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GO LI_[D)EI]IDIEALiER

Nfl[N OPFATTELSE
GIf DEIOEALEA I HVEBDAGEN
Dei slg€r sig slv, al del.r b.grænEr,

hsr vid1tun

kån komm.

rlhdt idene

vidlspænd€nd€ emn€ med

alle aspekter os lå@hei, rm dene k.n indabære, Jeg rkalbloi h€. navne torholdd tilens rrbeidtphd.
og aÅdidlk.mmerater, ril rudarbejdere os i dd hele tagel tild€ mennesker, man er id.slis berorins
med, mn oOd fo.holdd ril eo c*nruel klndekredr eller h!ri.liorbirddlc kån siE manqe aip.kter
på dette område. llenil kunne natu.ligvs nævnes .n heldelsndre lorhold hed lige.å vide peEækri

fo. mn emne vil je! gerne benyne mqle af de d.d, om ,edsse' os ved vor opr.g€ls
ldemnercn ldtale. wd denne lejhqhed bl.a

Som grundlag
gilderne.

G

r

''l

alle vore gilds er vi €ni9e om ar ville leve etter de g.!ndselninger,
byssel.pejd€lb€væq€ken oå.

em Båden.Powell

Ha^s onske on.1 udville karalitedyrk€ og skabe sode bolgere ,kal wjlede os
os selv, oO håns lormaninge. til alle 3pejdere om al vle hjælpFn,hed og mode

*r md el wnligt 09 fodående

sind.lås nå bdemhe vod furhold

i

hår

i.rbejdet md

der* omsiwl

ril .ndre

h.nnesker.

Spejderloyen os sildeloren er derror grundpillerne i alle 9lder, hrcrfor vr venrer al dig, ar
du ikke alene ind.n fo. sildsr, @n osså idin dåqlse lærd vil anerkeode disse l6ve5 lrav
som benemmnd.for din€ handlihq.l'.

Od er noqle vældiqe dybrgående og rorman.nde ord, sm her :i961i os, smlidig med,.tdererknyr.

retdenloryenrninglild€m'rtviw.r€rardig,atduånerkendordn*kråvbmbenennenderordine
ha dl'ngcr". Nu er dei vhi nok rådån, at vi ikke ålle ahid går o9lænker på dise krav, og må5ke e.del
også 5åda., at jo ald@ vr bliwr, jo mE 9å. det op tor 05, hhr vanrksligr dd undehiden k n væie ar
honorere kraøne, idd w€ omqiwlcr og medmnn6ks r hojgrad kan E.e medbenemmende for, i
hvor hojgrad, en homrering ol,(Evena kan lykk6 for os.

jo!

toå ,es dog indomme, at der kan vnke om e. dårlig undskvldning lor de ganso,
rigr g iykkB to. or, idd den od.ndighed, at vi trivilligr har aflagt lonet om !r v,l
ie nræbe efte. al leve etter dilE normer, må wje bdydeligt rungere end de ydre omtændisheder, om

Når

3iger

den.,

hw. dette ikke

Når jeg allrgevel navn6 der, skyld6 del, ar vi jo har oplewi handlinger. torc:agel al gildeb'odre, em
vl vel ikke loler lever op iildrse kEv, ligeom vi har oplewt, at von qildetegn er bleEt brugl påen må.
dc,

øm syae5rl lisse langltade idealer,em rcrgiøelov boqerror.

Nu er der jo ikke .ådan, oq *ål vei helier ikle Ere da, ar qildebl0d4 E en *mlins .l helg€ner, eller
€n ekt, em iele.e. 3ig {'a sndre alminddlise @nnesker eller det smfund, vr leær !, men på den rn
den iide hvir der hele ikal h.e hosen ftnins, skulle der dog qernd være 3ådrn,.t von lritillige m.d
l.n$kab ai Sct. Gæt§s GiHsn€ boBer fol, d vi d parate ril ar vie hjælpsomhed oq lordå.lie ov
for voro ftdtu.n6ker. Dd bor oqså vær€ 5ådan, al ideale. ,kke alene er *lichær, em bruses i llæns
ved benemr€ lejlighedr, @h s!d.o,atder lan ene! llshedn.sn md!lem id4ler og lisholdnins.

G [ [-tD)iF- t] LD tE A L

IE

R

m, ogE, v.re .adan, ,r vi æd vort ædlem$klb 6f Sdr, Gælgs Gilde.n. hå håE

en porhiv ind.
os .n ,orpl'siehe til d varc trEd til ,r pæge da emlund, v' er en del3l, v€d 3k!n a rage
del i de ot4aver, $m ddie tælle$kab.k.l los. Her rænke je! lkke åbelul i en bonent polititk r.r
nlns, mn på, rr vr i der omrans, da s o! muligr må lo(ose d gore 6d smtlnd her€ hennake

Oer

nillin!

år meg.r om miljo, os ngrql er del, d vi på m.n!e om'åder og måe. har rorbtugr
*l nok uden bevidn .t $lle dene. har tkad
su.cs på €n såd3n håde, ar m'ljød ha! låer men og tkåder, tåled6 ar del v I vae senerd'oner, in'
den vi,sen har h.ler dn* !år. Her kån viqore en indialr.
De. rale!

i d,e

ørc .eeurcer

på en rådan måde, å1 vr

notre miljo*ådc er joq bange lor sker i dhse år, nem!'s en åhc& ålgende muio og læ!
tEI p.htk imellcm de loBkell/se ec'ai. smruml5srupp.r i Yon 3nd, ered-"r a1 de. !a'n
h{r.;q\«l .,s dd 1.lcskaL, eh nal!.ligr 6u.du rære iel I'lle emrund som vor, er bode, til nor

En .rnlnu
gende lor
rkade

lo, rcd

landr ellek! viier oq

ri

inqei sl*de tor nogen os m.n en sror

dr al !o.:.

1.betu

nl

r l,v.rdasen", så er dcr ror mi9 al æ en væld's opgave ror os hr
la lleskatr i qiklerne n,åskc kunn. være m«t lil ar ændra i en mere bevnn pos
iiv rdn,llmq. d€k rlvon l*llesemrund,6s d.Lr tlhnranden indbYdes

Hur vi dertor rale, or, "G'ld.dsJlzr

Må jeg

'i'sd:

,une dcnc lille indl.,q

"8ar d.t,

oq

med de ord,

ø'n

sild0freneren led5ts.r owiiækkelen al g ldelesnd

h&Yde1inedti.".

skal skrlle mld del, os j.g neh& helle' ikk., år vr har rer i, er
som hav.r ov* and.e menneske., mån da slule gerne være ddan, al vi ved all'd
l€vr op ril vo,e i'lPaler al Yon' m'dm.nnesk€t blrver beidstel $m m€dboqe'e, om hvem
hj.lpømhHl oq m-Admnnsske lishel ikle tun e. id3alar, he. noget konket oq nrrvæ'

tl$v.d lo6iJr j.9 rkkc, a1 viabslur

l.r bor lrtraqre o!

.i Irrs,{ ir
m:n ved, d

€rk Xri{oll€ran,

Vicelandl9ildekan!ler.

GRUPPEDELING
å* m.ll.mrum

opnår der wlnok i dd llene silder "p'oblemel" gruppedelins. I Yod gildå (Runs
kommer de.til, ar nu håvde srupp.rn€ ekrisre.d i G langlid, år dd k, på tde
.i lå erlppdne deh. M€n hrcrdån tkulle dd 5l loBgå, tkulle gildeledeken dele srupp.rne, .ller hrcr
drn? Va ble Bhe om a rei@te er 3-mandJ udølg, d€r skulle linde ud.l. hvllken proæduæ, v'
s*ulle lalse f.em i riden, eller lil der hlev v€dlaqel nogd andet. Ud*lsd så, h6d sndre 9ilder gjode
os låndl ær hunisr d al, al ti når'te imde andB m€tod€r lor år få dd til ar glrde problemi'rt. Efier
.1hav. sEhrenEå.t loEk€lliso m&er,landr vitremrillOlsend. m&td delegrlpp€rne på:
Med

ned{ild.o ør violså

PROCEOUff E VED GRUPPENYDANNELSE

Sål.emt et gildelinq yedtager,

.r d.

henåend. qrupæ. !(.1 nydånna, tolser nedennående procedu.el

Gt;iIIJ]PPELDE-ING
1.

Grlddir,.,

t:n:; jsei

hvor mang€ grupær,dor

rkal€re.lr.r

nydånn€len.

rl d wlgmand$ynem. Noinah udp€Cd hvd !l de benå.
endeqrupp€' 0n lalg«iand, og denne %lgmand &trner bæisfor d.n ny€grlppe.
Såtremr anllrret al grupper ji, pkt, 1 ændz. i rorhold 1il det hen&nde antal, t!g€. gil.
derinoet nirlins til, hvilkeln) å, de benå.nds sr!pp.t, der.kal nille lle.e/undlade ar sri,.

2. Nydannel*i. ,or{å. wd hiælp

le valgmænd.

