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G![-DEARIEEJDE

M[N @PFATTELSE
SEN IORGILDER

?å opfordring skal jeg henoed fortælle lidt on et seni-
orgilde el1er ItgEmmeliandsgilde'r , §om nogen kalder det.

Men før jeg indlader nig på det, vi.l jeg geroe pointere,
at efter ni"rl opfattelse, er ale fornemste opgaver for en
galonel spejder enten at påtage sig lederskab inalen for
et af de altive spejdelkor?s euer delt e gEELgL inden
fo? ale noeale gilder, i el1er uden for gildeledel8er
ef 1er overordneale orgEne? inden for gililebe!,'æge1sen.

Men jeg roener dog også, at alea Eå lrære pfaals for. de g.i1-
debrødle, son efter en larlg raækLe åx inden for vor be-
yægelse ha,r lyst til at føle en lidt nele afslappet og
inaktiv ti1!'ære18e i gildet.

Nå.r roan 6oE pioner, soro Ealertegneale, ha.r yæret gilde-
bror i 45 åJ, kan roarl blive træt af alen form, som jeg
iør,_rigt eJmes er ualmærket, meal skifterde gildenestres
nere e11er mlndxe undertyggede gildeinestertaler - !itu-
aler og llgaenale.

Altehativet er så enten at Eelale sig ud el1e" blive
§tående soro en sIa€E passiLt neallen af Aildet - ofte til
irritatioo for gildeled.e1se! og mange gange oed lidt
dåxlig sa.mvittLghed.

Det va? g?undlaget for staxten af 5. Sct. Geolgs cilale
i oalense.

IIVOBNÅN OPSTON TI?

1 beg]'ndlelsea af 6orerne var et !a, aJ oaense-gi.lderne
blevet så store, at nan fra høJere sted follang:te en
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G!LDEARBEJDE
deling. Det
alelis ter:ne ,

val.
der

ne - af alen ene e11e! ilen a,nilelt Srund - iLke fø1ge det
aktj.vitetsniveau, aler er alet normale for 8i1d.ea-rbei det.
Derfor opetocl alen tæke, at oan krllule sa,mIe alisse gilale-
Irøalre i et Bpecielt gj.lde necl nealaat aktivitet.

IIVORN.ÅR ST,AXTM)E !-I?

Det ny gilde blev indviet den U. jailua? 7961 og havde
fra Bta-rte4 god tiI§1utai.ng. De få samenkomster var
forbeholdt seriøse foaedlla€r teaterbesø8 og lignende.
lnteressen for alisse tiog kø1nede€ dog med tiden' og det
koE så vidt, at oan iltdkald.te ti1 ekstraordinært Silde-
ting, hvor en op1øElriag af aildet va.r eneste purkt på
ila€ts oralenen .

IIVOPJAN ER }ET SIDN'I G.åXT?

Ih 1i11e glulpe r6tzod.i8ex neilLe@er flk alogi steDningen
vendt, så Ean blev enige on at gøre e!1dnu et for6ø9.
I{ar gjold.e det tlartd.t anilet Damest obligatorisk, at
ægtefæ11erne aeltog i mødel"Ie, og nan opretteale et !'husk

nu, at aler e! døaleir-syster0, så alle fik en påmindelse
inalen arrargetsentelse. Deule ordning er Eialell ophævet,
nen frennøalet er alLlgevel acceltabelt' idet mar foruden
aroo4ceringen i Gildekonta.kt senaer indbydelse ud til
aIle mealleDme! i.nden hvert aBangeloent.

EVIN ME,D NdC{INGB{ .AJ' KONT.AITIBUIOYET?

lvlarge af Eeallennellre hår fs11es berøringsflader ogEå
uden for gilAet, hvo! nan regel-Dæssig:t Dødes i en fæ1]es
interesse. De fleste e! 096å rlaldlele, og så hax Dan Aes-
uden aItj.d nulighed for at tesø8e sit [ga,nle" 8i1de e1-
Ler a.rlalle spænalenAe gilalearrangenenter.

ENNEIIG, EVSN SIM DER SÅ I GII,DET?

- selv har jeg il<ke llelet nedl ret 1ænge, men har alog

iraidleltid. nere nealleEslisterne enal nø-
var ol/ertegneile. ftr def gildelrødre kun-

OG

Ja

46



G! LLDEARBEJDE

\ræ"et gast i Aild.et na,D€e gariSe før nin egentlige over-
fø!se1 (grunden er alen, at jeg ikl<e de sidste 27 år har
boet i Odense), nen jeg hax virkelig føIt Eig hjeEoe i
den kleds af gan1e gilAetrøalre, son i togEtaveligtste
forstand }§rg8e! sig aglDEen - neal et udmærket fremDøale,
og unaler !Este!1 faoLliere foE0er - onltrllrg et }eBkeilent,
men gsdt bord. - lidt arodespil - elt sordrnerualflugt o.s.y.

JA - MMI ER NET NA G]T,DEIRBEJNE?

Det kan det yære - 1æg for eksempel oerke ti1 det Bvar
roan har4 hørt utallige gaIIgE veal svenaleoptagelser - Evo!-
fora en qy gildebror 6øgpr optagelae i vort 8'ilde?
Næsten hver ga.og lyder 6va,!et rfo! at vialereføre dlet kam-
neratskab vi har haft 6om Bpejalerei - og d.et er jo netop
d.et, vi ønsker j. "gaDoe1nå.bd§g11det".

Skræp
3ørge Nielse!, 5.Sct. Geolgs GiLde, odense.

Once a Scout - olvrøyt a Scal,
Scout un iour, scoit touiottts
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BRUGER DU VOR BROCHURE??

lsndsgildekoltoret udgendte BaDtidig Eed iinforroation
for gLldeLed.elser Dr.55" (EeJ 19Bo) en brochureÆo1der
de! hedaer [Sct. GeolgB Cildelae - e? noget fo! diglri

MeniDgen lded Aelme blochure e!, at den skal bmgee - bru-
geB ti1 at udblede kenilEkatet til Sildebev'æ8elsen over
fo! spejAeae og spejilelveiue!, det gøger en førstehåncls
lnfoaaation on vo! terrægg1se.

Vo! forhåI§pala€raf sig€! bLaadt aIdet, at vl skal vir-
keliggøre olaeDe [Een gEEg Blejder - altid str]ejd.errr ved
"at virke son sa,oliigBsted, bvor forbiralelsen ned spej-
al6rtevæ8e1Ben og gElole ka@elater karl veailigeholdesrt.

