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GILDELEDELSEN
NÆ

[N OPFATTE LSE

S.AMÅRBE.IDE

Evert åx skifter landets gilder 1et1er flere af gild.ets
ledlelsesEeilLeDeer ud, og dei vi1 alerfor yære naturligt
at 6e liat på ale plobleroer, dLer eveatuelt ka.n nelde iig

for

alen

4ye 1eclelse.

Det viAtigste fo! dleo qye ledtetse er saraxbejitet i.oitadtil
gåvel son udaatil. Det er jo ikke a1tid., at åea 1ede1ae,
sora bliver Eat![DeDsat af gildetjnget i forvejen er. vant
til &t arleJde sa.Dnen.

er efter nirl opfattelse af fuDdamental betyd.nina. at
den aye lealelEe (1ed.e1eer iøvrigt) 6tra.k6 gør si.g tialt,
at clen for at kunDe udrette vurdifuldt og iaspirårende
arbejde r0å være en faBttørolet eDhed. sådan at forstå, at
selvfølgeLig kan der I 1erle16e4 v.æ!e forskel i opfattelBen af ale tiDg, der skaL løEes, nen sørg fo! AITID udadti1 at oltnade son en enhed..
Det

Eer kulme jeg indskyd.e, at efter oin opfattelBe 6ka1 he_
rolalelne ogEå delta€e i gildeledel6enB nødex og alenoedl
i tl1lettelsggel§er af aildets a-"beJde - det va? nå6ke et
seoere leAelaeseBre.

Det a"belde, dlor skal uclføres af en gildelede1ge er 6tort,
og clet er uauligt - og Aet e! heUe! ikLe ønskeligt - at
aen 6e1Y ualføler alt arbejilet.
Mln erfaring e! den, at jo flere de! kan ind.drågeE i gi1deta arbejde, ateBto 6tørre Eedalbejderstab aer ka.o ekåbea, jo stø?re kontatt skabeB aer tj.l den eDkelte gLld.ebrof,, og ateEto flere vi1 føle et nealarlsvar. for 1øsiingen
af gildetE for6ke11lge opgave?.

fra, at ale fleste gilder har et Filderå.d. op
§åfrent det ikke er tilfældet, Då aarl efter-nin opfat--

JeA går ud

GILDE LEDELSEN
telse hurtj.gst Euli8t søBe at oplette et 6åda.nt. tr'or
gilderådet er bla.ndt a.nd.et konmunikationeled ne116n giIdeledelsen og den eDkelte g'i1deb!o!.

I

ailAel:ådet bør så roår€e ef gildets nedllemer, EoE aet
ovelhovedet er Euli8t, have en charce for at Ilære EeaL.
EkseDpelvis kart Jeg navue, at d.e? 1 Blld.e!ådet forualen
de J gildeledelsesmealledoer og ale 2 herolale! ka! \.åre
alle gruppelederare, reala.ktørea af det Iokale gildeblail,
lederne af de forEkellige taug o6,/etter latereEsegruppe?, lealel"Ie af de forokeluge uahralg 6on fx olta€e16esuclvalg, speJalerkoEtatt, GIM, 3loale?kadea, a.kti.vitet6ud.vå19 osv.
Gtlde!ådet vi1 i d6 fleste g11der have ca. ea Bne6 oealleEne", og I'i1de1ed.e16en har i d.erlne kreds iduligheil fo!
at finale udl af steEringen i dery'de gi1r1re situation(er),
ialet alen gEnleE gtlde"Ådet har konta.kt/følinA ned næBten
hvef, eneEte

glldelror i gildet.

