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M!N OPTATTELSE
Det er svært at sæfge en vare, når der fra kØbers
siale ikke er større interesBe. Sælgerens o:ogave vi1
da !'ære gemem et godt m-arbejde at gøre køberen
interesBereti men det går kun, hvis sælgeren selv
er overbevist on sin vaxes specielle kvalitet. l,igesåalall er alet meal rrat sæIge'r alen del af gifdebeyæge1sen, der healder intemationalt gildeaxbejde.

er i det hele taget
tionale gi ldeb e!_ægel s e ?

Hvad.

nen er:

HENSfc0o\l meil Aen

- at etablere forlinalelEe

il]teryra-

og Bamarbejde mel-

len de eDkelte larlales gildebev'ægefser

- at mealvirke ti1

oprettelBe af gilder

ale, hvor sådlårme enal.nu ikke finales

-

og

at

fremme venskab
i veralen.

ovexalt

i lan-

neIlen gildeb?ødre

tror, at alet er af meget stor betydning at motivere en ny gifdebror for det intemationale arbejale,
så snart halr/hun er indt?ådt i gildebe!-ægelsen. Her
i Aalborg har vi hver vinter væbnerinBtnrktion, der
strækker sig over 4 aftener., og en alel af instnrltionen gå'r netop ud på at for.tælle on den internationale siale af 8i lalebe \,.æge1s en.
Jeg

Selvou Aalborgs gieogEafiske beliggenhed

ikke bliver roverrendt af

gøt, al ti

ualenla.ndske gildeb"ødre

vi ligger jo fx largt fra en glEnse - så sl.4e6 jeg,
at vi kar opvise positive resuftater, når nan gennem86,r de rre fomålsparagrca f fer..
l. Ål1erede for en alel år sialen kon vi i kontakt ned
øslrigsKe giloebrøalre (Ju:rg SalzUurg), og denne
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kontakt er Eiden udbygget. Til det første rrE\ropåisches Altpfadfinder-Ionrr0ir i Grossa?1 i. Østri8
va.r også dalskere meal, og begeistxingen herfor
har bredt sig soro ringe i va.ndet, så aler nu hvert
år er forholalsvis marge darske gifdebrøalrer de?
tager ,å en vinterferie ud over det sædvanlige,
ar4rangenenter og vandreture går
de skønnest tænkelige ra.rnner i so1

idet kulturelle

håld

i

og sne

hånd i
i en vidunalerlig natut.

fontåkten onfatter nu også'\{ien, og fo? 2 år Bidlen blev stadsgilalerne I liien og AaLbong offici_

elt

Ivenskabsgilderrr.

Australien er vi nært klyttet sarmen,
og det skyldes især een maflal: John Booth' soB
jæynligt besøger Aalbo:rg alene e1ler ned australske gildebrødre. Yi !avde besø8 lra IuEtralien
både i 197r. 'lC?) (hvor Aalborg var vært for
-IOISAG8 I'l . generalforsaxol ing) og i 1979' hvor 11
australiere besøg"te os til gIæde og inapiratio
også med

båale

for i,'ærtsfolk

og gæater.

2. nerme nære kontakt med John Booth har mealvirket
ti1, at Aalborg er i'nodergilderr fo? et gilaler son
John fik etabferet i Sydney efter ala.nsk roønster,
og i a979 blev vi rrbedsteoo"i for et gifde på

Philippinerlle.

1.

Hvert a.ndet år afholdles "No"disk stælate'r på skift
i ale 5 no?diske lande og hvert alilet år alen inteIllationale generalforsa.nling. net er forbavsenale, at ale eIlers så rejseglaale dalBke"e i.kke er
sær1igt rigt repnæsenteret ved disse interoationale stævner. Ved sidste noraliske stævne på "Rosersberg Slotrr uden for Stockhol$ .|lar ca. l/5 daJtskere, al.v.s. et a.ntaI på 75, ikke meget, nåx den
daiske gildebe!.ægelse tæl1er ca. 85oo medleEroer.'
He11er
Bergen

i

10

ikke ti1 IFoISAGS 1r. generalf orsar:nling i
var a.nta11et af danskere imponerende, og

