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GILDETONG

MilN OPFATTELSE
lnden 1. april vil der i samtiige gilder landet ov€r være alholdt gildeting.

Gildetinget er gildets øverste myndighed. Det er her, gildeledelsen skal stå til ansvar
for sin ledelsesfgring. Der skal genvælges eller nyvælges til ledeken og udvalssposrer, aflægges beretning, {remlægges revideret drift§regnskab, staru§ samt budg€tioElag m.v., og sidst. men ikks mindst, skat/bor der findeen rastlæggetse af gitdets
arbeide sted for det kommende gildeår.

Oet er f06t og fremmest den siddende gildeledelses opgave og ansvar, at gildetinget
forløber roligt og vardigt, at der træffes de rigtiqe valg til de respektive po§ter, der
skal besættes, og at sag€r, der skal til afstemning, fremlægges klart, præcht og loy-

Til hjælp hertil hår gildeledeken bl.a. "indkaldehen til gildetinget",
se

som f.eks. kan

!'d som vi§t på sid€ 3

Husk, å1 indkaldelsen skaL være sildets medlemmer

i

hænde senest

l4

dage

for gil,

Til dagsord€n€ns enkelte punkter kan oplyses:
ad pkt.

1

Gildeledelsen bør i forveien have fået tihaqn fra dem, som de vii foreslå
til valg, henholdsvis dirigeni og protokolforer. I der gilde, hlor jeg er
mediem, foreslår vi altld kansler€n tal protokolfører, det er jo alligevel
kansleren, der skal have arbejdet m€d udsendelse af reierat m.v.

pkr.

2

Gildemesteren bør i god rid have gjort sine no&ter om, hvad der skal siges, eventirelt have et manuskript, som k:n læses op. Efter min opfatlelse bOr beretningen være så kortfattet §om muligt uden alt for mange
deraljer, men alligevei fuldt dækkende for året, d€r sik. Eventuelle
lremtidsvisioner kan osså medtages he.-

pkt.

3

Det er ikke sikkert, at I i jercs gilde har beretfing fra grupper, udvalg
og fond§ m.v., men det er en qod ide a1 have det- Gennem disse beretninger gives der mullshed for, at det samlede gilde får er indblik i gruppernes, udvalsenes og iondenes arbejde og virke.

ad pkt.

5

ad

ad
oS

4

Det af revisorerne revider€de og lnderskr€vne driftsregnskab oq status

- inde. gildetinget - har mulighed for at sætte sig ind i regnskabels enkelie poster.
vedlæqges indkaldelsen, således at alle sildets medlemmer

GI]LDIETING
:-: r:'åfet €r sat i paposter
rentes ud ,or de tilsvarende
i cjriftveas<a*:. Eksempel på
driftsresnskab^tatss: se håndbos for sildeiede *. a 3 .1.
Det vil være særdeles oplysende, hvis bucge:::

ald

pkt-

6

Gildeledehens forslas til budget for det komre... ,. :::.. heiLrnder
eventuel fastsættelse af forhojet koniingent (gi!deska:' re.i!ægEes indkaldelsen.

Husk, at der i budgettet afsattes beløb tll, at gildemesteren {GM), !,,
dets internationale medarbejder (Gllvl) 09 eventuelt andre udvalgsmed
lemmer m.v kan deltage i de arangementer, der afholdes på lands,
provinc'a|., d,rtrurs og ttadls,ldeplan.
Endvidere bør der tænk€s på, om ikke optagelsesudvalget - for et sådant
har I vel i ieres gilde ' skal have et beløb at disponere over i forbindelse
med der€s oplysni.gsarbejde overfor eventuelt kommende gildebrødre.
I det 9ilde, jeg tilhdrer, har vi et optagehesgebyr lil delvis dætning af de
udgifter, der er i ,orbindelse med en optagelse, f.eks. gildebrev, gildenål
etc.. Se eksempelside 5
ad pkt.

8-1

7

Gildeledelsen bør i god tid l0r tinget have undersøgt, hvem der onsker
genvalg/ikke genvalg til de pågældende ledelse$ os udvalgsposter. De
po§ter, der skal nyvælses til, finder gildeledeisen emnerne til og får de'
res rilsagn. Skriv på indkaldelsen, hvem der foreslås til de enkelte poster, oq om dot er nwalq eller genvalq.

l

åd pkt.

Eventuelle indkomne skrift ige forolag bor ' for at alle gildets medlemmer har mulighed lor at sætte sig ind i for§lågets art' i kopi vedlægges
indkaldelsen.

12 ldet

gilde, jeg tilhorer, hårvi kaldt der sidste pu.kt på dagsordenen
"gildets fremtidige virke". Når vi har gjort dette, er det fordi vi derved
har mulighed for, ateventuelie fremkom.e emner under gildetinget kan
henvises hertil, behandles og evenluelt vedtages. [,4ange gode lorslag,
der er fremsat mundtligt på et gildeting, er efter min opfattelse "druk'
net". fordi der ikke har været muliqhed for at behaadle det.

I i jeres qilde vil ændre punktet EVENTUELT iil GILDETS
FBEI\4TlDlGE VIBKSOIVIHED. kræver det nok en vedtægtsændring,
men den kan I så tage med under pkt. 7 til føGtkommende gilde: .q.
Hvis

Jeg håber,

at I

må få et godt og givtigt gildeting, og husk, at god tilrerte aggelse er

Jorsen Orlien, 12. Sct. Georss Gilde i Aalboig.
2

EKSEMPEL PÅ EN INDKALDELSE TIL GILDETING,
Gildets

navn

dato......
Gkal være GBR ihænde s€nest 14
før gildetinset)

dage

INDKALDELSE TIL GILD€TING.

Dato-klokkesret-ned.
Dagsorden ifølge vedtægterne: kkriv evt., hvornår disse er vedtaget).

1.

Valgåfdirigent..

2.

Gild€mesterenaflæggerberetning.

3-

Bererning fra grupperne {skriv navneae på gruppelederne).

4.

. . . .og protokolfører.

(GL:fo6lag parat ved gildetingl

.

Beretning fra sildets udvalq oq fonds Gkriv navnene på ud!ålg og fonds,
§amt hv€m, dcr aJlæqger bererning).

5.

Gildeskatmesreren aflægger der reviderede regnskab.
(drif tsregnskabet o9 status, underskrever af reviscrerne, !edlagger.

6.

Budgetto6lag for det kommende gildeår. herunder fastsærtetse af kcnlingent. (Budgetfo6lag m.v. vedlægges).

7.

Behandling af indkomne skrifrlige forslag {skriv, hvitke forstag, det drejer sig om, i ml foElag$lillerens .avn), vedlæs evt. kopi af forstaqet.

6.

Vais af sil.jeledehe oq suppleanrer ior disse:XX)
a.

gildemester.

. . , . , ,§uppleant. . . . , . . ,

,

. . . . .suppleant. . . . . . . .

.

. . . .suppteaflt_ . . . . . . .

.

.
c. gildeskarme§ter
b. giidekansler.

9.

Valq af herolder o9 suppleanter for disse: XX)
a,

stavherold-

.,

b.

faneh€rold

....

- . . . .suppleant, , . . . . - . .suppleanr. . . . .

-.

-...

GI I,EtrT-IN]G
10.

