÆGELSE\

te qildebror

først

er fo! den enkeloq fr.mest riÅNs

Dern.d er det også s.gt, at den udoFgaven med :t gøre
gildeblcdere. giad for gildet LIGGER
øvende de1 .f

sk.L de, skrbes roFPsÅj D i qi1de..e,
:å er det.ltsl
Det er en støre

tu åt komre igennemj - eLler det ken væxe det. For
hos noqle skai man først overvinde
den førnævnte averston mod selve he-

De.næst skal qildet: proqre oq :rfånqementef rave en sådei ka.at, at

grobuden holdes f.ugtb.r.
og endeliq skar setve 1.de1sen af
gildet fuldt og hel1 @derstøtte be-

e. &E9 en kæft-trit-oqden
e.keltå om v;..qo' rt fe1. ko,psånd!
ceorgjedde skrev engang foran i en

ENDE!1ÅLEr

ret.ino-bevaoeL.e nec o dre Ei1

ånd er magt
ånd er godt
ånd selv !
Oq selv or h.n nok tatkte På noget
helt 3ndet, så dækker Ar", sELv! det
sånænd he1: qodt, Det e! nehliq i
fø:e1sen af sahørighed
skal være e: naturliq tlng, og PåvirkDingen fra ledelsen skal ;.u være det grudlag' den enkette gildebro! sk.1 konkludele udfra og byg-

råde! at skabe !u!!rc
!å. llen
Public relation for dens egen skyld
bør ikl.e @re saqen. D.t hår muligris en e1ler ånden forh f@ betydning, at ve.d.n får at vido, åt gitdebe@geI-en står for det ene elier
andet. uen betydningen rakker i Ce
færreste t11fæ1de iænqere end ti1
morgerd.gens .vas. Oq :å huikas ra
I hedite f.1d ku for at h.ve GjoFT
noqet e1le, at vME nogetl
Gildebevægelsen skal ikke flUsr'ns IoR
NOGET, - den skal V,ERE NCGET!
vi skal have stukket huI På denne i
hvert fald typisk danske tilbageholdenhed hed hensyn ti1 at vise fø1e1ser. De! er bestemt ikke blevet nindre uder de totaLt misforståede udiævni.9s- og f orf ladigelsesbe!træbe15er, ion udfolder siq i demokt.tiseringens hellige naø.
Noqen IaÅ beqynde, - og bvem har vet
mere qrund ti1 åt tage fat end vi I
REI,ÅTION

on qiidebeGqelsen

I

I

I
ikke udlade! at setle sig ihd i
det material€, smvittetlig og ned
hyppige mellenr@ tilflyder gilderne fra landsgildeledelsen, e1ler som via §CT. GEoRG koiner ud
tl1 atle lddets gildebrødre.
Men når det e. sagt, stå! der stådiqGk t11båqe et lelrov fo! en hefe direkte kontakt iel1em 1åndsqir_
deledelsen på den ene side oq de
enkelte gilder e11er grupper af
gilder på den anden-

cildetinqet 1973 .dskilte sig På
flele nåder fla tidiigere 9i1detinq. Iaen på 6t punkt fulgtes neste; traditionelt linlen f.a tidligere: øNSXET Orl EEDRE XOIIIIUNI(ATION re11em randsgildeledelse oq
qilderne rDdt om i landet.
Det har været nævnt andetsteds, at

Ef betinoelserne fo! at få en
kønuikation frå væte, at nån
YDER FRA IEGGE SIDER, altså at nan
.ån

bedre

Derfor sk.1 det siges

KL},RT Oq TYDELIGT:

Landsgilde

dttu

ledelsen

dirøiti"a'r!

Har jeres g de behov for at få et medlm af
tddsgildel€delseh med til et gildear!angenent,
så giv besked ove. landsgildets konto..
ting, der taler for en
qøre1se, opbåkning i en sag af geherel kår.kter,
e11er SI4PELfljEN AT iIAVE EN AF GIRÅIIERNE MED
for at få den fornenhelse af s hø.lghed t@rs
pr viqt:o :n-o:ov- ø oq l"no,
!ationskilde for qi1de1ede1se. og gildebrødre.
forskellige

sådan kontal<t. Man kan ønske et oplæq, en rede-

INGEN

kd på forhånd siqe, at den ene e11er den

anden af landsgildeledelsens medlenme! kan kon-

ie en bestent dag. også 1åndsqildeledelsesaroejder -. Fr Ir:Lid.be-{d1t-qe s. D- kd. der.ro"gi d- . : t"qe geoq '"r -lsLa
hensyh og ønske at sende den, der bor nærmest.
LINDSGILDEIQNSLEREN

;oI på SJæIland.