3 De ckskrerende qruppc.

vælqer qrlppevis en valgmand. Oene Elg .kaloverctås
,nånerl eltergildeling€r. Valget3 res!hål meddele§qildoldelen umidd€lbaa€trer.

enen

1

linder ned på er al sildemeneren indkaldi mode. Foru
den gildemnsren dehågcr de udp.sedo ølqmand. D.r ånwndes lolqende temsångsmå
de ved gruppe.ydånnelesmodd:

4. Den egenrlige gruppenydanncke

a.vedlodlrækningllldelerElgmæadeneen indby'der'ækkefolgeb, efte' 1ur i henhoJd lil pkt, 4 å vælsg hvor al valghardene nu en qildebror ril rin g.up
p€. Allå qild.b,Odr.nes n.se
skreva på edler, med navnen. opåd, Når fO6re runde
er okisråer. rokercs rækketilgen, så nr. 2 vælger loEr, oq rtr. t elger 1idn. Eller hw. af
dc tglgende rund€r rok6es tikvaEnde.

*'

.l qildebrore§.i.pår, 'tiddcr hun/han
6ed iroleins.n.

Vals.r en lalgmand
de, netr folger

5. Grupp€nydannelen t.æder
6,

elterlolqetrde ,un

ikrah t håned etler gildeli^gel.

Grupp.nydånæl* lorcrasei i principp{1 eirer b€hov, dos bor det tilsnæb*, al der ikke
aå.

o*r

3.4

!r nellem nyd.nneller,

7. Ovennævnl€

.lal

Efiervålget kad vi yel.iq., dol

ikke lorhindrc mrndre ad hoc .okerinqe. eh€r attal€ hed gildeledelen.

*r

ud

tlål

ville fungere på

ValgMndeh. havd.deeud.n snrvarer for:r indk
lvan

oer" i den

!d.li

b.dn.

måde.

d.r ,06re srlpp.mode.

Barqit..n,Gild€.karm.ner,Scl.GeEiGilderi Runoied.

GRUPPE LIV

i 2 ål. i tlden op mod d€n rye g.uppedeling hor$ suk
marsd sildrbr6drc: "Nu h3r vi lile læd lrinandan.t Lende eådan rigl'q godr, . 09 så lka
vi stilies!" .€ller "Det e, jo ikkr lu. or gildebrødre igruppen, dD. h:' håft dd så rårt tmnen,. ddl

I

vores gilde be5tår en srupækonrbinåtion kun

og klage

ta

a. osiå vore5

*gterællerl"

Mcn her hjalper ingen kæie ,nor. V' har på €t sildetinq {a laqt den 2.:rige Orupp€d.ln's, ou del ..det
(næn€n) altill med ar blivc sode q.upp!r, d.vJ, q.xpper. de. arbejder sodl emnEn om d. opgaver, de

GRII-'PPEDEL[NG
l.!i eropp€d€lin! ttn æpp. wE i Scl Gæt!5 Gild€ft ånd. lor ftrn, når 6an lor tl6r har læ'1
mnn.*s .i kmd., .r Nn i rr,nd ril tt Yd€ rn bedil€ i .ehktb nEd vodkommende' Dertor når d
med
lilde, der har sr tig ; norr lælret mål, n@ride, nvn qildehrgdrene sennem sruPp'oFplirninge'
lnden ror s9€ideBæn€t End'er
medhrodre'
pÅ
.l
alr€
.in€
ind
liEr
ran
konn..
ærr.-rum
;me
ikke
mrn gan.ke ,n ikte p.kulierne, mn he. bYgq6 oriå på en tonkurenemenialitet, *m h€ldigvi!
En

er

D€r biiv.r ogrå l.ngt

t. ro

here

ern€; nEd ;n klike,

vilkår lor klik.dannehe hvisgrupp'ielingenlixerfa51,og'ngrupPmåik
en.næEr ktsdt, sm oerævilkonku ee hed andrt os del vilviik

dd.r

Hvo. man tidliFr€ ktedr.de mega om enkehmandspralationer, hr grupp€arbejdet I daE måæe klarc
hrcr en lille
rordele. Dd tutolist 3å manse sode r€sullal.r de. er li€mkomnet ved "brainslormC"
ryfodt, hårke rr?g id; btiver g.rbd a, en snden, der gor den nærke'c o9 6å§k€ hawer ho! en lredie
da gor id€en b;yliiq. He * lale om en ispiråtiohsfornl, d'r emrid{ nvrker den mnæskelisN 5i
på en sruppes
do .i ,{en oq .isroE tollektie lankent indelne kerne. Er tjon og aklwlr ekcmpel
rm hEr i'
l'lle
indsB
hrrdtn
en
demontlre.ede,
i
emårb;. er shul,iiua, der ,omvlig tern.Ynet
wr blev lil lpændende mu5ik og tekner.

eciali*ringlproæsen iqennem grupp'drbejder, og både bornelEver os rkoler
rilfælde. Oel kraver en sång imellem umådeligt neget al d menne§ke ai al
ma.ge
benytter den
'
iktl ikke ioge ai bliE midtpunkaligur i
!tå ;å gldrien p.cå. ens elen ir.mraqende inclisr, run

Vi taler i dag

meger om

lom

Hvtr en

rrl,

pe&n i

os

M'

en q.upp€ voJ, ?t det ar rær€ smnen md andre er ælv al tale og lade tndretonfre
€t indlæg, 3å lmrt do' er da mitntre oplrold' så
iyh", uden ar tjdde pa.al

.*rie

dd

"a "t
på
€r nån^un .n sod rtupp€{iidebror. Hs e. det viqiist, '! del, de' bliær esr, bl's i'get tor dd's
lå dom iil al
lydande, os blor æ; rydhor qildebror i en 0ruppe kan påvnte mår4' "eiine/' og
v r'
rill. i fo.hord ril kunnen "tt lfle" h'is der Dm ef( lvner akrit4' d 'or
.ie, o r.,rm"n -, or"".
trEd 106r&læ oq indlewl*cvne.
Iidligere hå' j.g {9. en qrupp€deling iankr: "Fo:håbennh komnerdu ikke isruFPe rBd ham/hend'
,or hvad vildd dog ikke lgre til? Vi har lin os at være rå rockeliiqe i3 d o! sk nd'oger sharbej
dcvil bli* h€li umuligr!"
oprirder afiencn, hv.r aonr slrr 1St1.. lor, hv.d grldel&iehen har ridder o! Full'l $ed de sidne
loEon'
nråneder De h.r ntdel rage lotrkellige he.rvn: .tr qildebor, der @jer 6eg€r og dåno' ofte
3ktl h€hl
mer, rkal i €n !ruppe m.d mere nanonære p.ioner, en girdebror, ds er h'lt nv i tildd
g'uppe smrun lkal øove d'r
vær€ emmn nEd d lendr howde, nosle. der tknig lor hår ræ'et i

Så

l'»øje spandingen cq'lrækk€ pinen ud"'
em.rbeide med iro år' Oq Iie nerop den pers''
om jeg dcl ikk. r.gn€de nEd at blive sr emmen md lidde' vnl tiden tf mig tl:igcr: "Je! tor'
ål del h6 bliver .n god !ruppe Jeg tor. den hlive'allerade6!"'
Efror

dn§€

ridder j€s rå

s!

juleleg. v€d bordel, åhemmen lor ar

plud*,io md de Nnnsk6, jæ

Og.n 9r{ppe.. god, hvis dutil. Og hvis jes Yil
Lie Bi6d€1, Sct. G@lgs Gildel i Værloe.

ska!

i]DEGRUNDL/AG
G ILD E B EV,€G ELSE NS
B/ERENDE IDEGRUNDLAG
t oplee' deætdneSd. ceBs cr der iOanm't 40 åadaoen torderes op.e el*,osder spoDr
helder ris da uvrtkrtqt: Svodan kan der vac, ar Sci. C@er citderæ h6r kln.er b€stå oq ynke
sennem !å ronqeål, nt tidliqer€ smmen5lurninqd at gimle rødere a e hår mådet giveopt
I dE*

oå

J.§ior,

der er

te

hovedå6aqer,

$mjsssanlkekod virnæyne:

$.idenid, vitu. sombåssrund,

1.

Den rælle.

2.

Grldehallenharsred$yareimidtpunkrei

3.

Det har hele nddn værc1 mutigi ar tjndo sttdehrodre, der har vi et påraq€ sig der krævende
dbejdP ar være nPd r g or'tuprlerne

når vr bt'verqitddbrgdre.

igiderne§eriskearbejde.

HVAD EA SCT. GEOSGS GILDEFN€?