alisse lar]de skul1e sprogl,aJlskeligheder3le

io

!'æ-

T" GiL-DEI.\BSEJDFre ti1 at overvinde.
har fra fo?ske1Iig side foreslået opr.ettelse
af venskabsgifder. Det ha-r vi også p?øvet i Aa:l-borg med dår1igt resultat, Dels er ale fæxreste
glade for at skrive breye, dels nener jeg, man
6ka1 kende hina.nden, faktisk først se o!] man er
på bø1ge1ængde, før nan udveksle? taiker og ideei.
Tif gengæld kan det blive meget berigenale, nå-r
oarl efter en pe?sonlig konta-kt fortsætter forbindelsen pr. korrespondarce.
Man

Siden jeg var r0ed i forberealelseae ved IIotr'SAGs
11, generalforsamling i Aalborg i 1975, hax ieg

deltaget , ga.nge i rrEi.rropåisches Altpfadfindertr'orurlri i Grossarl, i Nordisk StelTre på rrRosersbeigrr, internationalt venskabs-txæf i Bayem sa.nt
eftei indbydelse af alen tyske lanalsgililemester I
ale tyske

gildels

generalfo?sa.r01ing

i

1978, hvor

jeg orientereale on den da.nske gildlebevægeIse. Det
har Bialen gIædet nig neget at erfare, at man påbeg]'nder grrppea?bejde og nogle enkelte stedeL
15 min. Sct. Georgrr efter. alansk mønste?.

net

i -

er. helt op til den enkelte, hvaal narr vil 1ægg.e
og deraned få ud af - rrdlet intelrlationale,i; men

også he:r gæ1der det, at jo mer.e aktivt na.n selv armere gIæde får marr ual af det. Jeg hax på
mine talrige r'gilderejserrr truffet mange nennesker,
son jeg i dag kalder nine vennelc, og son jeg udvekaler tanker og ideer med, Jeg håber, at jeg på den

bejde!, jo

inspirere dem i deres gilde1iv, figesoro jeg
selv modtagei nye impufser, son jeg ger3le vif give
vidlere i oi.t gildeliv, både i nlit eget gilde og også
sor0 Aalborg Sradsgildes SIr (stadsgi-Ldets inLernationale medarbejoer). Her er miL job b-Landr ardet at
fonestå væbnerinstrrktionen på det internationale
område sa-mt genreEo alen intemationale konta-ktgauDpe
nåale kan

aalbor8 (TKCA) a+ sør.ge for, at vore - desrærr.e få ualenlardske gæster bliver godt arbra€t i gildehjem.

1t
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Jeg er også $ealarrangø, af Iellowship Day, so[0 desvæTe kyn feires_ _er yert a:nde L år. Desuder sa,nar-

bejder jeg roed PIM (provincialets intell1ationale
nedalbejder), og saruen skul1e yi ge1"rle kunre 6otj.vere provincialets/Btadsgildets Gl]{t er (gildets internationale nedarbejder). Det e! nok det Byæreste,
ala vi roa.ng1er opgaver at Iøse i fæ11esakab.

Vi er hver især kun et leal i en kede; men jo flere
leal jo stærker.e bliver kæalen, og jeg tror på, at

hvis vi all"e prøter al; tygge bro mellero hioanalen, at
pleje venskaberne på tv"ærs af grænserne, så er vi.

koEmet

et stort stykke

på vejen

til

en bealre

ver4alelr.

Tove Jacobsen,

f2. sct. ceorga cilde i Aallorg,
Aalborg Stadsgildes interaEtionale medaxbejder (sIM).
(

coÅt

gob

,o@.d on

into nbhry tu.s. Thc Scor, Acduhich Ba.ld.Pou.U
bo@Bd bLnd i6 tp*ddits brdch.t ood th. borld.

GILDEARBEJDE

SEN IORGILDER
SoB alet vel er de fleste af jer bekendt, er gifalebe\,rægefsens mealfemstal i en årrækhe stort set forblevet uændlret, idet af- og tilga"ag har opvejet hina-ndea.

