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NÆ il N O IPFrA'N'']J=[E II-S LE

SEN IORG ILDER?
Skal !, have senior gitder? eIer er .ler andre os maske bedr. måder at bevare de æt.d p 9,ldeb,oo," pr ,noplroi q,ro.bevægFt5en. J6q .o,,r.æL^e,, dr verde opt trdr.undroq steder sige'elterero"r dnd.e naoer.rd^v.t,pq,td"bevægptear.rrrvF
lil størie nytte og glæde for de ætdre gridebro.lre,,

Først sporssmålet: Hvorfor skat vi søge at bevare de ætdre i qitderne?
Fo,di v, ge.ne v,t Læ.c ndlo?' ,"en ,d,,g bevæse\e. ..
l-o d' vrqerne v,, hrve \: mange 5or mJrro Lrt at be.d F r01. . q-nr/Eo,divi føle' der som "rrir k ., a. .oge- to.,doe,F'd \iren...vr ktel.nu.o!æ,ede*dr,qrtdpb,ror,,a..o, n9,Eø0, v -e e , q. deævænFtrn og r h.. "og"i .. .,q",, ,,..*.l-o,d ,, T"erer, de ærd,e selv td. hov. g,edp dt "r de F, _"d r'orp .æt r.q
r aa nr rdoe. dFr e, de ..n sidsl.. e!1. t Jn dp 2 5 o.te ,r ovFir.ævn.e .oorg)rdt. oe.vejer 1i , når vi skat foBose ar bevare de ætdre sildebrodre som meclemmei

Med glæde har ieg konstateret, ar mange der va. me,:j I mtne forsie år i gilderne sra.dig s med, mm desværre har jeg oqså konnalerct, at mange i melemriden har forl"dr vo,e ,pyLp,. 614"6."d,e. sor p-gdng vor leqer ak. ve. ng,on g.t ,1d foj /o p
rJnle' aed iv 09 stæt 09 md\tp r'a, od reo{ oe oorte.. p. €.. d"9 o,pvpl r.ærre cf oog har meldt sig ud.

Andet spørgsmål: Oe ætdre, hvad er der for no,rte?
General l,lac Arthur havde over sit skrivebord;t digr af Samuet Utmann: ,,tngen bti.ver gammel af at teve et vist anlat år. fulennesket b];r", gam.etr, nå, Oet srigie, ,ineidedler Du p"t,qe sa ung sor din r.o. i9e sc aarmetsom Orn .,rvr ,.qe :,n9 somo r nao. rge ø sd/nnel,on orn håb øs-ed. S:rænge o L hje,re e .rrdndr.t dr mooLd.ge telegrafiske budskaber om skonhed og glæde, mod, s,o*tnO og tr"ft .at_nguer d! ung. Når alte tetegraftrådene er blæsr ned, når Oi, t;""" 

", 
,"Oir", og ou".r;-et al kynlsmens os pessimisrnens is og sne _ så er du qammet,,.

Efi€r denne delinition må vi håb€, at der kun er ganske iå gamte i gitderne, men der
er derimod - vker statisrikken .en hel det atd.€. Lad os definere dem som oilde,
brødre over ca. 50 år. g.roebroore, som han ndve mc.ge å^ årc,enn,ret raaorop.
dele dem i to aldeBgrupper, nemlig de S0 - 67 årioe oq dem over 67 år (torudsat vi
holder os til den officielle p€nsionsatder). probtemerne med disse to atdersgruppers
gildetilknytning er væsenUigt forske ige , j virkeiigheden nok hetr modsatre-



G t][-tDEARIEtEJDIE
For gruppen 50 _ 67 år vrl følgende karakteristika nok gore sig gældende: Gbr' har

nået-sin karriercs top, har måske megel opslldende og ansva6fuldt arbejde' har

måske påtaget sig lor manqe offentlig€ hverv o.1., og er sand§vnllgvis meset kritisk

meo. rvdd i,,t,den dnvendes trl. Hdn er to' or I la'e/oaen' (ån lorme 'iældnerP 
og

ri",i^"* , qird",, ,'rrio., "let l'le, eller 4oore lå år qelde'han sg deroå ud'

Vi må håbe og ka. vel og§å t.o, at gildebevægelsen gennem medlemsårene har for
.:et at p,æqå vedkomm;nde med sine ideåler, men det havde nlr allisevel være1

ran at h;ve ;evaret ham/hende som gildebroder' Der er srund trl at antaæ' åt kon-

tingentet ikke tYnger særlig hårdt i denne aldersgruppe, selvom det måske kan svnes

for højt for den der aldrig kommer-

Gbr. ville efter min mening godl kunne bevares for lor bevægehe' nemlig hvi§ der

; mulighed for overflytn;a til at stå direkte under landssildet mod betaling direk'

ie oenit-at et kontingent, svarende tii hvad vi andre bidrager med til landsgildet§

,igii "i 
atså et laver; kontinsent end vi andre betaler til os sennem Lokalt silde'

For sii kontingenl skulle gildebroderen have SCT' GEORG og retten til at aflægge

bespg i gilderne i den uclstrækning den enkelte målte ønske' Som betingelse for

overiørset tit tanasgitoet tunne man forlange en vis alder eller anciennitet Landsgil_

d€t har praktiserefdet direkie medlem§skab ior gildebrodre der toq ophold uden

for landets grænser. SpejderkoQ§ene har altid p'aktiseret muligheden for direkte

medlemsska; for Gilwell folk, når de sik af som ledere Det her stillede forslas skLrl

le således ikke være revolutionerende.

For den anden ældre gruppe, pensionrsterne {det behøver nødvendigvis ikke at være

67 åu alderen, oer eisrænsen) er forholdene anderlede§, måske nærmesl dlamen

tratt moosatte. ner er tite om nogle, der har tilst!ækkelig iid (selvom mange pen§io_

niiter gtædeligvrs påstår, at de aldrig har haft så lravlt), men mange har måske lent

fysisk ianskeigt ved at komme til moderne. Det skulle imidlertid let kunne ordne§

,å4. "t 
ult"j"*-L"nt", og brinser de Påsældende- Herved ville man os§å komme ud

over. at mange ældre r æng§telige for at gå ud om aftenen på de mørke gader og

veje.

Langt stotre problemer giver økonomien. Naturligvis ikke for miilionærer og folk

mejstatspenslon el. liqn., men forfolk som stort set kun har folkepensionen Det

er faktitk gaoske dvrt it være medlem af de danske Sct Georqs Gilder' ikke blot ei

højr konti;gent, men oq§å ret dvre spisning€r i {orbindehe med moderne- Det ville

"oi u"," -iæt ",a*rtt" at foreslå at skære ned på det materielle, som moderne

sædvanligvis ;fsluttes med Prisniveauet er nok blevet for hoji l nogle gilder betale§

et konti;gent, §om også dækker fonæring€n ved mødeme Svstemet billiggor delta

ga* f"r d". aer.iO"t flittiqt op, på bekostning af dem med dårligt fremmode'

2
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Om man kan lide systemet, skal der ikke lages standpunkt li her.

Derimod ville det nok være rimetigt, om man titbod pensionisterne at nOje§ med et
væ§endigt lavere kontingenr, f.eks. hatvt konringent, såvel nl tandsgitder som lrtdet
lokale gilde. Vælgerforeninger, faglige sammenslurninqer og mange andre organisari-
oner praktiserer et ofre nærmest symbokk kontingent for medtemmer over 67 år.
Nogle måske fordi de gerne vil være mange, andre, forhåbent,igt, fordi de mener, at
pensionisterne kan have qlæde af rtadig at være medtem og at dettage i mddevirk_
somhed og andre arrangementer. Det her sti|ede forstag skule såtedes he er ikke
være revoi(,tionerende.