Valg af revisorcr og suppleanter for dhse:

... ,

a.reviso...,.
b.revisor......
11.

xx)

tuppleant. . . . . . .

.

. . . .suppleant. . . . . . . .

.

udvalg og fond§ samt suppl€anter ior disse (skriv
navnene på udvals og fonds, samt hvem der er i forslag, om det er nvvalg

Valg af medlemmer

til

eller senvals).

12.
Bilag:

Eventuelt
Driftsregnskab for året O1 0l-19- ti131.12.19-.

Statuspr.31.12.19Budgetforolas for året 01.01.19..

til 31.12-19-

lndkomne foElag:

XX)

Skriv under hver post, hvem d€r er i fortlaq, om d€t er nvvålg elter genvalg,

BLODBANKEN HAR OGSÅ BAUG FOB
DIG

I\4ELD DIG SOIVI DONOR, OG DU ER
MED TIL AT BEDOE ANOBES LIV,

G I LDETING

GILDETS NAVN:
Budgetfoulag for året

0l{1-80 til 31-12-80.

INDTÆGTER:

Kontingent: xx
Optagekesgebyr:

Rentei

xx
xx

GBR a'
GBB a'
GBR a'

xx
xx
xx

kr. ianuar kvartal . . . . .kr.
kr. april,iuli,okt.

kr. .

....

kvårt.

kr.

..... . . .kr.
..........kr.
..

ialt

UDGIFTEB:
Kontingent Landsgildet: xx GBR
Ko ntingEnt Stadsgildet I xx GBB
Kontorhold og pono .

Gildehaller og mpder .
Fepræsentation og gaver

Optagehesudvalget
Gildemesterstævne.

a'kr. . . . . . . . . . . . . . . . .kr.
a'kr. . . .. .. . ... .. . . ..kr.

...

........kr.

. . . . . . . . . . . . . . . .kr.
. . . . . . . . . . . . . . .kr.

.........kr.
. ... -. . .kr.

Landsgildets int€rnationale stævne (LlS) . . . . . . . . . . . . . . -kr.
Andre tværgående møder m
. . . . . . . . . . . .kr.
Uforudsete udgifter . .
. . . . . . . . . . . . .kr.

kr.

Kontingenter loreslås forhojet til xx kr. pr. kvanal f,a april kvarrsl.

SVMBOLET

SYMBO[-ET
For nogle år siden nedbrændte vores gildehu§ "GOOD TURN"
med forsvandt slort set ak inventar til gildehallen m.v.

til qrunden, os der

Grupperne trådte hjælpende til og forærede gildet forskelliqt. og vi lvores gruppe
besluttede at fremstille en try dug til hpjbordet som vores gave.

Vi udformede

dugen på en lidt ny måd€, idet vi fremstillede en enslarvet dug, der
dækker hele højbordet. Ivlidtfor oq ovenpå denne anbringes så et "forklæde",
d.v.§. et stykke stof, ca- 1/2 m bredt, fa§tholdt af pu,ten og hængende ned foran.

det stykke, der hænger ned, er placeret en dekoration, og i dette rilfælde fandt
gruppen, åt mit udkast til et "sct. Georgs symbol" var bedst egnet,
På

Det er ideen med detie Jorklæde, at gilder så kan have forskellige srykker, beregnet for almindelig gildehal, gildehal med optagelse, gildehal med væbneroptaqelse
o.s.v. (Vi har også et forklæde til sidslnævnte).
Symbolet er udiort i rødr

lilt

på gul"gylden bund - det passer fint

til

den kongeblå

dug.

Nogen tld senere skulle der indvjes et nyt giide i Nore.Aklev, vores naboby, og vi
besluttede at forære dem en kansler os skatmesterkæde, hvori indgik dert€ sym
bol. Jeg allierede mig med en sildebrors suldsmedemand, Flemming Ruder, og i
fællesskab designedevi kæderne, der er ens- De er udfort i sterlingsølv - og vi har na'
lurligvis eneret på dem!
Da nu samme gilde skulle vælge et symbol for deres årlige marchtur, bad de om lov
bruge symbolet som marchens "vanegn", og det fik de naturligvis. - Jeq travede selv de l0 km for at erhverve diplom og medalje!

til at

Om symbolets udformning er blot at sige, at jeg har forsøgt a1 lade den gåmle spej.
derlilje og den gamle Sct. Georg-drage-skikkehe fremlræd€ ien forenklet og måske
lidt moderniseret udgave. Når alt kommer til art mener jeg, ai det er noget væsenl
ligt for os i gildeti Bevar de gamle værdier i nye udformninger.

Adoli Schwærter, l. Sct. Georgs Gilde i Nykøbin9 F.

Vil du vide mere, f.ekr. om kander og skåtmesterkædens pris, kan d!
til Adolf Schwærter, Grp.sundsvej 239, Karleby,4800 NykObing F.
Sa symbolet på bagsiden.

6

henvende dig

AKlII]V!lIET

MARCH
Som ganske nyr gilde stod vi

i Nøre,Ahlev i den siluation, at vi ikke havde nogte
traditioner, der forralte os noget om - hvornår vi skat gøre hvad.
Gildet, der tæller I7 gildebrødre, drøfrede på adskitlise møder, hvordan vi kunne stå
flere Jluer nred samme smækl

L

Vi ville lave er stykke good.turn arbejde.

2.

Vi ville skåbe en aktivitet, der kom ftest muligt t;t gavn.

3.

Vi ville qore gildet i almindetighed og naturtigvk vort eset gitde

i særde-

leshed kendt i vort område.

4. V ville "lave ' nogte penge.
Vi havde murighed for objektivt at drohe de aktivireter, vi som gitdebrødre havde
været med i tidligere i andre qilder - 09 derigennem ftnde lordete 09 u emper ved de
fo6kel ige tl6ditlonsbundrre arbejder, der bliver udfort.
Efter mang€ ov€rve,elser bestuttede vi, at vi vi e gennemfdre en march, der
vendte sig

til

hen"

hele famiiien.

Del lyder nemt - det er det også.detvist.

Vi kontaktede

Dansk cangforbund, og ad snirktede veje tykkedes der at btive med
lem af denne forenrns. Normah skulle det ikke være særtigt svært, men med ukue,
ligt såpåmod lykkedes der at træde på diverse tæer, hvitket bevirkede, at vimeget
nær var kommet for senr igaig.
Pianen var en march fOrste week-end i marrs måned vi valgte rned vitje dette tids
punkt for ikke at ramle sarnmen med att for mange andre marcher, og stet ikke sam_
men med nogen på vor egen egn.

Er udva's olev

vrl$

på rre oe,sone, - og rå g,t v, ,g"ng.

