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Det er ikke hensigten her at stI11e vore
zoologer ove, for en sensationel nyhed!

GIRAFFERNE

KAN
TALE !

D- aÅ rlP, v_ n-a )d6 ti., a. de r.e. : e-ds L'
puls: giraffer^e i Ia!dsgildeledersenl
edr sen.
Son .- -n'1deo-, v"r
tl udL!^ni-9, ' ;L
ied-er -, "-trd p.L.t "ro'o'lde
e11er hvls qiLderne ude i 1åndet ønskede
at se "en af giraffernerr.
Nu bar de same gir.ffer været ude nånge
steder og er altid blevet ve1 nodtaqet.
UEN - enkelte stede! har ran enten ikke
-u-dec - 'e ikk_ nænre. å' .eo'd'n..åste troede nan ikke. de ,tUNNEl
oq det er en fejltagelsel
og det kost€r ikke
De både I(Al\- og vTll
here åf den grsd.

i evel _ -. -' -'qik _c:st ..d, oq deE
e. -!10 lkke "t -:-1 ' 6_ ro ':no'n\t,ende ressourcer fuldt ud.
Derfor: GIRÅF.ERNE M TArE'
- r"n .de, opao'd ino :oe da -a oa n_rnde
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i bladet finder du på side
SpørqerubrikenHvoRFa
P Rfor gilderne
o'n gruppehåldboqen

Et flag er smukkest, ..
h sdmenligning
Noder tit sanqene
vedringsvise
Gildesang

2
forudser besøg .f uden-

landske qildebrødre, vi1 qerne vide.
on de gele .egier for F!ÅGNING I:aD
rrAG st.dis sælder.

::::***
Vi h:r foretaqt sagen for vor n.tionåie afdeiins (vort hjerteb:rn) .q
fået fø:qende svar:
I fordms tid hørte aile sDørgshå
on flag oq flagnlng helt selvfø1qeligt ind uder statsrinisteriet.

vo! eelefoniske fores!ørllse1 opiyste dette ninisteriu, at saqsohrådet vår overfort tt1 justitsniniPå

E.S. skrlver, åt hen allerhelst så,
at rrlPUlS udkom på bestente, forudfastlagte datod.

J., det viile helc sikkert Ere det
bedste, oh det kunne årrangeres.
Det vi1 iiidlertid forudsætte, atvi
bestandig 1å inde med et betydellqt
taqer af "impulsiv inspiration',, så
vl blot behøvede at væ1qe ud. Det
vllIe afqjort Ere en ønskesltuation. or vi havde det.
OG DET HAR VI I«XE - - EN'NU!
cår vi ind på tanken UDEN at @re i
besiddelse .f et sådant lage!, sker
der hurtigt det, at ryLDsToFfET får
1ov til at brede siq i spalteine og
tage nagten fra det væsent1ige.
Derved olnår vl fo! det førstet at
LfSERNES OPIIÆRI(SO]4HED OG INTIRSSSE
SLøvE§j oq for det andet. at redaktionen - helt nenneskelidt forståelist - vii slappe af i b;stræbelsen
for at skaffe der stof freh, son e!
b1ådets liv.be.eetlqelse, nem1i9 de
tlhgj de! er behov for, oq sor KAN
skal vl derfor vætqe inelleh at udvi har RTGTIGT STOF nok,
og at kohne på bestente datoe, med
en blanding af t"lERE og yINDltE relevant nateriale. så nener vt :t tiene bladets 1de bedst, når ri EI6er
det første - oq så aøwriqthåber på,
.t der bllver tfrDulsive insrlratloner nok til mere reqelnæssi:r ldsenkomret nå.

vor æste telefoniske forespør.,opl}ste en venliq deestemne i
dette ninisteratr, .t s.gsorrådet
var overqået ti1 politikredsene, og
. t evt. ti11åde1se t11 fldgning n ed
ffehhede flaq herefter skå1 indhen_
tes hos den 1oka1e !otitimyndiqhed.
På

se1

Fottsættes deee linie, må vi antage, at vi om ^,=4
kort tid ku trekke en
f lagningstilladetse i autoeaterne!
sÅvrD? DET vÅR DE

FoRESFURGTE MINrSTERIAI,EMEEDSI4ÆN, BE]GNDT, sksl man

ved fleqninq ned fremnede f1:o s.m11d19 fiåqe-ned D..nelroc, -;q der
fremmede flatl må IKXEvæ.e større oq
IfiI(E here freht!ædende end dett.a- For at fø1ge saq€h op bringer vi
inde i bladet en aenoDfraskni^o .f
reglerne om f1.9eis r;tte bruq:
IMPTLSI
REDAXTIOX:
Erik Alne Nielsen (ånsv.h.
vestergåde 14, 5560 ixu!.