Man har ikke kunner undgå at bemærke, at befotkningens hotdning ril de ætdre er
ved at undergå en forandring i al atmindetighed, og vi ved, at de kommende ånier vit
medføre et stigende antat ætdre i samtundet. Det peger hen på, at vi ikke i gitderne
kan sidde ældrcproblemerne overhørige, og vi skuIe jo hetst ikke være de sjdne, der

Det sig€r sig selv, at gbr. i den "Yngre ældregruppe" med medtemsskab direkte i

landsgaldet når som helst, og f.eks. når de går på pension, kan lade sig titbagefore til
deres gamle gilde eller and€t gilde, hvis det ønskes, f.eks fordi de nu har bedre rid.
Det siger også sig selv, at de gbr., vi mister i deres travte år, næppe kommer tilbage
sen€re for åt få glæde af gildet, når de fOrst er blevet pensionister.

Det er nok vigtigere, al vedkommende får gtæde ai gitder, end ar gildet tår en aktiv
medarbejder, men det er meget såndsyntigt at pensionisren n€top vil være indstilet
på al yde en indsats, og måske nelop på den måije får stæde af qitdet.

Efter denne lille analyse af ældreprobtemt, vit jeg rejse spørcsmåtet: Hvad er er seni-
orgilde? Et typisk senior,gitde bør vet defineres som et gitde to. ætdre gbr. tvæBå-
ende, således at forstå, at det får sine medtemmer fra flere forskeltige gitder. Det
forudsættes således, at der er tale om en by med ftere gitder. på deo anden side er
det nok ikke heldigt, hvis der er så mange gitder i byen, at der kan btive tate om et
silde med medlemmer, der neppe kender hinånden I forveien. Seniorsitder på di,
strikhbåsis mener i€g kan vare direkte uheldiqE. Netop for de ætdre må mødesre-
derne ikke vare for långt væk. Det kræver vkt ingen nærmere kommentarer.

Så långt tilbage som i 1956 skrev jeg i det daværende gitdetedelsesbtad BÅLET:
"gennemsniGålderen i vore gilder er så hoj, at de fteste gitder med nogen ret kunne
bet€gne sig som senior.gitder,,_ Fent fakthk er der en det gitder, hvor d€ yngre og
mere spralske, danner deres eg€t nye gitde, så titbage er i vi*€tiqheden en slags se_
nior-silde. Den slass silder sku e teorerisk fatde fra hinanden i tøbet åf nosie år,
men ipraksis er der vist en deteksempter på, atde tever videre i bedste velgående.

Nævnes må også at ridderarbeidet netop er et arbejde for 09 med de tidt ætdre, der

ld D)



denne samntenha.a dog 9år mc.e På anciennrrer end på lvsGk alder' Men ridd€rar

bejdei har sikke sin§torevardi, nerop for degt',derog§å ai år horer til de æidre'

Et tidtigerc frEmrladetde gilcieledel§s.Dedl§n. nu ai'tgde Henning Hoegh' laite

megEt orn, at 'gbr, skulle Hivc gamle samm€' i g'uPFem", med andre ord' at "rn_

ge;udskiftning i qruppetr*' vitlc samlBrttmre disc på en tådan måde' at en ud-

;eldelse vilte btive et s.ersyn. Fordele og ulerpe' Ed denne tremqangsmåde skal

Er det idvBot en ide at såmle ælde gildehodre i specGlle grroerT

i. tiorio".Jkiur"p"ia"ded€r, Ev; Gtedål, srrev lomvris ren k'on'k I Be'rilsske

iia"na"l *.aig,i" i ;n helt ånden lorbindel*: " Jes mener' det kunne vare en

goa iae, om man giorde en ind§ab lor at bri'ge de forskelliqe aldeBgrupper;am'

Næt der forekomms meqel posrlrvr Yed gildebe!'ægElsen' 09 §om <la' i todsæ_

"'""" 
iirli"* *a," -q".ie-r,oner, som vi urde' riden'åmmenr§nes red' e' at I q r

.",i" r.rnln* *i" rå." mennesker fra helt toBkell'se ernveru' mel oqå menrr

'r"' ."J i"r, t"i.t"rrrs uddannehe os so'ial bagqrund sammen ucien sk;rlerinier
"lar" 

J.i *i. 
"s"å 

t'0,;. med i dette bitl€d', at her kommer de loBkellise ard€re'

grupper sammen ud€n skillelinier.

De ældre kan på denne måde lære nogel bådeom og al de unge Deunqexroqs"-
\åot al beskedenhed 'nok 0S6å læE nog'l af eældc virmanmonirkesia-o

n"i , "r**", 
irlt * at"g"r sk'llelinie' I g'tdeme errer et å'der§" lerie) tre' er eq

iakrrsx oanæ tor. teg er enig med Pret H''n, når han riget

At lave en Primitiv {ilosoIi,
med bås€ som mennesker inddetes i,

er en feil, hvoraf alle folk lider'
men vier noæn stykker, tom kun kån forttå

en måde at inddele menr|€§kerle oå -
Man skaldele dem iindivider.

K. Sterren Andersen. '

Dyrehave distriktsgilde

D! D. *lt P.dtc liti! Xso oG s' lreMd_
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,nitiativ €ller"Sl.ådøden"

Hos Saxo står fo(alt om en konge, der ikke gik i ledding, men blev hjemme på sin
konssgård; hans hndmænd gad efterhånden ikke he6e med slaverne - os så foier
Saxo til: men han døde osså strådoden!

Jeg sætter dette op som et eksempel for del gilde, der lkke tager noget initiativ, har
en aktivit€r. Der vil lide den forsmædeligE strådod. Nok er det blevet vanskeligt for
gild€he efter at bistanddoven har sænket sin velsignehe over landet at finde nærlig_
g€nde sociale behov at dække med €t initiativ. Børneinstitutioner o.l. skal det of-
fentlige jo nu €tablere. Og dog. Vi kan hjæ,pe det offentlige .. for det er jo osse os

Oet følg€nde vil vise det.

Hobrogilderne, to stk med ialt cå. 90 gbr m/k etabl€rede tre på hinanden folgend€
år et reklamebankospil og siåk kr- 60.000 til side til "velgorende formå|". De lo-
bende avis og tøiindsamlinger havde også skaffet peng€ i gildernes good.turnkasse,
og så gik vi til kommunen og sågde, at vi godt ville hiælpe med at etablere en borne-
inrtirution, men helst et fritidshiem, for selv om det var på kommunens anlægrplan

- så vår det her og nu der vår behov for attå bgrnene bon fra gadehiørnerne eft€r

Et par rundbordssamtaler mellem et par udvalgte {pålagt opg6ve) gbr. og repræsen-
tant€r fra det sociale udvalg forte til, ai hvis gilderne etåblered€ et fritidshiem i o-
verensstemmelse n1ed myndighedskravene tilet sådant ville kommunen leje d€t af

Så tog man fat. Et huslaug fra begge gilder blev nedsat. Ekstraordinært giideting om
kob åfen godt b€liggende eiendom.

Vi disponerede over ca. 9O.0OO kr. Oremærkede til sociale/velgorende folmå1. Bilag
nr. 1: Bysseresnskab os bilas nr. 2: Finansierins vil vis€ hvordan vi for vor ejenkapi
ral fik en ombygget ejendom, der nu var indrertet til at kunne rumme et fritidshiem
tor 40 born for kr.615.0OO.

Hvad der ikke dkekte fremgår åt bilagene er, at der var ci.20.000 gildebrpdrear-
b€jdstimer semt i projektet. De blev vurderet til esenkapital kr. 40.000. Vi var stol.
te elter de mange rime6 {ællesskab istOv, malerklatter, b€ton og tapetklister. Vi var
taknemlige da socialudvalg.fo.manden $gde os tak Ior vort initiativl "D€t bliver.l-



lid billigere ior de! offentLige når I Laver noget o9 driver del tor os,,.

Bilag nr. 3 viser hvordan vi lader bygninqens udgifter hvite I sig setv. Attså tader
kommunens husleje dække renter og ardrag og ydre vedligeholdetse.