5l v6k5ne nrenne*s, ronr i korrere elter t?ngere rrd har væ.er eller nad,g er
modlemmer al er al vo.e spejderkorp5, sor aI menne*er, der på anden måde har hart eler nadio
rilknyining 1iL og variq iniere§e lor speiderbev@eL.en.
De er en emmenslutning

h,

Her peg4 de. tlån oo om der lg6te på den fæ,1å5 spc.tde(id sm n.gel argoænde, oq jeg lror p.rbn
lisi, ar hvn gruerne ikke hayde holdt tast v€d kaer om. ar man noimatl skat håE være1 sp.jder el*
i hvcd l6ld haye hart tilknytnins på anden måde iit .p€jderbevæg.ten, sm berinser5e to. kunne
blive sildebror, s3 havde meger sct ånderledE ud i dås, os må5ke havde silderne net ikke n&t a0 . 45

a

CILDEBEVÆGELSENS
DERSEVÆGELSEN

BÆRENDE IOEGRUNDLAG STAMMER NEMLIG OIREKTE FRA SPEJ

Fohiå. sen.l spejddrideaterne.r etylotgetignod horden.der har været sp€rder a manseår, o9 somqå.

i'rd i gildoi lige fra €h fd€rgerning, ettrr mB hon €lt.r han nadig er spejderteder. M.n se,v for den,
som kun har verel spejder i få år, og tor h€6 diræ & måke tisger nog.t tångt ritbag., ntr der søes
oplaseko i er gilde, er dd attiqeyet den ræ[e§ sp€jdenorrid, der er ril!nytniqipunkret. Når d€rlor en
gsmmer rpejder red .in oFtasetse i qitd.t siver sdrryk ,or 3it onrke om at tinde k.hmer6$kab
igit
denle, så er den. . Ioruden åt v4.e et æniqr onlte og.å d rigtist .var, lor ndop kamn.larkaber i
påtrulten o! toppen var det bærcnde i de fienes rp.jdedid navntig hos dem hed
den kon€ rp.jde.
HVAD VIL SCT, G€ORGS GITDERNE?

Dette sporgsmål be§.res rydeligi i den lredeh€ lormåkparagml, der har b€nåel næ«en uændrer gen.
nem llle årene, o9 em ånloEr, ai g jde.ne hlr r op§ave al vnketiqsore onlener -En gang speider
ål

a)

at vnke $m emlinq:neder, hwr torbindeken hed spejderbevaset*n og qamte kammeraier

IDEGTRUN DL/AG
kan vedligehoH€t.

da

b) .t

unde6ione

c) tr

udb.€de tpejderidealerne og

.nkekås n.æben

.hfl ar le*

rcm en tnrlanbevidn' hjælpron os

''r

vnk. for d€r6 prakrik'onvendelt iemiunddiver'

o.r er da ld d lånnå, al gildetr'e ijemesigi bYssEr på tp€idedevæselens ideal&, $m de er udfor
rer ,t Eaden PoMll, og .1 gildene5 lorm,l er at hiælpe gildebrod@ne ril at lanhold€ og vnklisqøæ
dn* idealer er hknetvinderog mænd.
EF OET TILSTRÆKKELIGT AT BYGGE GILDEBEVÆGELSENS IOEGRUNDLAG PÅ SPEJOEA'
IDEALERNET

Ja, mon ikk€ ipejdd.idealer am endhed, lroskab, h;ælp$mh'd og godt borqeskab nådig er
oq værd ai kempelor, d manald.ig bl've, rærdg med at sog€ ærlrqtal efterleEdem?

d

hoje

i
Mon dei ikke ogs! er nod€nd4l, d vl qildebiod.e 3tadiq bliv'r mindel om de6 5ådan sm det tker
i
gildehall€'
€r
midtpunklet
år
pånod
indlednin!
I
mir
hød
ieg
vore sildeiialle, For 6 dor ,qtgr
von ;i5ke 6rbejde, !å er 0runden den, al gildehållen er n&lel, hvot v' hEr san! p'mindes om idealer
n. os lå. fanslå€r, hyor laost h€r enkell at os ltadis or fra dom, ligesm vi s'nnem sild0hallens rnua
lo, os d.ord, d.r lyder i sildehallen, nadrq opio.dds !lar arbeide m_"d o: slv

DF T

PRAKIISKE ARBEJO! Mi-D GILDEBEVÆG€LSENS AÆRENOE IDEGFUNDLAG'

Som ldltcE lasr, er kød5ka&r ril Båden Porell! rank€t os d'rer udlormnin-o bT a i spojdårlotre og
spcjderLo;norn nos den, der lriver sildebror eft€r rl€rc åd rPeiderrid, m'n da allesildeLtodrc bo' r'aw
not; kendskab nl srundlager for vor bevæsols, er der ndonisr, åt enh€r qrldcbror ikke alene tor rin
optlse * delEg€r i en *endelo er.deke, men ar han 6gså i rrn rvendelid gennemsår væbnerlorb€re
deian, hvor rerop tpejdedevægeken, qrundlægseode bnke' 6s kJæler g€nnemgås idnkehheder' og
hwr der d696 emmenlisninq 'hellem BadenPoEllt grundlæqqende lanker og den udformning' dc
hår fåe1 i vore d4e. Selv om indhoidet er de lmhe $m 16r' er måden, det lremlorcs på' io anderle
der nu. end

lor$

l,lbaqe

rel rn g'uppc rn v''re' rgen"m. på
trye ose rrf,"P Yæ'^ s6nigt. r: rrdr. J'rdPo'od'P
'
ny bdkæfiigede sis md tpejderidælerne o! * dem i rclarion lil den enkelrss alaring rctn voken
bdu ned h€nryn rilhjemmelivoq?rbejdspl.ds.tririd ogoiBans med 'ndrc menr6ker?
vn" d.!

må dq i gLlderne v.re !å noje kcndrkab nl rpejlerideålsrne os5å i ånkohhoder tr
ell'6 bliwr lalen
vi aile tænker på de 5mæ lins, .år der ral6 om spejdkid€aler og gildeidealer,
'or
vere
rilvirkelishiælp
hi6ms
udon
ar
i
hwrt
sn
lor
ohs
rale
vi
vil
all
præger
oq
af
almiodeligheder,
ler

I n€n i'llælde

Er bre id€aler,3om vi hat dem lra Baden Po*ll og speid€rberægelen, ikke al en €dan an, 3t na'ge
@nærk.r, ds ikke h.r værer sp€jdse eller har lEft lilkovtaing tii §pdd€bevæseken, vil klnne

nådm
Burda

'or

os så ind tor deo?

dilte m.nnsker .å ikke oFfordre3 til 6t bliw qildetJrø'e,

eå

vi på den nåde kunne bliw tlFe'

GLqUPPLEAIRBEJDE
derville n, smmen on din,"

il

ril slul gentage, hEd jog begyndre med ar sige, .t ieg har d€n benemte oveÅevirning, ar
nerop den lendEe'ning, .t 9itd€h.vægeken a Danmark g€nn€m å[e å@no h.r 6ra en 6evægete .t
GAMLE SPEJOERE {og menn6rer @d næ. tilknyrnins til spojderbev?EgetEn}, d forkt.ringen p!,
å1 de danske gilder *adig €r liskhhi0eoq vn&smme.
Jeg vil gerne

GRUPPEARBEJDE
r'3(/EOENnr.8 *piemb{ 1977,Sd GerøG'ld-t I VærrosunderoErtknlr.h
Nåbæn siser:

(æd€n har "lånl" nedennående ,ra &bors!ild"§ rEdlem5blrdi

PålæEkelcnrild.n nye Esnviljes qerne.ndd hndisildeledelsens idebog GBUPPEN:
"Selv om gildoa6ejd. ikk. s lig grupp€rhejde, €r dene gruppErbeide rllisevel på en etter
å.den måde bæEnde ror sildot . silder lkat ikke SESTÅ ar srupæaib.jde, qitd.r tk t BFUGE
ritqrupæarbeide".
Lad mig

ion*n€

med at plukke fra

sftm. bo!3.igdom al dær ril grupp.jrteider;

Liierrlu6tudiekredc:Læ!oqdnkderenbenemtbog,dyrkenudvalgrforlaner.

M .ik: Gå $mmef 1ll konæn,
Såns; tav

lav on alten med

j.rer yrdlingsplade. Hvor

mang.

ipille

elenr

.n viEatlen.

Kunn: Gå shnrn på udnitting,lav€n tute-etter æsn€.fien.

O6matik:Gåiieaer,nuderTVpogEmmerne.
Samfunde! økonomi, polilik, demotEr i, miljø oq

lriweler..

Erhwnoq hobby: K€f,der vi hinandhsiohT Vtrksmhed§belog.

Hvåd er din h.bby?

B.ug en atten p! 5r kisse i boqen. . Je6 qrupp€teder h.r den. Lad os qore rcd qruppeå'beide ind
holdvigr, -Jestor, der giv, ingidtionritd mere.krir qitdeårbeide,
Mogens

Chrinhn*n, Gild.mener,Scr. Gælg. cildet i SObors.

RODBJERGGARD
NYT ON4 R@DBJEIRGGARD
ril bruq lor inreæ§er.d€ kierc, .r Rodbjersq&d, udarbejder ea e'del6
piæ
oply$anger Ed.orende odlejnrng, udtlus8muligheder, lejrplåd*'
rtd
,otrkellig.
ruk udlort
Rodbj.resård udv.lset har

f BA PJECEN SKAL CITEFES:
Rodl,jerggåd, ds i 1975 blev oænagetalSct, Gæigs Gilde.ne iOanmaik,ligqer I landlbv
Vork ved Estv.d e,25 km t.. h*r af byerne Koldins, Fredericia oq Vejle. L.jræntel lLqqeridal
oanmarkr mn nåtu6konne område' hojr hævet med en vid.dsisr over Veile ådålen,

L.jrcenier

..