Fø6t skulle vi finde er medatje.motiv, og vi vEtgte Sct. Georg og Dragen ikke sær
ligt originalt, men omvendt absolur et særpræg, der kunne gøre vor march tit nogei
specielt. Vi ko.taktede en gildebror i Nykøbing F., der ha. tavet en dejtig tegning sf
motivet oq fik hans tilladelse tal ar bruse d.t tit medatje. Så indhen.ede
tilbud, os bestilte stutretig 300 medatjer til tevering den 1. marts.

de

vi;mæ;q-

f-

AK:iIVNTLET
Ruten blev udvalgt med stor omhu _ en på lO km og en på 22 km Vi sogte om tilla'
deke hos kommunen tii at benYtte en skole som udgangspunkt med skolekøkken t;l
brygning af kaffe - fremstillrrg at hEndmadder o s.v.
Tilladehe hos lodsejere, skowider€ og politi

til at bruge de valqte r!t€r'gennemprøvning, om nu oqså en barnevosn kunne kamme med all€ steder.
i at fr.mstrlle en brochure lil uddelins På an_
omkiinqliggende gilder - til omdeling til om_
fremlæggehe på kontorer og i butikker I vort o.n

PR.arbeidet best6r fOBt os frem,nes!

d.e marcher

' til

.undsend.he

kringliggende spejdergrupper .

til

til

råde.

kontaktet og en oplysning om, ar det var lvkkedes at få borgmesteren
marchen ved at gå i spidsen, hører og5å 1il de tlng, der giver mulighed for

Pressen blev

til at åbne

Tll vor cafeleria "åfdellns'' måtte

sqqes

tilladehe tl] engangsbevllling tor salg al 0l '

aftale med leverandører om kreditbetaling, returvarer, elhentnins, afleverins m.v

Euten - €ller rettere ruterne almskes oq gennemprove§ d.gen {or 'os

så

dt

man

iqana med selve dagen.

Slagplan

7.00
7.30
8.00

8.30

Salg + udlevering af startkort påbegyndes.
SmOirebrOd til rasteplads sm0res.
Bastepladsfolk + kontrollanter korer til rasteplads.

9.00

9.30

Rasteplads + kontrollanter klar,
(det viste sig at være lor sent, der var nogle srvkker, der 1øb do 22
km lgennem på mindre end 2 timer).

10.00

Udfyldninq af diplomer.

r 1.00

Stemplins oq medaiieudlevering påbesyndes.

Senesr

kl. 16.00: Rasteplads lukker, rydder op, kOrer tll mål - husk kontrollanter.

Senest kl. 17.001 Stempling og medaljeudlevering

18.00
8

Oprydning, optælling af varer

slutter' Buteafmarkning

+ kastebeholdning.

nedta-

AKlirr
Vi kunne nu

llltET

sætie os og i fællesskab nvde et måltid måd 'efter vel overstået arbei'

Det lyder nemt

_

og er det også,

§om så meget andet, et vel tilrettelagt program
gildebrødrene,
ler §kal gennemfOre afiangementet.
stram disciplin hos

- men det kræver,

_

og en meget

delraqere på marchen, hvilket gav os et overskud på ca. 2.000,'
vi kunne nu sette os ned oq vurdere, om vore mål var blevet opfvldt.

Vi havde 211

Vi fik en mængde mennesker til at

kr',

og

gå en lang, men deilig tur i et skønt naturområ_

Vigav hele familien mulished for atvære sammen om en aktivitetGildet blev meget hurtigt kendt åf byens boqere som værende aktive og åbne

Vi "lavede" nogle penge, §om blevputtetienti fornrå let op rettet lond. D isse penge bruqes primært til at stotte speiderarbejdet i området, men vi har i fundatsen åb_
net mulighed for hjælp til manqioldige områder.
Til brug for os selv fremstillede vi en "dreiebog" med alle de mange ting, man skal
huske. Det er givet, at hvis andre gilder vil igang med at arangere marcher, §å sen_
der vi meget gerne et eksemplar - og er iOvrigt tll rådighed med råd og vejledning.
venlig gildehiken,
Lizzi Broqger, gildemester i Sct. Geotgs Gildet i Nørre-Ahlev.

lVIed

Medaliemotiv 1979,

6

Fordeling af disirikr-, stadsgitder og enkehgitder under de enkette provinciater
pr.30. september 1979.

Distrikr§- os

under
og
stadsgilder
Gilder

Gilder uden-

distrikts.

{or di§trikt-

38
24

Sydjylland

30

lalt

oqstadsqilder

o
5

38
29

1

3t

10

1A

18

210

Sydsiælland,

192

(Grønland)

lalt

192
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HISTORNE

LIDT OM VOR HISTORISKE
fortæller oml
BAGGRU N D
Baden'Powell

RIDDEREN, SPEJDEANES IDEAL

I riddertidens stolte dage må det have været et flot syn at se en af disse stålklædte
riddere komme ridende gennem mørkegrønne skove i sin skinnende ruetning og med
skjold og lanse og vajende ljer, medens han forte sin fyrige stridshest, rom med stor
ste lethed bar sin rytter. Og tæi ved siden af ham red væbneren, en yngling, ridde,
rens følgesvend og trofaete kammerat, som €ngang selv skulle blive ridder.
patrulje væbnede mænd, stohe og modige krigere. som var
at følge d€res ridder lige i dødens pone - om det behøvedes. De var de gamle
adehmænd, som ved deres mod os deres varme hensivenhed for deres ridder

Bag dem red hirden, en

rede

frie

til

våndt så manæn §toltseir.

I fredsrid, når man ikke behOvede at slås, plejede ridderne daglig at ride omkringfor
åt se efter, om de kunne qøre nogen, som trængte til hjælp, en rjeneste og specielt
om han kunne hjælpe kvinder oq børn, som var i nød. Nå. hån vår opiaget på denne
måde, kaldtes han en "Vandrende ridder". Hans folge arbeidede selvfOlgelig på samme måde som føreren, og en væbner var altid rede ril at række den, som var i nod,
sin stærke, udnrækte hånd.
De gamle riddere var landets påtrulieførere, og krigerne var speidere. PatrutiefOrerne
og spejderne ligner meget ridderne og deres hird, især når de sætter deres ære i airid
efter bedste evne at hjælpe dem, som har det ondt og trcnger tit hjætp. Dere§ vatgsprog er "vær beredf' til at g9re dette, oq de gamle riddere havde et tigoende vatgsProg: " vær ahid rede".

Ridderokabet, d.v.s. Ridderordenen blev stifret i Ensland for omtrent t5oo år siden
af Kong Arthur- Ved sin fars dpd boede Kong Ulher Påneragon hor sin onket, o9 inqen !idste, hv€m der skulie være kon9e. Han vidste ikke engang setv, ar han var søn

af den afdøde konge. Så fandt man på kirkegården en stor slen, og ind istenen var
slukket et s!ærd. På stenen nod skrevet: "Den, der drager dette sværd ud af denne
sten, han er ai byrd Englands retmæsige konæ". Alte Hgvdingene fo6øgte at drage
s!ærdet ud, men ingen kunne rokke det. Samme dag blev der hotdt en turnering,
som Anhu§ fætter §kulle delrage i, men da han kom tit rurnering§p{ad§en, opdage,
de han, at han havde glemt sværdet hjemme. Han sendte derfor Anhur af sted for at
henre det. Anhur fandt det ikke. men da kom han tit at rænke på sværdet på kirkegården, gik derhen og drog sværdet, som straks tgsnede sig, og Arthur tog det så
med til fættercn. Eiter :urneringen satte han sværdet titbage på sin ptads istenen.
Og alle prøvede nu atter at drage det ud, men ingen kunne rokke det, så da Arthur
forsogte, drog han det ud med storste lethed, og så btev han udråbt tit konge.