IANDSGI],DES](AT}IESTEREN

og hans vIcE do.

bo! !å Iy..

VICELANDSGILDEMESTEREN oq

VICE!,qNDSGILDEIINSLEREN

bor i Jyl1and.

Ta1 ned kontoret om det. hvis I har specielle
ønsker. Den selede lædagildeledelse håber til
en hver tid at kre€ leve op til sin vilje tiI

åt @!e ned, hvor det 9æ1dex.

sacu'e

- Her.id. vir du før.

NN

på plads

i/i kendex aile disse situationer,
19 d. fie:te af os kender det sorrvo.ned nEroaden
1de lernqr.o.
io- .r .rf.drL åthvert forsøq El
t'-uqt fåtre. deli.kventens over!.ii, -.11e: C. erå, nervøse stua
i .Y.g.r !- s:ail.n, soh fø:es tii
e i:i :ri. .ett.rs:.de:.
s.rr tia1ig.r. chtåit år giid.hai:e. ikke nogen konqebegravelse,
h1,o. d.t heLe ikrl qå s:ift og
d.l ::l::l heiier :kke væie nok:: l'ø:tf !: nanqe nåder, også
aL..q. fø.erq.ebl

pynt. .å Ei cerrrrl.: rundt om i ltrndetj om hcrolde:ne få!
:i. ir1-o:d.n n.. irå 1r,inD:G råd.- xån far. IN til og fr: !3ji,cxdel. rror... .. r :d- lii del, k.r .le to l. trirærket gå SIDE orl siDE,
- og hvor d:r II{;(E er p1ads, nå
Ie:oldei no,. le1.t se bofi i.a sin
anqst fo! flugrfo:søg oq qå aORA\
hæ, hån sk.L føre f.en.
Sku11e deiirkventen så mod a1 forvontring se sit snit ti1 at fåre
nod døien, så..-j ja, lrvad ha, vi
da ellers lolitiet tii?
«\l
^i,
Gildet,!ød.e fojs let tiI gildehat
kån wle en 1et så.ba, fors li.ngDen spe.ie11e stenning, s@ opfylder gildebrødfe ulder gi1deha11en, bør ikke ukontloLleret brydes veC ne.e

e11e. rindre uvedkommende afbrydelsef.
31.ndt andet må Cet ti1.ådes gi1d61ede1:erne at have det tekniske ar.engenert helt i orden, f.eks. nåi der bruqes nusik und€r giLdeh.rren. undgå

i viiesi nulig udstrækning, at nogen skal flytte siq fra højbordet ior at
slukke for en qrMmofon etle. bånCoptdqer. xan d€r ikke arrangeres noget
fikst i skjul åf højbordet (og son ikke pludselig vælter ned med et dommedåqsbxag: ), så overlad påsninqen af nekanisnen ti1 en, som XÅN gøre det
diskret og uforstyr:ende.
ikke selv fra højlordei kan sætte t gang med de sdge,
de, skal slnges, bør helst på forhånd have slkret siq en forsanger, så de
forsslede gildebrødfe ,kke skal vente indtil det plnlige på at køhe t
ganq. Og har (an lkke aftalt noqet forud, så kan gildehesteren son den
naturligste ting af verden og uden åt sætte en tøddel af @.dlgheden til
fra højsædet bede en af gildeb!ødiene i salen synge for.
GILDELEDELSERT som

\

Fomus
GÅurn
For et pe! år siden korte .n de1 af
de fy!.ke gilder noqle aftener, son
helt var helliqet d.t, def, neC et
roCernc udt:yk Lålies GRÆlrsEvIDEI-

I

^/11

Slsn.l.r !d ril .ti.rn.rn.
rotomi
I{yG hypol...r i dod.h..
Budsk.b.. ar. del hin.idis.
P.iapiykorogis* lor.k.ing i USSn
Ud*nder ojn.n. 5rrål.r?
Kråttr.ltor oo tank.ov..aorins
M.gn.ti!m. o9 hypno..
Liv æ!dr. ..d .tiernarn.
Ebkrronhj.rn.ns hi3rorl.
Fr. m..no.k. til ov.rm..neske
l"iveG h6h6.lige ipros

Alkymi.t....3 vidoo
M.d den llyv.nd. lånp.
TrG vindu.r

tal

tri....rn.

ril ucnd.li9h.d..