dlenne Lrea[6 af gilde]rødre ka,D skabeE ea
lDltiatiyriS oB haidlelxaftig ktealE - 6on e! palat til
at føie gildets id.eer ud i ptatsLB - kan ds,n ogBå 1r6!e
sikler på, at dette viI glve et forø8Et fredDøale'veal
I'i1det6 forskellige aLtiviteter ned €tyrkelse af ka.eDe?åiBkabet og Ba.Eoenholalet tl1 fø19e.
Xt af ale eEne! der }lalldt andet ka! taAes op på gtld.erÅdlgnøclef,ne er, at gruppelealeme, laugElealerrae osv. af1ægger ?apport on gruppeD/laugets arbeJde og sa.Dv6r, ligeBom det vLl1e ?6!e klogit on aler kunne ho1d.e6 rikrititrr
ove! g'ildets afholdlte møtler og arralgeroelrter for alergeal
at aflive eventuelle nsku.Eleriern og analeD utllfrealeheal.
Det ka.n i virkeu.ghed.en ikLe undlerstreges nok, at alet er
vig'tlgt, at a1le 1 gildet Le?er Eea i, hvaal aler rører
sig i gilAet.
net e! gildeneoterens a.nsvsra hele tiden at hoId.e øJe nea,
at ale opgaver, d.e! er igar€§at ualføres L overenssteDEelse

Hvis de! a.f

roeal
2

vealt€EElseqte, ligesom det

er I'ildemesterens (1ede1-

GiLDE LEDELSEN
se!s) opgave at vtsre igangsættenile og inspilelentte,
ikke etre1reldigt og egenheDd.igt at føre o])ga?erDe ual
1ivet.

I]len

eo]]e dler son en naturlig ting Iø! drøftes på et siler plaD1ægrringen af d.et koEmende e'i1de§,r,
idet det er sældelee pr€.ktisk at ]ægge lrograo for et
belt å"r ad gatrgelrherunaler ned fastlæggelBe af Død.edatoer, og hvaal aler Ekal ske på de eakelte datoer, blarldt
andet hrrilken g?u!pe, aler ståx fo! arrangeneltet, hven
d.e! 6ka1 holde 5 Ein. Sct.Georg, 1æse gilaleloven o6v.

Et

derådGnød.e

Gi1deledelsen tør setvføIgelig indelr gLlde!ådsnødet selv
have gjort sig kIari, hvaal dlen vi1 foreBlå son program
foa det kometd.e gildeår.

at ber0erke, at nå.r et progra!
for året e! fastla€t, vi1 det g,ive gildeledetsen 1eju.ghed tl1 ai tage fat på andre altivitete! i året6 Iøb give d.etr tid ti1 det ioere inspirereEale tmkearbejdefeDet hrrde l.ære oveaflødigt

de16e6arbejd.e.

ti1 et gilderådsmøale - hvoraf d.er kan holdeB
året, fx i oaj og noveale? - bør ti1ale enkelte gilderådsnealleoner i eå god tid., fø!

DagEorale!

ekseDpelviE 2 on
seDdle§

oødets afholdelse, Et der e"ives den }å€@Idende roulLghed
for ai dr.øfte ala€§olalenen Eed sin gruple^atg. Eeryed
får gL1d.e1eAel6eE ogBå konta&t meal alea størst mrlige
kreds af gildebrødre - få! dleres neuing, og dlen enkelte
g'ildebror føIer at rrære nea i beelutuiigsproce€Een fø1er at betyde noget L helheden, og hvaal dler lkLe er
nindst vi8tiet, at gilderåd.et udlfra alisse forudgående
drøftelser i gq.rppe/laug straks ka! traffe si.rle beslutailtge! i overenssteEEel6e r0ecl gildlete ølrsket.

oR[[B{, ProvlncLalka.nsler,
Proviacialet f or Noldjy11ard.
JøRGE{
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DET NU, DET BEGYND/IE PÅ EYN?

Nåx nan eadnu en gEng,

efter opford-"ina f?a ilen erlelgiEke
alen opSave, alet er at fortæ11o

redaltør, har påtaget sig

lidt

om, hvordrn gildeler6gelBea op6tod. på det fynske
ohråde, mÅ nan jo anstlen e sig for at få rihuEkeren" I

aving.