Brochuren giver i kolte træk et indblil( i, hvad Sct.
G€orgs Gl.ld.ele1.egeLse! er og 6iå.x for.

Sct. Georgs Gilderne i Da.ruoalk havale prr. 3a-o9-79
8,r71 oed.leDDer og pr. lo-o5-8o 8.202 roedleDmer, altså
en tiltageSang på 169 nedleDne! i. l,øbet al 1/4 år.

Hvorleales ualviile! vi vo? kretla? Ja, ]Iandt ardet veal
at rære vågne overfo!, hver! de! kwure tænkeB at \,'ære

!otientiel BilAebror (nuværende/tiAlige?e spejalerka,ene-
eater etc.). Når vi hai eD forfiod'}ing orn, at aler e! et
ønske ti1 steale on at vi.dle lere om vor bevægeIse, så
gtv/send vor brochure ti1 d.e!! på€ældende ned. en li11e
hllsen. Husk Ea.ntidig på brochureDs badEide "i rualen" at
skrive, hvor den pÅgæld.eDde kall henvenale sig, hvis aler
ønekes at høre nele oll vor bevægpIse.

NÅ! du modta€er en henveualelse or0 yderligere inforoation
on vor beragelserbø! alu oogåenAel

1. Såfrent ahr. ikl<e e! gildeoester aflevere den til gi1-
deroeotereD (GM).
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HVERVEKAMPAGNE
nenie bør omgåend.e:

2. Skriftligt nealalele alen pfualaende, at henventlelsen er
oodta€et, og at yed.koEneDdle vi1 blive kontaktet af
optageLsesualvalget for næmere idorIoatloa. Gll bør
i brevet oplyse navnet på den, som vil heBvenale sig
og^ffe! na1,r1ene på deu, de! sid.def, i optagelsesud-
va18et,

[!'o]. I hax da et op taselseauc|alg i jeres gilctei)

Ved.rørendte olta€else se iIINDBoG I'oR GILDELEDEISm
s\de 2/t/4 os ,/aah.

,. cM unalerretter optagelsesudvalget (fo:mand.ea) og for-
tæ11er on henvenaleIsen - helst skriftligt af hells]m
ti1 kor?ekt natn/adrease/td.ef olm1rnEer n.v.
opta€elsesudvalget bø! Bnalest ouligt herefter kon-
taLte vealkoEnende, så aler tsoeales nens jeltret er
va,fintn.

Son udgalgspuirkt for inforEa,tio[ea anvenales iisvenilefor-
bereatefsent' - se ttlmloe IOR GILDEL@EISm $h/7-4.
Det er min opfattelse, at jo bedre en inforBation dler
gives, jo større er rouligheden fo!, at aleD på€e1dend.e
Uiver 6å interesseret, at Aet btiver ti1 optagel§e, og
heryed ]lndgår vi også, at roan optager nogEn, sorD senere
nelaler sig ud, ford.i de j!4gg, at gilalebevegelsen var
ooget a.lrdet.

Såfrent den pågældende ønsker opta€elee, er alet en gsd
ide at lade vedkoonende indgå i en gruppe - og iøEigt
deftage i gildets albejde i det oEfarxg, d.et er Euligt -
såleales at deo på€ældende ikke viI Btå heli fleDned
overfor gilaLet veil opta€e1§en.

Hold lnden oltagElsea ydolli8ere ! å,2 øøder, §& d.er j*-
ke efterlaales nogen tvivl hoe alelr optagelseseøgenale on,
hvad det drejer sig om - hvaal vo! bevægelse er og ståx
for - og støt så den ny g.ild.etror i startelr, lad. veilkon-
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nenale fø1e sig velLoDmen i vor kreals.

SRUGm nU VoR SRoCUiIX!? son forøvrig:t er en len og
sober brochule ! som fortjener at blive udbredt.
Ma.ngler du tr.ochure! kan ae rekvileres fra Larldsgilde-
kontoret.

Jørgea orfien, Provincialkansler,
Provlncialet fo! Nordjyllend.

EN VEN

En ven _ er et menneske,
som vilforstå dis
selv i din vderste tranq,
som mærker din angst og tvivl i dit sind,
selv når du er tav§ På din gang.

En ven er en rigdom iform afen skon diamant
i bekendtskabets ring,
en ædeliuvel, der vil stråle rå klart,
kaste lys på de morke ting.

Et led idin livskæde - stærk og solid'
som vil holde. trods ryk og trods slid,
den følste der kommer tildig
og torstår dig, og bliver når andr€ går'

En ven er et menneske,
som tor dig sige

en såndhed, som tg! sore ondt.
Viandre vil h€llere sige det smukke,
§om pYnter og lyder §å kont.

En ven, det er ham, som du finder
ved foden af stigen ved faldetengang.
Skon på det, du kære ' i fald
du moder en sådån ven på din vei,
oq PrOv at blive for ham
det du venter, han skal blive for dig.

Fra VADESTEDET, Sct. Georgs Gildernei Veile,4. januar 1979.
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ET RIDDERUDVALG
Soli et forsøg på at aktive"e gilalelepræsentetrrterne i
vort rialde4dvalg, har vi opstillet noget, vi kalale?
lRepræsentantens Pligterr'. Ihhve? repræEentant ha.r et
ekEetsp1a,!, og vi gentage! tit lur&terne rmder vore mø-
aler. Jeg slmes også, ile! er ting, der er blevet bealre
rned henslm ti1 nogle af purikte"ne, nen alet gælaler her
son næsten a1le steale!, at tj.ngene ti1 Btadighed skal
følges op.

Såalan e? orcleae:

REPXTTSflIIT.ANIB{S PIIGIM.

1. l4ødepligt ti1 repræ s eatantskab enø aler.
I tilfelde af forfald sø!ge! lepræsentarten eelv for
stedlfortræaei.

4.

,.

Repr.asentanten olienterer: sin gildelealelse og sit
gilde on de arrangenenter, ha4lhun delta€er i.
Eer skal tilføjes, at en tileelding ti1 ell ridderhal
er binaleltale, og at flayær ualen afbud betyder, at ge-
byret fo? den på€ældende aften skal indtetales ti1
Ridderudvafget umiddelbaxt efter ridde"hallens afhol-
delse.

De lespektive gilder holder gennero sin riddelldvalgs-

"epræaentart @ on de
-!'Ebne!e, aler ønske! at blive rialtiere.

Ved a€itation og infolEation at nealvirke tiI, et he!-
des/hars gifdes riddere i videEt Eufigt oEfa.ng alelta-
ge i rialalerha11er og andlre arrangenelrter under RLd-
alenrdlvalgEt.