(an indkvade
Hovedbyqning.n er vetegnet lil "Klar det selY ' lei.skoler og lisnende .ftnsementer' Her
rB 22 p.rsner lodeh i fi.e s*run med hter l@ toier os trc væ,els med hvet 1o soveb.ike Dt.
lorelider lo roil€tter md iånd63k€og€i bruserum.

leirænti.tt r3 rd.. land er indrcnet lejrplader på 4 rdr.land i!middelbarnærhed ål gården (på 3ki!
mærk.r 14). ArealerneiådålengræneroptilVeile åo!e. wle§nade ril mange lo6kelligelriluftsatri'
vneter, mens lejrilagning her kun i!nd1agelstiitæ!de !illades l.irYante *niorer (på3kia. mærker 5'7).
På

$

Fra ior,rer 1978 vil .n ny toiletbvgnins være klar til bruq lor såvel lejrplåd5en3 $fr horedbvgninqens
6e6oerr H.r vilvare indrenet roilet.r, Eskaum oq hru*kåbin€r med kobr og vannl eand.

tr
a

4

s,

T!. (05) 56 1492
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RODBJERGG
SÅDAN FINDEF OU

IIL

^

RD

RODBJERGGÅfiD:

RODE'ERQGÅRD

I

Vedror€nde an.asnins om tejemåtm v., h.nvend dis

rit Låndj{ildekonto,d, Tell.101) t2 27 02.

Udlej.ingsprier lor Rodbje,ssård p.- rebruar 1s78 er:

wæk+nd lodas kl.12 -rondag kr.20.00
Mandas lredag . dogn..-..........................
Drqophold

-

moder m,v. ....-.......................

pr. dehaser pr.døn (unlrornrerede) ,,...,,..
civil€......-.........-..................................,..,...,.

Elhren hjemål be3ynd& kl. 12 oq duier

kr.300,00
kr. 175,00

k..

75,00

rffiÅE;

'q.-5,

12, dos undrasen .ondaq, hvo. lejen

dadh en delarbejd., dorskalrdforer pt Rodbj.egård, inden dån.rtiplop iorder. Så hvndu o!
dn gllde hår lysl lil al tage på l.oks. en albeidsæk{nd rjl Rodbj€lgqård, kan du nenrende diq ril Kaj
Thyge*n Tetf. {05)52a140. Hanvilblive m€ga 91åd, hvD I m.!deier.
Oer er

Id!ST@RIE
LIDT OM VOR HISTORISKE

BAGGRUND
gang kisqe lidt på basg.unden lor de dan5ke §peid'rkorpt og der€' oFlåen F r ikke 31
komme ud på for dybi End, vil jog al p6kti5ke gtund€ holde mig til Od danste Sp'jd€rkotps, Del
d.nike Piqeloerderkorp!, K.F.U-M. Spejdtne i Danmarr( os K.F,0'K' speiderne i Danmatk' Jes er na
tlrligvit kldr ow, ekrhrenen aI de inlesrerci,e mindre korot, men or ikke qodl 'ok rnde ideres hklo
rie ril d ta!€dem hed idenne ømmenhæn9.

Vi rkal denn.

pudrisl
Hvis du ,inder Sct. Gæ's nr. 5 (august 1977) ,rem, os sl& op på side 123, oved. finder du
form
iDanmark'
iorganiæret
n.*den meddel€le ahrYkr, sm nanede sp0rda'arl,ejder

undentriveæn Reklor Hrns HaioiqMoller fonæll.r etrere, tt al nævnr€ loredraq om sp'id'*pon
ioEtod hah ikke synderliol, m.n etdr tihkvndelss al si.e bes.jnrede d'ense p' gvmnarldl og ikke
miodn .l ddm lra lll mellem {de. var de væ*le-m.n de rvrisnsrl gik han ned il3t stado e'! palrll
je på Hellerup Gymnasiun. tadvis-Molle. tortell vdere, at han inde^l rnde mi5tvivled', al de e
''ScoLling" kunne lanholde d.ansanos ifere5e rdr Længe, d h.n atrall{erede med tin kone, ar hun
ril de usennJge @dor havde chokol3de oq kager pararr "Så vi dog kunne lå lidt ud a' annrensclenre"

nLhd.rvineris.JrdebFvnrnaa'.'.ro'ådenlor"'vodiaS.
Frå naden i nowmbe' 1909 br.dte "speideriol'nq em on nepp€brand - i ønme'en 1910 lob allt
drenqc rundl n.d konerkaher og s.Onn. slojler pl skuldrene
O.D.S. blev nfiet øm korps ids*mber 1910 a, Hans Hanv'§ lldller.g Premie'lojtnanl C Leml'lck'
os med lor€ddq!fiolderen lrå noEmber 19Os folker oglmåhd, nr. phil. O!'ar Hanrn em iormand'
Nævnte P.ehi€rlojt.ant C. Lemhcke h.vde i juli 191U udgivet en bo3 på Gvlderdak Forlås/Boshand'l
"Patorille øv€kor For O.eng€ Håndbog I Spei.lc6pon" Overst og b'n'bcidei iia B P 's "S'o!li'q
K.F.U.M. Sp€jder.e btev 28, $piember 1910 iirel al M.ikininspektor J0ns Gia'e Oss:i nos'lle916n
ne" v.r det er loEdras om speldqbovæ§eken, der $te qånq i linsenc' Daværende skelær i K F U M'
GunnE Enlbel9 holdr i 19Og er loredråq, basrd på ile oplDvelser i lorbindeko {ed sæiderarbejd€t,
6B hah havde m6dt ldenlands, Jets Grane, der lo{rale K.F.U [1.': gvnna< khoirl blev om forå'elop
sgl al tre ,f de drenge, der lBvJe owRærar loredraqet Drenqene 'rlkl'rtrd 6rane:'råt vi ru skulle

b.gynd€ lpeiderarbejd€
ikkP vi. mdn

i

K.F.U.M.

'

Graoe .vareder

"

å,

skl I dtt", h$rpii

drcr4end

s6rale:"ti2i

De3kalbaYndea ejaer",

Efier lahse rorhandlinger med !.del!.n af K.F.U.M. ar!!cldlri d.r ,i en rften du 25'epren!r'rl're
drag sl Jem GBneiY.A. (lor d.l1 l4 årise),.§ den 2e. sept.nbPr !td'r'id d'l eljenllise 5ptjdL'zr|',iie
i K.F.U.M. Graro 36gte i naner er ein3'b.idc m.'J I D F., ider hån 't:onna"{h. at dor va' Lulf
med en oq.nierion med lnime iolmål cnd t4, mri Jr f.D-F. ikke t':ktJo al oDrrge sp4jrldradeid'i
hlev etu.bejdel ikke til hoger. I decemhor 19lO lik l(,'.U.M .in unilorE "rl'n crdnn'"' $ hada
!klæ& en d€l $ejde,e i lohkellEe unrlortrtr ai !ls fr'v. og loni, n0n n.: bl, aL\'j den 9rcrne,
blev valgt af drPnsetr.

Srraks ved

elv.

nåds: a{ K.F.(J.M Speldelnt i Drn'ir'!. i)l.v J, I rlr:n. f i.rdrf ril ?r i'di.'

'1rtr

I ' r"

IiJIS'U'OtRItE
l.r

nydonncde b.nyrcke
F O:., o0 her havd. han lade indlil 1916, hE. (.f-U.M. §peid.rne t Oånmark o4annorsde deres sJer k..Fr 1å'enel912lil191nyrX,F,U.M.Spejd€rn.opiaFtFn.nehh€d
under D,D,S. Omkrins 192! brev X.F.U.M. Spejdern€ inte.naliomh .ne.kedl sm erEtændisl rorpr.

Denneqang

*alvie

lidt pI pigespejdene, ulvdne og 3$Pejdsne indenlor de danike korp§

D.i danske Pigegejderkorps, DDP. Der er iikt bevLer p,, .r på emm m&e bm i England, E, pi
0e ,å iidligt på læernt inden lor $ejde6.Yagelen. D€ lod' måpaltulier oFtod allorcde i1910
både i Drovinen \:v.l bm ihowdnadømrådei (bl.a. ved Frede.ik$org natskole den 10. oktob€r
r9r0)
t

årcnc 1910.1916 var DOP rilkn',t1el Del darske SpelderkotPs, lrå 1916'1918 havde man Ielles ad

minist.non, men 6odscr iia tælles korpvåd indiil !921, 6r pigernc nu en elsrændig oqanistion.
oen i lid . aknn onnahe "Håndbog lor SPejde6poå' (oversl os bearbejdet al C. Lembcke) vår
osså et alstrit om Girl Guides. Piger.e lik fåt iden €ngellke håndbog,lik den oteret og havde nu ei
der non $t vat
arhejdlhos, sm hiælp lor deæs arbejdrpro§Em, os hu(ist efter irlsre low os
'egler,

no.e nåvn. ide fo6le !være, 5joe og spændende år vår sådanne som Oveitebiås,od H F€pdorph
I'sDr Oålhotf.Nieken, l.s.r Hog, SEne Be.g Han*n, rYillinqene Hori Ldsen, Rnmesler Zæmrnn,
Gr.vinde Agrc1e Brock€nhuus S.hack, Li5 Bans og E*id On og h.ndes boromte "Vandæpåiulle",
Oe

ent Ann€{lie

Hemann,

( Sæiderne nified€. den ,1 mal 1919. Formand tor K.F.U.K.! hovedaldeling, prolesorindo
lns.id Ulbricht, havde modlaser en henvdndc se lrn 3 unsc pisei, hl.a. Olieia l<anrup, eoere manqcårig
aktiv før.r, om al få oprettd en aldehng lo' prgsæ under K.F.U.M Spejderne. Efter nanqe og lange
,orhandlinær acæDterede ho*db€nYrekcn. dog på d.n beting€l*, .r dat 6r tru Ulbrichl, der nod '
»id*n lo. rlbejdet. Oen.e paros sio opsawn, oq %r lcrmand for årheide!,,åYal ror pisesp€jderne $.r
tor howdsty.elen I I5in d6d i1937.
X.F.L|