ÅLLerede oDkring 1910 - altså fo" et halvi åxhu.adrede
6ialen, huskef, jeg, at Det Da.nske SpeJderkorls !ølteeale
på at få stablet en iroverbe!.æge1se" !å benene, riåske
noget i retning a,f tlen, d[e! foll@ngEt va,! etableret i
apejilerbevegel§ene fødela,Bd - fuALa.od., hvo! nari allereale
dengan8 oå aldre gentlenen i kolte bukse! og sto! spejderh.at.

tro! nok, det tra.k aoget ud., fordl naJ1 ve1 af heuElm
tiI dell mentalitetafolskel, ale! nu eu gE,tlg e! rnellem
en816nd[e!e og danske, gjorde et ]ehje?tet for€øg I)å
at Iford.airskerr ilet liilt.
Vl, BoE var store Bpejdlele deugEllg, havde lndtryk af, at
Dan ikke ligtiet kurme ftade Blae egoe beD L korpset, og
det bleY aldlig f,igtigt ti1 noget.
Gan6ke vist opstotl dler he! og aler rovertrople, 6on f.eks,
Åbsalou Rovels og oalelBe nover€ - nen ilet 1.ar kulx §!red.Jeg

te folBø8.

Son kolormeåsslstent de1to8 JeB først i t?eallveme j.
nogle møaler p& korl8pla,o, hvor Jeg fo? første gElg hørie
oB fronsJmeale nend, soto iHae lergere vtue lade sig aøje
netl, at ale! l.kke rigtigt akete noget, og at ilea hoB aen
opstod. tai*eu on ilet, vi i dag kenaer son gilalebe1tægE1§on.

I nin

8tsrle tro? 5.oaense, ve"! vi en gruppe såLalAte 6eniorspejaele, soE aelvbeotaltet kaldte o€ 5.Rovers.
4

HISTORIE
tler noget, id.et d.e oa!8e ove!vejel§e! resultereae i et vo1 tilrettela€t tr)!o8!a,n fo!
en skovnErodlgbeyæge1Be, neal straDme retninsElinier og
krav oB prøve!, soE BkuL1e 61utte ned en skov@ndlsprøve.
Med la,ugt olo 1æoge skete

0g d.et lykkeAes pÅ alLe nåder Bod.t, oB korlset B1a? af
ile, efterhgrden nange, "galongpejdelel , Eon tax lidt
af en plage, 0g det blev et k?av, at en slejde! inalen
udgsngen af sit attende å-r ellte! sku11e have bestået
I'skovDålalsprøteni elLe! r,-æ!e altiv fører Eindst på tropsas6LsteotplaIl - selvots tlette Dok gav anledning til, ai
dle! nogle Btealer ve,! troppe nedl ve1 rigeligt aa!8e
Itrop6aEsiBtente!rr .
med

var deD hage ved det, at aer naturugvj.§ opstod
gr8n6etilfeLAe, son f.eka. hoB o§ gaDle drenge i 5.odlen8e.

MeD aler

vi føLte 06 fattisk for gamle tiI at besrnde fodla nedl
p!øve! og de! sla€€, oB efter a1vor1i8e overveielsea
tlev vi e4lge on gElEke Eirpelt at Delde oa ual af kor!iiroverpatruliett
ualen fo? koQ6et, nen foltBætte voles
rets rarmer, nen neal faste oøder og leJrture hvelt å!.

h af

de neat frenslEeae kaDDerater kon roeal alen uahæ?ketle

tarke, et dle!6on alette skulLe have elr rinelig ohalce for
at vare nogLe åt, vlL1e alet vsre nøalvenaliSt, at eie noget såEdea, og vi teEluttede, at vi vll1e have en hirtte,
aonr rMaesteal.

begSmde ned. lejede li f f914 et SaIonolt bondehu§
for Otlen6e ,VEVmEIISEItr, hvor vL holdt tl1 i fen år'
indtiL vi i L9r9 Lø\te et til6vareDd.e gamelt folsøEt
hus i Yillestofte på den and.oE sidle af oaense, ca 10 Iø.
fla byen.