Sci. Georgsfondens bidrag var er fornemt blåt gildeflag rit ndvietsen . e[ero havde
viselv klaret pensesaqerne m.v.

En stadsgildetingsb€slurning bestemmer hvem der skal være gitdernes m/k i besryr€t
sen for den selvejende instirurion ,,Friridshjemmet 

Scr. Georgsgården,, og hvem der
skal tage sig af bygningen, d.v.s. vedtiqehotdetse os pengesager.

Efter en pause på ca. 1 år kom næste rniiiativ. Drømmen om eqne tokater kunne nu
løses hvis alle iSen løftede i llok. Ar "arte" nok mere var ,,-fordenskiotds sotdater,,
er så en alden sag. men I og med kober df oygn,ngen . , l t osh;emmet ldvde mdn
fået foræret hele rageragen i bygninge., ca. 3OO kvadrarmeter. Hele toftet btev ryd-
det, gulvet brækket op, nyt rag var der kommet. HOiisotering. opsætning af gipspta-
der, nyt gulv. Tømre, slibe, skure, mate oq att det ander, der skat gores. Der btev for
meret 6 arbejdshold med hver sin sjåkbejs, der hver fjortende dag tog et nap gennem
ca- 2 år.

Nu står lokalerne færdige. Enkelle gbr. har lagl et enormt penontgr arbejde i de
nye lokaliteter, andre har bidrager trofasr - ægtefæler har gtvet en hånd med. Et
allerede godt qruppesammenhotd er btevet styrket.

Her i efteiåret skal vi så indvie en fast giidehal med ca. 50 ptadser, ei selskabslokate
til ca. 70 personer, væbnerctue, forgemak med bar, ente med toitetfacilireler.

Hvad har det så konet: Fantasi, tnitiativ, mod, sved - og kr. 50.000. Det er i hven
fald hvad vi har lånt ud over de1 betøb, der er kommel i kass€n ved de regetmæssige
avk- og tøjindsåmlinger.

Driften af lokalerne skal ikke belaste gitdekonringentet men via fæ esakiiviteler i
byen skal lånet atdråges og fo(entes og en beskeden intern skat på de ,,hokerolter,,
der nydes i efterhallen eller som her i forhatten sku e vi kunn€ betate tys varme m.v.

Jeg vil vove det postulat, at ingen steder har så få qitdeb@dre setv skab! så smukke
lokalitet€r om silders arbeide som her.

Det skete alt sammen fo.di der var nogle, der btev bange for at dø ,,strådøden,,. ..



Bilag nr. l.
Byggeregnskab for ejendommen marr_ nr 340 a, Hobro købsuds markjoder

(Sct. Georgs cården)
med skæringsdag 01.05.1 975.

GllI1.iD)LF= iFri,jS

244_132,92

Kobesum lor ejendommen ifOtge skøde af
18.01_14. .

Håndværkerudgifter etc.:
Handers Teglværker.
A/s Einar Krlsrensen
Hobro ElServic€.
Entreprenor Kart Jensen.
TPmrcrmester Per Bruu..
Sækkelejekompagniet.
Hobro Tommerhandel
Hobro lsolering.
FarvehandlerAntonøsrersard. ......
gygmester VikrorGlensrrup . .. .

B.lU.T. fabrikken.
&,lale.mester Jens Justesen. . . . .

Blikkenslager Ona Baandrup . . . . ....
Glarmester E. Damgård.
Hobro Kommune, indko6etog ktoak,

Benter ai byggek.edit.

1.941,52
392,63

35.664,05
500,40

33.Sr3,04
399,27

4.183,06
828,00

7.065,80
55.77r,36

2.980,80
13.534.89
30.921,54

1.340,90

16.233,40 205.676,66

32.930,86

32.439,19
31.281,53

1.157,66

Låneomko§tnioger, kurstab etc.:
Slempel, kurtage, gebyr o9 tingty$ing.
lndskud kredirforenina.

5.393,48
3.012.50

37.390,00

1.111,OO

878,00
237,90

7.558,08
325,00

2.640,90
245,20

45.795,98

r3.662,08

El.

skilt
Fortærinq, lrivittig årbeldsk,aft

614.637.69



Bilaq nt.2
Kob og ombygning etc. ertinanci€ret således:

Ny jydske Kiobstad-Creditlorening
1sl. lån) 6 1/2%

Kreditf oreningFn Danmark
(nyt lån over 30 år) 10%.

Kreditf oreningen Danmark

Inyt lån over l0år) l0%.

Kreditf oreningEn Danmark

{nytlånover15år)13,72%... ... "'

KObstadshyPotekf oreni.gen
(gl. lån) 5%. .

(nyt lån over l5 årl P.1. 1l l/2%

Årlig ydelse

2.800,00

14.848,80

16.686,00

16.266,70

818,18

27.625,00

3A.929.57

138.000,00

r03.000,00

108.300,00

9-820,27

155.000,00

79.044,68 553.050,24

62.905,65ScL Georgs Gildernes indskud (kontani)

i. overfort ril ejendommen§ drilt§konto.
6r5.955,89

1.3r8,20

614.637,6S



Bilag nr- 3.

lndlægterl

Hudeje
Renter af indesdende

Udgifterl

Priorire6yd€lser (inkt. afdrag)

DRIFTSREGNSKAB FOF ÅBET 1977

GOLDEHUS

102.000,00 kr.
1.532,96 kr.

l. lån krf.
2..
3_

4.-

6. spks..
7. -

Stempel lejekontrakt . .

Eiendomsskatter .

vedligeholdelsesudsilter. .
Forsikringer. .

2-744,0O kt.
14.848,80 kr.
16.686,00 kr.

810,00 kr.
16.266,70 kr.
28.993,05 kr.
1 1 .O27 ,00 kt .

103.532,96 kr.

101.466,86 kr.

91.375,55 kL

900,00 kr.
4.256,2O kt.
3.735,01 kr.
r.155,25 kr.

44,85 kr.

2.066,10 kr.

Erik Fog Chrhiensen
Provincialmesrer f or NordiyIands provinciat.
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LOPPEM ARKED
I maj 1978 besluttede vi i 11. Sct. Georgs Gilde i Aalborg, at vi lille søge at skaffe

nogte ænge vea at arnotae et lopp€marked. Vl satte tidspunklet ti lordag^Ondag

O"n rO. oir rZ. september 1978. Forinden skulle vi sose at indsamle effekier af

enhver art, deh hos os selv, dels hos venner oq bekendte, kolleger og lign'

Vi fik af en gildesøster tilbudt opsamlinqs§ted, der blev etableret 'afhentningshold"

og så holdt vi sonmerferie. Då den vår slut, sik vi i kris lndsamlinsen besvndte l

li;hed med, hvad man gor på Christiansborg, holdt vi !edelsen + en gruppe {ideha

verne) - et mode sidst i sommerferien Her aftalte vi annoncering, etablering og an

dr€ prakt;ske qøremå1.

Det syntes at gå lidt trægt med indsamlingen, så "nosle" lik "kolde foddel" men l

den sioste enoe gik oet pludselig rapl Den sruppe, der §ku ie grov§ortere fik meget

at iave, effekrerne ilrømmede ind. Nu flk vi andre "kolde iodder", ville man flnde

u.l ril os? Et stort skilt var.len sidste uqe p aceret ved G ILDEBOBGEN KoTtomla
le slod i tilbudsavis€n onsdag og såmm€ dag kort cmtale under Bvskriveren i St ft!
tidende. Fredaq, lørdag oq søndag fin annonce i "Stiflen"'

To6dag sæites "dråge§kYdnlngsteltef'op i haven bae Glkleborgen, teliet er !tnr, og

1. gild; havde påta&l sig opstillingen hak) Fredag elrermiddag køres efieklerne til

Gll;eborgen, og vi besynder opstillinqen os ophængn ngen Vi hdr fået en pølsevogn

§at oo (GøL polser), oq vi har sodavand fra SKJOLD. Fredag for§1 på allenen er vl

klar til stari næsten. Vi mOder lldligt ldrda§ Jor at nå det § dsle. men koborne

kommer også t dligl

Salqet qik strygende, der var 1ræng§el, det var svært at ove6kue oq ov'rvåg€, men vr

fik manse pense ind (de langfingrede havde også en god dag). Poise og 5odavands

salget gik derimod ikke. Vi købte §elv polserne

Sondag fortsatte do bedsle t ng var jo væk. Det sank doq sradig i

"vores lag€r", men blæsten, som hcle llden havde været ret §å s1ærk, blev lilslorm'
Kl. 15. med kun få ef{ekter trlbage, besluttede vl at stopp€, vi pakkede sammen' De

tå tilbageblevne effekier blev kort ud til et lager t I se.ere anlendelse.