Ved afholdelse af ridderhaller er repræeentaaten
"attacheret" alen \,'æbtler, der fra hendes/ho.n€ gilde
optages soE rialaler og veal forfalal 6ø!ge! repræsentar-

5.
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tea også her for err stealfortræAer'

Erlk S ch$artz-Nie ls en,
fofilarlal for Rialderudvalget u.aaler Kø]enha@s Stads8'i1de.

TrIF 0G -A.I'GI1{GSSTATTSTIK 2.KVAnTAI 1980

Provilclal Tilgane Åfgarla Netto Medledstal
$.10/6.8o

Unaler
1ards gi 1de t
Nordjyllarld

Midt jy1Iand

Syd Jylla!d.

ryn

Noral-
No"dyeBtsjæ1farl.l

S t orkøbenhatn og
Sorriholn

SydEjæ11ard,
Iollard-tr'alster

0

t9

24

r6

9

12
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11

4

19
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9

24

16

1-4

-4
0

+B

-14

0

-12

+2

-,

65

1.48'

1.102

1.446

755

t.w7

t.161

1.089

TOTAT,
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GRUPPEARBEJDE

ET GRUPPEARBEJDE
INTMES SXN[I'IODE1,1B{.

Son deltager i Danek l4ana€enent Centelra lRoElI-prograr
blev jeg konftonteret nedl en vilkaonheals i"ntele6sentmo-
deI. Ieo er ingenlunale r\y og Eurveniles også unaler naviet
bidrags-be1øDnings-noile11en. Iv1en altfor ofte g'iver virk-
soEhealer, Plivatpergone! e1Ie! foleninger sig iLke tid
ti1 Døje.at notere sig, hvilke berøringEflaaler ale egent-
1ig hax (dem allesaDmen) - og ruralere, hvorlealea alisse
kontakter bøt prioriteres i aituatj.onen netop nu og san-
tidig Be !Å, hvorledeE pliolitelingen nÅske vi1 ændre
sig over tial, for ekseropel i-ndlen for ale næste fem åx.

&rkeltpersoner, foræIdrepar, virkeoDhealer e11er forenin-
gEr har aIle en flerhedl af ilteressenter, som stiller
krav til individet e11er gruppen, liSEson ind.ividet selv
har en ræLke forventnlnger ti1 omgivelser:lle.

Er der ikl<e bala.ace roellem individet og orDgivelserne
(tiarag - be1øDnlna) kan aoget 8å skævt, og uti.lfredshed
opstår hos alen etre el1er altalea part, eI1er en af paxterne
gåx glip af nlllghede! vetl sb uopn6lk6oDhedl.

I tifknytnin8 iLl artikleo vises tle ekaenplor på inter-
eEsentnoaleller aed. ud.gEngB?ur*t i virksoDhedlen, et for-
eldrepar og Sct. GeolgE Gilaet På loka1t ?1sn.

0g det e! kla.rt, at dliaae eksenple! i.kl<e er fyldestgø-
iende. .Anta11et af intere6Benter kalr variere, og roange
flele endl dle her viste kal! EeaLtaSeE. Elalvialere or iler
lkke note?et nogen prioritetsrækLeføI8e, hvatl der er nok
Bå vig:ttg:t, da det jo e! uEuligt. at lsre liBE neget fo?
al1e.

Disku66ioaea oiileing intelesaentnoaellen to8 vi op I Sct.
GeolgB Gilaei i Værløae. I følate ongålc8 i eD af grup-
perne - og negen alebat blev afføilt af de me,u8€ forslag
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GRUPPEARBEJDE
til, hvad. gildet burde gøle og burale 8øre Inere veal. No89n
endelig afkla.ring kon vi ikLe tl1r nen lirDrie alog viae"e-
g'ive gitdeledelsen et id6-loateliaLer son alen kunne axlei-
ale vialere ned, 1d.et alet nÅ væle led.elseas opgave at stik-
ke lilrielare ud 08 der!å alelegete for at få arbeidet ud-
ført.

vi i gruppen tror på, at en gerueioarbejalet intelessent-
nodel fo! det lokaIe giId.e vi1 vele eo6betyalenale Eetl en
Bele nåI?ettet indsats og tealre resultater.

Hvoldån ooalellen skal se udl i de etlkelte 8i1ale!, beror.
på det stedlige gi1de6 vilkår og muligheder - Iaen et er
6ikLe!t: gør ma.n sig ali6se tanke!, bliver na.nge af deo
afkla.ret, og nal! veal meget mere on: hvem' hvaal og hvorfor.

Gruppe ,
Sct. ceorgs Gildet i Verløse.

å,tr
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HJÆLPEARBEJDE

ET HJÆLPEARBEJDE
HoN S.A.I{LADE IN 700 . O00 m0N0R stod
i Våsterlottens Kuriren onaaag alen

I'ACINMENDE I'ORT,{1,1,E.R - I'MIGSI,BIDE

er alen karakteristil< der karl gives af llno Tigerstedt -
læreren fra Inåsete skole i det nordlige Sverige - nå.r
hun fortæ11er oro skole!! i Efualayas bJerge fo! de tibe-
talske flygtnineebørn, og nå.x dertl.l så 1ægges en be-
gejstring og en ildhu for id.eeo, så kan det kun fenge
hos tilhørerre.

Åino er et sjældeat netineske, de! utrættelig kænper for
dlet, d.er er blevet hencles hjertesag, Hun ha"r sat 6ig d.et
nål at hjæ1pe en gruppe neanesker - bøltl - aler ved skeb-
ilens ugUast er foldlevet lla deres land og nu må leve etr
flye"blltnge tilrærelae i Eimalayas tjerge tæt ved. Motmt
Eve?est i byen Chiafsa, der lig8er i ,000 meters højde
over havet.

na Aino vaj 11 åx, 1æste hu! første gErlg on Tibet, og
hun havale et brændende ønske on at se dette for hende så
fjerne 1and, men først i 1968 fik hurl den økononiske mu-
lighed for som turist at få sit ønske opfyldt.

UnaLer sit ophold i Nepal så hrn blandt analet ale forhold,
hvorrlaler de tibetanske flygtningebørn leveale og }oede,
og hvor elenclige derea unilervianingsforhold vaJ. Skolen
var et rum r0ed 1e!gu1v - Euilret, nåx r0oDswrregaeD satte
i]]al - udlen nøb].er og uden Bkolebøger.