PlL at

ualeu

0g d.et hus bl.ev ramen on ea aeget Bto! part af vores
åktiviteter gennen Dere end ,7 år. tr'ørst for o§ 6e1v og
efterhå.EdeD også for de fa.Di1le!, vL efterhålden af !ra-

fo! 6i8.
Uad.e! eB forretaingtsrelre L L9r4 traf
turu8e

åxEager alar)neale hve!

en

af tlis6e

ka@e-

HISTOR!E
C.C.KlNdsenr i (oldingt
son l begeJstrede venalinger fortalte on den SildebevEee1se, son langt oE 1æ4ge vå,r koEnet op at stå. De to
blev enlge or0, at Aet uåtte være en pa§senale opgave fo!
oB at fø1ge op i odlense.

rater voles tidliaere tropBfører

Vi Arøftede saeen og blev k1a," overr at vi fra Eta?teD
måtte have en lidt eldre speide4)erBoaliShed ned i Bpidaen.

Yi ta,! sLet ikLe 1 tvivl om htea - og fik då ogEå §t"als
poBitivt tifsa€n fra vores tidltSpre kolonne- og divlsi-

onschef Rudi Luntlbeck (sene?e la.ndsgildekanBler) , oB
efter lod.trekDiD8 drog så natlge af os, son der kutne Yåre
L en gEnxoel tr'ord., afsteA til Koldiog for at bllve optaget t Glldet der, den T.deceDber 1914.

0g så kurme 1.0den6e Gi1de, som alet følste på trYD, etableres meal en gildehal i en af ka.Enerate]5es hjeo i odetrse den 2.februar 1.915.
VL havde nok

Lidi

syært ved

at få r.lgtlA

8ånA

I

ss€pfne,

id.et vi jo a1le kon fla en slutiet kreds på 12 gEnle
tropskamerater, og når narl taegr alen trop8jalousL i
betra€tnlng, som i hvert fald ?ar udpreget i nine al!e!gEåx - vax det s!'ært at få andle odensespejdere ti1 at
gå ned i begyndelse!1 - rralet var jo noget, ale her femtere,
havde fundet på'r - så i Etarten lektrtteleAe vi rraeentligt vore tsedl1eDEe! fla tLlflyttere.
llen efteihåaAen lykLedes det da - og g'j.ldete1.agelselt
odel16e kan i daa nøde Eed 7 gllder - nåske srå'It B.

i

ka! oåBke irtereEsere elkel.ter at den grrlpet
6on 6atte Aet hele iga.ng her, for snart et ha,lrrt århundleile sitlen, eksisterer endnu, og dtadlg - son altid i
SEnnen ale na.nge år - nøaleg hver 14 dag hele året, Sacske
vist er vi Dlr kuo 7 tilbaAe, idet 5 af ka,Enerate&e e!
Men d.et

for ale senere år.
vlst ldåtte vi i 1976 eæ1ge vo?es dejlige

døde ilrdeD

canske
6

"SPIDS-

STOR!E
det hed., a1lered.e før vi købte d,et f !919,
nen vl ejet stadig noget sarrntren, for i stedet for at de1e peltgeDe satte vi aleD fa6t, således at kun afkastet
koEoer ti1 udletaling til gLæde fo! gaIale veltjente spejAef,e e11er spejalero?gave! i det hele taget.
EUSE,lrr, soE

De færreste har vist haft så langvaxig og tæt spejalerka.meratskat, Eon vi - alet tater vi neget on, i ale rrlailgE loørke vLnteraf tetleal.

3ørge Nielsen, 5.Sct. Geolgs Gi1de, 0den6e.
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GILDELIV

GILDETS SAMSPIL
MED BYEtrlS OG EGNM{§

Vorat 1okale

MTIYT

SPXJDIAGRIIPPIR.

gildes virke har lgellllen nange år frenvist

et i"Ilteressairt og alsidigt arbejd.sprogra.n, der
virket et, a1tid. godt og aLtivt freEnøale.

ha,x be-

hai vi set alet son eo af vore forrrenste opgaver at støtte det altive spejderarbejde i onrådet, l..kLe
kllll i fors af en økonoroiEk hårrdsrakning af og ti1, men
rnere en støtte }yAget op på et sDævert samenarbejde på
fle?e fronter. lrden e1lers direkte iDablandell i tloppene/flok&enes daglige arbejde er alet nåfet, i sa@eDa.rbejd.et med de aktive lealere og aleres grupperåcl, at 1øse
ret store udadvendte opgaver i fæ11esskal ti1 gavn for
Delualover

beggE

larter.