Ior at få afga.ngsproblenatikken klarlagt neasatte
la.ndsgifdexådet i 1975 et meallensudvalg, hvis rap-

port å,ret efter. vakte eo alel opmerksooheal. Rapporte[

afsløreale neml-ig to væsentlige kendsgerninger. nen
ene va.?, at vj. hver.t å-I mistede et teromelig stort a.nta1 gildebrØd?e med 2-3 års anciennitet. 0g alen arden,
at mang€ gifdebrødie ned høj ancielrnitet forloal be1.egel§en.
Den

naturlige konklusion bfev, at de "nye" måtte for-

at dler måtte gøres
noget for de "æfdrer', Med henblik på det første blev
der ualarbejdet en svenalefo?beredelse og over hele
lanalet propa€aflderet for nedsættelse af oplyeningeualvalg, Men de rrældresi' afgarg va,r straLs mere vanskelig at tackle,
bereales bedre inden optagel§en, og

På gildeEesterstævnet i 1976 blev sagen diskuteret,
og alebatten nrmdede ud i en henstillirg cm en positiv
ho1d.nj"!g ti1 den nælalren og me?e paBsive gildebror.
0g sialen er aler så ik}e rigtigt sket Eere, vel nok
fordi der ikke s]'nes at eksistere ligefrem færdigBakkeale Iøsninger., nerfor bø? debatten dog ikke forstunme, for aelvfø1ge1ig kan vi lære af hilranaleas id.eer
og erfaringe" på dette oEråde og dermed i nogen grad
afhjælle delme kedefige afgarg af æ1dre, erfarne g'i1dlebrødre.

net er rigtigt, at mealleEakab af et gilde kræver. et
vist altivitetsniveau åf alen edkelte gildlebror. Men
1j.ge Bå rigtigt er alet, at roan efter en 1æogere åx,1

GiLDEARIBtr.NDE
rækkes a.ktiv medlleven kar1 have behov for et me?e
tilbagetmkket glIdeliv. Så vidt kan vi vist a1le
blive enig€, for heldj.gvis er den tid forbi, hvor
de å?1dxe og rnere passive ligefrero olford.redes ti1
at melale sig ud.

Problemet idag er da nok også mere den enkeftes end
gildets. Der sker nemfig det, at ma.n vedl at møde
sjæIdne?e i sit gilde fåx svæ?ere og sværere veal at
fø1ge med i snakken or0 gildets hverdag på godt og
ondt, og at man ikke nå? at lære nye gildebrøalre at
kende. Ma.n føler sig såIedes nere og loere fremmed i
kredsen, og hvis na.:n alesuden skal gå hjem med en
halvdårlig sa-r0vittighed - vakt af velmenende forespørgsler om, hvorfor ma.n ikke koDmer lidt ofte?e ja, så er aler nok ikke langt til d.et helt passive
aedllenskab efterfulgt af udnelalelse. 0g det er synd,
ikke blot for den æ1aben gildebror, men så sa.ndefig
også for gildet og for vor bevægefse.
Son eagt findeE aler sikker.t ingen fæ?dligpakkede 1øsninger4, men al1igeve1 er aler steder rulrait on i far-

alet, hvor ma.n forsøger sig meal at gere noget for disse eildebrøalre i foro af seniorgilder, senior8flrpper,
orienteringsbreve, særf ige kontiigent-ordninger etc.

På gilalemesterstæl.net til september er afsat tid ti1
en korter.e drøftelse af hele sagen, og alet skal blive
spænalende her at høre, hvilke erfa?inger og hvilke
ta.nke? nan uale i gildeEre har giort sig i forbi.ndelse
neA dette emne.

Pauui Martin

Provincialnester for
Midt j y11a.nd

\

Srcunngit not SlldQnng
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DE BATO PL,ÆG
distuiktsgildetinget i 19?9 i Nordve8tjyske distrikt }lev det blardt andet vedtaget, at freEuBe
'raktive debatter oE princilieIle indleg oE gildebe-

På

lrægelser ogi gilderareii,

tr'omå1et hersed Blsrlle v@re' at korte vore referater
os fletrne vort kenalskab ti1 gildea"beidet ti1 gavn
for både nye 6oD garule Sildel"edel"sesmedler0ner. Med
bagg3lnd i alerme vecltagelEe havde ieg 4edlennævnte
indlæg ved vort diBtriltsrådBroød.e i ia'Iua! 1980.