1l

IHIIISTORIE
Senere ramlede han nogle riddere, som plejede at siddesammen med ham omkrins
et rundt bord. Riddern; af det runde bord kaldtes de Dette bord kan den dag idag
res

ibyen Winchester.

Riddernos love IOd således:

Vær altid r€de. med rustninsen På. undtagen om natten, når du hviler'
aeskytde fattige og hiælp dem. som ikke kan for§var€ sig selv'
Goraldrig noget, som kan skåde eller krænke nogen
Vær beredttil at kæmpe for landets forcvar.
Hvad du end er oPlaget af, §9g atvinde hæder og rv ved ærlighed'
Bryd aldrig dit lofte.
Sæt livet ipan! når det sælder livets ære.
Hellere dø med had€r end leve med skam.
og
Ridderskabet kræver, atynglingen skaloles oP i at udfore det me§t an§trengende
qøre åndrc en tjeneste
godt
og
at
humor,
og
med
tilfrcdshed
årbeide
ringeaqtede

for vor tids
Dette er de fo6te love, som ridderne vedtog og som danner
mennesker tror
gentleman
lvlang€
'orbillede
(eller
en
er
altid
speider)
En
ridder
spejderlov.
vlsi at en gentleman må trave en god slump pense Nlen det er ikke pensene' som
staLr e. æntreman. En gentleman er en ridd€r, som i al sin virke prakti§erer spejBaden-Powell til Sct Georos Das April '1939 som en hil§in
Rovere. Afskritt "VARDEN" 14. årgang nr.4, April 1939

LeiI Lindholm Nieken sct.
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Gildet i Bagsværd

til alle RiddersPejdere

og
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iG ILDE

HVAD ER ET VENSKABSGILDE?
Ja. det kan sikkelt være rnanqt oq meset, men for 3. Sct- Georgs Gilde i Frederiks
haeo kan vl tillade os at delinere det derhen og §ige, at vi !irkelig har fundet venner
! vorL venskabsgilde, 1. Sc1. Georss Gilde, Kolbotn i Norqe

Ve.r.ab er jo lkk€ noger, man kalder et hvilket som helst bekendlskab, blot lcrdi
man har truffet hinanden nogle gange. Et !irkeligt venskab er noger, der bundfæl
der siq indeiia, os som lrnssomt vokser sig stærkt og binder en i et frivilligt engage_
mF_r. Der L noqer, man værn.r o n.

Det begyndte med, at 2 af vore gildebrpdre tor godt 7 år siden dellog

i

Nordkk

siævne i Telemarken i Norge. Uvilkårlist får man mere kontakt med nogle end med
andre på et sådani stævne, og her fik man akså særlig god kontakt med et gildepar
ira Kolbotn, som ligger lidt syd.ost for Oslo. Kom'nunens indbyggertal er ca. halv'
delen af Fiederikshavns.
I gildet havde vi fl€re qange talr om muliqheder for at tå et venskabssilde et eller an'
det sied, og vi hav.le bemærket Låndsgildels oplæg, hvorefter man via landsgilde'
konlorei kunne få kontakt til en del lande. En overgang havde vi ai forokellige srunde tænkl på at forsoge os med Portugal. l\,4eo nu havde vien mere nærliggende mu.
lished, hvor sprogbairiererne oven i kobet var minimal€. Vi blev derfor enige om, at
voie slld€brodre skuile skrive til Kolbotn for at sprrge, om man kunne foreslå os et

no6k silde som venikabsside.
Reaktionen lod ikke vente længe på sig, lor snart efter kom der et brev, hvori man
spurste, om vi ikke h;Lvde lyst lil venrkab§kontakt med 1. Kolbotn, .os det havde

vi!
Hv.d sør man så??? - Vi var naturligvis m€set posilive, nren der skulle herefter gerne
q6res noger for snarest a1 skabe nærmere kontakt, så vi fandt ud af at modes på d€
no6ke sildcrs lejrplads ved Kvernmoen - lise nord ,or Halden. Som ;ast - så sjortl
Den 25. maj 1S74 tog vi dertor en færge fra Frederikshavn til Giiteborg kl.6 om
morgenen 9 mand hoi os kørte derpå !idere op til Kvernmoen, hvor vivar lidt over
middag. Det blev et neget posirivt mode, og vor led€l§e havde et uformelt mode
med repræ§entanter fra 1. Kolbotn, hvor det aftaltes, at Kolbotn.gilder skulle komme på besøg i Frederikshavn i torbindelse med vor internalionale gildehal i oktober.
Og det gjorde de. Der kom i alt l5 nordmænd, som bl€v indkvaneret privat ho§ vo'
re qildebrødre. Det har i siq selv været med til at etåblere vort nære kendskab til

t3
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hinanden, at vi hver gang har boet privat i foGkellige hjem.

Vi fejrede IFOFSAG med en dags loreinkelse på Bongsbo Nlus.ei, hvcr de noske
gildebrødre var med til en dansk sildehål med optagehe. Man har nosle rituale, i
Norq., men ikke i samme gra.l som hår. En stor f..skel for os eI. ,rt man ikke har
gildemestenaTen i Norge, men kun 5 min. Scl. Georg. Besten af aftenen hvggede vi
os, og der var forskellig underholdning.
Næste dag havde de af vor. gilCebrodre, der ikke havde ligge»de gester, arrangeret
frokosr for os alle i frederikshavnergilderne§ hvtte i Aasted, inden de no6k€ gilde'

brødrc igen satte kureen hiemad.
Siden dette første egentlige mode har vore s;lder med iævne mellemlum udvekslet
blade oq andre meddeleher. kær ved juletid Prøler vi at finde utraditionelle veje lor
at lave særprægede hirsener gilderre imellem

'

i juni 1975 _ var vi inviteret på genbe§og i Kolbotn. Vi ankom lgrdag ef'
termiddag. Efter indkvartering og spi§n:ng i hjemmene, biev vi kOrt på sight'see
ing i Oslos centrum og endte på toppen af Holmenkollen, hvor vi havde en virke'
lig verly"kel alLen i nogle meget hvggelige loldle'

Året efter

Det var førsle gang, vi stiftede bekendrskab med nordmændenes lorm ior gildehal.
Den er r€t kort, men meget stemningsfuld, og hele aftenens arangement blev l0rst
tilendebragt, da nran ritue t slukkede lysene il'øjsædet.
indslag skal særli9 fremhæves en ældrc nordmand i folke_
dragt, der introducerede og spillede på mange forskellige, gamie norske musikinstru_