Fo6i€ liopslorer var lymnanikla.einde Åugu§a frydendahl,
i6r.re, Jenny Nieken,blev nående i.d.jdei i27 .

q

I

d, i

llqe fred €n a, de loEre

p.tulj.'

andr€ navne, dr. rræs.d. de loule år:Jorg'n€Jc'!tnsn, NyboB, Ev! Ermånn, øns.IJro,lMaria Jenen
Amåqe., Anm Petersn lgitt Langerl, d.. *ns. Ll.v K.F.U.K.'i fo6le korpt*krelær, lnger Burchardt
Johanm hnd, Aqnae Prip, Fru Emma Gran€, Rrsmor Fredenken .rerry Nieken, AnM Danild, Eke
Hnh {enere fru Gunnar lpen), Ekc Bronrafi lzhdr:cketæd, Enher skjodi P.l.r*n, der cnera
blov ko@sGcltet, LilliNielsen, sånqcilriq fo€r iÅrh!5,os ]!lu$e [!o]ke thih, v.re.

UlveJ&ejisrsii{ed.i1919iDDSmed'rulorLi,ibckeem'Ulv.chrl"oqJohannesache,,nrrshJ,
§on organielor K.F.U M. SpeiJdrnr naded. ulY.3riPjder I 1331, h«lenl K F.U K 3 $inlmun.r na,
rede ållerede do. ?2. ap,il 1920- ODP begyndir
l.l.vkaldt rodk.elker p. inen, daq kå,da:blån,ei!r

'

13?§ arllej.ler m.d de 8-12 å.ige,

dd i b.qyrdRl§

I

Sotpejdcrne *nene,nden {or OD§:.m er direhe ,019. .I 57 dansi(e 5F,l$e§ d€haqel5' V nlYi'r'ir
de iSiocl(holn OEnsene var under lcdcke aI r m.ne.leen8nn og \!P1åli K.V Hov.r'S,d:rna{,i,
hicm isn, hFr man bin. v,ri!]. q.rnd .!e' ii11 ,iL (1. , lkat:lf:irC Kaplarr

t|llfl SS u'O

tni

I I-l

HOye iMk.ldre ofior rcmmrr€rien
mødt. op, og r! va. naden!åer.

iil €t mode

på

tilutt.{ymnåsid j Hellerop. En

hålv

tret lpejde.e

K.F.U.M. os K nar.rdris,rrod5 no.e an(rens€ker,låer risris sans isolp.jderårbejder, men blandt de,
d€r ha. væ.er ridl§1 tud, va. Oronninq Marsrethes oivnion, Århc, oq (.F,U,M, Sp€jderhe i Odenle.
DOP

Sl.sel* T'op besyndt.

sopise5pejd€.arberdet

i 1945, iiort alminderis spejderunilorm emr m.nos

Så lik vi pillei lidt, men kun lidr, ved de lorede emner. Der kunne skriws hanqe sider om
mænd,bø.n os unse,derhar raqlrid os i@fier i5pejdeEagens tjenesle.

Scr,

d. kvinder,

Gærlr Gild.rne i Danmark er nih.t d€n 24.4.19331

l.F.O-F.S.A.G.

d niilel

den 25.10.1953

i L!zein, Svejrtl

dE 9åa mange å'1 {berdP ,had gr
dD\e ro dåroq
'nd6
,odrar al .n lLlle Jlok mænd. der dædist forfulqre d€t mål: ar skrbc el emlinstded ,or tidligere 3pej.
dere, hrcr kammedr.kåbet fotua1 ku.ne dy.te5, og her mån tunne note hihandcis be*æbeher
iat leve efterseiderlown os virke lo. deB p.at(iske udbrodeke isamf!'d.r'
Så långt, rå godt. men

Allorsde B P. elv havde oje lo., ål der måte §kab.s d olle. andel lor de ældre sæjdere. Dos prim.n
hed del ro. oje, &t di$e ro.lsal kunne y rke som 6ne., €t4. lede.€, i d€l ese.rise rpejdsra ,ejde. 09.
ra i Oanmark ør dor lidllsl 13nk& om en ellei andeo ,orm lor bevarel* ål konrakt.n hed de æl.lre
tpeideG, dos osså her med siqte på dtrekte eller rndtrei«e noile rilsp€rderarbejdet.

bb.l 'Nord6k Spejde6pod" lrler i *, 4 l9l9 om "De qrå ulve". Dn
9.nnm €l andel blad "Vor ungdom", der hardo Danmarks tøEr€ p.tuljefor€. Ove Holm en
r.daldo., optodrer ril .r dehage i (o'pn.lGn på Hindlgavl. si$el Fr at lade d€m lugte bålrog iqon cs
.rs€ 6t lå dem til n vare til dasposnion på loEkellig vi. Ds noc tucæ! kån dd ikke have værel,
tot i nr. 8 ., "Nordisk spejd€6po^", okbber 1919 indkald6 d€r ril €knraordinær gene.alloGnn'ng
Der ræiles iven5knoBknanske

r {r
i

'oe orå o,v.' {loreninqen ai sl. rpeidecl, io, d.n hed doni med d.l rormår .t oploc lo.enlng€n. Ar
ø. 100 modl€mtrr modie 17, og dI disse «emre 14 for.g 2 imod.noplo$ing. HEdden synende

d€

mnte,lorrælbid6

ikke nosel om

samm blåd h.vde i eprember
t6ndr

n.d i

1919 en

Måochener 1914, os Fm

adik.l 3f Årge Jollenen lngående en aover Conlerence, der
Aasc Jr4cnsn ikk€ randt, år man hatde siod nosa Ed

smN

Davarend. $.jdsr.hef c. Lembcke havde veiet nå æje i Ensland os U,S.A. lor at nudee $eider
bevægel*rnr ehneneds, og og5å Lembck€ Er inde på i.nken om de sanle spejde.e, ! Malmo indbod
.n grupp lr.mrædende boqe.e 1rl er mode md der ,ormå|, at $l«he slolle dånne dotteloEnrnær
lor ,t ni.he lpeiderbevaeelæn ,rem. lnte'e$er€dd, hBd €nten d€ havde været 3p.j.te.e elrer ej, Fr
Elkomne 3. deember 1919 iFrinu*nosdn!

Er 0..9 i s.Aerm mange rt€ds. men desvæ e blevder h.n tilspedre loB0§ og otte kun med
efiekt ow. to. der lok6le arbeide, os ikLe på låndsplan, sål€d6 osså i Kø!e, hvorrratolsende b€relnirlg
Jo, der

LE D ERKU RSUS
Anno 19t7 ninedei 1. Koqe T.op .r 5 srfrle lpeidere, ø t.oppen har ljqe rden da holdl ian på de
"lamrs drenge" (dd er ikke min r.smhEvele, d.r nt i be@rnihgen), de. €herhånden 6kede op,
i nedel lo., om man!. n.de rillældet, .t lsd€ d§e !, !d i 16,8 rlderen, og 1- (6ge Trop bssrår
derlor nu a, €.45 akl've tp.jder€ os ca.20 aow..pejder€ rrods bye.s nnseno(ele, emrio 6,5100

d

fra april 1921, lonæller vidB€ om, hø.led$ dis* 'gamte dren3e ,, deh.ser med
en ejendom, og denne dd giær nodd iit openet
*tt Spejderno. .Hjelpekorps, der *.ere delra!& i .lukninsen al ydertrqer.4 brande, h@rror de bt.
r. bliver belønæl med sOlvplad€ ril tland€ren. P'qesp.ider.e.ye. l5armbind markd SH,osdis*
srmbind iar .p6idern€ dlid i lommen -fr idenrifikalion, hvn de kald6 xd uden håæ tid til al
Be.erningen, de.

nor 5ucc6 i ,ukningebeider .f en b.and i (09€ i

skihetr. civil ril sp€jd.runilo m. Jo,detgik.kåh

'iglist

til,

indsts ,or ,'ds qamte drense,,, men øm navni, ude .t d€tt.
hartillobril.n.genniqo4aniøtionetlerbevæsete.
Mange andE neder go.er der lagnende

toar

omkirng 1924 rle, de, nogel mpr. rflekrin lor ar ramte do garte.

l-ei, l-indholmNielcn,S.t.Gæ.$Gildeti Basr€d.

&'
Yit
LEDERKU R SUS
ove. hele landgr h& der nu veret ålhoHt gildetinr. o! d€ b€horige 619 €r

For

rrlfta ril do enk€h€

l€då|.

n gi4 dise gildsu €mb.dikr.derlmænd" b&e

qrundl.g

a

deres

mbsd$€riode, indkalder der

i

de lamle og de nye , d€r b€dir mutig. arbåjdt
mngE aI l..d€ts stadr og dinriktsgildd tillsd.l§.

klBusrreher,hrc.deremridis.rlejliqhediilårmod.!m.d
Redåkrioæn har fra

dinrikclildhBter

hina.den,

Henrak Bån!, Sydsiallaid oq

Mrn! dinrikr, der omtstler:

1,,2, o! 3, Scr. G6E. cilde i Nænæd
S.r, GælllGildet iPr.n,
Sd. Gælg!Gilder i Stege

modeq.t nedennående indkaldclB 1il et ledel§BkuB$.