11. Sct. Georgs Gilde I Aalborg.
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LYDAVIS
Lokal lydavis for blinde og svagtseende et godt gitdeinitiativ.

At være blind eller svagrsynet er et stort og særdeles upraktisk handicap. Men den
indvmding man m€st hører, er vanskelighederne med ar få informationer.

Den seende læser sig til de fteste af sine jnformationer, 09 ingen informaitonskitde
er så hunig og så lettilgæng€tig som tæsning af sortskrift. Den btinde er afskåret h€.
fra, kun ca. lO % læser punkckritr, det er forovrigt en ydersl tanssommetiq proce§.

Den blinde får ofte kun l0% af de informarioner den seende får. Den iormatl seen.
de få. en uslandseliq strøm af informationer, han tæser oite op mod et par timer
daglig mange ganqe måske 500 ord/minut.

Vi kan på ingen måde udfylde detre behov hos vore b inde medmennesker, men vi
kan give dem en håndsrækning efter evne og mutighed.

En af disse, mere formaliserede mutigheder, er en tokat tydavis for b!tnde og svagtse.
ende Gennem Dansk Blindesamfund (DB) abonnerer de fteste b|nde på en lands-
dækkende lydavk, og radioen, lokat og la.ds. har i de btinde en trofast tytlerskare.
Hvis vi vil lave en lydavis, skat viat$å bringe ,,noget andet,..

For ar lave en lydav s bo. lolgende være op5/tdl

1. En rcdaktionsgruppe terrående af f.eks. gitdebrødre + 1 å 2 repræsenran
ter fra DB lokålkredsen + andre interesserede iåtr vet 4 8 perconer.

2. En vis elementær lydreknisk viden.

3. Et passende udstyr, båndspittere spote. og kassette, mixerudstyr, mikro

Ad- 1. Der eksisterer i øiebtikket 1O , t 2 tydaviser I Danmark, 3 ,4 af dem drives i
Sct GeoEsgildernes rcgie.

For at qøre lydavisens indhold vedkommende, både for abonnenter og producenter,
bor man vide lidt om abonnente.ne, hvad er det for mennesker? De fteste er sen-
blinde, DB siqer, at ca. 75 % af medlemmerne er over 60 år.

Adskilliqe er - foruden synrhandicappede . svagetiæ eler muttihandicappede. Bl.a. af
de nævnte grunde er det en god ide at have rcpræsentanrer for DB med i gruppen.

11
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Efter at vi havde kort i ca. l/2 år, havde vi en påneldebat med nogle a{ vore abon.
nenter. Her Iik vi er godt indtryk af, hvilke mennesker, det er lydavisen h€nvender
sig til. I redaktionsgruppen bOr endvidere værc en god speakerstemme, rapsode, ty-
delig og smuk, g€rne dialekt, men først ogfremmest letforståelis. Udover de nævnt€
peBoner og funkdoner kan gruppen selvsupplere ad libitum.

Ad 2. Den elementære lydtekniske viden har d€ flest€, der er vant til at benytæ en
båndspiller. Den ækniske side af sagen består i ar indspille et masterbånd, spolebånd
e 2 X 44 ni^. Bånd€t sendes ril kopierinq oq dirtribution f.eks. på Blinde, Bånd-
central, der torctager det fo.nodne mod betaling. Vi har ordnet det så snedigt, at
lokalhistorisk arkiv betaler vore masterbånd mod efter brugen at få dem overladt til
samlingen, vi trækker selv en kopi på kassettebånd til eget brug.

Ad. 3. Udstyret er en støre investerinq, også s€lv om det er amarorudsryr. Optage!
sern€ af råbåndene foretages lettest på kassett€båndoptager (seiv bruger ieg hetsl
min egen, en billig transistorradio med båndspiller, en god mikrofon, hovedteiefo.
ner for kontrol og en taske iil hele herligheden, alr sammen til en samlet pris af un.
der i.000 kr.).

Vel hiemkommet fra mine ekspeditioner rediqErer j€g ind på en 6y kassette via spo-
lebåndspiller, ordner stofret, laver et tidsskema, beskriver indholdel og laver så vidt
muligt sekvenser a 3-8 min.

Under stoffets bearb€jdnins kan jes som resel fjerne de flene af mine esne "besa
vede" replikker. Voret redaktør, der ogrå er vorcs lydtekniker. lagger så en plan,

der debatteres på redaktionsmodet. Bedaktionsmødet holdes hver måned {10 gange

årligi) ca. l4 dage før masterbåndet skal foreligge. Vi har af udstyr kassettebåndspil
lere, spolebåndspillere, mixerpult, stopur, mikrofoner og andet, vel for l0 - 12.000
kr. dertil kommer privat udstyr. Stanen bestod udsty6mæssigt , ar Sct Georgs Gil.
derne stillede et pænt beløb til rådighed, og så gruppens private udstyr.

Den økonomiske side af sagen er væsentlig, der skal skaffes udslyr, der skal bruges
bånd, mange bånd, udstyret skal holdes vedlig€, kopieringen sker på spolebånd, vi
selv skat købe, vi skål betale kopierinqen. Forsendeisen i de dertil indrettede kassei.
ter er portofri. Derskalogså regn€s med fomyelser af udslyret, porto til ådministra.

Hvor kommer pengene så f.a?

Vi har sogt og fået, komm!nalt tihkud, d€t kan ydes i.h.t. Bistandsioven. Et firma
har tilbudt os en båndspiller/optager, et andet firma giver batrerier, et tredie iirma
har givet os et antal kassettebånd.

Abonnentprisen dakker ikke nær omkostningerne, men abonnenterne er i inke til
at betale, når opkrævningerne udsendes. Vi har en pæn abonnentskare, ca.70 iall,

12
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og den lokaie prese er flink til at give os omtåte, redaktøren har været i lokalradio-

Det var lidt om Iinancieringen og 'reklamen". Bedst af atr er dog den gode gamte
mund.tiløre-metode. Her har vores redaktionsgruppemedlemmer fra DB været tit
stor hjælp, ligesom de giver os en fin feed-båck, så vi emnemæssiqt holder os på spo.

Hvor tår viså stoffer ira,

Ca. halvdelen er obiigåtorisk stof, såsom:
1. Kredsmeddelelser fra det lokate DB.
2. Tekniske oplysninger fra kommu.e o9 myndigheder om opgravninger,

tlytning af stoppesreder osv.
3. Sociale oplysninær frå Bistandskontoret m.v.
4. Køreplansændring€r o.lign.
5. Kulturelle oplysninger om koncener, udsrittinger og ander kutturstof.
6. Biblioteket. Vi er p.t_ ved som særnummer ar udarbejde et tydkatatog om

lydbøger.
7. Båndet indledes med en lokalt komponeret kendingsmeiodi, speakertekst,

indholdsfortegnelse, tekniske optysninger, og . når der er ptads - meddetet-
ser fra Blindes Bånd.enlrål

Besten af båndet, som sagt, ca. hatvdeten kan så bes.å af,,andei stof,,.

Hvåd består så dette "ander srot,,af?