Da Åino kon hjem fortalte hun 6ine elever, hvad. hun hav-
ale oplevet og gjorde aLeE lntetesseret i at hJelpe Eed
ti1 at bedre forholdene for alisEe børn. I 1969 fik hrrn
overraLt ea check på sv.k!,5.712,- som eleverTre geImem
arbejde havd.e i"nd8ar01et, oa dette blev starten tiI det
atorstileale aabejde, son hrlo sLalen utrætteliet har ar-

aler son overakrift
,l.oktobe! 1979.

I'ORENEACST]OT,DER
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HJÆLPEARBEJDE
bejdet ned, nenlj.g bygningen af en skole for de tibe-
ta-0ske f lygtningebøryr.

Ge iem dle 11 å.! der er gået har Ai.no - ted sin smitten-
de begejstring - foroåei genneu fremvisning af 1ysbi1-
leder og forealrag i salltliSe norau.ske larile at inalaamle
sv.kr. 700.000,- d.er ubeskåxet er gået tif de tibeta.nske
flygtningebør:rrs urderyisning samt driften af skolen.
Det skaf i alenne fo4indelse aævneB, at ale købenlatlske
gild.er i foråiet 1978 afl1o1dt et loppeEarkedl, hvis over-
skual ca. kr. 90.000,- Sik til Aino. Fo? disae penge er
d.er tlaidt andet etableraet elektricitet til skolen.

?å g1l]nd af det vildsomme ter..ræn og ale lange afstande
kan bølTrene ikke nå frem og tilba€e ne1lem hjen og sko-
Ie sa,rEe alag, hvorfor skofen er en kostskole. nen stod
færdig i 1974 og ha, i dag ca, 60 elever, 5 1ærere, 1
husloor og 1 kok. Skolen består af 7 bygninge?, deL er
særskilt hus til spisesal, sovesale og udervisningslo-
kaler,

Ioruden oprettelBen af kostskolen og alriften heraf hax
Aino for de inalsa.Bleale penge hjulpet ca. 50 unge DeaL

en ualdarlef se tiI Iærere, sygeplejersker, kunsthåldrrær-
kere n.n. &tdlyidere ha.r hun yæret med ti1 at støtte et
hardicapcenter i Dhar ,A.R Sala i det norallige Inilien.

Ior ca. sv.kr. 80.000,- oE å.!et klares driften af kost-
ekolen i Chialsa roeal 60 elever, 5 1ærere, t husmor og
l kok ......
Xt fad.d.erlkab for et tibeta.nsk flygtni"ngebaro koster
sv.kr. 1.JOo,- (ca.d,kr. 1.?25,-), dette beløb dækker
ophoId., kost og undervisning i 1 år, et faalderskab der
alækt<e? undervisnilgen alene koster sv.k".r5O,- om året.

lIvis I ved. ger&emIæsning af ovenstående slsfl1e have
fået lyst ti1 at støtte Aino i det arlejale 6om hm ual-
fører.. er hendes bank giro: NR 164-0?90, Tibetanek
flyKLina-hjå1p, Skolegatan 5, 91044 ,fu:åset, Sverige.
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EviB I er interesseret i at få ydelligere oplysaLnger
oro skolen o8 AinoB axbejde i dei hele ta€et, ka,rl I skri-
ve ti1 hencle på ilen nævnte ad.resse.

I{åske hax I lyst til at laye en a}tivitet neal alet ene
formåI at sa,lnle penge ind ti1 Aino?

Jørgen orlien, Provincialka.naler,
lrovincialet for Nordjylland.

ALDERSSTATISTIK
På de følgende 2 si.der kar} du se en aldersstatistik
over gilalebrødbe uililer henholdsvis København6 og Aalborg
StadsgiLde eoE nok ka! g.ive stof ti1 efterta.ake.

Ilvolala.n er alderefordeliJ)gen i. dit gilde?

Er du helt Eikker på, at aler ik}e er baEe eea alu kenaler,
som Serne vi1 vere neal i ror kreals? Frøv at kontalte
vealkoDmeltale og fortel on Sci. Georgs Gildele?æge1sen,
og hvaal vi står fo!.

LæEte ilu for øvrigt vor landsgilaeneeter Rotext IGdBens
leder j. SCT, GEoBG !8.5, august 1980 slde B??

Redlålrtøren.

Do @r !€lr paiue din treo o8 !e rreEå(L
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STATISTIX OVER AIOMSFONNEIINGMI I TøBET{IIAVNS S[IN6G1T,DE, MARTS 1980. r
Gelurenanita-
alder

Gilde Medlens-
rr. antal

20-29 1o-r9 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 åx o
m

2(o, (t)
1-{

j
2U'

Ix
l

1

4
9
1
4
,
1
6
2

10
I
1

,
1

5
18
4
7

10
t1
10

1
11

8
l,

5
1
7
6
6

1

4
9
5
5

a6
L2
10
10
9
7

t2
17
I
9

24
12
t1
10

1

,
2
2

4
2
6
2

9
9
2
6

10
B
6

10

I
I
I
t
4

5
2

2

4
1

7
4
7
,

15
4'
14
20
12
16
12
17

4r.
2r
15
40
\9
20
4e
N
t2
27

t,
1
B

7
5

t2
6

1I
4

10
14
L7
9

16
t5
1B

,

66,6 å.x
6r,1
6r,1
59,6
58,7
58,69
58,65
58,'
57 ,9
5'.t ,6
,6,,
55,8
5r,5
50,5
50,,
49,9
49,5
49,'

56,12 år
ø fordelina

45 84 192 rr8
a,62 a6,o9 16,78 26,44

,
0,57

50 10
9,58 1,92
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STATISTIK OYER ÅI,DINSI'ORDEIINCB{ I AÅIBORG STA.DSGII,NE, AIIGUST 1980.

Genneodnits- Gilae Mealens- 20-29 1O-r9 40-49 50-59 60-69 lO-79 BO-A9 tt
alaler nt. ånta1

1
1
1

5I4L4 11
111 2! 11 10
,e996
170tr72
58911
5891042or59
1241052
< 11

11 22 11 41. 11
6t991
9to2 I

45
55
,6
,4
,o
t2
48
44
,e
50
,

22

59,04 år 4
58,49 2
57,0' 

'52,1e r

5L,69 9
50,77 I
49,14 6
48,87 10
46,84 546,r, scr
45,57 11
42,45 a2

I

2

50,75 b
y'o tolrdel-ltE

472 1 62 15o L28 B0 16 1
0,61 rt,4 11,90 27,r2 L6,95 7,61 0,6,

Udarbe jdot af realaktøren



HISTOR!E

GILDEHISTORIE

Bill€alet vise? Stor-
gildeaester Hala1d
P6terg6! og er fra
SCT. GEoRG nr. 6,
6Lde 5, l.oktober 1940

i. i, 3rsd r.da Erdddnitl6. . - , :" .