)

tll HVORF( optages gerne
uder @rke. Fed.ktlonen bø! doo
§pørqsmål

vlde.

hvem dp

3

public relation
for
gilderne
vlst Stolh P., der engang lndigneret fåstsiogr
skal vi ned et flemedord soh U! TO DÅTE, når vl
ha. dei gode, ge1e, d3nske A "-oUR ?"
Det va!
nEvad

føle sig flistet t11 at udlove lelønninq til
deit de, finder en riqtig iigod, gåmel, danskrt af1øser
indtil da k@ne i til
for det utåleliqe
at nøJes red dette udtrtk for en kendskabgivende kont.kt ril mverdenen (r).

l4.n kunne

Gi:dehestre i forskellige ledsdele
hår ytret ønsker @ en elier anden
forn fo! kronlk om Sct. Georgs 611derne til brug i den 1okåIe presse
ved P-R.-ixenstød for gildelne.
Ideen med sådanne frehstød fortjener .nerkendelse. Der er virkeltg
behov for en oplysnlng d qilderne,
som på en nøqtern håde dels kan ha-

ne tåbelige folestillinger i joldet
og dels skåbe en interesse for gilderne. sd i sidste ende resuiteler
1 en vis medlmsttlqanq.
Ved åt pynte iidt på allerede fo!eliqqende håteri-le er det lykkedes
at flenbr1nge et plodukt, s@ vi så
ha! prøvekørt i et enkelt ståtionsbytidsskrlf t eder ovelskrif ten:

SCT. GEORGS GILDERNE

EN DAI'ISX VEROENSEEV'G

E

ISE

Oi d.rc,.e!ne hax nan saqtt at !år to dånskere frødes, så drikker de ø1, Når
de bliver i:e. spiller de kort, oq k6mer de! een tII, så dånnår de .n f.rDette e! nåske den Datu!119e fofk1a:ing på, åt sc,. GEoRGS GrIDERNE, s@ I
dåq flndes i 28 lande verden over, et startet i Damark.
Rundt regnet een ud åf hve! 4oo dånskere ove! 21 år er redlen af et af lan-

ca, 2oo Sct. Georqs Gilde!, Ialt ove! gooo gildeb!ødte 1 Damark.
dets gooo
over
kvlnder 09 red, 'rdt forskeliige 1 båqgrud og forgred, fieh ned
det ene ril fe11e5, at de hår eiler hå. haft tilkiytning til spejderbewqel-

4
Den €vige s- ejder. - he ned eviq sne
på toppeh, red dea totåit .ffervede
spojdertørkiæde, de siilkede, båxe
ben unde! de blafrende vide, "korten
b!k.e (e. ha:v a1e. u.der knæet) oq
de Ltksårede, støvede tr.ve:ko, - h.Å
denne eviqe v.ndringsfrand, skåbt i
lord B.Cen-poNe1ls hellige aillede han e. efterhånden ved at uddø!
vi e. h.nge, de! har kendt
der blive! fæ.re eiter os.

ri.ng. kender s.t. ceorqs Gilderne åf
n:vn, selvom qilde:le :1d.ig har været forside:t.f
ikke øn:ket at blive dea.
Iærre ,ed. ]lvaC Sct. Ce.ros Gilde.r.
egEnl1iq ei for noqe:.
!"og1e forestill!.
sig giidebrødfe 5.n
n.9:e tøjtideliqe!
h3-:t.n.E aiv.rsOg

iiet e. d. C: og::r.

Åndre re. ier :cn en 5el:kaL.iig

fo.ening ell.r
som .JL iick iiaivvi:de
spejd.:ej der aldrig er biev.t rejt
cq de: c: sånærd.gså riqt:qtt

SEndh.dEi er ;., :i gildeb..d:ene ej
det heie og here ti1, nemlig s:rpeiiJhen me.reskeimeCnelne:keis iejl
og dyie:, :11es menl

Gi:debeEgel.en nlev stajtet i 193:
eL forening (g.rforenrnq) af g.h1€ slejdere.
slejdere, sor frd: spej<r.rideaierne for
gode .9 .imenqyldige ii1 kun rt gæ,de for en t,eqranset Feriode i unqson e. bevægels. cg

sætte1-e ;f rErdE b.wq. en.
icde tf:. h: em -!,etd-r o! qrlde er
f:na.det .g r€r. eld ea r...ntisk

er (e11er var) en
- han v.! en qmmel drengespej-

DEN EViGE SPIJDER

mand,

A1 æxe 09 reslekt for piqespejderhe,
reh denne evige spejder var af hankøn. tlån kan sinpelthen ikke f.restl1ie sis den evige piqespejder på
smne nåde. - Men det skal piqerne
ikke lade sig genere af! for den eviqe speJder var og er et syrbol for
alverdens qMle spejdefe, - piqer oq
drengej - for beg.ebet SPEJDERE:
Et roråntisk symbol, etninde m den-

,en, de. ikke har følt kriblen i sln
højre hånds t@nel- og ll1leflnger!
når mah rødte hd, han eller hs har
ikke været rigtiq spejder.
NU ER DlN EVIGE SPEJDER TR!«KET I
HrlN ER EN AF DE 8OOO.