Det er sikken den men interesånre del af bånder, men også den del, der er mest
arbejde ved- Jeg vil prøve ar nævne en del af det, vi har prøvet indtit nu med absotut

Et at redåktionsgruppens medtemmer har ophoidt sig nogle år på c.ontand, han har
stort kendskab ril grønlandske forhotd 09 har mange interessante optaselser oq
bringer iævnligt et "crønlandshiørne", der har vakt stor inte.esse.

Et andet redaktionsmedlem laver reportager om f.eks. Hundeførerkursus og andre
ting af interesse for DBt medlemmer. Vi har en rubrjk om,,Dagligt,iv i Nordiy!
lånd - Nordjyder i arbejde,', her har været bragt stof om arbejdsptadser store og små.
En anden rubrik "Fra den ene ril den anden,,, hvor man opspger forske|ige perso
ner, der kan tortælle om nogle synspunkter eler oplevetser.

Også de mere ad hoc,præged€ ling kan bruges. [,tan tøber på en person elter et emne,
der interesserer en setv og måske også redaktionsgruppen, §å kommer det på, når der
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Emnerne kan ikke være dagsaktuelle, her er radio og dagspresse de rett medier, vi

må regne rned en mere elastisk dimension, tidsmæssigt, arbejde på længere sigt.

Den d€r laver reponage eiler samtale må lære sig en smule teknik. Adskilligt af det
stof jeg selv har lavel ljsg€r et stykke tid 1or så at blive kaseret. lkke fordi min gæn
har været då.lig, men snarere fordi det er lykkedes mig selv at odelægge samtalen.
Til andre tider er dei lykkedes så godt, at det har kunnet bruges (også efter medre.
daktørernes meninq), oq det er der naturliovis en vis tiifredsstil ehe i.

En ring, der er overrask€nde svæn, er adminisiraiionen fprsi og fremmest af stoffet,
brugt eller lager. Man tror mange gange, man kan huske, hvortil man er kommet,
men hukommelser er ikke, hvad de har været. Noget egentligt system er svært at an-
give, men det er væsentligt at have godt sryr på tingene. Det kan vare aldeles dræ'
bende at lede etter noget bestemt. Del er en god tinq, hvis man har "råd" tilen, der
vil ordne den ride af sågen-

Alt arbejde er oaturligvis frit, der er inqen copy{ight, lydaviserne klipper skrupeliOs
hos hinanden, vi hu99er stof, hvor vi kan komme af sted med der, a t er io non-com-
mercielt. Hvis man vil gå i gang, skal man vjde, del er et nort og krævende arbejde,
og en gang startet - åltid i gang. Det er vilkårene. Foik s1år ikke på nakken af hinan.
den for at være med, de fleste er vist lidt nervOse for leknikken. Til gengæld er "of.
rene" så godt som altid meget imOdekommende. Vi har med os et "pressekort" med
foto, navn og under§krift. Desuden under§krift af borgmester, politimester o9 srads-
gildemester, der desude. har underskrevet fOlgende tekst: "Båndjournalen produce.
res af en gruppe mennesker fra Sct Georgs Gilderne. Hver måned udse.d€r denne
gruppe er lydbånd til alle blinde i Aalborg kommune. Lydavisen indeholder repon
tager, nyheder m.m. fra byen og omegnen. Arbeidet hviler helt igennem på non-
commerciel amatørbasjs, og jeg vil bede enhver, som gruppens medlemmer mårte
rette henvendelse ril, om at tage godt imod dem".

Det, der udsendes må ikke være alt for amatøragtigt. Vi er amatører med amatørud-
styr, kan ikke arbejde professioneh, men arbejdet må gerne være vel udført. Det er
forståeligt, at man viger tilbage for alt det ,ine grej og teknik man ser af og til. Vi
kan dog udmærket stå os, vi kan bl.å. gøre det litterære indhold godt og hele tiden
bruge vor egen og redåktionsgruppens kriiiske sans.

Det sidste nye på området er den luksus at have sit eget lokale lstillet rilrådighed
f.€ks. af kommunen), hvor udnyret kan stå, og hvor man tilenhver tid kan gå hen
oq arbejde. Det ville være deiligt, idet det er en stor belastning for den tekniske re-
daktør at skulie rigge hele udstyret til hver gang er masterbånd skal lndspilles.

[{in slutbemærkning skal være: Find .ogle ligesindede, drøft det hele igennem grun-
digt. Kontakt det lokale DB, det har igvrigt været overraskende svært noqle steder.
Drøft saæn qrundigt iæn. Hør på andre lydaviser. En gang startet , altid i gang. En-
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delig to sporgsmål til sidst. Skål vi overlåde denne qode sag til f.eks. kommuner eller
biblioteker? Efter min mening nei. Det er mege! dyrt, og er tilbojeligt til at blive ke
deligt. Skal opgaven løses af båndamatorer, der længes efter en arbeidsopgave eller

skal det være en arbejdsopgave. der skal efhverves |dt teknrsk kunnen t1l for at

Johannes Krosh, l. Sct Georss Gilde i Aalbors.

l.

I TOMBOLA OGSA
EN AKTIVITET

TOMBOLA, var det en impuls ior jer?

Jeg ved godt, at mange gilder afholder tombola, som vi gor det i Søborg-gildet, oq
som vr hdr glorr der I over ryve ar, helt nølagig var det 24. sæson i a', ror e gen
nern oveBkuddet at kunne yde en bi§tand til ;pejderne og deres arbejde distrikter
ne- Soborg gildet afholder hvert år i november måned en rombora, og af vort oveF
skud herfra går den e.e haivdel tll Gladsaxe juleindsamlins, den anden C6r til vorr
hjælpelond, der løbende hjælper dis&iktets spejdere med hytte.eller lejrmaieriel
eller andre fomddenheder.

Til gilder, der aldrig har prpvet at stable en tombola på bene.e og måske vlger tilba
qe for "ukendte faktorer og uove6kuelighed", kan jeg måske 'ose ' ai I dt ertaring.
El tornbolaairangement er s€lvfolgelig en oogave med en v s arbejdsbyrde, men hvis
alle giidet aktivt vil deitage, absol!t en overkommetig og ikke mind§t en samting$
opgave, der bes&mt kan give kontakt mellem grupperne, oq det kan give ekstra triv"
!el i hele gildet. Og alle kan 1a9e del, der være sig i dei admioistrative, lremskaffetse
af boder, bodopslilling, gavefremskaffeh€, gavcfremstilling, eller selve båmandingen
den eller de dage, hvor selve salger foregår.

lvlen før man går igang med en tombolå, må man dog endelis sikre sig, at man kan få

en tilladelse til atholdelse af en sådan. Her skal man søge det stedlig€ politi, der bar

anspgningsskemåe. til dette brug. Dette skema giver helt klar besked om bi.a. præ'

miesummens forhold til loddernes salgsum (p.t. 25% min. og 33% max.). Efter e1

evt. mundtlig tihagn, kan man så gå iga.g. Oq så kan det være plaktisk at lave en

"kpreplan" over, hvem der påtag€r sig hvad, så indkald tilet orienteringsmgde, en_

ten for en gruppe eller for et udvalg, oestående af en eller to peBoner fra hver grup-

pe i gildet. Her må så tages fat på fordeling af opgaverne som tidligere omtalt.
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Vi i Søborg gildet hår heldigvis tatt en det fingerfærdige medtemmer, der hår trem,
stillet de skønnest€ håndarbejder, bt.a. strikbluse, sroftryk, qrydetapper, stofdyr, oq
meget andet men her er fantasien io helt uden grænser, hvad præmier angår og setv;
præmiemangden kan man selv bestemme. t\tan kan vælqe me[em manq€ og i_kte så
værdifulde præmier, e er få os eksktusive præmier. Vi håvde i manseår i50 stk.
præmier pr. serie å tOoO nk. todder, iår dog,,kun,, 100 srk. per I 00-O stk. lodde r,
09 vi køne 8 serier igennem: attså 8000 todder, og det tit en pris af kr. t,so pr stk.
= totahum 12.000, hvis att blev sotqt. Det fik vi knapr, men fik lroas alt ei over_

:l:ud 
pa 7-094,90 ar et sats på 11.340,00 09 det syntes vi i srunder ikke var så satt.Vore-udgifter var gevjnstmåreriater ca. 600,00, nitlegevinst;r 3OO,O0 køb af g€vin-

ster 2.700,00, nitr€r og iodder 258,00, teje af boder og iromler samt div. ca.40-O,OO.