B II@ SYMSoIER,IRI.DIBIoNIB
TIGNffDE TDFX R.A],IMER' MM{.......

Eøtet blev: Ef,If

0G

!!

Dette indleg er ilke alen ophøieale evige sardhed,nen
llogle aLDindeli8e betra€tninger over et neget øiotå-

leugt

eEne.

Dette 1nd1æg 6ku11e geIale vække lyBten
teae de freoeatte sJmBpuIlkte!.

ti1 at

dieku-

Dette indLæg skul1e 6e1ale slu.ttes ad, vendles og alrejes, 6å e! fortuÅlet nået.
VLdellEkabelige aåli.nger arerkender,
holdralnSer er nesten konstanie i et

at vore grurtl-

helt 1ivs1øt.

nis6e grundholdrdirger alalcnes i aldelen 6 ti.1 12
og EorD Do81e få ekseDPler kdr ieg næl'ne:
ÅBE{

-

LU]oGT. MUl[fM

-

SUR, PACIB{}E

-

å-?,

I'ORSIG]IC.

Hve! eneste dag udsætteB vi for påvirl(1dn8gr' Vi påvilkes ?å det naterielle p16,n - etatu6syrobole! - og
vi påvirkes på vor p€yke. Disse !åvirkninger koEner
fra blandt a:ldre vore foræl.d?e - ægtefæ11er - bøIar kæ?ester og vemer.
,5
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ien mate:riefle påvirlodng - statussJroboleme - berører og har berørt mange og ha? yær.et Eed til at
frenrme vort inisu.ndelsessa,lnfimd. Den pæne siale af
dette sasfundssysteB har bragt vo"t land frem til
det materielle stade, vi har i dag, roealens overdrivelsen haa bragt Barge i uføre l]nalervejs,
Den psykiske påvirlidng fr4a yore orogivelser optaSes
efterhåralen som erfariDg, der nornralt eanoen med
Yore €rrndholdninger gives alet enkelte memeske i

sine ongj.velser.

3liver dj.sse påtidodnger imidlertid fo? store, så
vi for a{ ki]rme fLngere, nødvendigvis presses i vore
grrndholdninger, er ouligheileo for. at gå i stykker

ti1

stede.

]{vem preEser os

i

gr1]nden?

ikke svaraet må være hen i retning af !'vo!e nærneste, os sefv". Jeg kan også formulere det på denne måale, "det at 1eve, er at afprøve si.Ire g?undholdninger og så Iære at leve neil d.emf . At skuI1e leve
op ti1 sine grundholdninge" har noget meal moral at
gøie, og ETIK er mora11ære. X" vi, alu og jeg t besiddelse af alen inalre st:i'rke, der skal ti1 for at stå
på si]]e gfrmd-holdninger, har vi Eoral?
Mon

ETf]{ er roorallæ?e

else for

- sædvare - alen teoretiske beg?undmor.a11æren om den rette hå.idlemåde.

0idligere I jndlægget va." jeg lidt j.nde på, at el} de1
nennesker komer i fare, når de trliver. pressed.e på
deres gatnalholdninger, sarot at vi selv lia.nge gEtrge
var å?Bagen. Sætter vi os for, at skulfe påvirke vore omgivelser, bliver vi sårbaxe, idet orngj.velserne
neget 1et kan ønske at vise eenrrat alu skal ikke tro,
du er nogeti'! net kræver st:,'rke og Etoral at sætte noget i garrg og alerued ualsette sig for omverdlenens
r'la.ngen ualrr, Elen heliligvis finales der staalig nogen
16
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aler tø?.
Hvor koEmer SIMBoIEnNE 6å inA?

e! ve1 nok vore statusslmboler, ale! !taierielle slde af tihærelse!, r0en tliLtatore, srvenaler syotoler for at ti1a1ø?e, roLliteret anvenaler
€yrobo1e! fo! at viEe stylke, sporte4 anvender aynbo1er, og vi i gildehallen anvende? syotroler.