Åalborg-gildelneB btbltotek øDsket neget et iL8't18 fo-
tografi af vo! alarærende storgiltlenester ind.lemet i den
sa.Eli-Dg af biIledef,, ae! sameE DeaL ardlet darlner Silde-
historle. Br au i besiddelse af viEte billede (eller et
ardet af Stor8ildeloesteren) , e1Ier keDaler tlu nogen aler
har det, så kan au g1æde Aalborg-gilderales bibliotek og
ilerr0ed biblioteka"en Erik 3. ?flug, Nordvestvei 20,
9000 Aalborg ved at 1årle ha,E aet el1er nåEke fo!6re han
Aet ti.1 biblioteket.
Redå,ktøren
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GilI-DEBLADE

KLIP FRA GILDEBLADE
I':ra STAGB{, 14. Sct. Georgs cilde i fø}eahaul, nr. ,
marts 1980.

Her blev vi pi.rfet nedl et forealrag oro Tra.nscendentaf
Meditation (i det efterfø-Lgende I.M.). ForedragEt blev
holdt af Joen Joensen fra T.M., aler abcolut vidlste, hvad
han talte om og o8Eå, hvoftåx han skuUe holde op ned.
at delagtiggøre os i sin vialen on T.M. Joen Joeneea
ble1. kraftlg opforalret ti1 at glr.e et ekBeDpel på dea
tekn-ik, der skal udføres, for at T.}I. få.]. den tilEtræbte
vilkning !Å ualøyexen, oe!! altså: Ingen troEme[tarer.

Evadl hørte vi så on, jo - roan introducereg T,M. gemen
2 foredrag å lå tiEes varighed, hvor Ea.rI i tlet første
bliver iafofioelet i teknikkea, og i. det andet or0 T.I!I.
telnikkens baggqrnd og principper. f'ortsætter ma!, få.!
]nan en garDtale EeiL en 1ærer, hvorefter selve nnalervLs-
niJlSen filaer sted i 4 gange 2 tiBer. I{ar kai herefter
hele tid.eD få sin T,M. trenlng checket.

yi så en aasse diag?alloer, ale! a1le viste, at T.ivI. :
glver bedre søv!! - marr }liver Eere årvågen -
et folhøjet blodtryk notualisexes - na:n får
ko?tere inalsovrdnS6periode - ens selvleherBkelse
øges - nan får lavere angBtniveau og øget kreati-
vitet,

Joen Joenselr viste i en tegning, hvordar T,M, træningen
træIrger neal geDner0 sinalet ti1 alen rene bevidsthed. Hvis
en luftb1ære stiger op fra bunalea i en sø, vokser alen i
størielse indtil d.en nÅ! den rrolige overfladle, hvor den
sprellge8, Moalsat alen boble trenger d.en netliterenales
MÆflIXÅ = der er beBteBte associatioosfr.ie lydord, der
erfalirlgEDæssigt har en positiv indflydelse på nervesy-
§teBet, fra ea Btlesset overflaale neal Berrnem sindet ti1
alen ,ene bevidsthed. NAr dette er opnået, sLger nan, at
stnilet l[ ]gSCtX]mm = overskriile? oplevel§en af ta,akens
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G[[-DEBLADE
Eest forfioeale tilEtand, en tilstarld af iiren bevidsthed.',.

trorealrå€et va-? velfofiouleret og eftertænl<sont og som for
så vidt viste os en pexson i balance og Barldslmligvj-s
ogEå en per6oo, de! var et god.t eksenpel for det, han
talte oE, nenlig! TRAISCE{IB,]iIAI MEDI?ATIoN.

Bent Nielsen.
14. Sct. Geolgs cilde i København.

trba SINnEITEDDET, Sct. Geores Gildet i Virull, nI. 5
septeBber 1980,

BRUISTYm Æ' EI SII{TÅIE.

Dr Biger, at du ofte el blevet skuffet over a.ndre roea-
nesker og deres haådleEåde?
Ja, det sker så godt son hver ala€!
ogEå når det galde! nære velmer og gifdebrødre?
Ok ja - desværre.
Hvaal føler. alu 6å, nå"r du bliver Bkuffet?
Nåx det er Eennesker, soo er nig let uvedko@enale, ven-
d.er jeg deo }lot rTggell og gleEEer alen. Men hvis alet er
gildebrødre e11er venner, bliver jeg Eeget ked. af det
og fø1er roig Bvigtet. I4in ti11td tt1 dem bliver rystet,
og hvi6 aleD hald1ing e1ler maigel på harrdlina, dle? ud1ø-
Bte Ei! skuffelse, ikke rettes op igen af vealkodaenale,
bliver jeg lrred og bittef,,

I{vorfor tror du, din skuffelEe gi]/e! a.oIed-lting tiI en
sådan kædereattion aJ negative føIe1ser?
Måske fordi jeg nere(Le for store forventrd..nger ti1 ved-
ko@ende, og håtede, at han e11e! huD lolilre leve op ti1
d.en. Jeg stolede på roin døEEekraft !

lvlen hvorfor så fø1e vrede og bitterhed, hvis det trods
a1t va-r din egeB fejlbedøEnelse?
I4a! nå da kur]rte stole på fo]k, og især da på gilaet!ødle.
Evorfor alet?
tr'ordi de sidste a.rbejaler neal etiL og moral - og upå1ide-

62



G[!-DEBLADtE
lighed. strid.er irooal alisBe princLpper.
Hvad folstår au ved upålidelighed?
Det e! gEnske sinpelt - alet e! at sige eet - og handle
nod.sat, ualen ErnsvELr ovelfor det man ha.r sa€t. Så blive!
skuffelseD over et såilant rneImeske totaI. MÅske sku11e
alet have yæret neal i ilen ny gildelov:
...,... fti gilaebrors o?a Btår ti1 troende !
Er au selv gildebror?
Ja.
Evo! tit ha.! tlu skuffet aline nedEeDaesker?

PAW

Lilliai Deleuran, giLdeaeeter
Sct. G€orgs Cl1det i Vinrm,

tr'ra INIOIMÅTIoN 0G DmAT, sct. GeorgE Gilderne i Kolding,
februa.r 1980.

sTonr m-av.

Nå.r vl t[elrJreskor stilteE over for ile etiske krav, ae!
får udtryk henholdsvLs genneD spejtlelnes oB gildebevæ-
gelseDs 1ov og 1øfte, er alet nent at 6ige ja, - nen dea
d.ag, d.a nålr nBrmere be$maler at tænke over, hvad. d.et e!,
m4o har 6egt Ja ti1, da karl det godt gå op for en, at
alet e! store krav, dei stl11es.