Hvis jeg her igennem har givet jer impuh og tidt btod på tanden tit et evt. tombola-
arrangement ,men der alliqevet er visse spørgsmåI, I mangter svar på, er I vetkomne
til at kontakte mig. Jeg har kopier af vores koreplan, som I er vetkomne tit at få,
og også råd og lidt erfarinq

GOD FORNøJELSE
på Søborg gildets vegne
Sv. Ole Stæhr

2860 Søborg
(01) 69 32 80

Kun fæll€r sod vilie os samarbejde qiver svære årbejder et hetdisr udfald.

"H IM M ELEKSPRESSEN.
GRøNT LYS FOB "H IMIVELEKSPRESSEN"

Når man nævner "Himmelekrpress€n", er der formodentlig mange mennesker lan.
det over, der har en forestilling om, hvad dette ord dakker. lmidlenid er "Himmel-
ekspressen" vist et lokalt kobenhavnsk anliggende, idet det ikke er mig bek€ndt, at
der andre steder i landet findes noget, der ligner d€nne særlige institution.

"Himmel€kspress€n", som lisser iVasbysåde i København, på et område isydhav
nen mellem H. C. øEtedsværket og Hovedbanegårdens store godsbanereræn - €r et
herberue for mænd - hjemløse og subsistenslOse på en måde, der gør, at de står u,
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den for samfundets almindelige hjælpe- og understøttelsesmuligheder. De tleste af
dem er uden adentitet o9 CPA kort eller anden leqitimation, som kan give d€m ad,
gang tii offentlig hiælp.

I januar 1978 havde "Himmelekspressen" eksisteret i ?5 år, og har i alle årene kla
ret sii vigtige arbejde udelukkende ved f.iviills hjælp.såvel praktkk som pkono-

t'
I anledning af, ar vi i "Hedebo Drstrikf' efterårel holdr en velgørenhedsalren til
lordel for "Himmelekspressen" . det årlige "GALLATRÆF", er jeg blever opfor-
drel til at prøle at give en orient€ring lil læsere ar "II\IPULS" om der albejde, der
gøres for de hjemløse mænd og den gensidlge g,æde, der er ved der

I løbel af de 25 år er der sk.evet ulallise arliki.r. såvel idagbladene soo andre pub
likationer om emner, og det ville ikke være svært ar afskrive nogle af disse adik
ler. hvorat de ileste ovrigt er meger fyldesrgOrende, men ieg havde Cen iornøjelse
selv al blive inviteret ud i Ekspressen en aftenslund Jor lædre at kunne lornem.
me det h€le. i!4in€ værter var Eigil 09 Kaj Aage - begle gildebrodre ira Virum cil-
det, som sammen me.l en håndfuld andre Virum-Cildebrodre danne. en åf de
grupper, der påtager sg "Vagten" på sreder, d.vs., at een mand ad ganqen har
vagt tra kl. ca. 18 ril næste morgen ved 7.r:den.

Jeg v I gerne. ndfletle. ar jeq som Dige va. kh ængielig ved ar raoe af sted ril dete
lietog i et rent mandero.etagende med 40 lcgerende af den kaiegorl, sorn ingcn an.
d.e end " H im meleksøessei ' har vilje e lcr svne til ar rukke oc for lrå jeg også
srrrii si9e, ar §in l)e1*nkelighed var alCeles rbe!rui.l.l, dets iakket /ærc olne to
!ærie., dels 1.kk€t være den rakl elie. ji.Irrerse ellcr l.vad der ,ru v3r, iler orægede
hele bes@ger, og ;on, var absclul .Ja,rs d g .ij ir:-a iorre5:por (uftrig. ,e1er en dyi)
iragodie. man :iCder .,,ii,l , .t :jat., ij. ,r ir r,r !r:,,.1 I i sku. ved ..nie l.jrrghe:l
. aer v. r€ir jo, .rt rj.r rr i.r . -.j ,c::i,i,...:.':jr1vt.r,et,g3c,c;na!.flj.l
r.riq ii, ,r!r r .r r ! ,r. r ' r. i.'. rii.:. t:).... I .t, -,j.. .
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parkerede lastbiler_ Johannesen havde narurtiqvis deis noget ubehag led denne over
nahing i hans biler og dets havde han hjertet på rerre sted og syntes, at Aer var en
umuliqnlværelse for atte disse mænd. Resotur som ha. var, fik han gjorr en aftale
med DSB. Del var lige op acl ba.eterrænnei og dei stod på den 1id en masse udran,
gerede iembanevogne på sidesporene. Han fik afiangeret to gamte vogne som bte!
stillet sammen. tys os wrrne blev skaffer og hans,,tog;*nt",,irnn" -una", 

yO"r.tprimit'vc lorhold ryl\e.nd.de qdm,e 
'ogtLpeer sor troos at. ,d. €n stor rorbcd.

'rnq.Der.va'noqleforurklngerhedny"drghede."e.o-oa.or.u,,,ov.otevrtdrel,
og med Jys, kraft 09 varme og el bi igt eiemåt hos Starsbanerie Gom s den er ratl
det helt borr) blev der et herberge ud af de!.

Men nogen måtte jo tage siq af det. Johann€sen kunne rkke det heie setv og fflviltig
hiæ'p 1r d€tre 

_ekspe,,menr 
vd, nodle-drg rle, Lon c,tderne,nd r Oi reOei oq rrSe

5ide-1 h" S(.. ceorgsg rde, og dnd,. tges,ndede o,qal,,dl,o-er,,u",", r""", _JO
at få eksoressen til ar ''kdrF',

I mel.lemriden er der gåer 25 år. De to gamle jernbanevogne, som holdr i manse år,
er i dag (for ca. 8 år siden) aftøsr af er sot dr vetbygget hus med sengeteje fo, c; 6dmånd lnod.fdto kan udv.de( It o-ki.ng70. Uoet,d 9,,", A"r .",rn",, 

"to.ro,r,os pænF moretrFr og oer qor der he,drgvj, oqsa,ldvendio. Ea \ro. oq nldetrgop
hold$tue, e. billardnue og dereiter a|e væreherne som kan være både 1 - 2 eiet arand§lue'. Der er en ta\t', srab df medarbFjoer. ,om sø,qer tor, dt dFt -e,e t dnrurq.re. uer r,rvr 9e,and\kdb \on oe|rte er dtl tor range dt, rdger dtren o9
nattevagten, men i dågtimerne d.v.s. fra ca. kt. 7 morgen tit kt. tS. aflen aOminrstrel
res "Himmerekspressen,'af en fast besiyrer e er inspektor som i de seneste år h..
været forhv. kaprain Evers. Kaprajn Evers kom rit ,,Himmelekspressen., 

ior 4 5 år
siden som vikar i en rrav periode, men han btev og er nu den daqliqe teder på sedet.

Man tager imod enhver uansei hvem man er, hvor man kommer fra e er i hvitkenliinaad Der sporq€5 om et nr!n. mpn rnqen gdr ,,9. 9, dvrde. .. der e..er.;t,.
s: lo: en qod ordens skyto, aa nan dds,s konrakr -ed Kobet.v^s pot rr. os;errke, på p^ qen{o'g hiætpsom mdde. De, e. Dtever srgt, dt ..H.mmetek,p,es5p; 

e
den sidste station på veien, og det er desvære nok i dtft€ne 1,tfæt.je rigtlgr.

Når man hjælper fotk uden identitet -. og det er nogentunde der man gOr herude -ka. man ikke påregne offen ig st6ne Derior k6rer man herr lden hi;tp ar orrenr
lige midler- Dene er hett bevidst, og en ordning man gerne vil opretholde, ider man
ellers får sværr ved at tage sig a, de mennesker, der henvender sjg her.