xasser aj spejderhlrter og lejiplådser e: blevet ti1 ned listandfra ioUtallige
kale s.i. Georgs giider.
spelderløb e! blevet afuangeret og
støtteakti.ner 6f forskelLiq årt og
fofiat sat i svinq af girdebrød.e
1ædee over. Med skyldiq her,syntagen ti1 den kendsg.rning, at gildebevægeIse 09 spejderbeveqeise ttods
hevas1ægtskaaet er to forskellige
gelser. Gildebrødle e! altså ikke en
s1a9s "overspejdele,,.
Men sildernes rijælpearbejde sæ!der
ikke blot voie spejdere.
GlldebeEgelsen står oqså bag skabeisen af mel1em 60 og 70 børneinstitutioner he: i landet, oq såve1 på 1okå1t p1ån soi på landsbasis søgernaD
at leve op til son i sFejdertlden at

'rE e de! oq hjelpe ohne kelterr,(e11er "ude!vejder,,, son range fik det
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s.t.Georgs Gilderne er e. åben beEldet enhver kv!.de ol1er n.nd
.vp- 2, .:r rotr -i eLier hår v.ret
sFejdef, k;. bltve optaqet i et gi:9e15e,

ven de idee. hed Sct.Geojgs Gl1de..e

ikk. iiot er at få tegistreret i et
vælet spejdele, søres eh hver opt.qe:se betinget af afiæggeise åf et
oL-de-ofte. :oh svarer tiI det Løfle. spejderen I si. tld måLte .frægnedLemskertotek, hvor månger der har

o9 he!1 .dsLtlier qiidebergelseh
siq fr. .ndre åbhe orgånisdtioner.
xun ved at slkre siq hver enke:ts
posltlve tndstllalng tIl et idebetonet arlejde ned sig selv og for
6Dd.e i et snævert saarbejdende oq
s.nhenarbejdet fæilesskab vi1 sctGe.rds Gtlderne sor helhed kunne 1eve op tlr deres fomål:
et virke son smlingssteder,
hvor forbindelsen ned spejde.bevæqelsen oq gMle kMmeråter k.n vedligeholdes'
at uderstøtte den enkeltes
stræben efter at leve se en
ensversbevidst' hjarpsd og
nyttig borger, og
åt ud.brede spejdelideå1erne
oq virke for deres praktlske
udbredelse i s fundsllvet.

er nent sm ed idestlt1de eakette gilde! kån
blodere vldele på eI1er skære noset
oveDstående

Iolsynes lcroliken hed blLlcde! fta
det 1okale qildealbejde, vi1 dette
latrUgMts f olhøJe vlrknlDg4.

Vor forsøgsklonlk afsluttedes ned
et afsnit fr de nere 1okale qildenaturligt at indlede en
afslutnlng hed en smule fo!klarlng @ det Provirclal, soo 91Idet tilhøfer, herDder d hvor der
iøvrtqt er gilder i provinclaret.
flage lckålavise! udsendes jo oqså
i @llggende komruer.
Det ,irkede

sådån

Resten

af afslutnlnqen nelrlges det

Her er der tale @ et regulert stykke
GLORIEpIJDSNING. Eefolkningenskå1

!å og usødet: Hvåd
gildet hår qjort i tidens løb for
speid€.troppen(e), for k@runen oq
dens borgele, for børnene osv.

have sddheden

VELGøRENHED OG LIGIiENDE HJÆLPIARBEJDE EøR HOLDES HEI,? UDE

clorlen slal pudses, -

den'ORI
skal 1k-

Nævn til sldst. hvem der 61dde! 1
qildeledelsen, så1edes at eventuelre lnteresserede få! at vide, hvor
de skal henvende sig.

Blot rå ran nåske tit!åde at udvlse
vis fo.sigtighed hed hensln t11
billeder af PERSONER I g11det. Det
e! GILDEI, der skål gøles lek1Me
for, og det e! GLDE?, de! uafhænqlgt af enkeltpelsoners 1okåle populåritet skal LEre deee reklde
en
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Som det e! de fleste qildelede1se.
lekendt, - i hvert fald skathestrene
- har Iandsgildet udsendt en ideboq
bestemt fo! gluppelederne i qildet.

Bogen er udsendt i et bestehi antal
eksefrplare! tt1 hvert gilde, oq flere kan rekvireres fra landsqildets
kontor fomedelst 3 kr. pr. styk.
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MM vi1ifr1d1ertid qerne frehhæve at
loqen hverken er fuldstændio etler

fuldk@hen- :)erfor annodes aruoere
og (.nd!e) id.rlqe qildeb,ødre o; -t
arbejde med på en eventuel forbedrins
af materialet ved at delagtigqøre os
andre i hvåd de kunne tænke sig af
ændringer e11e! udvidelser af indGruppearbejdet er stådiqvæk så vigtigt, at det fortjener størst ruiig
opmdrksomhed fra alle side!.