Åt 1J-æle tett i tar&e, old og ha.ldlinapr - og at væle et
ekseropel for a.nalre - er Eå 6tore krav at sti11e tL1 06
nettneBker, at vi nå ræle glad.e for, at gLld.e1ov og -Løfte
ind.led.e8 roed. henlolds?i8 - at vi love! opligtigt at Btræ-
be efte!, - og, at vi lover at gøle vort bealste for.

Vi e! allesarnen nermeske! på godt og ondlt - en 6a@ea-
blandina af poEitive og legative faLtorer - oet! er vi
be&mdt at erkenale alette, oB er vL be&md.t at Bkeltre
d.et poEitive fra det negative ho6 os 6e1v - og oå6ke
endda be&mdt at bekaope det lregative og fleEel6ke ilet
positive, Ja da er d.er veal at 6ke loget eed os - og ala
vi1 der ogEå 6ke noget oeal vore oE€l.velser.
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G[!-DEBLADE
nedor Bkal vi 8C.1aet&dre hJslpe hinaaden lnA.adtil i
gilalertle oeal at strebe efter at holde 811de1øftet oB op-
fylde gilaeloven, EåIeales at vl udadtil i vort daSliSE
1iv og på vore a.rbejdopLa.d6er kan'ttirke Eoro ekEenpel for
de høje j.deale!, soD gilalelevsSeLBeD 6tår son.SaraDt for.

Nåx Då]l ær1igt 1a88pr 6ill stlebea i detie' vj1 Doan 6ik-
kert hurtigt koroioe tlI erkenalelEen af, at alet er store
kray, aler sti11eB, rnea det er k!av' aler e! gode at kæE-
pe for og 1e?e !å,

fal tferling, g"ilaenegter
2. Sct. GeolgB eilde i Kolaing.

Iba 3ÅID!|I, ?. Sct. GeorgE Gilde i KøbenhatD, marts 19?8.

IMIEDEIS OG GBUPPE{S }'Å$T!T§NTG.

l'Ia,a kan tale on et eDkelt DeDneskea nÅI og en gtrrppe
oenDeEke?a nÅ1, Et oÅ1 er Eon EtJahgEbegreb en e1ler
aDd.en frentidi8 Bituatioa' 6on inaivldet e11er 8rulpen
af forklarlige eI1e! i.kke-forkIat1i8e Srunile EtlEter he!
i&oal. 3eg?€beme nønskeln og "hen6iSter" har neget til_
folIes neal begretet eåI. For at kuDlte tale on en Sruppes
roå.1, rnå maa fonrdlsætte ea e11ea arxalen fon0 fo! enLghed.
}1dldt g?uppens Bedllelltner om et f@].les xoÅ1.

Ø!Bke! det erkelte meDne6ke at Bttrle ei.n tikElel§e, nå
d.et opstille EåI oa arbeide hea inoA dlisse &å1. InAiviaet
nå så at eige aftale ned sig 6e1v' hvo! det vi1 heD.
Olsti1lha af nÅI, og en d.e4)e Elrstenatisk Ludsat8 fo!
at nå nÅ1et, ae6 rot! moal6tykke tI1 den situatiotr, hvor
i.ndiviAet lader tiualaieheaellle rÅtlo. UÅIet hal for i.rl-
dividet deE fuDtti.on, at det vir&er til at saaordle d.e

forskellige opga?e!, BolI llrdiviaet udJører.

Det eakel.te lleaDe6ke kaa yaxe si8 Eirle eÅL Eere eI1er
oind-re bevidst. Der er Etor forekel pÅ, on nennesket for
eig eeti-og for andJ€ kaa udtlykke' h"ad. hafl vil strzebe
(straler) i.Bod, eLle! on halr Daae! at 6tL@be inoa et oå1,
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G!!-DEBLADE
son ha.n ikke kan gøre 

"ede 
for. ønsker han at nå måIet

gennem et sa.maxbejde meal airalre, roå nan gå u(l fxa, at
kvaliteten af Ba.marbejdet vil være ste?kt afhængigt af,
om harl kan udtlXrkke orer for ale Ø1Eige, hvad han sigter
i0od,

Det enkelte illdivids forske]"Iige roå1 fastlægges ved en
nere e1Ier nindre bevid.st og kend.t proces. Hele hans
situation er bestemende for de mål, han sætter sig. De
af ha.os må1, aler vedrører. ha.ns rofle i samfunalet, er be-
sterot af hans per.sonlige verdier,ale r0å1 son formelt af
sa.ofundet opstilles for hans hal1dlinger og ale norne? og
ræ?ilie?, son er gælalende i. de grupper, hvori hal3 indgår
elfe? berøres af. Det sat af rnå1 (et e11er flere), son
individet stiller op for sig se1v, vi1 !'ære unaler sta-
dig justering. l4å1 er ikke noget stabilt (statisk), det
er noget, som ændrer sig ned tiden.

Hvadl er aline må1 - hvad e? vore nåI - hvad er gruppens
må1?

Christia.n Holo, glldenester
7. Sct. Georgs Gi.lde i København.

Era GILIE{0NT,AI{T, Sct. Georgs Gilderne på I'}'n, nr. 4
aprrl 1980 unaler overskriften

OMPOIT{ING

April - det ex forår. Så er det tid ti1 at få sine p1a.n-
ter pottet oE. Give alel0 bealre pIads, noget frisk jord og
en gEr]g gødning. )et kan også'\rære en goil ide at dele
planteme, så de karl skJrde nye, friske skud og blonstne

Høje stadsgildenester - kære over.gErtner Spiua! Hvorala.n
har pla-nterne i din gildehave det? Var det ikke en j-ale

oed en onpotnjng? For ma.nge gilalebrødre har efter mill
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rnening levet i alen sa-Eme potte a1t fo" 1ænge - roalfæstet
i gEmle vaner og traditioner - så der snart kun er røalder
tilbagei og soa pla.nter udlen omplaltning bliver visne i
toplen, vil et sådant gilde ofte sygne hen og dø ud ti1
sidst.