A{ afteoens intressante

Attenen på Holmenkollen §luttede ved 22tiden, men he.efter var vi delt ud igrup_
per på 1O-12 personer, som sainledes til natmad i forskelli!e gildehjem, hvor de fie'
ste vist hyggede §ig til langi ud på de små timer.
Næste dag modtes vi alle ril et kæmpe frokostbord i en åf gildefamiliernes deilige
store have lige ned til en so. Sikken en fest når så mange sad ude i soien ved et lansi
bord og nød maden, samværet og atmosfæren. Det var bare deiligtl

iil en skont beliggende spejderhvtte. H€r vaI vi blandl
på
med
en af de norske gildebrpdre, der er foEtmand til dagwood-craft-tur
andet
lig. Det var meget spændende at være med ham iskoven, for hvor kunne han dog
Vi

nåede også at komme ud

forklare og fortælle.
lnden vi korte hjemover, inviterede vi nordmændene til Danmark året efter i sep'
tember, hvor vi bOd dem velkommen om morgenen i Krudttårnet med en porsesnåps, og muæumsin§pektøren viste os bagefter rundt i tårnet.
14
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Efier indkvartering og frokost i gildehjemmene var vi atte på en fin tur i Råb,erg [,4iie og havde virkelig vejret med os. Om aftenen mddtes vi i nogle setskabslokater tit
sildehrl med væbneroptagehe og §pisning bagefter_ Der skat her indskydes, at den
ene af de nye væbnere var bievet optaget som sveDd iden gitdehat, nordmænden€
deltog i føftte sang, de var her.
Efter kalf€n spilledes der op iil dans, o9 stemningen var heh i top. Fprst langt senere er vi blevet klar over, at nordmændene aldrig tidligere havde danset i forbindelse
med et qildearangem€nt, men det var der nu ingen af os, der opdagede den aften,
for de dansede skam ivri$ nokl
Sgndag modtes vi ved lor hytte i Aasted tilen frisk travetur iÅdaten, inden froko,
sten blev indtagst, 09 vore gæster skulle hereiier med færgen ved l3riden.

Fø6te week€nd i seprember 1978 var 15 af os att€r i Kolborn. Denne gang nod tri,
ren mest iNordpoh-ekspeditionernes tegn. Vi var på en inreressant tur tit EygdOy,
hvor vi så både "Fram" og ''Gjøa", og vi var på det f{otte, nye Norsk Sjøfartsmuseum iOsio. Vi nåede desuden en tur på tilandsmuseet Nork Fo!kemuseum, inden
lordasens eftermiddagsprosram slutlede med kafle og en særli9 slags vafter på cafe

Aftenen b€syndtc med en meget stemningsluld gildehat med optagetsen pi bibtioteket

i

l<olbotn, hvor vivar hele aftenen. Efter gildehatten trakteredes med aile ri-

derc hiemmelavede '1ag seiv bord" - ind imellem aibrudt af seriose eller gemyiliqe
indslag af loBkeilig art. Senere på aftenen så vi film og billeder fra vore ridtigere
fælles affangenrenter, der var forskeliige konku(encer, og til slut sang og spittede
den nyoptagne, som iOvrigt var hollænder, viser til eger guitarakkompagnemenr_

Om søndagen var vi på besøs i Boald Amundsens hiem i Svarskog, som tigger i
samme kommune som Kolbotn. Frokosten, som vi indtog, inden rejsen igen gik
hjemad, foregik i byens vandtåm, hvor øvercte eraqe er et ston, hyggetigt mødetoka
le, hvorfra der er en skøn panorama.udsigt over hele området.

det igen tid til alsked, men nu siger vi åhid på gensyn, for der skat heht ikke
så mere end et års rid,lOrvi igen tkalvere sammen. Oet er der btevet tradition for.
Så var

9 fra von gilde var for nogle år siden med på de norske gitders årtige træf ijuni på
Kvernmoen. Det va. også et godt og vellykket atrangement.
Desuden har efterhånden en del gildebrpdre fra 1. Kolborn og 3. Frederikshavn haft
qensidig kontakt med hinanden på forskellige andre måder, blandr andet v€d b€sgg i
Norge eller her. I det hele taget er det at have l. Kolbotn som venskabsgitde blever
det samme for os som at have virkelige venner i Norge, o9 det er vor opfattehe, at
det er en konrakl. der er kommet for at blive. Den har inrpireret os ud€fra og har
virkelig givet os noset at bygge videre på.
15
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For fuldnændigheders skytd skal og.å forlælles, at vore gikier har naslen Lige men
at 1. Kolboin havCe 10 års fodselsCag sidsre etterar, hv.r !iila:

ge meClemrner, og

imidlertid har man r Kolbotn stariet 3 nye qrjder ior et pdr å.:iden, så man nu ; alt
har 5 gilder på Kclbotn, rom nordrnændene sigerl
som ønsker v€nskabsgilder i !dl!.det, vil ;eg sige;Tas med på et al de tor
skellige stævner, der aranqeres rundt om i ianden€, for eksempel Grossal i østr g
eller de nordiske stæv.er, som rinder (ed hvert andet år på skift i de fem nordiske

Til gilder,

Penonlis kontakt meliem gildebrgdre er for mig at se (l€t absolut bedste grundlag at
byqqe en venskåbdorbind€lse på. Og det er vel osså en viqtis side ai dct internario-

3. Sct. Gilde r Fr€deriksha!n,

q.-''/'

',={

,\ \ -

ryl
c', §(
'2,.4
//i

iq,

----.\

o,.o.ro.o."

--_

\,

,

ir

-i'

(--.--.

\'\

neste 2 §ider kan dui norrehe 1 : 1 se et eksempel på, hvorledes Sct. Georss
Gilderne i Sitkebors har udarbeidet et program, som viser samtlige a(angementer i
På de

året 1978 - 79.
En ide at tase op for andre distrikts'og/eller §iadsgilder.
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N4[LJø.GENBRUG

EN AKTIVITET
SCT, GEORGS GILDERNE BøR STøTTE GENBRUGSTANKEN.
På min opslagstavle hænger der en annonce, hvorpå der står:
qamle pap og papir igen , Vl SKAL!tl

Vi skat bruq€ vort

Firmaet bas.nroncen er Dansk Aeturpapir ApS, o9 tandsdehaftagerne er firmaerl\4eje. Antonsen A/S, Nøresundby, ttf. (08) j7 33 5b
Averhoff & Co. A/S, Gtortrup, rlf. (02) 96 42 33
Averhoff & Co. A/S, Århus,1]r.l16t 241222
H. l. Hansen Akts., Odenæ, ttf. (09) 11 83 83
L. A. B.'s Raastoiindsamtinger AÆ, København SV
Nordisk Raastof-CompagniA/S, København, tlf. 101) 67 l1 77
Nordisk Raastof-Compasni A/S, Århus, ttf. (06) j2 92 33
P. Bisselsen A/S, Åbenrå, ttt. 104) 62 27 87
A/S Grenå Papfabrik, Hartmann Emba ag€ AÆ og
Skjern Papirfabrik af 1978 A/S.

Ovennævnte virksomheder er medtemmer af: Oansk Returpapir ApS, Bungstedvej
75, 2960 Fungsted Ky$ ttf. {02) 86 92 91.
Førstnævnte aftager, som

vi arbejder med i Hobro, opsti er der antat contåinere,

der skonnes nødvendigt på den plads, hvor tæsningen foregår.