I i jeres rtad dinrikl iådånne rvæEå€nde aiiansemenler? Hvis it!.e. !å hvonor ir«e også ar
d6nnewi prove a inspne.e hinanden til qlNidiq slæde os i..pnario. i ledet*srb.jd.!7
Alholdd

LEDERKURSUS
LEDERl(UASUS
io6daO€ne d€n

19.00
19.30
19.45
20,15
2'1.15
22.15

6. og 13. 8øil 1974, beose dås. kl, 19.00 i Prdo lildet! hu5 {b6g biblior€ker)

med

Spinins a, m€dbEgr mad. ølog vand ka. kobes på nedet.

V€lkomstospræcnLrion,
lndledninqtilgrupp66dde:Planlæqninsåfagildåår.
Grupp€arbejde.

K.ll€ og plenum:adet^ing fra grupperne, disklsionog konklusion.
Hvordan 3ik.er vi iitgan0 lilgild€rne, og hvordan modraqer vi den nye gildebdr? lnno
duktion lil.wndetorb6edeke.
lhdl€dni.g 09 dir(r$ion.

19.00
19.30

Spisningåf medb691måd. øloq Ehd kan kobs på noder.
Giidebevægellen3 oqantarion og hjælp€midler. Kommunakarion

op.d og nedad ln

$rukrion,

20.15
20.30
21.15
22.OO
22.15

lndledninq tii srrpperbejde: G'ldehårlens plånlzesnins os lorrob.
r! ppearb€jdo.
Kafleog plenum: B€retnrhglr.grupprne, d6klsron og konkluron.

G

lnnruklionigrupper:Ehbedrmændenfifunktioner.
Hvad l* vi ud a, tuuet? Krnik oq onsker.
Afsr,rnjn8.
slur.

23.00

lndlederc 09 m€dhjælp€ie: PtuyincialmneGn og di5rrikrsg'ldel.dehen.
Deitagere:GM,GK, GS o9 HE rrådisrrikrel og Vodrn€boE s1åd59ide.

Af henryn ril arangehent€r bsde! d! udlylde nadennåend. kupon o9 rerumd@
FåboisGj 26, 4700 Næstved, ent€n du komme. elrer ej.

så

den til: Henrik Bahg,
d€n e. iiemme sen6r nåndåg den 3. anrir.

KuBuelgilr: kr.20,..ller kr,l0,. pr. åfien,
Vel mddl. M€d

Jes dehåger

*nnrc hå.d

Henrik

ilei€.tuB$, rordag den

6, april

J.g dehåg.r i lederkuEui, roRdaq d€n 13.

arril

jå
jå.

nej

--

nej

----

ORIENTERING OM

RID D ERTID EN

lnden ,or d. ridne tre åi har d.r været arbejdd på a tå udgiwr en tåndrdæklende orientertng om rid
dertorhold øm en none i der arbejde, der tobende loregår med sr into.mere €bne@ om derer mutig
heder tor al blive riddere

En sådan riddero.ienternrq €. nu udarbejder os qodken.tt af tandsgitdertoei, på det tidipmkr, dene
læer, er den sikr(ertogså udrndi rtprovincrater m fl.

loyerenslemmle med der iiiyirrlghensprincip, der igitderne liqse. tit 9r!nd fo. en.jdderopr.setæ,
9or orienle.ingen inse. ,oEoq på ar propå&nderå tor rdde.egen, men derimod på _ ,å .oqternl øm
muligl j en ,øleke$eroner eq . a1 bAkrire, hød der e. ar være .idder, os hvitke b.fiov, der €ksemp.t.
vis lan nhde5 horden enkehe tor ndop år vætge ai ladr liq oplage.
Orienrerinsen lagler velr på, ar det kun er ris ætv, den .nk.he s,tdebror kan sporge . oq få s€.
når dor qælder beslurningen om ridder eIer ikk. ridde., smt på, år dei hverkon lo,mstt elt.r ræk tra.
noser med pre5tige ai goro.

!,.

Den soær os5å, bl.a. ved dnek.o chater ira rnuater, ar ,å €n pind isenneh nogd hemmeliqhedsiutdr i
on ridderhal, os ai lorkiare, ål denne hal son tøtqe a{ lriv tishedjprincippel kun ian væreåben for rid

o.ienterinq.n s6ger 106r oq nemmen år lkab€ nore åb.nhed j gilderne ofr ridd.diden i der hete
rasel, således a1o0så de, der rkk. vajser opraqoke, kån rå k.ndskab tlt, og lorhåben{ig rerpektlor
rid.
Ivlen

09 orbnre.ingdn lorkrårer, hvilke yden s.re tolp iqr.t*r, sitdebroderen
*, ogal riddedrde dsrlor ikke kuneier l'llJud, mei tiltjgc & udlo.d.ing.

på

æsgs nq elv ved opraæl

Slklrt åk ror

manqe væbnere har i lidenr tob rasi ja eler nej ri] sis serv, hå. spolgsmåt€i er konrmi
op, ud€n lorinden sl have haft ritnrækketiq tejtiohed
at lsnke rinqen€ nok igennem. Den nu udq vne
.rientering skulle kunn€ danne gr!ndtag for yntetig allåranke..e på9tdd to,inden en ev.ntuetopbset

ti

Orieni.'lnqen skal narurtigvk ikke nå .tene eh intormaiion o€r for vabnere, men s3
der a.bejde, de. rokak udtorestorat udbr€de kendskabet ritriddedidpn
Der nors mål nrå derlor vær€, år stte væbnerc .

@nq oh

inform@s om ,iddem6 torhotd på d..es egn, oq

ÅG
7'ry&h

d

hh d

ted i

dc b.§erier tætser ar bt ve riddere e er ej de herund..6tiwr bekendl mdd den hvo 6ripnh_

iE

N (O

tP

G /^\V/LE It_(øS IN fl ll\t G

EN AKTIVITET
TR,ÆK MED _ OG TRÆK TIL
M.d d.ne .losan tåldre Faum g lddr engsrlals i €ft.rår.t 1977 på hiælp i.a den ovriqe del al s ldd
hed henhhk på oplodkenat Noddebo Prære§.rd.
lndledn ngsvn bor dd ravn6, d Farum{iBetl sngerlalg, der den ?. apn 1973 fydre 5 t, er en
rværcående øupp€ al gildebddre o§ ægrefæller, dpr ldlolder 5ponrah eisslædå, mon ikke at tor
vekne med er snglor. Udover dd brenp rep. one. spændende lra rtvor I I pika.re relyyj5er, har man
''bohrer !g" hed tlere roakellige musiske aknvitei.r, os det e. btr. led d være en.ad ion, ar v e.
qan! ållisl lflælger wr. plojshjem be$glor ar syn§e med os tor vore ænr. m.dborcse.

LandAalderkrmner Hans Anderch, der e. med irngertauq€r, nk sennem radoen idæn nt, ar vi
elulle 6plore Noddebo PrænL§ård. Allqrede for denne opgave, 6r engerlauqel .t qodi $mmenrom
r0r ieam. $gr red andre od var der di godr lloda)onr åi bysqe på, men vr var dog lor få tilden meqer nor€og krævende.FgåE, 09 må(ederror henfu hjålp 60: bla, hosle enionæjdere.

V

sav 4 forenillinsei, hvodt dc 3 vrr ot'lenti,ge. Ah ( aDp€J. oq blev . som d.n lokih avh skrev en
br.son.le nrcces, frcn da ya, der o§sl sjon er rxrllclld arl)rtde ta innrukio..nr o! aktodrne5 ride,
oq alle d.lailler var ge.ne rJ.n n.rj r I ork6rcer,',mr! 7 mrndsanrroi orkondr.lihen.bb al m.d

Forenrllin$rne sav ffimæn Sd. Gsrm( G'ldfr

,.,eni!li,r lor

rf nr,(n,o.nale

09 rcre medbolgere en tornoj.tis

nrr, i.k!nd?-i .1lverikuir !i! LJ 14.000 kr., ar hvirksr de' udtodde. betob i I
spli.iurE he' byen os nodl,jersqård. sial trelnbtl aå i rrlarion ril ind€aen, er limeonnen h€h uåc.
æprabel

en fl3d

nr 'derJkalder

herld ikke.

F.r a ,å e! Iornemm.le al,
har q ldebbr

X

hvdd d.ns arb.jd. har bdyder for de medvikende, reni menmsk€tiqt,
H. Jeocn inrerwicvpr en det af åkrø..rh., os dnss udr.btier kan konktuderct i tot.

Dlr «år hek klad,
som Noddebo

ar scrnemlorcken al prover og sænæpnilliq sml administ.ation al en opgave
er dy6tgående emarbejde nrden for kredsn al ftdvirkende.