Derfor følgenale for.Bla8: Put en sedalel meal a1le oalense-
Iilalebrøalrenes navne i alin høje hat - e11er. hvaii alu eI-
lers ha! veal hånden - ryst den godt og træk så seallerne
op igen og fordel den i butLer meal ca, 40 i hver. Så hax
du - keine Hexerei, nur 3ehåiad.igkeit - I nye gilder med
gode charcer for forlsret aLtivitet og et llyt fællesskab.

ndre som alet fællesskab vi kender fra d.e fælIes Sct.
Georgs aftener, hvor hvert gildes medlemer. efter. gilde-
ha1len erobreale et bord i fællesskab ti1 sig selv, og ve
den aroe stakkel fra et andet gilde, de? vax så uheldig
at få en siddeplaals ved et sådant gildebord.

I de nye gilder vil roan blive nødt til at arlejale sa.Enen
r0ed gilde}"ødre nedl holdninger og neni"rlger helt fo!ske1-
lige fr.a dero, mEn veltilpas havale sidlalet og tygget drøv
på i de sidste roarge å-r. Naturligv'is er dler en risiko
ved. en såalarl forBJrelse.

nen vi1 være chokerenale for deB, på hveE enhver foran-
dring virker soro en persolr1ig fornærmeIse. No61e af alem

vi1 nåske gå ud, og det er trist. MeD hvaal gør roa.u, når
en pla.ate gåx ud? Så Eå ua,n ual og skaffe sig.nye frlske
planter, Ileller ikke gildets have kan holde sig g?øn og
blomstxende uden tilskud udefra. Stifstand er d.ød.

net var bare et forslag her først i apri1.

3jøra West-Nielsen, ,. Sct. ceorgs Gilde i odense.
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Fra GII,IE{ONRII{T, Sct. ceorgE Gilderne på IVnr E. 7
august/september 19BO wder. overskrifteo'

O}POT\I]NG

Iet vax roeal foraøjelse, jeg læste 3jørn West-NieLsens
forslag L CIIIXKONTI&T nr. 4 oro ii0MP0[t{1NG" af gilde-
brødre.

Rent lra-ktisk er jeg balge for at for Dar}ge helt bogtsta-
veligt rrgå.r ud" veal alen behardling.

l{en aler et nogle, dler aldrig rrgåx udi - gåmle gildebrødre,
aer har !'æret dlet hele igennero laarge ga.nge - gildemøde,
Ai1deha1, gruppenøde og eyt. ledelsesfurkti.o4er. Den Aag
koDmer trangen tiI at holde lidt igen og a[e? blivera 1æn-
gele Eel1eD freromøalehe.

Ti1 sidst tør narl j.kke kome, rnen gilaebror er Eån fort-
sat, - nu son såkaIdt "aløal nassel,

Mell hvolfo? re"e 'raløal naEse", nåf,: vi netop i 0aleu6e ha?
et Bpecielt rveteran-gilalei', 5.gi1de, hvor vL nøales oe-
8et festligt ,-4 gallse om året, gerne EeaI ægtefæIlera.

5.gilde ha! altid llistet roeal kattepoteri for ikte at
gerlere ale andle gifder, de! altid gæstfrit åbner de?es
aløre for os. llen vi må have 1ov ti1 at gøre opDærksoro
på 1'or eksistens ogr givå tilbuddet ti1 en og aa(ien i den
rraløale nassef, alef, inalerat inde har lyst ti1 en gEng inel-
Ien at ko@€ tiL aøAe EeA jæ\'naldrende nveteraiertr.

5.gi1d.e hax llge udg'ivet en folaler, 6om a1le er. velkoEne
ti1 at rekvir.ere - ualen forbindende.

Erik Chxi8tophersen, 5. Sct. ceolgE Gilde i oalense.

tr'la LMAGxR GILDIRNE, nr. 5. roaj 1980.

STAGNATION - IEm'{G.A§G - brLiges i uddiag (3ed.)
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ilYor henter vi så de nye GBR?

gilder har. øulighedeI"}e gennern et godt SP-kon-
talrtaxbejde at få forbinalelse ned SP-ledexe - både aktl-
ve og nys afgåede. Aldersfor4skellen ri1 være acceptabef,
og gifaiernes prog?au vil kulrne virke ti.ltrækkende på de
unge.

De næ1alxen gilder vj.1 ganske givet have progra! og akti-
viteter afpaSset efter dexes 'rkondirr, og. ofte er nan ualen
egentligt SP-kontakt.

nisse gilder viI sikkert kunne få gIæde og resultater
veal at henvend.e sig ti1 g?uppeL 'rson ha? vist særlig in-
teresse fo? spej derarbej detii. Det vi1 bfa.ndt analre sige
de Earge roenneske? (foræIfue), soro getmem et veluaiført
arbejde i rådene har vist deres intexesse for spejde?-
be9ægel6eD,og som ofte haf,: ydet en largt større illd.sats
fox denne, enal na.nge GBR har haft lej1lghed tj.l, Dette
at optage ikke tidligele spejdene i gilde1Ire høre! vef
med til de snå 'rkorrektioner.,,, der er foretaget og so&
ve1 har båret fn€t.
1 min aLtiven S?-tid oplevede jeg gj.lderBes ,'trolde- &
økseløbi', lren el1ers var det sroåt neal for.binalelsen. At
Då.n har. lært af alet sialen, ka.n man for ekseEpef se af
sidste S?-kontaltnøale neal fedlerne i "AUAGm-GILDERNES
område, hvor adskillige møalte fren til et nøde roed poli-
tiets uro-patruIje, og hvor ma.tr veal for.eaba€ og alenon-
str.ationer, blev gjort bekendt ned narkotikas farlighed.
Ledlerne ka.n bnrge det i ileres arbejde, og roåske har alet
r.yddet nange tvivfsspørgsmål,

Princippr.ogra$ner og strultu?ændrloger gør det ikke a1ene,
ner1 gildertles forståefse for,hvaal aler rører sig og aleres
nytænlcrir]g i fonn af levende arrargenente", vif bringe
gilalel?e fra Btagnation til frengang,

Eenry Arker Rasnussen, 16. Sct. ceorgB Gilde i København
Kastlup Glldet.
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EN IDE TIL ET GILDEMØDE
På gildemeste"stævnet på Nylorg Strand i septeBber var
der oro sølldåeen bland.t aldet gfllppea,?]ejde fo! de iigaf,lerr
gLldemestre meal eErerlre - ledelsesaxbejd.e, i.dee! ti1
gi1d.er0øder og gr1rl)pea"rbejde. I fortsættelse heraf har
redaktøren blardt aldet moaltaget nedenstående er0$er, soa
herIoeal vialerebringes ti1 dero Eoro ikke va.r meal i !ævt1te
gruppearbejde.

IOFSIAG TIT, I'OREDNAGSHOI,DERE M.V.

- Jens Jensen, Haalerslevsvej 71, 5760 Ribe,
tIf. (o5) 42 1o 97.
Iortæ11er oro { å.r i Den tr'ra.nske I're.nr0eallegion.