Ovenstående er indledningen rit en tine artiket med opiordring titsct.
ceorgs qitderne om ar gøre noqet ved denne sag de sieder, hvor p"pi,ind;mtrng i(ke
er rgang elle, blot hår en periodrst karakrer

at;åe

En o,ganireret papirindqmtrns er .ron ieg senere vit tomme ind på .er
vætdrgr ak.
r,! for lolåls,ldeine, me4 osså hoi qrddlrt stæde ror toll på egnen. som tæ;per
Fn ro.vvlet kdmp mod pdD[ojerqeae. der imanglotdge litfætde
hdvner på tosse.
pladse,ne. I der lølgende skat
ieg foriæ e trdi om, hvordaa sdgen e, greber ;n hos os
r Hobro, hvor indsaml,ngerle 5rdrrede to, over l\,ve:r 5lden.
Det

hele b€gytrdre med, at en købmand Arthur liløtgåa.d tog fat, da han
var stærkt
rntPresserer i at samle midte. ind nt Fr fr itutLsbdd, som på det ridspunkr
va, et åk1u.

etemneibydebarten..

Sct. Georgs gilder 09 Hobro Husmoderforening arbeidede hver for sig med
samm€

ls

NÆ[LJø.GENBRUG
ind i arbejdet. Derefter blev der i mange år ind'
sa;lei aviser' et arbejde, som sik med liv os lvst, indtil målet var nået
sao, oE blev på den måde draget med

Georg§ gilderne indsamlingen på egen
i foreta_
hånd. Planlægning og system blev slagordene, og de to ting blev rygraden

Da fiiluftsbadet stod færdigt, overlog

Sct

Bv.n b,ev lnddeli i d,1n,l ler, der blFv'rufier ciuler med l'maPr, rofl vrlle stille
de enlerle di
voone ril rådrqhed, os d!;slduoet udårbejdede pd grunoldg af bvkorrer
gul
I
fe\r'
T,ea
rse
lcrve',
srupoP 2 olå
lorskel
s'Lppe
.*iÅ. æ, oi, ,noloneL
gangen
år
ad
lor
el
o.s.v., samt fastlagde indsamlingsdagene
Her i byen består avhlauget af seks mand, to fra hven gilde, samt en kontaktmand'
to- oeSoerne kan henvenile sig til, f.eks. om aihentning af større partier' tidspunk_
ier ..v. Hans navn og t€refonnummer bliver åltid meddelt i de annoncer' der ind'
rykkes før indsamlingerne

Endvidere har vi en pladsmand, som kan qlve be§ked om alr vedrorende afhentning,
forglemmeher og lignende, der er indløbet under indsamlingen. Han slår og§å for
udl;vering åf toririst<ninger i rorm af neserboller, ol og sodavand til de hårdt arbej
på
Vor PR-mand sOrger altid for, at pres§en dækker vore atrang€menter' Priserne
med
papn har været meget variabie, men det er lvkkedes {or os at sælge alt til dato
;ærkt skiftende overskud, så vi har eriaret §andheden iordsproget om de mange

mange p€n_
bække små, som bliver til den store å. Således er der i årenes løb samlet
væ'eI med
grldedrransementer
l''
dndrP
med
r^dtægre
oe ind. oo disse hå sammen
d"n
servejende
unse
ro'born
os
trrr'oshjFm
ro'ete
bvens
;,"."
ii.,,;,
'no,e,re
bvens
Lrngdomskorps'
hjælpe
in;ritution Sct. Georgs Gården. Desuden har vi kunnet
når dette var nodve.diqt Ja, vi har givei §lørre og mindre belob til mange human!_
rære opgaver, sidst kr. 3.000,_ til Bed Barnet i anledning af b0rneårel'

Vort p.ogram for 1979 80 iorteller, at der bliver indsamlinger clen 6' oktober
hver lor sig i
1S79, de; 9. februar 1980, os den 12. juni 1980, os de tilendebrinses
tidsrum af ca. 3 timer-

ln.l,åmlinoen den 6. ot,ober qdv omkrrng 40 rons pdpl og pap' hvil<er rndbrdgle

;"; ;.""-'rrn ", 4.000, k,. t, h., naru,l;svrs nosle udsilte'
men når di§se er trukket fra, bliver der alligevel
"n0".*",,
Jeo kan rkke lsde være meo d' prale lidt

a"i
ne
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nu l den tor on'Ialtc Sct

Georgs

G:ro

vd'

Nogle sirdebrodre lrk den ioe dl del lun
lokaler for gildernes årangementer og fremkorn med nogle fantasi-

."g", uo", mor(tog oe§l'dr lolt

"i
til
indre[s

i loro'ndehe med a'
et pænt belOb tilvor

N4
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lulde fo6laq. Disse blev behandlet på mangfoldige møder, og det viste sig til sidst
muligt at gennemiøre planerne,
Det så ærligt talt lidt håbløst ud, da vi begyndte, men elterhånden, som loftet blev
iydder, os skidtet kort bort, indså vi alle, at vore lokaleproblemer blev løst. Gen.
nem e! enersisk og målbevidsi arbejde lra gildebrodrene lykkedes det at skabe nog.
i€ dejlige lokaler, som vi glæder os over, hver gang vi mode! til gildehaller eller an_

J'" aaongeme.ier.
oet siser sig selv, at folk er vældig glade for denne regelmæ$ige afhentninq af deres kasserede papir, som ' i de fleste tilfælde er pænt birndtet eller lagt iforsvar
lige papkasser, så dei er let for vore indsamlere at læ$e på vognene.

Hvad betyder så denne aktivitet ior gilderne

i Hobio?

Ja,

f0ut

og iremmest skaber

den et vældlg godt kammeratskab, som udspringer af glæden ved at være med til
at opbygge noset værdifuldt, idet alle igilderne føler, at de ved personiig indsac
- delrager i det løbende humanitære arbejde. Endvidere er oplevehen af samværet
på indsamlingsdaqene af uvurderlig betydning. Smådrillerier og muntre replikker
vækker munterhed og latter, så giidebrødrene . som ofte har deres store børn med '
sår tii sagen med en arbejdsslæde, dersenere særter sit plæq på von gildeårbejde.
Det er mit håb, at ieg med denne artikel har peget på en aktivitet, som er let at sætigang. Jeg ved, al den med sikkerhed vilskabe glæde og trivsel ide gilder, som ta-

le

GOD ARBEJDSLYST.

Knut Eerre Erikæn,
3. Sct. Georgs Gilde i Hobro,

Eu fruer

god

vnjc or §.Er!ejd. tlvd
l.ldi6 Udrrl4

.r.E

Arh.ida .t
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Til

de i organisationsplanen

!979 anvendte belegnelser kan henvises til folgendel

LANDSGILDETINGET (LGT):se vore love § 8.
LANDSGILDELEDELSEN (LGL)rse,/ore love § 7
PROVINCIALEA:te vore love § 7 c.
LANDSGiLDEEÅDET (LGR): se vore love § 7 d.

e.

DISTRIKTS

og STADSGILoEB:se vore love § 7 b.
GILDEB:se vore love § 7.
GILDEBETTEN: se vore love § 12.
LANDSGILDETS UDVALG:se håndbos for gildeledetset under 1/711 -117/2.
- KURSUS- os STÆVNEUDVALGET {KSU): se håndbog lor gildeledelser un'

der 5.

-

INTEBNATIONAL KOIVIITE (lK)r
RODBJEBGGÅBDUDVALGET

håndbos for sildeledelser under 7.
{BU): se håndbos for gildeledeher under
se

3/1113 sant 1l9/1 - 1/912.