Prsr<&d ha.siva

E. nor, nogls tå menle ar kunne e dd i forejen, men vi haøe nok undervurde.el. Enket.
natede md skepris, de lldo bley dos srebet at idæn, men indså ogs.å hen ad wien, ai qennemro
rcl$n kråvede e. sa.sle nor ekn.a indsr - tun nrå jo to.nå, år arte havde dagligilagen al pare,
at der var en iihidipsaye, os rt der også var hensyn.t r.§e iil iamili.liv, silde.lbejder iov!igt oq an.
Opqaven
10

dre p.ivåte €nqagemenErKun enkehe af atroErne havietidligere dehaoer i d ildånrkom.d ie. Derle iil rrods Er di5æ ikk€ mindrc
neryoe end alle,derr.r på de rkrå brædde. l6de gahg.

indle€le i dg. tildehe olle var s€ret lvi.gende,
.oller vedkommnde, iatde de fl.n. identilierer tig med p€Eonen.
På sporssmåler om

I

.t

men

tor de nore og middel.rore

tillælde, hvor en iellamili.,far, nor og 2 døre, os5å i slytker havdetihErende @tter,6ade ind

KiL[IP F[i]A Gi LD{EBLADIE
lcingrpo.ioden giver d os n,.:igl b0d.€ hjemæktitu.

Shio(pejdoher medenk.. |rr orlget po3ttiv

rkefor.tilopren.l*.ter

os

junio4rtde.

!.y

!

e

t€ld€ hjutp€r himnden.

rodået5e tor æner.rjonsmorb.jde.

Da kan

%r lor €n nor dels Edkohænde æslepar, i t!€re ritfetde 6€g!e gitdebrtdre, En
fæ,le'nesoær n! opbgele $m gitd.6E.. . Ar ha€ rdvirk.t, h.tie qiv€r rsp€ki tor te.tet.
Delrågerne

må-

.t .gt€-

Ce, ?r en linio lr. de rgEre nanæ prov€r h.d rottehafi€t i hånden, hy6r m.n k!. iænker på sin eqen
rdplik, over de e;e4 plover. hsr man etie.hånden kan !t. reptik ldemd, inJrit .[e6idsr, hwr ;an
tån lægge lidt eller megen lpillekunst ind i rotteo, oq jå nt den €nd.tiqe optorets, h@r alte tan dere,
plaærin§, !ådet hele føles om €n hethed.

Oehage.neliken klar fornemmel* al, h6d d€l vit.Ee ar,,l6fre

iitot".

snr,e, n on ms eoErmå,.r, om d4 6, r,rrdd wd. e, ,vå,er',J, . s"t, om ;l,k tdr knubs 1"d.,
wjt, sik ri rirrker ud al opga*n, riger€ på.rr.ring, trEd rtone viden om hin.nden, msn n.dig Etgodt
rean. m&[e en bnd bd,e, 09 dr ntat l3ge.n nyopgåFop, n*1. ssl.
K- H. arlck Jenen, Sd.

lK{1,,I]

P

Gælli

Gild€l iFrrum.

IFHIA G Il tLDiF=

ii.t

it-AiD

tE

Fra LUBEN,Scl.Gs4sGitddne iSkive, matu t978, under owEkriften:
,STAFETTEN'

« 6s de. rodende *rrt o*r tor lpolgimåld HVAD FOhVENTER OU AF
GlLO,tTl I de $r i,9 haj h6n, h, de åt:d 8,6 p€ger på l"-*"l,lrh"
..
sen romnh'ng om €r sodr $mmnhold.
""g"r;",,;-,;;;
V€d optaBeie i gitdd

Bag.t!ådmt we * de wl i tig *tv sr vætdigr gDdl qrundtas for €t f.lglb.rr gitda
vore ror ms sl e h"( ænrirs" rrireøn,r,a . tr,ler AT GøBE LTVET LySiqE tiv, toidten a,
oc GLADLBE
rOF ANDql. Hqr qpn',e' jg i,i t.ll rhd ru,, w,, *r..r ar våre.n
k.mmsra!, der
rrå.Le m6'l.r

ood

åidd

med

DEE b6'rghinæ rdn rnårkr.y-6 Ldr.næveBvnq rodr de kun berkætiiss,g
rhden ror vo €9.. ! -d.. o, derlor rr^. nå. tor ms€r Lj.d€rur.

nr

lo,

rorho:ienc

j
r $i ar N:cn ucr
*drdu.,er hå, mod, i e rder. hr. !æ.cr
.l'1:*:
l' il '1lor flgesoin'lk
6t nor bP§dhift
og
hefl,,.oMm g,y.r ^arn
\lvr\p nt .r toaage år go,e r,v.r ty*re
m,e
s
"
'rra."
l,Ilg
bJ' l,l0 ndo; oPnnen s tlvlxrr *mm,,,D'd oo rl godl
:1,_"]^1'Y"]11"1",*kro,
xan@råBub vare bed,. rund Ltdr or

de

orsrE,,

K.j (arn.nn Haoæn,2,Sct. c&rq! citde iSkire.

der

ra^*e, ud o€r rcr sgen

htJe

kerp

ft4[L"'Ø "GENBRL'G
Fr. øKSEN.Sd. c6m. Gildern. iSilkebors, nr- 10, måds 1973.

grdnin0 o*r

Miljolausea åktivhei.

i nanen rormulerel !åied6: al unde6oge ds molighedå,, hwr scl- Georyr
Gilde.re i Srlkebolg v.d .kiiv indec kan mdvnk. til al lolb.dre vo miljo, herunder srlig ro.ote
Miliolaugets lornål 6kv

1977 b!€v €t rkel*n.Me år. idet del arbelde, man §artede i 1974, nu endeTis lvkkedcs. Nemlis.ior
ganicre genå.Endel* ål no3el ai del aff.ld, vi normah bonkå5rer, nemliq GLASFLASKER.

Vr havde ster på en b.edte aflsldsenerinq, hor
rllredE hed del opnåd. rcsuhai.
F6lqed€ howddara todæller om dd

arbeJde,

osså papir oq blrk blev qP.b.!91, men vi

nill.r

or

de. l) ,orud, lor det lykkedE tmmdn med kommln.n

,! dåblå. sld\lldslå9Pnl/ru9,o,dn'ngrl

md nadegildetinser åpril 1975. Conlainerordnlnsen na.er ofier smråd og hoder
S'lke$o( Kondure inormbn 1975. På initialiv at miliolausei naner lokalkomileen tor gen

Miliolauget nåde.
med

brugs lr€nrme r S'lkeirorg. Denns komnc

6s..nt h

ræll* medlemnrc.lra:SiTk.boE

thoidningslorenins, faglcrcningornc,

husmoderrorening, Silkebors'

Ju.ior Cha'nher i Snkoborq, Borary, Handel§r.ndslo4'

ning€n,S.r. GærusCirdernr.
Etler rdlL'lliqe torb.r.d.nde arbejde. havde lokalkomiree et møde med Silkeholq Xommrnc d.n 20
repræsentanler irå byrådsi, $ciallo.vakninqen os rekni.k forøhEinq. Der rremsdte§
.r loGlås om en total genbrug$rd ng lor hel. SilkeboE by 0rdninsen Yille ikk. uniddelban ku,tne
betale rig. Man ville kræve €l lonnanr m:ndro rihkod na dd ofienn'se, mcn v lle§p3r. på wrc.ssout
cer og tonnindske råE.eimpoden cj skab. nye arbejd!pladser

Ept. 1916 4d

nedsflB er ldølg på6 mand. Eet medlcm fr. hhv. -cialiorvaltninqen,teknisk forhhning, nobry,
lagb€v.gek.n oglo tia Scl.GælgsGildtno (PoulScho! oq PieneSåerens).
El€r

hEr 14. da! blev der iia eptember 1976 og året !d holdl moder på.ådhuset. I deæmbe. 1976 ud
arb.jded. ld€lgd 6 44ide6 td3kæe! lkrifriiq dnilling lilSilkeborg Kohmuno med anvis.inq på
en række genbrulerdninger, UdEBer Indnillede iir kDmmune. at qanSsæte en liask€e.bruglord
.inr tor hek tommunh med øntinse. Kommunen båd or.m €n konkrel planlor ordoingen,
Ca,

Tekni.r(

,onal$iE

oq lokilkomite.n eik derefter isans med at forhåndle

Nd

lokal€ 69nmænd. Lotal

kohnmn landr .n gåd€je' i bygrænen, sm rilbod ar dablere llaskBoneriqen, os komrtæn fik ud
arbeider lllbud ril lommunen lra vosnmnrJ{trma, llaskelon.rer oq fl.sksenstr. Loronrmeren 1977
kon ihidledd ad€s PapnEkke a/S os lndunrireno6iion {en 6e!9e ejes t, F. t. smidr & co.) hd
i billedet og rilbod en såtn ordn nE {or silkebo4 Kominuno, hvor iovriql *mrÆ rhlk«Pner. em vi
hrede konEkrdr, var med. I ehe'årer 1977 iganss{.! l.ikiN,!åm inge'dning.n, d.' trdlobiqt :kJl
kOE i ær ,r. SamlidiC hermed aislunen.e conb n.ronlnflgc. iS.ir, hm PoulSLl,ou had€ b.ryEr,
og

hwr mang.n .n eildebior havde$gel

en vagitom

!.r på bruo.. af genbn'6påp r. For år st e sano i krcd.lolci iqenbrug§irk
len. blev de, itablerel en lolaludsill,rg*laidorCirns, rm ,rargoG at gonhrugorg rpp. lra mnjn
l6us.!. 3 n.ndere h:r .u i 4 åE lid fl'kursrd i banke., ipa.etå5$, bibliorcker, hoj3kolen, Lanesdh!!
Miljolauger har endvide@

trM rl Il-Jl@)

"G EIN tEtR{uG

,abrikskantiner cs i 3kolanu Fo'rnåtel e', ar lotk kan j€, hEd genbrugjpapir *.n bruse5 rit. .åted8,t
de etre »olg.r del. !nilvrdeD ptnes,d dore hængder ræ rplres.E uianltingen forbedre., ogvinør
ter dan3k erhvcrvr iv ved ar tob. og.n€trde senbrugspapn. E, derloriK.n nogen at jer, der €fteEpor
qerdd) Hyad m|d OKStN, bl]yerden trykr på senbrugrpåpn?