ET FIAG
ER SMUKKEST
når det brugei ragtltt
!ång: dei overvejende cel if c: r.nge .usinde f:ågtjehe, ku
stæage., der pryier dan:k. håve. oq ri.ie.,
.t enesre fornål: nen:ig A1 l{oLDE I i,ÅGKl{oPPEN sÅ IANGT
.RÅ .;CRDEN, AT trEN ITTKE ;i,:\'EF JCRDsI-ÅL:]
trer ej den :orge:ige kencsge:Ling!
r,red ILAGNING håf, fiaqstcngerie ikke ncget :t sk.ffe.
: \Y:CiC a.v en :ntydning .f, at
cde. a .eq ,9 r"ne
o.io |.',.S : ":.:1dc :q\-.. ol detl6 er
nerå end qiadeLiqt I
v: :^\' -. - ; ka:e. o.
so- ! .': : inqe d ldei - og
Ld o den io r::diqe-.-,
e. inPllce.et - ha. været
d:isærhvo: latioraifo:elsen
6r rodr509: f,o_:o.{ iceralr
s-:IE:.:ESTEiS!ÆVNET
Ce' . k! 9: .oe:n. !.e

rco,eJ!, dJ--E, -: '.n uove!
o .-' kLA^-TO\fR or't''.
Cet ene øje t:l for5w.. for icqet åf det, vl for har
tu:deE hoide af og resPek:e.e.
fåndt vi det nåturligt .t vi.e flaget vor
respåktl - u.lset hv.d .ndre så ncite e11er segde om
Som SPEJDERE

Hvis ikke vi soF GII-DEERoITRE skurie være i besiddelse
af den sffe slkkerhed over fo. onverdenen! når det
qæ:ie! egne ldealer, så i.: et eller .ndet Ele blevet
aisfo!stået udelvej s.
Jo da selv betlcgte ordet REAkTIONÆR son en
hvor kun stomEropperne syog delved få saE en smule
skik på tinq, sm ligger os på bjerte.
sd fo! ekserpel DTNNEEROG!
.a

XUNNE

hædersbetegnelse i en tid,
nes at have berettlgelse,
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har sin
begransning. også hos gildebrødrei
Det, vi engang lærte @ flaget og
dets rette brug, stå, sikkelt klart
fo! de fleste åf os, - nen vi er en
del frere end lde fleste df os,r. oq
tt1 benefi.€
kott repetele det, vl son spejdere
1å!te on rånnebrog.
og så kan enhver af os foreqå vore
naboer, genboer og bysbørn med et
godt og farvest!åiende eksenpel.
Den nenneskerlqe hukonFeLse

ffi

til norh6lforsyndelserne tører også
OVERSXRIDNING IE ILAGNINGSTIDEN.
Alt for ofte ser man flaq hænge og
daske 1æn9e åftei nø.kets frohbrud.
,-., øcsky-d udt.ykker, men hvorden
d€t .: end qår tir, sl vtuER fiaqet
on dagen. cri aftene, DASXER detl
Danebrog bør først HEisEs ved sor..då.o (doo tldlidst kr-a ) oo NED-

racEs, lnden solen qå. ned (oq jlle

Et flag er sm re9e1 noget, r& !9:
bd. Det kostet iøvrigt både
hvlde oq det !øde ud af øinene.
EGNE uÅI- ."t h"set kun interesse for deFr der vi1
STRIKXE et setv. Og hvis det ikke
flenqår af opskrtften, så skal fran
huske, åt forholdet me11eD de røde
felter og det hvlde kors e!:
VANDREI, 3-1-41
LoDRET: 3-1-3.
ILAGETS RETTE S!øRRELSE I FORHO],D
TIL ILAGSTAIIGEN afliænqer af, hvordan

f rågstangen e! anbraqt.
På en noma1, opretstående q!æsp1ænetlagst&g skar flagets højde @.e
en fentedel åf flagstångens,
Et. flag bør have et rent og shukt
folho1d ti1 sln fragstang, - oq det

er løvriqt en at de hrppigst forekmende oq hest iøjnefaidende fejl
i dansk flaqhlng, at flaqet enten
erler ror småt.

u4

.:€!s@::-?-q).

først og f!em(e:t på de f1å9d.9€,
sm er ångivet i e.hver ordentitg
k.1ender. Jmen. det er io da det,
vi HAR fLaget ttl l
ved dødsfald flaqes på halv stang
oq ved begravelse! på halv, lndtil
beglavelsea har fedet sted. oe!efter på he1 resten af dagen.
ved hejsnins til eller nedtEgnlng
fra halv st.nq skal flaqet først
HEIT

OP.

HOLD F'1,AGEt lRI ÅF JORDEN B,ÅDE VED
HEJSNING OG iIEDTAGNING !

ILAGNING MED FREI4IrEDE !I-AG skål fra.
have tllIade1se t1l los den loka1e

Det er en beiinqelser at der såFtidiq flåges ned Dannebrog, og at del
frenmede flaq ikke e! stø4e el1er
får en rere frertradende plåds end

ALT DET1E VÅR DU

GAXSXE KIAR

ovERI så du skåI bare fortalIe det til DE ANDREI

9

en

sammenligning
,et er 3ÅDEN-POIdEL]-S slore fortjeneste' at han uden at forfålde ti1 psvko_
1oglsLe el1er videnskabelige teolier udtænkte og i pråksis afprøvede det,
sm derefter blev ti1 SPEJDERSPORT og tii SFEJDERBEVÆGEISEN.
ootraned'_Lå9'"e_tieeLhov6dao-no
sp-'derbe@q-'senno
Denne Lrrnrng ro'ega- arter
oo ,AXr L/r sd!udsbo_'re-F.
(de! eL ocnsl'
b-stetr Ee oq i pri-cippet ur åvioe. -g- . peJde-.oo, tsieLooa' .
a L.å en5 aol "-tA. .pejde-a. skowænd og love-e'.
Af retoderne kan fremhæves.
1.