Det næraeGte

Tboler er en attituale, en raDne, hvori mar ka,n
fortæl1e noget, bringe et budskab - godt soro 6kidt.

S

Symboler e? iLke Dola1lære - ETIKIGN - Eymbole?
rarmen om ETIKKE{ det vi1 s18E kan Yære.

et

op1æg da.nnede grurdla€ for et gruppearbeiale oE
gtldeepørgsnå1 neal relationer ti1 eDnet. De! blev
diskutelet bravt, og aler blev afleveret mange 8§d.e
§vsx, He, ualovex kod der, på grrnd af gr1rrueinddelingen, en så tilpas sprefurlog af gildebrødre, at vL også kom tatte?e på hlnarden, Læ?te hinanalen bedre at
kenale, hvilket jo he1Ier i.kke vax det rj.ngeete, der
krrme gke.
Bent Kj eldsaaå.rd
ceorgs Gilde j. Holstetro.

Dette

t7

HISTOR[IE
LIDT OM VOR HISTORISKE
BAGGRUND
HIDDERHAL
VEDR.

lSct,

Georg nr. lO,

l.

februar 1936 findes don første meddelelse fra Storgildet

v€dr. Bidderhal. Ordlyden er folgende:

Ridderhal Lordaq den 14. ds. k|.20 hos Storgildemesteren.
Kun adgang for de væbnere, der har modtget Storgildem€sterens Kaldelsel
Påklædning: Festdragt med Væbnerskærf. - Denne er gildernes lørste Ridderhå|, og
dermed or vors 3 trin (Svende, Væbnerc os Riddere) Iærdigformedo os ført ud i
livet.

I Sct Georg nr. 12, April 1936 meddeles officielr navnene på de 14 gild€brødre, der
modtog ridderslaget. endvidere refereres folg€nde lra mødet:
Storsildet alholdt den føBte Ridderhal den 14. marts ho§ Storgildemesteren, hvor
14 væbnere lik Ridderslåget Efter indviehen holdt Stormesteren en tale, som vi
bringpr in extenso andot stsds i bladet. Eftsr den højtidelige del af festen var overitået, bod Storgildemesteren og Frue på smørrebreid etc. og det fornojelige lag fort
satte til midnat,
Omtalte tale lvder som

fol$rl
DEN SANDE LYKKE

Vor store høvding - Badon.Powell - sigEr et sled: den snesto sand6 cces her i livet
er lykke! I vor€ qilderitualer hedder det oEså: Gid dot må blivo til din egEn lykke.
lven hvad €r da lykke?
Ja. der gives mange forskelligp definitioner herpå. Der er mange, som vil sige, at rig_
dom og magit er lykke. De som siger således, gør sig imidlertid skyld i en stor fejlta'
geke, thierfarinEen viser netop, at det, som €r mest værd at eje her iverdenon. er de
ting der ikke kan kObes for peng€. Livets lære viser os også mangs ek§€mpler på,
hvorledes rigdom hår qivet anlednans til alt andet end lykk€ på grund af huslige sor_
ser, sysdom og dOd, leilslagne Iorretningsdirpositioner, ærgreker o.lign.
Baden-Pow€ll fortæller om vsrdens rigeste mand, Rockefeller, der tro* sine mange
millionor, aldrig kan spi§6 sig mæt, fordi hans mave intet kan dle, og derfor ude_
lukkende må leve aI kiks og bygsuppe.
De kender sikkert osså beretningen om d€n mægtige kej§€r, der besad alle livets so
der, som kunne kobes for penge - men som alligevel ikke var lykkelig. Altid rrist i

,8

- :l

I

:.a

:))r'
' lr:
I r,, :tr

rir_r

:

sind, mismodis os aldris ristis glad. Så gik han til en klos mand og søgte råd, os fik
det råd, at hvh ban kunne finde en virkelis lykkelis mand os € lov at låne hans
skjorte os sove i den blot een eneste nat ' så ville han selv blive lykkelig. Alle hans
tjenere §øgte ud over landet - længe søgte de forgæves - men endelig langt ude i en
øde egn fandt de en faltig fårehyrde der trallede og sång dagen lang og selv påstod,
at han var det lykkelisste menneske på jorden. Da tjenerne så spurgte ham, om keiseren kunne få lov åt låne hans skiorte, svarede han med et ston smil: Ja, hvis jeg
blot ejede en skiorte - men jeq har aldris haft en skjorte på. Der kan af denne lille

fortælling læres meqet om lykke.
Jes

for mit vedkommende vi, udtrykke det såledesrat

nen

til

den eier lykken, som ejer ev'

at glæde sig over alt det vidunderlige, der er skabt

de sig over, biot at være

a

naturen og som kan glæ-

til.