oe ub.e.ib.lis. 9.1.k..r

,ot ncle started. vel ned,
-t et gilde lnvite:ede cn

lkk6-iordlrl. inr.lli9.n..r,

ili;lil,;',illlili"l; f*"ltttttct'i1sa'
:',.',....=*;t-"'"::,::',',,',r
åt .L i.n t.s |1. k srær-,

cend. o't n€d.ivende iro,rrM on.11e/
ie q.cnc .f de lncrkend:. o§ nixdre

sig hed NulfDEri i fcrhol.i .Jir såve:
FORTID scr TREMTIDI det ontalte foted!.q, -det fø.ste
.f den v.r skåret ned ti]r: tiher og
v:r endd. fo: koEt! - km ove.,æ:eren ind oå .e1igion, psykologi, biologir fysik, kehl, mdtenatik, teknologi, spiritisme, telepati, telekinese og en nasse andre spændende
ord, s@ ku de færreste kunne st.OG PLUDSELIG SAO
ÆNDRI? HOLDNING

M}X MED EN

R,TXXE

!{ED !N NEDLADENDE HOVEDRYSTEN HAVDE HOLDT SIG

tro på det oversansellqe,
eller ran kd iade @re. ueh INcEx
I(lx A|VISE, at emnet e! fyldt til
bristepuktet ned STOF til striber
af distussi@saftener i qlide.ne oq
Uan kån

@talte owå.ir.e: har besogt en
stor del ef ie fynsk. gitder hed ea
eLle! fIele foredraq. cg der er
gi1delrødle, son efter et håve deltaqåt I deres eget 9i1des e!!angenent oqsi h.r @rct hed tt1 en tilsvare.dc afier hos et .ab.g1ide og
så konstareret, at der a1lelede i
hellentiden var komhet nye asFekter
Jen

TOTÅI-T

]]IL EN LÅNG

TING, §Otti rlrN HTDTIL

/ I
Fnrmnus

UtnrugH[0...

12
Denn. opdagelsE fr:t.

bi... ti1,
.: et af q:lderne €t år sener.
i.vitered. sMme f oredrågsnolder
lir .t honi. og ioid. yi.r1iq.:.
.n ie:::ri... fik så ra:Ee enr. tieder i.C:.n mf,ii:r t.

"r-ffi,:i1,'"jj.

1! son .:.erede .ævnt e. der
ef .!..dende enkelUr€dei!

hffi**E$*ffi

: r....

Grinsevidenskaberne

i i:lEfOIiSfi::TNGE]!, s.r dette speci.- . :tf,drur .qs: i:Ldes, rur.: .t .i f.rqid.ltr€lt
slrektrs
:f inLere.seonr:aer. :r n:n skal
STE]!rrø! if,den f..
Fard.-ki-len. hvi. nan ikk. får
:i.. :inker srt i sving og holdt
rvirr:..1. :t' e: .i. .i di:se on,å di.:. i d.i h::
i.1ir, fr: iøE.r or
lerne. nen d.: .:
:;i::9:

vi giv.t nogie
Eren.eridenskakun! og det kan
ant.: sn.qsprø-

Vi tan natn. :rdie:

;I,;ffi

ffiffi
.,iser m€r

n:';;aind ii' Yr:. :io; holde!

."ii.Lll,lj*i;;i;"*, *

**

-

skjulte og lkendtE træftelt son nanifestere! siq, når er sp@d
plantesFire llyoer sig vej op seanen v€jens asfa-h, eller når et
menneskå i !der:t! .øc elDei at 1øfte en træst ne, som 1o mand
end ikke kan rokke.
De

F.ogr meringen .f et menneskes olbygninq oq udvikling alierede
f :a b.f rugtnin!-s.. j Errlikket.
'ddnytielseD af d.n menneskeliqe hjelne. Selv lden at forsøqe på
at være mors@ rå r.n konst.tere, at den bevidste og kendte udnyttelse kun dckke. eb 5.økde1 af, hvad hjernen rent fåLtisk har

Kåpacltet tiI.

IIL

vI HJERN'N UDEN AT XENDE
åt udnltte €ndnu nele af de la-

HVOF I{EGET UDNYTTER

DET, og hvoldan kan

vi

1æ.e

tente nuiigh.d.r?