-

KONTAKTUDVALGET: består af en repræsentant for hver af de fire spejder
korps med landssildeledelsens medlem som formand. Formålet er at orientere
hinanden om det aktuelle arbeide, løse problemer i fælle§skab.
HJÆLPEUDVALGET: se håndboq for qildeledelse( utlet 6/2/1 - 6/2/2samr
vore love § 11. hjælpeaktiviteter.
KOlVll\,lUN IKATIONSU DVALG ET: udvalgets opgave er at redigere samtlige
publikationer. der udgives af Sct. Georgs Gilderne i Danmark med henblik på
anvendelse åf ensårtet terminoloqi.
KONToRET: se håndbos for sildeledelser under 3/7/t -317/2 samt ovrisr un-

der3h/1-311111.
ivledlemsbladet SCT- GEORG:se håndbog for gildeledelser 4/2/1.
Ledelsesbladet ll,4PULS: se håndbosfor sildeledeher 4/2/1.
FRI[4ÆBKEBANKEN : se håndbog for gildeledelser 6/5/1.

Sct. Georgs Gildernes Velgørenhedsmærke GOOD-TURN [,4ÆRKETT se håndboq
tot sitdetedetset 6/4/1 -614/2.
FELLOWSHIP.PLATTE FONDEN rse håndbog for gild€ledeher 6/9/1.
SCT. GEORGS FONDEN: se håndbos for gildeledelser 6/3/1.

PRISON VISITOR CONFEHENCE;se håndbos for gildeledelser 6/6/1 - 6/6/4.
SCT. GEOBGS GILDEfiNES B IDDEBFOND: se håndbos for sildeledelser 6/7/1.
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KLIP FiRA GilLDIEBLADE
Fra LUREN, Sct. Georqs Gilderne i Skive, april 1978 under oveBkrift€n

STAFETTEN
Et gilde6r er såei, os vi har været igennem de disku$ioner, som hveit år finder st€d
op mod gildetinget, oq i nogen grad også efter dette.

Vi er tilboielige lil at beskylde gildebrOdre for ai være for døve og uinteresserede
gildets ve ogv€|, men ervihelt retfærdige. når vi frem§ætter di§§e svnspunkter?

i

Der er ikke mange toreninger, der kan mønstre over 507d af deres medlemmer iil
den årlige generalfoBamling - vort gilde! n9. At §å mange møder, viser gildebrodre_
nes intere$e for, al gildet skål fungere.
Der er som regel ikke de store vanskeligheder med ar finde gildebrodre, der vil påtage sig det arbejde, der skal præsteres som kanner, skatmesrer, herolder og for
mænd for lav og lignende, kun een posl frasiser srO6teparten af gildebrodrene sig
med fo6kellig beqrundehe.

Ei det na,.urligt, eller er vi sildebrodre selv skyld heri?
En væs€ntiig årsag er nok, ai landsgiideledehen, disrrikter og ikke mind§t den enkeite siidebror i en åtrække har opstiilet krav og mål fo., hvad der kræves af en gil
demester, tor at gilderne skai kunne tungere, og der er det, som alskrækker hoved
pa(en af gildebrodrene fra at påtage sig derne po§r
Hvad er det da for egenskaber hos en sildeme§ier, som
opfylde tilf rcds§tillende?

5å

manqe ikke mener, de kan

I det folgende vil jeg prqve at opstille nogle af de arbeidsoPgaver, som horer med
gildemesterhvervet, nemlig

til

at såmm€nsætte en gildemestertale og fremlægge den i gildehallen,

til

at fungere efter dere§ hensigt,

-

at lå gildehallerne

-

at iormidle ei samarbeide i qildet, så srupper os lav kommer til at lungere
indbyrdes og i deres kontakt til gildeledehen (gildehaller oq gildemøder),

-

at

-

at formidle et godt såmarbeidsklima med andre gilder, først og fremmest i
vor by, men og§å på distrikts', prolincial' og landsplan, og gennem gildets
Gl[,] også på internalionali plan.
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overuåge, at kammeratskabet og samhørigheden trives i gildet, så dette
kommer til at fungere som en helhed, som alle føler et medansvar for,

Gii.DtE[BI.AD.TE
Da dette indlæs gerne skulle give flere mod på at påtage sig qildemesterhvervet,
ka. jes rilfpje, at ingen kan overkomme alt delte og gore det til ailes tilfreds
hed, men d€n, Cer bliver vaigt til qiidemesler, må gOre sit bedste og lagge vægt på
det, v€dkommende ånser Ior væsentlisst, og så soge støtte hos sine medhiælpere i
gi deledehen, herolder, sruppeledere, lavsformænd, ia, hos hele gildet.
l\4eqet kan

io

uddelegeres, ja, selv l€delsen af gildehailerne kan overlades

til

tidli_

sere gildemestre, kanderen eller skatmesteren.

Glldemesterens hovedopgave er altså at igangsætte og kontrollere, at alt 9år, som

ISÆR

TIL ]. GILDE,

Dette er de tanker, ies har gjort mig I forbindehe med 1. gilde§ gildeting.
På deite endte valget eher lange 09 trange iorhandlinger med det for mig overaskende resultat, at det blev mig, som de1 blev betroet at lede gildet i det kommende
år. Tak for tilliden, mefl husk (med henvisning til fora.stående redegørelse), at uden
hjælp os qodt samarbeide i sildet kan gildeledelsen ikke nå vort mål et godt gilde.

l. Sct.

Georgs Gilde iSkive.

Thc Wolf Cub look: up to the Boy Scout and c
Bol Scout looks up to the OA Scout ot honeer
Le louveteaL respecte le scout ea le scour .especte
L scout a{ne ou le pioMiet
25

GILDEBLADE
Fra KILDEN, Sct. Georgs Gilderne
Gildebrodre fra Sydney på besog

i Roskilde, nr. 9, oktob€r 1979.

i Roskildel

IFOFSAG (lnternational Fellowship of Former ScoJrs .nd cuides) er måske for
nogle qiidebrødre et sammånsat ord for indviede medlemmer af gildet. Ganske enkelt betyder dette samrnensatre ord:

lnternationah venskab blandt tidligere spejdere og pigespejdere.
Den pråktiske side af denne sag ble, på lokalt pi3n anskueliqsjon den 24.,25_ ag
26. åugust 1979, hvor 11 gildebiødre m/k lra Sydn€y i Australien efrer at have
deltaget i General Arsembly i Bergen - gjorde Oanmark.
Provincialets dynamiskp internationale fredarbeider, Hanne Roslind, bisrået af sin
gemal oq enkelle andrc gildebrødre, herunder naturligvis Vasn Foldager, der besid,
der den umenneskeiige o9 overnaturlige €vne 1il efrer omstendighederne ar rremtrylle 48 arbejdstimer i d?gnet. Voro intc.narionale venner blev forrrinsvis arbrasr
hos Hanne o9 Foar, der stillede hus og sejlbåd trl disposirion for indkvarterinq.
Fredag aften - s€nt - var helliget hyggeligt samvær hos Hann€ og Aoar. LOrdag for
middag blev benyttel til sightseeing.