Husker de fra Adam Homo, da den lille dreng sidder ude i haven med sin mor o9
skal lære sin lektie, som hans strenge fader har givet ham for. Det kniber for ham og
ofte triller hans tårer ned i bogen, særligt over hjælpeverbet - at være som hans
strenge fader gav ham for at lære.
Grædende siger han omsider til moderen: mio lektie nu ieg kan
men hvad det er- at være . ved ies ikk€.

til punkt

og prikke -

Så reiser moderen sis op, taser ham i hånden os siser: Tør dine øjne - jeg dis nok
skal lære at kende meningen af ordet være.

Og så spadserer de gennem havens gang€, hvor hun viser ham alt det skønne de møder, blomster, buske, træer og de fugle der syngende svingEr sig op mod himlens
blå. Og da en lille Iugl smutter forbi dem og ned i sin rede, hvor unger skriger den
lykkeligt i mode, sigEr hunl
at synæ, flyve, deres ungEr nære
det, Adam, kalder fuglene at være.

Og de går videre og moderen fortæller, og den lille Adam lytter alvorligt og stille.
Men han har endnu ikke forstået meningen af o.d€t VÆRE og spørger igen. Så griber moderen sin lille dreng, løIter håm op a begge sine arme, knuger ham ind til sig
og siger:

Når dig, min lille dreng,leg har på årmen
og beder i den såmme §tund en bøn,
for dig, for mig selv og mine kære,
då bedstjeq føler, hvad det er atvære!

Ja, mine brødre, disse smukke tanker, som Paludan Muller her udtrykk€r, står for
19
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mig som det skønneste udtryk for lykke. Men låd os husk€ det gamle ord §om §iger,
at enhver er sin egpn lykkes smed. Det nytter ikke at sidde passivt msd hænderne i
§kødet og vente på, at lykken skal komme til os af sig s€lv. vi må arbeide med, gore
os nyttig€ og lade vore handlinger og tanker være ledet af kærlighed. Baden_Powell
gengiver på en træffsnde måde en eng€kk præsts udtalehel
Bed ikke Gud om at qøre dis lykkelig, men b€d ham gøre dig vhkelig nvttig og det
er min overb€virnins, at lykken da vil komme lil dig af sig selv.

Mine brødre - måtte det lykkes for Dem, som for mig §elv, at nå livets sande succe§

LYKKEN.
LeiI Lindholm Nielsen, Sct. Georgs Gildet i Bagsværd

IV]EN

ALLIGEVEL.

Menneskene er uiornuftaqe, ulogiske os esoistisk€.

-

[4en allisevelr Hold af dem.

Hvis du g@r noget godt, vil mdn måsk€ beskylde

-

[Ien alligevel: cor noset qodt.

d€ lor

selviske molrver.

Hvk du har succes, vil du vinde falske venner oq sande fjender.
Men alliqevel: Skåb succes.

-

Alt det gode, du gør

-

, das,

vil være qlemr i moroen.

Men ållisevel: Gør der.

tilat anqribe dis.
alligevel: Vær åben og ærlig.

Hæderliqhed får nogen

-

Ivleo

lvenneskene favoriserer de svåg€, men følger åttigevet de stærkesle.
Men alligevel: Kæmp for de svaqe.

-

Hvad du bruger år på at bygg€ op, lan odelæsq€s på en nar.
ILlen ålligevel: Byg.

-

Mennesker har !irkelrs brus for hjælp, men de ansriber dig mutisv6, hvis du hiætper
Men alligevelr Hiælp d€m.