(t den forblndelse kan det 4*nes, at deh russisk-derikanske filosof,
i en af slne bøger @ta1er, at hennesker ved at koncentxere siq on oversanselige problener lige inden sengetid har forfrået
deres undernevidsthed til at arbejde videre med probleerne under søvnen og derved fundet ud åf noget, - håske endda set ind t hasktneriet
lraq det nele, hens de sov.
Jeg har selv forsøgt dette ekspåriment, men qør det ned gar&ti aldrig
nerel Jeq vågnede ridt om natten I krepe, iskold og våd af sved. Og
jeq husker tntet oh, hrad jeg havde opnået ved ekspelirentet. Ouspenskt berette. iøvligt, - og det så jeq først BAGEFTER, - at etsperlnenter af den årt har nåft traqiske føIqer, )
p.D.ouspensky)

IJ
len tr;Cit:onell.

l;!.vi.lenskab

har i TEIiN:s( nenseerd. nåe. et
d-.. :.^ l a .- -)hEde:) so! o9så om;;ttes af f.ontlinieforskninqcn.
år hir vi :tif.et
bek.ndtska! ned ,AxrriuNl{?tl soh tr:
de forsag og de resLltaterj de. er .i,.:
red di.gnosticerirg ved und.rsøgei.se
.f en enkelt dråne ef .n .::
P ;or .;.- o-.". i-i. '' o -" .9 o ....
r.ul Goos resul:atE: at opvis., sc. 9år iang. he. ove. hovedet !å
o- elniiielige!
d.de1ige.

:ert:åliEq

åf ll.nter

håd 1y:kwart.r, rrvi. lrrlgelængde. srefhEi
e! j som e. :ødveidige fo. p1a.t.@k.te..
IÅR PLÅNTERIiE TIL ÅT vci(sEj soH oH DE iiåvDE FÅ.: sÅlnr\E

overens med næ.ings.tof
CC SOI4

f

D.t.r bleaet:å:tiet, at tath€den i iet af, rs kendt.
noe.nlunde son :æthed.n i et jern:tom. iil,i. de:re
rigtig, ::5!øder t:nken or, rt vort univ.rs iun EF.:
en sLøire .anen-ræng) k6 rod wor indtyqg.d. cFf.tt.ls€
sLet :oh skabelsens uontvisteliqe klinaksr

tii

1..or in.l

o! ff.

nu åf

fll
.*' u"' U *0"'u""

oq

uiv.r: er
er
!å:trnd
jeftator i
:f nen.er't'*' 't 'i""

}MPJLSI

.ksempler.e er ikke qivea

:i ov.-.trevise

n6gen on de-

Da er ku givet f.r åt \-ise. ai
d--r inden for g.æn:ewid€nskenerne og i front : if,iei.r:kni!qen ej så hatrge og inte:es:ånte
ehner ti1 dcbat oq beh.hdling
i gilde. o9 grup:rer, .t dEt n:
bet.dqtes scn ån undtrdeisei:y.d.t se boft fra den!

il

*'

':.r*.1:: ll'l.i:l;:;::,"1
: i:;"

l:i:.,
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Dot Fåstås, og sikkert ned fette, af
d.f er en risito forbudet &ed r.-

nendling;f emner.f den mwte art.
Ristkoen består i, dt mrn i den gråd
rives med) at ren ender med at slug.
ALTITiG ,åt 09 end€r i en sekterisk
tilbedelse og bedømeIse af ernerne.
De! findes nenneske. oq grupler af
menneske., som tør sErqe på, at en
mand som ÅDir.{s«f virkeliq har talt
med udsendingå fra Venus elter såqa.
veret ned d€n tii Venus. Oqså fo1k,
son blot har 1æst noget ofr e1ler af

Det er så henrivende underordnet, @
admski e11er noqen ånden h.r haft
sådanne oplevelse:, oq det er ganske
unødvendigE AT eåGE STTLLTNG !åRTrL!

Det er iKke FÅSTÅEDE IG}TDSGERI,JINGER,
der skai tages stiLling ti1. ret er
IlUI,IGHEDEFNE. NåE SK'1 bE'1UTTE !i9
ti1 enten .t lukke ajnene op e1ler i
,ETTE BøR STÅS TÅST FOR ETH1ERT GIL-

DE, SOT{ VÆLGER AT GIVE SIG
UED IRONTI,IN'IEIORSXNIXCEN!