Altså må noger friviltigr både styre og skaffe penge ril okonomien, og det er der het.
digvis også nogEn der gør hele tiden. Der sidder en bestyreke, hvis Jorrnand er direk_
tør Børqe Andersen, som ved siden af ar passe sit eger, bruq€r megen rid på at agite,
re og o€aoisere, sådan at de bedst mutige vjtkår kan skatfes. Der er hidtit tykkedes,
og inæn kan v€l bedre vurdere det, end de ca. 50 msnnesker. de. for tiden har er
hiem derude - nogle at dem ig€nnem en snes år. Der er ikke brev på noqte fane årti-
18



IH-'Æ[-PEAF]BEJDE
ge tilskud - nogle kommer der dog altig€vet, mer ikke andenedes end at rastebøs
sen stadig er en høFt nødvendig ting.

Officielt serveres der ikke måhider i ,,Himmetekspres§en,,. 
Den t06tige og §uttne

kan påreg.e at få en kop vårm te etler kaffe og de.tit ruqbrød med fedt som teveres
fra køkkenet, der normalt bestyres af to al de mere fastboende gæster Men udover
denne faste rorm vil der normatr kunne stj es el eler ånder måttid på benene. Ef.
terhånde. som flere mennesker er btevet ktar over. al h,ætp er fornøden, har stør
re firmaer iom.åder fundel ud af ar tevere overskuddet fra deres kantiner tit Eks
presse.. Jeg anvender med vitje ordet overskr.rddet - man modlager nemlig ikke det
der normalt kaldes "rester", det skat være ren!, pæn1 og ordenrtigt, Det skat eære
føde for mennesker - og det er del også.

På den måde klarer man et kostprobtem og de1 er rarr at hore, at de pågætdende
f irmaer overvurderer deres medarbeideres apperil.

Jeg har lovet ikke at sig€ noget om bektædning og indsamting af brugr røj. A igevet
vover jeg at gøre det. Sagen er deo, at der modtages året igennem mængder af brugr
tøj - pænt tøj overuejende. Der der er brug for er: skjorter, undertoj, sokker og
godt fodtøi, swearere, vindjakker 09 den stags prakiiske ring. De gamle smokings,
a{dankede kjolesæt og umoderne City-drers €r ikke det mest påkræved€, setv om
månge af gæsterne ikke har varet uvant med den stag§

Ud over at denne artikel vår ment som en onenrerirg om sageni kan det vei ikke
skjules, at der tlåde i og meliem tinierne tigger en agitation. Der er korr sagt brug for
hjælp na Gildern€ rit at fortsætre denne opgave. Nåturtiqvis er økonomisk støtte en
meæt væsentlig side, som ikke må overses, men man kan ikke for penge købe påti,
delige og interesserede mennesker, de. vit ofre 2-3 afr€ner/nætter om måneden oå
del vagthold, som er en forudsæh'ng lor, ar ,,Himmetekspressen,,(an 

\ø,e v.dere_

lgennem årene tror ,eg, ar månge citdebrødre fra det storkøbenhavnske område har
været med idette arbeide. For riden ser det ud tit, at det er VtRUj\,t der t.ækker
læsset. Det har de ikke noget imod men det er en sror opgave, og en titgang med
en inte.esserer sruppe på 6-B mand {etier enkettpersorer) vith v;re en;i;lans
for den kommende tid.

Alle oplysninser om €vt. medarbeide
ved "Himmelekspr€ssen" kan fås hosl
Egil Ohen, Virumsildet
Engbakken 19, 2830 Virum
tll. l02l A5 12 12

1. Sct. Georgs cilde iTåstrup.
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,'H IM M ELEKSPRESSEN.

GI.I-DIABL,ADtr
Vor opfordring i sidste nummer af IMPULS om, at redaktionen onsker tikendt de

lokale gildeblade har endnu en gang givet resultat. Vi modtaqer nu 30 af landets 72

qildeblåde. De "nye" sildeblade er BINOELEDET, Virum, CENTnUM' Odder'

inrnesrøeeneru, G.enå, LAUGSPOSTEN, l. København, VADESTEDET,

1.2. Vejle. En tak til disse blades redakrioner med håb€t om, at vi iortsat må mod_

tag€ blad€nc, då vi bl.a. her igennem modtager en god ;nspiration vi har ligeledes

her en god mulighed Ior at {fi k€ndskab til, hvad der rører tig rundt om i silderne'

ligesom vi her har mulighed for netop at finde de gildebrøre, som har givet ud'

tryk for tanker og ideer, §om også kan have interesse for en storre kreds af gilde'

brodre end den, det lokale sildeblad dækker.

Så r€dallrcnen lon§ætter med åt oplordre gilde slåds disrrikls 09 provrncial'

ledeher til at gore netop jeres gildeblads redakiion opmærksom på IMPULS'eksi_

§tenr, såmt at vi - IMPULS' redaktion ' gErne vil modtagE et eksemPlar af netop i€'

res blad, hver gang det udsendes, for der igennem at få iå stor en kontaktflade, som

muligt- tilgensidig glæde og in§piration.

Med gildehilsen

BEDAKTIONEN
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LIDT OM VOR HISTORISKE

Fortsat rra IMPULS nr.3, oktober 1978.

Omtatte forsle fra janilar 1926 til oprettels€ af €n ny organ,$tion benævnt:"Sct.
Georgr Gilder" var leds4?t af luldt uda.bejdede love 09 vedægt r, hrcraf jeg tro.,
det yil irrdæG is at ho.€ noqlq men at E f,grve hele folsiaqe. vil ieg afstå fra.

§ 1, Nahet- Fofl}f,ndcts navn er Scl- G€orcs G'lder, 09 mdlemmerne betegr
nes ScL G€slE Arodre.

§ 2. Form . Sct- Geors Gildeii fo.mår er at lore rinier i speiderbeyægelscns
princiFe. vicbre op i de }oksnes liv, og dermed virte lor €n forædling af
den enk€he. og at lolkeB liv.

§ 3- G,ldeloGn.
I E1 Scl. Geo'gro.ooel1 o?d srå, nl r.oende
2- Er ScI, Gesgsb.oder er ro .nod sii land og sit folk.
3.E Sct. Geo.g6broder er ærlig 09 påhdeiig.
4 En Sct. Geory6broder er en god kamrerar.
5. En Sct. Geo.gsbrod€r er riddenigog hjplpsom mod alle.
6- EnSc! Georsshrcde. er qod mod dyr.
7. En Sct- Georgsbrodn €r ivdig mod dm, d€r har ret ril at byde,
8- En Sct Georgsb.oder er rrejdis os årb€ider med lic os lys.
9- En Sct Georgsbroder er spaEornmelig og orden ig-

10. En Sct. G€o.gsbrod€r er ren i rå4ke. o.d og handlinq.

§ 4. 6ild€,Of|et. Sct Georgsbro{keres rofte e. speJde.loltet, idet der r sted€t
for speid€. sætt6 Scr. Geo.g6broder. I stedet for spetderloven sættes Gil
delo{€n og der tilfsi6: " og jeq lover af al hin evne at b€srræbe miq fo.
at holde gildets lore €q v,rke{or gildets lormåi."

§ 5. t Edlemser.le- Enhrer maoo. der er lvld! t8år,har!€stået rekrutproven,
2- og l. klås§€prrveu for en godkendt speid€rtop e,le. et gilde, kån opta'
ges 5m medlem. hJis aindsr 2/3 af det pågældende qilde§ rnedlemrn€r
ved hemmelig alsiemhing stemm€r tor hans optagelse!

§ A. Gild€brer- Ved en gild€brod€rs opragels€ udstede§ et gildebrev, der (tpts
Yares t Gil.hladen!

,lil f,

BAGGRUND
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§7.

§8.

§9.

§ io

§ I t.

§ 12.