-

Giv verden det bedste, du har, oo du vit få et spark.
iren allis€velr Giv det bedste. du har.
-
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KLIP FRA G!LDEBLADE
Fra HEROLDEN, Sct. Georss Gilderne i Århus, nr. 8, oktob€r 1979,

PÅ RIDDERFÆRD
javel så, det kan være forskelligl, man mindes bogen, der har givet mange spejdere
og nuværende gildebrødre noget at leve videre på og med. Det kan også være "Don
Ouijote" og håns Såncho Pancha os deres forunderlige opleveher.

Det kan også være tre velmeriterede gildebrødres ditto en septemberaften v€d et
lejrMl i Togqerbo, hvor Ole Rømers Division havde afterårsturnerins, bysget over en herlig ridderroman om en hæderværdig, hedengangen he6ker, og en ligeså
uhædedig sort hertug, der ville tilrive sig magten. At alt vendte sig til det gode, sør
gede munken Gregorius for i den sidste ende, takket være forfatterne Kirsten Gad
N4an havde fra divisionen spurst, om ikke gildebrodrene lserne ridderne) kunne
lremørc et lille ekstra intermezzo for at sætte kolorit på historien for de unge
speidere. En af os bryggede en til handlingen svarende ridderroman over Tempel_
herrernes færden i os uden for "Det Hellige Land". Den blev forud sennemdet
med Jens Nieken, også fra Divisionen, rettet til hist og pist og derefter godkendt
som værende anvendelag over for et publikum i 12 ' 16 års alderen, hvoraf ialt
fald nogle kunne formodes at kende til den rigtiqe gamle riddertid pr. læsning,

film og anden underholdning.
'15. september blev så handlinsen indlast i leirbålsunderholdninsen.
Ridderne blev af fakkelbærere ført til ridder Baldwin af Gondor, der som leder af
handlingen modtog dem ved Mlet. I fakkelskær udveksledes dokumenter, og ridder Henrik, broder Augustin og storprior Stewart fremførte deres ærinde iført så
fantasifulde gevandt€r, som det var muligt for "de gamle drenge" at fremtrylle til

Kl. 21.15 den

De trende helte mor€de sig dejligt, deres bidrag blev tikyneladende accepteret, der
i utide, tror vi. Så det blev ahså ikke ne uheldige helte,
der drog hjem tilÅrhus efter veludført dåd.

var da ing€n, der grinte

Vi var med

på ideen,

fordivi håber,

at vi hår givet et lille bidrag

kvem mell€m speiderkorpsene os gilderne, os

så

til endnu

mere sam'

fordi det var sjovt os spændende at

være drenq isen os lade fantasien spille.
BOI\4iVE

Hennino I\,lallins-Holm
1. Sct. Georgs Gilde i Århus,

4t

N4!LJØ.GENBR[.IG
tr'ra AALBoRG STIITSTIDE$IE ma.nalag den 24.marts 1980.

XN AKTIVITET
T.eete du i sidste mrnraer af 4PUIS a"tiL1en EN AIITIVITET - Sct.Georgs Gilderne bøT ltøtle genbrugstanken - af l(Ilut Berle ErlLsen, ,,sct. Geolgs Gilde i
I1obro. I fortsættelse her.af kan ilu Iæse, hvaal aler
stod i Aalborg Stiftstidende den 24.ma."ts 1980.
scr.

GEoRcs crLDrR

HAi sAl,trET 46 ToN

P-A.PIR.

ceorss Gilderyre j. Hobro ha,r ved sill seneste papiriIldsamling sa.Blet godt 46 ton papir. Det
liager la.nat over, hvad uan er valt til. Nomalt saro1es de? me11er0 20 og l0 ton papir ved en iralsamlin8.

H0BR0

| Sct.

af vintervejret er det fire roånealer siden,
at Sct. ceorgs cildenle sidst havale indsamfing. SædvanligviB g€,r. der kun tre nå"Deder nellero ind.saDlingerBe, og det er louliglis derfor, der er sa.nlet så
På glcund

roeget

i

dlerne omgaflg.

6æ1ges via }Ieyer lntonsen i. Aalborg. Det se1gea til markealsprieen, eom svinge? ne1leo fem og tJrve
øre pr. kg. Pergene fra inalsamlingen gå-" uteskå-let
til hjelpearbejde. SåIedes vil de såkaldte (-slejd.erlejre tlive stø+,tet a.f mi.aller fra sct. GeorgE Gilder-

?apiret

"""**\!