I

XAST

't4

Iiiilt*i;;;;;;l#*r*ffi
r

*

:#il:t**i,;

l*[fit[[**+ffi

;*

ffi
ilii;r5i;*
il,x""., ru;";fija

Yl.fiå'i?Xå".iiåEi
Ennet

er farligt i nere

end en

for-

For.ligges det gildet som unde.ho dning, cl1er som en ny reliqiori sor
noqet for riøji.telLrqe.:en e :.r itr
.ort mrgi ior de f.Ltige 1 l.den, så
k.n na. ririkerl åt :pi1de s.qen Pl
gulveti fø, nan fåt begltrdtFor dels er ehnet På så na,ge fråder
den :.puiæxe plesse, oq det kan atlerede få noqte ti1 at
melde fra, - oq dels er hele ernegruFpen ikke just I vindcn hos den'
der i de ånerkendte videnskåber ser
sendheden, hele sandheden' og intet
åndet end sandheden. Oq så havner
han håske i en række uendelige diskussioner, allerede INDEN mån får
taget hur på selve affangenentet.
Og endelig k.n oan dræbe ideen m..i
arrang4entet ved åt lægge for sto,
vægt på de ugebl.dsr,.pulæle sider df
s.gen. Det €r dlavel:t friste.de .c
:tyrte >iq løs på SENSATIoNERNE. nen
de vil nefrt kØme til at stiæte hele
!i11edet. så man nåske snyde, sig
setv for de VIR(ELIGE SEISATIoNER,
s@ emnebehadlingen kan føre med
sig og brthge for en dag, - sensatiens e9ne opdaqelser og
ikke ugepressensl
Den

AREEJ'5IIÅT'RlALE:
De. er i de sidste par år udkonme!
adskilliq. bøget ned berøringsfi:dei
tii 9.ænsevidenskanerne.
,e rest Folutæ.e og iettilgænge1ig.
.r ..k von oånikens
GÅDER oG FREM?rDS vrn-xar,rclEl, son
for nogles wedkonmende ogs; foreliqqer t biiliqudg.ver.
DEN FA],JTASTISTE VIRKE!'GhED ( I-III)
af Pauwels og Eerqier ligqer På et
nen ik].e nindle
nere filosofisk.
tilgænge1i9t plan,
i
Yere svælt ri1 det blive åt tå
or.-n.n.,
Ouo"r ut
L:.tcmt ltr'.
rEÅrn,,r".o.Ar.rr

.lq :irni:re .i r . .n) e11., ET
Dis.e bøger er
af æ1d!e dato, nenhøjaLtuelle i denraCe

et kvårtals_
skrift, WIvERsu{,
rltabelt s rensuriu af frontlinieforskning !å godt og ondt' 14en nan
har jo selv lov ti1 at soltere fra,
hvad ran hetst vil.
Strubes aoriag udqiver

P.I'l.trederiksen. Hes sldst
I artlklen omtalte overl€rer hedder
er os - 95 25 59 (under Eftitsø).

kend-

8AN@E
Åfslutnlngssang.

Me1.

r Vente på fa!...

ødes oq skilles er livets 1ov,
splittes sd bø1gen for sklbets bov.
?anker sm skssprøjt af pelleror
seles s@ ninder i køIens spor.
sp!ed!' atter bli! 6t.
Kend, når du besøges, - hold dig beredt!

og skilles er ]ivets kår.
gdg vl ses, e! en gave, vl fårTag, 6om dig bydes, o9 yd lgenl
Hvem ved, hvo! snart vi skal ses igen?
Som du hd bedt, som du har 1edt,
skål du få og flnde. Vår blot beredtl

Mødes

Hver

e! livets fjed.
E! vl end adskilt i tid og sted,
binder os stræben for fæ11es sag
stuen i verden åf dåd]øst lag.
Adskilt - og doq 1øfte og lov
spæroar os sm enneo o! viljelnes plo!.

l4ødes og sLl11es

skilles er livet selv:
sder smne hælv.
Endelne mødes: en sluttet ring,
intet b1i. atter ti1 INGENTING.
Hvad e! der sket? Hvad har du set?
Huske! du det hele? Var du beredt?

Mødes oq

Fødse1 og død

og skilles, mens tiden går'
i nolsen, måske m et år.
atter vi mødtes en stakket stud,
dyngede hinde! på frlhdets glund.
uen nu. EåR1IEL! Lykke og heldl
Glldeb!ødle, venrer:

Mødes

nåske

SANGE

BEG11ID

I

Uel.:

Se side 6l

Begyid

l dlt eget tndxe,

DTT EGET INDRE

at da.pe oq lindre
de selviske ufred60rd,
BegyDd med

! det skjulte og stilte,
i dit eqet hjehr
for husk: det er fra det litle,
det store vokser f!a!
BegyEd

begynd

red en fredfyldt sterme,
du nest bllver hørt.
Begynat neat åt kwne g1eme,
hvad l1de dlg har berølt.
Begynd med at kune danpe
Begynd

de!, hvo!

da 1æ!e! du fø.st at kape

det

ondes hæx-