AI vi.ksohhed sker under PÅVIR(NING AF SPEJDERLOV OG !øFTE (i det daglige mere elier hlndre bevidst, nen altid ti1 stede sofr !!æning mod
speJderideåIerne.

)

A1 virksomhed sker qenneh EGEN DIREI{TE BESI{IITIGELSE ned

tingene

(mod-

sat larervilksdhed, instxuktion, 1æsninq etc. uden den selvstændighedstræning, der ligger i at udføre tingen selv-)
3. A1 vilksonhed sker i KÆ9]1ERATSKABS'{REDSE (patruijer f. eks. med virkeri9. kdreLåt.^"D. qenejd'd Dåvi-nn-nq. - D' vok.ne
dere af systehets rette funktio. ).
llerefter er det fllstende at se på, @ GII-DEBEVÆGELSEN og
på linle fred - oq i pagt ned - spejderbe@gelsen!
I

GILTEARAEJDET

er

I sct. Georgs Gildernes forrålsparagraf står lrl-å.: "- sderstøtte den
enkeltes stræben efter at lete son
ånsvarsbevidst, hiæIpsom oq nyttig
borgerr oq r- udbrede spejderidealerne og virke for deres praktiske
ahvendelse 1 sof edstivet.'r
Godt! lorhålet er altså guske 1ig
spejderbeEgelsens, os vi fotlader
denne side af sagenl

10

hvad sa med
gildernes arbejdsmetoder
r:y9.J. i:sse Fi de sahe ret.dei.
scr .. de eneste nu::ge og eneste
::q:1!e i:b:jc.r:.aejce:,
oe- scr
.iirt 3.::sr(.9
a.r d.
stadi, vande ti:b:g. til! )
f.r nt ho,C! d. trgernes 1:te:e:se

r. a.::.: :;\r:;iii:i-:ic A: sai-_l:tiov
oc LcJ,rr. - !i.r €r d.. tyde :q:. .:
qi.iler.e r&qq.r v*gt på d--ti. llnkt
f..<:. j qildeh.i en ned dcns .tu.lrJj gi:o€tre:t.js ori et..

2. 5- tu.kter :GEr: ,,i!:(T!j EasinEa'1tGEl,Sr_.. - Dert. juikt forudsætter,
åt der er noget rt arNejde ned- :
de ..bejishil5igterde 1.uq (s5orts-,
s.ngar-, slejie:-, qocd-tuin- osv.
l:uq) vi: ie. :c:v.agi for hve: ie:tåger v-re noqet åt besk-ftige .ig
fredj - HVIS hdn altså qø, d.t. oq
Hvis og NÅR laugat e: inde 1en rrbEjds.eriode. I"iqeså i 9ru.:..ne,
sotr dog hærres of, :t :.bejCea!
ofte e: :cs: og f.itsvæve.ie :ed=rt
e.
tendens cii .. l.be ud i sandet.
skai vl have nånqe qildebrodre .kaivisciede. r: grudl:get rodverdigvi3 sk.bes i de nånedilqe giide:i-

- Ole var 14 dågc i Indien i 1969
rjtrr.bo.q, og han benytter en
lvcr i.jliqhed ti et huikc os på

med

Å!:- r A|1 i; ,rr kcrisrÅrER1j År

EGEI

DiREKT!: ]]ESITTIITICIL-SE IiYDEN ],N liUIi!:ERLTC :ri-i'iia::r : ,cRf Gr:t)rrr, :

r: s:cia! s :ri-:tt - cG
- niT Siia

r:EsT JO STøRR: Grr,nri ER,

I
r G::,pEHAi-LEN ejdeao:tes: kui qi:leftester cg 5'nin.ho:Ce:en, der n:.

egen beskaftiqeiso.

rrnder EFTERGILpEHALIEN e! der gode
cnancer for ,,egen dlrekte beskrftiqelscri, hvis ploq.snet e! udfolmet

ned dette io. øjc (nen hvo. tit e.

- og endeliq e! der crLDEyÅLrrDEr.
hvo, hutiqhederne f o!-ia;;itE_ilE-;;
eil stede, men evnen tit udfoldelse
hylligst e! ucen t.æning oq ins.r-

SÆiI4ENTIGTIIiG TlI]D SPEJDERSI ORTEN.

l.

a.ic::9 ej cc.:. !:.kL..r iaar.lri:!.9.. Her skulle s.o,-n vr:. i oxd.r i ie
små qrilder ..;t i d. låus oq qrupper, hvor n.n nl. :r lr:e hiirndei
at kend., - o..:: ,t blive k:ire::-

liaRÅ:5IiAi:SIiRt,f, S1!