\
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padle

for.tediEl o8 odboldetrdc.

REDAKTIONEN
]
naeen i
DadEn i

DAG - DB{ IA DIN.
dag er en nærkelig'da8. Den
gåx slap ud af dtne hænder,
den karl i*ke få andet indhold,
end du a1l,elede har I'ilret den.

DAGB{

Da€en i roorg€n har alu ikhe noget
llen da€en i dag ha-r du.

er din!

løfte

på.

Det er det eneBte' alu karl vBre §j.kker på.
Den ka! du fylde ned, hvad du vi1.
Senyt dig af Aet.
I da€ kafl du g1æde et neimeske.
I d.aa ka! du hjæIpe en anilen.
I daA kan du love eådai,
at noggn nåske i aften ka,n tald.e for, at du e! tiL.
Dagen i daa e! ell betydnjngBfuld daa. nm{ XR }ru.
TTT-
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REDAKTIONEN
9_3_s i
Hax du roodta€et UiNDSOG Oli GILDUAIJER og.EiNnmc rOn
GII,IEIIDEISIR af alin forg@nger i embedet? Hvis ikke Bå xyk den pfuældende herfor.
Nåx du roodtaSer r.ettelsesblad.e fr.a Landsgj.ldekontoret
så sørg for stral<s at fo?eta€€ rettelsen, så1eiles at
}INE hårldbøgEr attid. er ajour.,

REDAKTIONEN
af foraskellige indtrufne onstændlighed.er hoB
filEaet, Eom hidtl1 hå"r trykt I{PULS, hax ri i aette
nunner to skrLfttyper, da je€i havde nogle færdigtrykte astikler på lage!, soo aler ikke var plads tiL i
?å glund

feb11la"r nuDmeraet.

det hldtidige trykkeri., 1,ar aler mulighedl for at
benytte en Ekrivenaskine, som kurme sætte teksten roed.
ens Dargi.u L begge 6ialer, nen dlelrre roulighed er på
Hoe

tidspurkt ikke ti1 stede,
JeA må - a1t taget i betra€tning - eå ud fra, at vi
for frentiden bliver nøalsa€et ti1 at rhøjesi, med en
ahindelig skriveEEskine, således at axtiklerne vil
fre!0Btå med den skrLfttype og opsætnin€, soo ale fleste artik-ter i alette nuDner af IMPUIS.
inaleværende

af ITIPUI,S ualkoDner 1. oktober 1980, og
lnd1æg/artikle? hertil bed.es tæIe ?edaLtionen i. hæ4ale eenest 1ø?dag den ,o. auguBt 1980.

Næste numer

XENAI{TØRU{
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SAN G
KOM MAJ, DU SØDE MILDE,
i^r.

A. Mozart.

maj, alu søde miIde,
gør skoven atter 8rø!1,
og laal ved bæk og ki1d.e

I(oIa

violen blonstre skøn,
Hvor vi11e jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
lk, kere maj, hvor geme
igen i marken gå.
vintren kan nall have
roårgt et tidEfordriv;
man kan i Eneen trave,
alet er ei lystigt 1tv;
0E

vel

af oange drte?,
især ved juletid,
ve1 ogEå ka.nefa,rt er
på lardet hid oa did..
ha.r 1eg

Dog, når sig 1ærke" svinge
mod sky medl lifligt 61a€,
på engen o![ at springe:
det e, en anden sag!
Men nu nj.n kæphest rolig
i krogen hj.st roå stå;
thi uden for. vor bolig
man karl for sø1 ej gå.

alerfor snul<t d.ig §lcr"lrde,
kon, kære maj, o kom!
at snart vi kan beg,.rrde
Du

på marken '\ror springon.
Men

flemfor a1t

rioler

alu nange
neal,
er8a1e sange,

ta€e

og natt
og lokkexen tag

neal.

C. A. overbeck.

ft4tEOr1-ET

St.

-

ST. Innen-Mus eum
Jltrgen, von Ilenning von der Heide, 1505.
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