Leaf Lindholm Nietsen, Sct. ceorgs Gitdet i Bagsværd

s'1i(otBSutE

Kendingrlegn. Sd. ceo,gsbrod,ene, keno,ngstegn e, er gront rærte med
e^ hvid soejderlilje. Ivlæ' t€t bæ.e( a,rid e. ten . knaphurter i rdtieoøtdget
eiler i urkæden! Scr. Georqsbrødre hiker hioandeo med venstre håndl

lvød€r. lrøder hotdes hver søndag fra 8 t/2 rit 9 t/2 medmindre der har
varet afholdt mpde i den pågætdende uge.

M0depligt. Til gildemøderne er der mødeptigl.

Orgå.isation. Et gild€ må høist have 20 medtemmer. cildet vætqer hven
år sin leder, der katdes Otdermand, og denne har ret ril at vætqe så manqe
og hvem af gildets brødre, han vil, rit sine medarbddere!

Udstødelse. Udebliver en Gitdebroder frå møde uden rvinqende forfatd.
skal Oldermanden ved næste møde tade afstemme ved håndsoprækning,
om vedkommende vedbtiveode skat betragtes som rnedtem. Enhver der
tre ganq€ i eet kalenderår har været genstand for en sådan afstemoinq be_
tragtes ved næne ulovlige fravær som udmeldr. Enhver gildebroder kan
ved 2/3 majoritet uden motivering udstettes som medtem. I de igitdelo,
ve. punkt l0 nævnte tilfalde kan er gildebroder udserles ved simpet

Lovændring. Ethvert gitde er bereftjget tit ar foretage ændringer i og tit.
føjehe til disse love, såfremt deres karakter ikke ændres derved.

Det fremsatte forslag blev nærmere begrundet og rundedes at med fOtgen

"Det det gælder om at skabe €ri en ny tone
et nyt fornøl.ehesliv
er nyt arbejdstiv,,.

Vi skal kigge lidt på, hvad der mentes med det i næsle nummer, samt hø-
re om de forste reakiioner

22
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På bagsiden af indgangsdOren til en gammel eogolsk kirke står lølgende:

En bøn for middelåldrende og ældre

Herre, du ved bedre €nd jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og snart vit vare gam-

Bevar mig for den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig om en-
hver sag og ved enh!€r lejlighed.

Fri miq for trangen til at foGgge at ordne alte andrcs afferer.

Gør migeftenænksom, men ikke trist, hjælpsom, men lkke nævenytrig.

Når man tænker på mit uhyre forråd at visdom, kan der synes en skam ikke at bru-
ge det fuldr ud, men du ved, Herre, åt jeg hetst skutte behotde nogie få venner tit

Fri mig for altid at remse endeløse rækker af deratjer op, og grv mig evnen tit hur
tigt at komme tilsagen.

Fo6egl mine læber for ord og mioe bekymrlnger og smener, de btiver ilere og
flere, og lysten til at beklage sig over dem vokser, som årene går_

Jeg vover ikke al bede dig om nåde nok tit at kun6e nyde andres beretning om de
res kvaler, men hjalp mig til at udhotde dem med tåtmod. Jeg tør ikke bede om
bedre hukommehe, men om s!ørre yclmyghed og mindre selvsikkerhed, .år mine
erindringer \ynes at væ,e , mod\tr id med andres.

Lær mig den sunde indstilling, at også ieg kan taq€ fejt af og rit. Hotd mig nogen
lunde omgængelig. Jeg nærer ikke noget ønske om ar være e. hetgen, nogte af dem
er meget svære at holde ud, - men et surt og rvært gEmmeh menneske er et af diæ-
velens mesterværker,

Giv mig €vnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke kan vente d€r, og gode sider hos
et menneske, ieq ikke har ventet det hos. Og giv mig eftdetig den nåde, at jeg kan

Delte til ihukommeke
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REDA KTIONEN
I deite nummer åt ||VPULS er der en række artikler om hjætpearbejder _ både af
humanitær og korportig art. Vi iredaklionen håber, at drse artiki;r vit give jer
inspkation og mod på ar taqe tignende opgaver op. Vi er forrsai interesserct iar
tikler om hjælpea.bejde og skat derfor opfordre jer tit at sende ed artikel orn, hvor
ledes I netop ijeres gitde skaffer penge tit vetgørenhed ogle|er o,ganuerer jer ved
humanhært hjælpearbejde. da netop jeres måde at sribe arbeidet an på må;e kan
vare til hiætp og inspiration for andre qitder. som når med onsker om å1 hiætpe,
men har lidt svart ved ar komme i gang.

HVOBFOR HOLOEE DU DIG TILBAGE?

Det er måske netop din aftjket, som giver skubbet tit, ar anrlre kornmer gang.

Har du noget, du §peciett vit have belyst, elter andet du kunne rænke djq at vide no-
get om, så skriv endelig tit os, e e. ring iil redakttoncn navn, aOresse og reteton-
nummer står på forsidens indeBide og vi vii så se, hvad vt kan gore.

Jeg !il g€rne på redaktionens vegne takke a e de gr debrodre, som i de1 fortobne;r
ve vill,g' ha, vdel de.es I LI trpul S ,.,r I urre. . Le-oF\ DF- ve.v.i.e. ,om ,eo

!:,:r,oi.,*l l"o hd opro'd,p, en e,.oeoro, n'.' ,^, 
"" ""..,+", . ;;;u"1".;";glorr . r "r, .l i.o oo hFre reddt, onen .LnF! ,r de. -r na,.oendp og tæ,enqr dt qoæ

dene "arb€tde'

Y: l1c_:å iel::e,,:k.r,onen\ wene onsL e . - sr,s coDr \\ rÅ I ned on. I e, on.d- v'o95o I t9l9 m; rortsærle n.d dt rå m"ng" gooe a ,l,", t. .\rpuLS

Til orientering kan optyses, ar redakrionen p.r. besrår åf føtgende peBoner,

Bente Bo Orlien, 12. Sct. Georgs Gitde iAalborg
{!ldr'drnF Staroæ!, t2 Scr. Ceo.asc tdp A"tboråBoditSørenscn. r2. Scr. ceoro: C,tde iAatbo,;
Gunner Sdrpn$n S. Sct. Georgs Gitde i Aalbor;Samt redaktøen Jørgen Onien, 12. Scr. ccorqs Gitde i Aalboro

rd.r der \kar bemærke5, or L,sc Je*en. t0. cLr. ueo,gr C..oe . Ad uo,n. ,o *, , o.det i redakrionen i 2 år. desvarie på grund af ftytninq har måttet udfuæle

TT:" *TT, dt ll,rpuLs udkommer t. mår 1979. oe 
.ndtæs 

he,r rskar værc redarnonen i hænde senesr mandag den 26. md,t§ 1979.

GODT NYTÅRt Jørsen Ortien
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SAN!G
ALLE GODE SPEJDERIDEALER

K.K.

hn\ tu. n. j.1.

Mel.: Jeg 6r vandringsmand a, fgdsel.

Alle gode speideridealer
har en gildebroder i b€hold.
HøjtSct Georg iil os taler,
09 hans ånd bli'r ardrig kold.

Vi som unge deite var i.rammer,
g!,i., gronne €!ler også blå,
men vi havde fæil€s ramme -
i et sæjderkorps ar stå.

Bag vod spejdersponen ser viånden,
den at skabe drenge om til mænd,
den at række pigen hånden
til åt bygge Danlnarks hism.

Ser du hjener visne bort aI torke,
ramt aI bitterhedens pil,
du kan tends lys i morke -
iyse op med glada smil.

i9t .r eindn slnr J rl lrd*l

qu,azt.tar1.4t.n
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Den g6mle legEnde om den helli$ ridder Sct. Geore og hans kamp med dragen i det

lånd Kappadokien har givet rig nærirc til lantå§ien hos middelålderens billed'

kunitnere. Billedet her er såled€s et træsnit af en ukendt mester fra det 15. århun-