- l,ektor 3ørge froelsen, Lavenvej L0, -Lindaa, 8500 Sil-
kebors, tlf. lo6) 84 t7 99.
,6 forskellige foredrag om Kaj \rnk.

- Red.aktør Jørgen \ilo1ff, yestl.]rstenE Sønd.erjyllands
?ealaktior, t1f. (o4) 42 AJ- !1.
Sønderjy11a,nd før og nu (Ceatoreningea) .

- l4ajo" f"a Holstebro KaBeme.
Iorteller oD Sirius-patrrljen 1)å erønlaåd.

- Hærens efterretningst jeneste, PR-afd.e1i.ngen har f olk
aer kører rund.t og vieer fil-ro og lysbillede!.

- Tyind-skoler:ne - et godt udflugtemål.

- llelilopterredningEt j enesten, S. 0. K. Åarhus.

- Andlers Buek Peter6on, Sct. Geores Gild.et i craasten,
Da16gaårdvej 2, 6r8t Rn&err,æs, tlf. (o4) 65 19 74.
Fortæ11er on Siriu6-patnrljen på Grøn1atrd.
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GR ilJ PPE[MøDE

IDE TIL EN GRUPPEAFTEN
Realalctørea hax tlandt a,rdet ved at gennenae
deblade fundet følgendle eEner tiI vinterenE
b e j del gi ldernø der:

Besøg: alen 1oka1e avlsrealaltloD
alen loka1e }olj.tistatLoll
aen lokaIe kilke
den 1okale alrest
den lokaIe flwePlads
det Lokale Bygehus
det 1oka1e råalhuB
det lokale gydrasiuro
alet IokaIe Euseut!
det 1okale llejehjeo
d.et lokale bttliotek
det 1oka1e vaid.!'ærk
en 1oka1 kunstlter

e1ler hvad EedL "gilalebror på jobbetl - vis
I)1aaLB fren.

E11er e@er son!
de æ1dre L sadundet
børnene i. sa.nfundet
livsteEta,melrte - en YærdLg død.
kriniralforsorgen
zooetelapi - akupur&tur
trarlEcenalental med.itation
etikleo 1 vore Lalealer
kulst og kunstforståeIse
vlkLngetidenE kunat og oveltro
fleEnedle folkeElag, kultur, f,e1igion
veldlensreligionerne
atonenergi og aleu6 a1t eahativer
alkohol og dens virbiDgea
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t2E

e1ler hvail med eonelr soB:
oin eoonerferie, roin treclste, sjovegi,e o.s.v.
lyebilleder/f ih fra ferietulen ti1?
gd en tur i din byÆoDmlrne
nattergaletrx ( Ueaet i oa;/;uni)
se en filn/teaterstykke
hør en koncert
eæster fra spej alerkorpsene
spejd.erliv i daa
gildets a."bejdstider, svenal - væbner - lidaler

eller hvadl meal at a.?rargere DBAGESKIfDNING, hvor fuglen
er erstattet meal en drage, e11er hvad ned IAmILm XAl,Iy,
biloriente"ineisløb. Begge alr angeEenter er velegltede tLi
f amiliearralogeaenter,

Kenale? dlu den grølEre pjece cRUPPB)tr? - d.en ka! rekvireres
på lardsgildekontoret, heri er også forsLag ti1 vinterens
gaappearb e j de/gi ldenø dex .

Red.aktøren.

(G.l u P DE

Ri.l e! eU.! o!d.. E.ph.rr.

Vor.t officielle navlt e!!
SCT. GEORGS GII,DMNE I NAN ARK
og il*e Sct. GeorgEgilderlle i Danmark.
l(an alu se forskellen?
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REDAKTIONEN
læsie au i SCI. GEoRG nr,5, siale 128 opfordri-ngen ti1 at
senale 8 eksenplarer af alit 1oka1e gildeblad ti1 lalxds-
gildeko.toret i stealet for at Eenale alet direkte til hver
enkelt landsgLlaefedelGeeneallero og reaa.ktørerare af SCT.
GEoRG og IIIPUI§.

Realaltionen af II4PULS er glail for hvert et blaal dler noal-
tages direkte, rDen jeres gildekasse kan slare penge, og
et gElomelt ordsprog eiger, iihraal ile! er spaxet er tjent'!.

.EFTERTRYK I KKE T ILLADT,

Dette gelde! ikke for IMPUIS, og det glæder aig hver
ga,ng, jeg i et af de 1oka1e g'i1deb1ad.e, soE jeg fåx til-
sendt, ser at et inakg,/axtikel, soE har !æret bragt i
IMPUIS, bliver gergivet og alerveal har rouli€hed for at
konne ud tiI en større ska.re af gildebrødre - end lige
Aild.eledelserne.

Jeg beqyttet klip fra lokafe gildebfade, Een jeg vil
blive neget gIa.d, hvis @ skrev et indlæg/axtikel ti1
IMPITLS ggEqg3EqE.

Dit indlæ&/axtikel skal rære redaltiooeD I hænde senest
1980 til næEte nurooe! af ftrlPUI§,
1981,

tLrBdag aen r0.tlecenber
§om udkome! 1. febn.lar

Realaktøren.
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DANNEBROG

: rj.n. 1id.. .2a .. eds i§3ier

din D,o c) iik uiei ai:ioldenes xra3.

dr v.rJed 6v:r vdrr hd os Fork.

,.! os du 3]ii,i er r1jeri.r,.3 r.r_
ar kje. rcd §ydrLay.rs F.rne3.,rani.,

1 Sy&o*ers EF € loldstjenens kde,
AilaiensEyæi

o.t.o!er.sorvsl-}e].:e;.try§l
oD]rr]n6dj!vi!!e]

Du ioJ i .brr. E.d luiireldis shde.
du saat !s ry'.bo1s .åasrad: vnld.q lil rlea sLvene jj.d1 de.)re

!u yd r:ihed..e :i.jola.

!& ø. [, ]u oler slo.e v&cå
fB ø.s5rc !r1 sh!r€-.dB fj.n. lah.

ea&u du Yajed

i{ensø.&€]|o:snvecar:ir.sudå

§a ul da rrri ov?r !åv. breae,
hyor lalæn srre€r sirL qr,5e sss,
I siElrs& r,ude,

hr vajåi sya ludred tMæ a4t
tra ljeEets ru4ee !r va1..s cDYe

0s drejeE secder lir *. det 3rd6ta,
d.n !å€, jes n2c.r d.n it:ke D'd.
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