!n X.Al,l!:r:RATsl(AEsI{RElrS og k:hnei.tskab forud:Etter ubctinqett at ren
LÆRER HINÅNDEN

det oqs: her er særliq vansk.liot
fo. et stø.re gilde:t.!fy_rde
det-

11

hvem siger
at gilde.rbejde st.1 udføres efter
s!e j d.rbevægelsers netode!?
Nejj dåt hævder nåske ingen,

o9 i
det forudgående er ku forsøgt op,
stiliet .n sdmenligning. Ud kan
da godt prøve at opbygge qildearbejde efte. andre hetode! - erler helt
egne ligildemel:oder,,- Kun bør det
påpeges, at indtii råh ha. funder
er arnejdsnetodo! der er BEDRE end
si,ejderlevegeisens, vil der være
sund .trns i efter evne at udnytte
r.P.s gennerp.øvede hetoder.
l,i burde Lå, sarlige forudsætninge.
:-.d os .u qribe sagen :n fr. E. h.1: af,Cen :iC., reft.ig set frå gildebroder.ns:.ad., - lrøve et qrån:ke rdns ø.ske..! fcrventninger ti: giidet.
civet.ri. enske. og ventei gildebroder:n IGITYERATS(AEj - 09 udt.ykkeligt rogei:f.pejiertidens k&mer.tsk.b. Dltt€ frlnqår tydeligt af nloptagDe gild€nrødre: lvrr i giideh.rien, :eiv .i ogsl :trdro forventninger til servæ.et

åndetiqt set, - l]a. legt aiolt titierne- rian har leqt bort
vi :11e e::ers iar el.er vise: over foi f.ennede. IIan
rE)irER hin.nden (eller IøLER. at nan 9or deti for nån er sæ1et på spejdertidens fæ11es grundlaq og er derfor:ri og utvungen qensidiq). van tør udcrykke t.nkcr cq reninger og tilfældig s!øq ud€n fryg: for at blive hisfor-

den :eservåtion. son

ÅJ"I f,5TT' IORL'DS,ETXER. ÅT I,iA." L'RER I:IiiÅI'JDEN ÅT KEi"DE!

I det fuldendte k.mmeratskeb ken natr
sdnen uden a.rångeret ptcqr (og i det mest perfekee uden at
noqen siqer noqet!). uen i qildet
oDnår vi ndppe at lære hinanden så
godt at kende, at vi kan tilbringe
bar. er tihe semen uden et forbeleit
lrcqr . Io.beledelse oq plan e:
nødvendiq, og ved enhver forberedelse os plan nå nan have fo! øje, at
9ildets trivsel er afhængiq af, at
vi lærer hi.anden bedre at kende,
vi har som gildebrødre kunfåog korte huligheder for at @re semen.
Disse få muiigheder hå derfor udnytres til detydefste tl1 at SKAEE Kll{-

nygge sIq

grulpearbejde" vi1
- Jo, ren kan dette
oq anden fort for arbejde trives og
blonstre lDEti ET GRIINDLAG A! X,ll4Ii{E!!Laussarbej de oq

nogen nu tænke:

RAT§(AE FRÅ GI],DEÅFTENERNE?

udnyltes så nulighederae
for at lere hhånden at kende på årets
Og hvordan

r ql1deha11en 1æ.e. vi qildemeste. 09
delvis 5'nin.talerne at kende. Eortset fra optagelser har andle sjældent
ordet og forbliver åLtså ner ukendt
t stn skå1.
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I efterqildehallg! er ofte 'artångeret noget, hvor ku en enkelt gl1deilder (neh så -ærer vi
dog HAl4 a! kende! ).
Helt spitdt er efte.gtLdeialLen med
den tilkaldte frenmede foledrå9sholsldst når vl s:..LlCErUq!!C!, hvor vl
for at lære vor næ.neste siderand åt kende, og hvor nu
og da een el1er flere e! sah i sving
for at sige e11et gøre noget.
xu sjæ1deot hrr man i gllderr hvor
kemeratskabet er fint, oghv.. aktivltet er blevet en naturlig vane,
haft den op-evelse at se giideb!ødle
hår gode chåncer

SPRfI.iCE OP OC SPONTANT øSE UD AT DE-

hvad kan vi gøre?