.n lands{lækkånde lnde6osete, hvor 1.300 yrkemh.der 09 oltenttise innnurio.
ner t, ev spursr om deres kendrkah rit senbrugspapn, eler sm dDi oO5å hodder ,,Mitjopapn,,. UndeEO
gelæn. .esuhår blev otrenl issjod ved sr presemode 106r i leLruar 1978 iform al en rappod,
øm tån
Såmidi9 isånssn8

aåppodens lohål
serlr.lgspap r. For

6r ar moriv0r.

de ånsvartjge to. rndkdb år p.pir nt ar efteEporqe mitiopaon eler
tære locus på S lkebor! by som en by, der s.r oogei @d m tjoer, oq to. al opty.
* by3n5 borgerc om genbrugsmulishErler ivod emlund, årftngeiedes en ud{ilins iMedlrigerh!;l
snnidig men ,task6dninsens nad i duin,nsen å, okrober, Ud5ri[,nger h.d -Der nore krednob,,a€
L,ysqLl! på udnlllins.mareria sr lra Bar.s Paptr*kke Arangore.n. aI udnil rngon 6, tor.orr.o-,1*n,
S,lkeborg (om,nune oq NOAH. UdnrIing.ns no93n Er genbrlqscirklei påskrever ,,cENBRUG I
StL
KEB0BG". Udnilln4eh var veibe.6ql os trk god prc$æntale
a1

IMilrolausei arb.jd{ ded en udadwndr hotdningrptvnkning tor på e9ti9 vis al f;i iotk
tii at lo6rå nid
rendiqheden af ar spa,e på oq værne om vore reeurce.. o9 ved, med praktnkeekempler, ai vise,
hhr
iede. d.ne kan g6rus. Efier gitd.rinse.e vit mittotauqd konslnueie siq nedd€ Etqre
m€dtemmer. crup.
pearbejde iænkes atra^sere1 i torbihdelse med fotgende to6tåq, om har vårer
dioirer tdel nusidde;e
m ljolalg Oplglsning ål ql.s{enbrugørdnrnq . nimutere g.nbrus ål papir .
åt

bekampe

*

af

Pre e L. Såereis,2. Sct. cæ,!sc'tde

v\-

iqennem genbrugerboide cudenå .

ungdomsarbejddoshed

r

u9 ) L,u rJ

I

Sitke6oE

nø i sko€ne
scnbruq
milioer baørete _ pB om

,-q

t

«9

PS, Komtræn ntgenbruqs iiemme, Sitkeborg, har udårb€jdd
en rappod, der hedd€r,,Rapron owr!d.
qenbrugspåpn,,. sm, når du modtasn den. bbd, sku
e vrr; modråger via

br€d.l* al os lendskåh til
Pie c Sæ,er hå, opryn,
Ad.esen

el

d ;r'§nl

ou månp vlre yd.,t.sqe ,lra,ar,pr , GEI\IBBUG, *ån du h,n

Hellebjel9vej 20, 8600 Sirk.,bo,g, fl r, (06) a2,57.4s.

REI_DA K"]TU@NIE N
GITLLEIE iE LAIDE
Bsdakiion€nr oplordri.g

i lidne numftr si IMPULS om år lå lilendt d€ loktle Cildehlade, h5r r€'ul'
.t l.nder. 72 lokale gildeblade oe, em.ilen ti&r€ oplordring har rcllek

i€@i i, ar vi nu modtaglr 20

FJÆSINGEN, GILOE vÆLDET, HUS( ATTEN o9 KÆDEN' Væ'loc'
virender dis*..dakrionei vorlak, idd vihåber, al virorter må modl'qe bladene'

in€i, er BTANDT ANDET,

deriæn
For o! i redakraonen er del en dejlis antpiralionskilde at modrase dBs lokale gildeblade, da vi
på den ene eller sndeo måne harqi
g'ld.brodr€.
eom
de
l!
kontakt
m.d
ndop
tr
hår
muligh.d
ror
nem
non€ kreds al gildebrørc end den'
wr udrryk fo. llnk.r oq idær, sm og5å lan have iinerese ior
kan
dække.
lokale0ildeblad
der

"

r,

ie'lild

lonælleje
skal vi erdnu ensans oplordre
K.r€ gilde., nads, dLrriks oq proYincjallede
lMPuls'tedakrion mesel gerne vilmodtåse€r ekempar sl
rcs lokåle gildebtadvedåkrrt om, åi
nelop ier€s blad, hver gans, det ud*nd6,lor der igenn.m al iå 3:i nor kontaktlltde $n nulLqrrilqen'
rd's glede o9'mPtrårion.

vi

Med gildehil!en, r.dakrionen,

RED A KTIONEN
I .idsle numher ål

IMPLILS gav

vi udlryk lot gnkd onr ar hore hvorledes riddertiden/ridderårbejdet
hør€ he'oh' for nelcp din menins
V' er todsal rnrer§ed i

.rt"n"t * ot"Ul,**t -.0, i ldndd.
kuinejo væe !l inlpnalon ldrandre

't

i Nybotq i Epredbsr 1976 b eY der efte'lYn eh emlel ove6'qt 6Y' de hjælp'
nl smi
a.b;lder/tktiviterer. d€r udfores al qild6ne I 1.1,uår 1S77 udehdtc la§dssilder $orqeskemaer
På q,ldeme5tedavnel

lise;ilds os sptemh$ 1977 lote å de. rvar tia 8o7ar sidern' Påsrundlås at
'
srbeideten rapport, hh Bl det lrehqår, ar ak!,nererne kan opdelB i2 grupp€r'

dis*

5earer der nu ud

indkom( sktivn.ter, t.ek5. ronbola, bornehjælp5da9, lopp'marked, hingo erc', d Y's akivil!ter'
hardet toimålål rk.t e pensetilvelqorenh.d.

!.

2.

o*ige åktivirdd l.eks.

hiælDea.bejder

der

lor \vgc, ældrc oq ensomhe, d vs' aktiviteret at humanilæ'

på netop d§se
næne nlmnrer b6kæhise 5is ned d'r årbejde' d$ ud{ore! isiiderne
skrler p'ng'
I
ijerBsilde
hwrdan
ot
eD
ah'kelom,
rilar
lende
du
hermed
områder. De;or opfotdres
jer6
udldredis5e
måde
t(
pearbejds'
Nerop
hræ
1il velgt'enhrd os/€rler orsalriserer is ved humannln
al hJælF'' men
od
om
står
med
o"ket
lor
andresild",
på
rrpnålon
vs€
tir
hiælp
os
kan
akrivn;ter
Ed.i komnre iqang. -sÅHOLDDIGENDELIGTKKEIILAAGE!.råske har lidr

IMPULs vir s.'ne

a

td

Er

ds

prove

0nd.e

.mnd. du er inrerese.et iai tå belvn

nætmere, bedes du endelig skrive

tilos'

oq vi rkal

a1e, hv.d vikrn qore.

Næn. numnE.

sl

IMPULS udkodme. 1. okrober 1978 oq indlæg/anikler henil b€d6 være os ihænde

æn6t lrrdag d€n 26, algun.1978.

SAN G
DER ER MENNESKER, DER ALTID GÅR

Der €r mennskcr, d€r ottid
går, Em de gik kongebud,
o§ €r

yidnabyrd ibl.ndl oi

D.rer rmiler hm er $lskin,
Dn el ollkjn og enir6d.
V€jer,

øh vi€lv rkåll0l9e.

Oer€s liv hår

dybe

ikjuh€ kilder,

Eld, Em

illg€n

$r.

Dea hj.hæ i don nilh€d,
hrcrikun dd ndrn. .k.r.
I sn

wrd.n, de, b6rrndiqr

tu.valtro, hEd dsn krn

*,

on Gudr Oerning, d.r kån.ke.
oe ror l€w del, vi lndE
ryooer $odag§snse om,
I en 9l. oqg,..!lø hærdrq

9ø denre jord. vi kaldor
for en 3ral(!<ek jammntå|,
tir €n enmrei, der ttandcr
os

wd .n nj€rnBmykt Foftl,

SViM tEO [=IE]I

lil
§

AlhEcht Oni..,rssnins fr. 1518.
UdLnr al P€l.r 8rødncd-JenBn, 1.Hsdst.v,