Samme dags aftei afholdles en sildehal i Hoibakgildet i Frinurerlosen i tlolbæk.
Gildehallen b,ev åbnet af Frovincialmesrer lvla,tii Dreyer, som dereiler overrakre
oksen 1!l Hanne Boslind, der sikkel! led€de giideirallen os på vær.iig !is gennemfor
te en svenCeoptagelsc af en 0f vore austrakke venner. Guildmaster Rusty Fuseett,
Sydney, indtog plads€n som kansl6r vcd hpitrorder. cildehallen blev gennemlori på
engehk fra foGt til §idst, og mit indtryk var, at vore gæster følre sig stærkr engage.
ret i gildeha,lens forløb.
Sarnværet efter gijdehalien var - takkei være gild€brøclrene udi Hc!bæk.en dcjtig
opleveke, som yderligere blev underbygget åf en positiv sremning bandt aile dettagerne. Alvorlig€, inspirerende og mor§omme taler §vireCe gennem iufren, og §idst,
men ikke mindst lod sangens toner på danst< og €ngelsk i Frimurerlogens hygselige

Søndag formiddag deltog qæster og lokale gildebrOdre i gudstienesten kl. 1O i Domkirken. Derefter foresik sidste akt på Roskilde Baneqård med en gensidig tak for de
dejlige timer, man sammer havde hafl, og et good,bye . but not for ever.

2. Sct. Georgs Gilde i Aoskilde.
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GII-DE
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LADLE

Fra GILDEPOSTEN, Sct. Georgs Gllderne i Aalborg, nr. 8, november 1979.
" For den spejder, der vil se længere end

til

sin næsetip".

Biblioteket har fra World Scout Bureau erhvervet bogen "Scouting'round th€

I annonc€n {or bogen stod "den hidtll bedsle bog om verdensspejderbevægelsen", og det pinede bibliotekarens (E. Pflug) sanser. Fluks blev der skrevet ef_
rer bogen, os en dag forst iseptember blev den modtaget. Det var med rystende hænder, at pakken blev åbnet . havde annoncen nu talt sandl ja, den skuf_
Bogen - eller hæftet, om man vil - er skrevet på engelsk (fransk), har format 30 x
21 cm oq er på 191 sider. Den fortæller kort og godt om verdensspejderbevægel
sen. dens opbyqninq, udbredelse etc. Endvidere - i alfabetisk orden - oplYses der
om de enkelte landes spejderkorps, deres opbygning, historiske data, formål, lov
og lofte, uniformering, blade etc.

Det er bl.a. boqens lormåi at udbrede kendskabet

til

verdensspejderorganisatio.

nen og de enkelte landes spejderkorps og alle de korps, der var tilknylle! ver
densspeiderorganisationen januar 1979 ' herunder tilknyttede organhationer
er mediaqet i boqen i ah over 100 lande.

Som det e. bekendt, er det ikke alle lande, der har lige vilkår at drive spejderar
beide på, hvorior der lillise, ud fra de informationer, der er tilgået verdensspei
derorganisationen. er bogens iormål at give et billede af de nuanceforkelle, der
findes inden for verdenspejderbevægelsen.

Som nævnt er det bt.a. bogens tormål at udbrede kendskabet til verdensspejder
be!æsehen og de enkelte tilknyttede landes spejderkorps, og dette kan bl.a. ske
ved at bringe uddrag af bogen i spejderbladene eller ved, at den bruges som inspirationskLlde

til foredrag.

eller andre intereserede, står du og mangle. stof til et foredrag, og
du gerne 'te lænwre end din næsetip", er d€r i bogen en mulighed for at hente det siof, du har bruq for om verdensspejderbevægelsen.

Sa spejderleder,

vl

låne bogen, så kan du henvende dig til Erik B. Pflug eller undertegnede, eI
!€r hvls du selv vil eje bogen, kan den rekvireres hos World Scout Bureau, P.O.Box
78, CH 1211 Geneva 4, Switzerland. Den koster USS 4,00 (omregnet ca. kr. 30,00).

Vil du

Jg.gen Orlien, 12. Sct. Georgs Gilde iAalborg.
PSI Bogen Kan købes iSPEJDERSPORT for kr- 31,00. Redaktionen
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OG AFGANGSSTATISTIK

3. KVANTAL

Netto

Tilqanq

[4idriylland
Sydiylland
Nord.Nordvestsjalland
Storkøbenhavn og Bornholm
Sydsiælland, Lolland-Fahter

1979,
Medtem§tal

pr. 30.9.79

5
15

5
8

0

60

7

1.517

12

14
17

-2

1.r16

8
11

5

6

761

12

-6
-3

1.128

I

1.478

9

18
12

12

7

5

1.1 15

84

86

-2

8.37t

1.r96

Udtrykkene til- os afgang dækker udelukkende optaselser og udmeldeker. Overfø.
sler provincialerne imellem er ikke medreqnet.

REDAKTIONEN
Da det er konståteret, at mange rcdaktører af lokale qjld€blade lrems€nder dere§
blade direkte til Iandssildeledelsens medlemmer, redaktorerne af SCT. GEORG os
llv'lPULS, er man på landsgildeplan blevet eri-oe om - for at forenkle og billissore
disse fouendelser for det enkelte gilde - at op{ordre re.Jaktørerne af de lokale sildeblade iil i st€clet at sende g stk. blåde ved hver udsendelse, dn€kte til la.dsgllde
kontoret. som derefter vil ørge for den videre loreendelse tll landsgildeledekefs
ri,edlemmer samt redaklo,erne af SCT. GEOBG oq l[4PULS.
Bedaktionen skal herved anmode de enkelle led€lser om al viderebrinqe ovennævn.
te til deres rokale gildebl.d$edakr0r.

Vi i redaktionen af |[4PU!S er

meget glade for den kontaki, vi via de lokale gildeblade har til gilderne rundt om i landet. Vi modtaqer megen inspiration, os vi håber, at vi fortsat må modtase den inspirationskilde, der ligger i de lokale gildeblades
spalter, ved fremover at modtage bladene ru via landsgildekontoret.
Næste nummer af llvlPULS !dkommer 1. maj 1980, og indlæg/aitikier hertil bedes
vare redaktionen i hænde §enest l0rd.9 den 22. marts 1980.

2a

SAN G
DE KALDER OS EN VÅR

i Danmarkr samle sård

og siser, vi er sæden, der

Kan hande er vi det

sdr sol os sro..
'

som dømmer sommerdrømme og på vorfremtid rror.
I,len er vi Danmarks vår,

kom om tredivå år,
os se, om somren holdor de lofter, våren s€v?
Kom soeidere, slut oD.
giv håndslag og slut trop.
Vort sind, vor (rop, skat hærdes titvejens
så

Kom, styrke, tilvort sind,
os trofasthed. kom ind.
r-t mo<let til ai tåi:, .g orod
Du ranke renh€d, kom

ti!

år

d

uå.

et ålter i vort hjene, som verden ej kan nå.

i Danmårks gamle gård.
Eetved vi. Vier sonner af dånsk€ns frie at.
Kom, spejdere, slut op,
giv håndslas og slut trop,
at de, §om på vor fremtid tror, må gtædes og få ret.

&F4.!ø44c*,

i*td*.tu

SYMBOLE]T

Ovenltående Sct. Georgs symbol er tegnet åf Adolf Scåwærter fra 1. Sct. Georgs

6ildå i Nykobins F.
Endvidere skal honvises

til adolfs

egen artik€l om symbolot inde i bladet. side 6

foroPrinroff-tærbor9