Vi kån forlade detnærneste

.ipr dette .t

sk6be

søm5

prin-

LTNDERHoIDNING-

undgå nden flemede foredrågsholdert,,
denne pæner rare oq fllnke nand, der
t@ hårdentejl, at han lkke er gi1-

debloder. He vilker s@ ea hud i
et spll kegler på en giideaften. Vi
bliver tvungne og stlve 1 nasken. Vi
sk.l agere stirlqe 09 pEne, også uder gtldo;ltide:, ss hån .f høfllqhed ikke tø! siqe nejtak ti1 at de1tage 1, vlhar inge! hullghed lor at
1ære hinanden at kende elle. at opdyrke kMe!åtsk.b.
Den aften et
sPMT gildehæsslgt set 09 ha! skadet. Åvlserr tidsskrifter, fjernsyn
oq ladio n.h. fylder os til bristepsktet ned kioge folks præk. GiIdet har åbsolut,rDet
lntet fo!nå1 he!.
B.P. har sagt.
tlener i foversport ihtet fofrål at lytte til klog
m.nds ta1e. uånsethvor kloo han nåtte @!e". For oqså 1 rove;spolt e!
det EGENDIREKTE BESK'ITIGELSE og det
deraf flydende r\AfiMERATSXAB, de! t 1Det e! altså p!iræ.t, at hvad de!
tll gitdeaftenelne, hå dfatte ti.g, sm GILDEBRøDBENE SELV
gør e11er s19er, - selv har planlaqt
til glldet§ 9aø og q1æde. xuN DA
1ærer md hinaden at k.nde, ku då
pranlægges

skabes kdheratskab!

Ske! dette I sin en|leste forh dervecr at en gildebiode. hotde! foiedråg, så er kråvet delvls 1 orden.
Vi vI1 med lnteresse lytte t1t he.
selv om han stSi og siqer noget p1ådder, for hen qive. os noaet m std
se1v. - vi ,æ!er h.m åt ke;de!
uen !edre selvfø1geIiq hv!s flere et1er f 1e s t nu119e af gildeb!ødrene kohner i svi.g, og at:ertredst hvis
AI,I,E tiistedeværende qitdebrødre fø1er slq medengagelede! - qerne med
:inelig afda,pning .f evenruelLe vaned@lnerende brødres aktivitet, for
den Iarer vi jo hurtigt åt l rde.
Og hetned kan

v1 passe.de igen svin-

tll beqlebet qluppearbejde.
Det e. vel netop opstået for !t sk.be @råder, hvor kMneratsk.b k.h o.dyrkes i hl,ndre kredse.
M hår haft spejderpatlu1jen !o! øje, - Jo, nen påtxuljens virksdhed
er baseret på FMES ÅRBEJDE tll p.truljeDs qavo og are, en fæ1teg drøn
on at lave a1le tldels ptstruUe:
Hv* tør fofrode, at en tllsvalende
drivkraft k.n opstå t vore grupper?
Alt for ofte løber grupp.årbeldet ud
i sandet- nelop åf mdqel på årbejde
qe over

'13

- : e! i.g r:!ke ålligevElr i,igqe: ikke netoa her en høg1e ti1 at
:iå to I ue. ned eet sr.k?

at.k.ae g.upFerøder
rcl GIUPPEN.
D.n !.i.n fluE: :. :kale gilde:f're.er fyldt ned aktivrtet af gildets
egr! i.i1.nmer, et puci rf spejderI iv.t- :Ltivitet, IOREEREITog ur!øRI
rf c:luppElj. der f3re.. at den r: gør. cn inCs.r- for at hevde sin -re og
i;:k. ni:le ..sigt.
Detto .r jo ikk. .oget nY.l ret er
PRøvElr oq TIRUGT ned godt r.sLl::t!
li,orfor ii.k. qøre det ti en.rbEjdsmetcce i gi:.ie.rbejcet, evt. sulp1ererncd for LiLfæ1det valgte arhejdsho1c, hvor qrui lerne er for f. el er
sliqt fo.udsætter Flanlægnirg lJng tid forui, OildeledeljE og grup!.IedeIse, re.pektive 3rbejd::hold, nån:neder forud i fælie::keb opk:.te ideer til åftenens indicld.
Ai-:,E GRUFPET'S I'IETI,EIYJ{ER e,
lLtiva n.dvirkende b;de i iorbe:edelser .g !: selve aftenen.

rec

r

cf,r'iÅ-

n; foiud:æites, at n.n ikke stlle:roddet tiøi?IDEIlGE eller nod det
n(alEi{rsK IU]-trEr,'DTE ( sm nestendels
vi1 .liva nøgkedeligtl), nen at nan
stiler nod de friske, de uventedet
de ovefaskende iadfeld, det festliqe, n! o9 da qelne på grælsen af det
skøre. ?or sl .ærfrer vi os det ,!V!NDet

iå, netcp d€t EVEI,JTIaLIGE! Io! herned er vi iqen inde på noqet Esentigt ved giide3rbejde! råske det cenror når vi siqe! k meratskab, spejd.rtidens k nexatskab, så nene! vi
,lvEITYll! så hener vi hort frå hveraaoriv--esltct oq lnd I noget, der kan
give os oFlevelser, små og store, nen
navn,is de shå. sådan er det jo, vi
nusLer s9ejderlivet fra møder, ture
og lejre, - scr en xække af snå opievelse! med æventyrets 91ans. trer
er den eqentliqe henmelighed ved a1t

sFejd.rspor:.n rei d.ns ffiluftsliv
og sære besk-ft:qei:!r l,inqer auto, åtiik d:era€n nort i.. hverLlåS:1iv.ntliets g1.ns, .g den før.r, d6r
iorstår at udnyttc cvefflrkelsens h.reDt, vil f; glade o9 forventxingsfulde {ir.rqe i sin nule hånd.
DE? ER NETOP EN SÅDÅN DREi"'G, DER
VO(SET] UAI] EN

I\DRE

SO]4

SUGEIJDE I.ÆNGSEI,

EaTER NOGET IiEESTEI,iTiELIC! vll
JND I SCT. CECRGS CTI-DERN'I

SøGE

ofte skuffet df IIVERDÅG Oq 1EDSOfi]":E!IGHED.
Giiceårbejce sta!er ikk€ .utomatisk
sitLåtionei ied Eventlrets glans !
Denne glans nå skebesl

uen her biive! hdn altfor

DEN

I}!

SÆTTER

S(ÅEES, HViS GTLDEI,EDELSERN'
PRøVER AT IOR5TÅ

SIC IID I, -

- FRøHEIOIELIGHED, DER

GILDEBRODERENS INDERSTE IRANG,

VER ÅT IORSTtr

''N

OGSÅ ER GILDEÅREEJDITS INDERSTE KERNE.

denne viden, vi1 vi 09så i giidearbejdet finde vejeoqnid1er ti1 at skabe noget af æv€ntyrets
g1ans, og da viI gilderne å1driq
gl&s, - oq da vii qilder.e aldrig
s avhe åktive, interesse:ede og g1.de

Går viudfra

ET
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sltEBmlrH
En glldebror har efte.lyst slnge ti1
qildeb!ug, soh lkke direkte h..dler
om qltdebrød.e. spejd€re, dr.nqe e1-

fra det noxske har vi hentet en sådo vlse af 1ødtg kålakter 09 med en

iørefaldende o9 1et sangba! melodi.
VaIDRINGSVISE er begået .f Ludt og
skjæraaseD, oq den er i No.ge smqet

Elik :rye.
Med venIlo assistånce af liolsk Rikskrinqkastinq hår vi fået opglvet. dt
vlsen er indssget på en !P af mæ!ket pHMps, nt.647A ol7.
vor anden sang e! ligetedes norsk.
Den e! sklevet af den tldllgere no(ske plge spej de! chef , signe christte.
qår sangen På s&ne helodi
r Norge
s@ lrDeutschland, Deutschlend", rens
den svenske oversættetse har
me tl1rrHer
er Ilv og glade dåge!"
valgt
?iI lrug for indsynqere, akkohpågn.tøre. oq edre lnteresserede brinqer
vi her nodeae t1l begge sånge. Til
vandllngsvise dcg ku sångnoderne.
til

succes

af

sanqeren

a

SANOts

Me1od1: Se slde l4l

Å, jeq hå! inqen bddeEård
ned hesE og hsd oq dleng.
Nei! jolden er mln elendon,
o9 skogen e! nln sdg.
og våle er nln fiolin
med dens på hver en strøs. ;:
Og jeg ha! ingen penqe!,
men m1n fårtlgdom e! go.
Ds !j.ke har 51t ]eveb!ø,
den florme ha! 61n tro.
l,1en Jeg ha, høy6dg t hver 1L
og kitke på hve! oo. it
09 jeg vi1 ikke gifte n1g,
men Jeg e! ikke kald,
for høte! jeg en plke11],
gå! rlvet, sor det skal.
Da !øther h6 oq lekker eig
e klds av hvj.t k6vat. ;;
og leg ha! lnga a1frånåkk
os inqen klokke, nej I
Jeg har naturens &d!e 3&6,
sofr vålsler tld og vel.
og dag og natt og vå! og høst
er v&dlingshenn sd Jeg. ;;
Når kve116 stoger for hin fotr
oa tå. Jeq håtten av,
og mørke fa11e! i nlt feg
oq sklu1er.tl oq slav.
oq so1 går opp, og sol gå! ne!
ved wqqe oq ved gravr ii
uen fø! jeq nlr1ner viEen ut,
vil jeq - en loldss søn få takke fo! de år»e sml1,
for tarken, s@ var gr@,
for Etrå oq blohste!, sahq oq alt,
soo leve! ut4 1ø!- ii

SAUGE

Melodi:

Se

side

14!

speideltiden, de!e?
nå! tiden qår?
Hd vi tid til dette mere?
Ha! vi bruk for det vl får?
IdeåIene - de sterke ga o6s kr.rt;
Preqe! oss - det kan vi nerke.
selv ø h&ge år er qått.
Hva ted speide!ånden, de!e?
](e vl spore den 1då9?
vi k@ ke6kje deflnere
hvå vt fø1er 1 et lag.
Searbeid fred qode venner,
I obber de! e! neninq i treffe nange sm vi kjenler
fra en .Lttv speldertld.
Hv. ned gildettden! dere?
skål vi..rÅ
Kaskje kå vl da prestere
å 91 hlelp - på hvelt vålt sted?
Hjelp ti1 andxe, vi vil nerke
det er stort behov 1 dag,
Gå! vi smen, blir vi stelke.
De! e! kraft t qtldetaq!
Slgne Chri6tte.
Hva hed

B11r den gfemt