He! skal nævnes llogIe eksemller ]å logle af de fBlleBopgaver, vi roed. held har fået genDeoført.
NIESPIVAI

-

Bø'RNEI,AXDtr

I vor by har ae! i

en årræLke roeal større og 6tørre succes yæret afholdt en ttPolk- & Jazz Eestival", ale! efterhånden er nået op på 15-20.000 gæster. For. nogle åx siilen opEtod ta.mken on, at aler i Barrne fortrLad.else burde
vBre et alraIrgEEent for børnene, så de ogoå kurxne nærke
1id.t af feststeElillgen i byen. Det blev i første onsåos
oyerlaalt byeB§ 2 troppe (1 pige- & 1 dren8etrop) at k1are opgaren hver arlalet år og IDFÆ?F hver ald.et år, og
d.et faldt e11ers €arroen med d.et tidgpurkt, hvor Gildet
plejede at afholde sj-t "Gi1deloaxked". IIai fandt 6å ud.
af, at de 2 trolpe og dlaet 1ige6å godi kurne sIå 6ig
sEulnen om et fællesarlangenent kaldet rr}'estival - Bøarela.nalr', son siale]] ila ha,r været en succeEfuld institutiotl
ved FestlvaleD.

Iileen r0eal Bømelartin

I

er, at

hea

er

d.e?

et

testnaxked

GILDELIV
på en

lidt

EnAen DådLe end ae e11ers

dig er der oogle altivLteter,

er vartt tiI, sarti-

d.er også e! analerledles, og
e!!de1ig har forelalreae et sobert steal at BenAe bør"reDe
hen, og hvor ale kan Dore sj.g for snå penge,

Årralg€roebtet afholdes på en natulskøn plet vedl byeDs
Å-oDråde nidt i byeD, og roecl Åen son ni.dtpur&t er arlangenentet rent tekllsk delt i 2 d.ele - på clen ene
tred trnalkedn neal alskenE boder, pilekast, fiEkedam o6v.,
tovbare, rutchebaroe, poDlrridning, bømefilntelt og scene
for optrsalea og sang D.rn.
På d.e[ aoden bred, hvortil mar1 arkomer ned en lil1e
fer6e, afholdes en arbejdlentle spejderLejr, hvor de 2
trolpe hat opbygget en fin lejr, og hvo! der. tilbyd.es
et stort altal a.ktivitete", såsoro ristådbygning, snobrødlagning, kød på 6pid m.n., koDkuEence i ledningsrelkast a.ro.

.hdelig 1 et ,aie hjørne hax cildete 2.g?uppe sit år1iee
Itøj-lopperdarked" (finere genbrugEtøj ), BoE de har 6tor
succee nea.

På d.e 2 d"aSe arlaJxgerleltet varede, va,a der selvføIæ1ig
et pa" 'rtrækplastler', soE aIle i bye[ sku1Ie nedl og se:
en va,Dilcykeldyst i-Eellen Teklisk Udvalg og Eandels6tåld.sfoleningen, og ea lwate! Pu6h 8a11tr dyst ee11eE kendte
skolefoLk og Bralal1-ælnet !å brald§1anger.

I betra€tning af, at de fleste af aLtivitete&re kun ko6tede L til 2 ellet l ktone!, nåetle nal op på en onsst!i!g tr)å hapt kr. 29.ooo, Bon gav et aetto lesultat !å
ca. kr. 12.roo, 6on aleltes i , lige store porti.oDer!
henholA6vis 1tiI hve" af de 2 trolpe og en tll gildet.
gilaets netlleromer deltog i olgaveD i n6rt
sae@ena.fbejale oed. ae a.ktive leclere, cle 2 grupperå.d. og
en d.el- af spoJderzres foræLdre - et godt pf,aktisk 6ame!-

NeBten a1le

arlejde, der forud.en det

økonoBieke udbJ.tte gEv en fin
for begge parter.

preBseontale og etl lrasse gooduill

GILDELIIV
nEolIE HoSPIIA],Irfri

for

engelske speJd.e"e.

ttaft et uablrttef,igt venskatstlols folho1A ned en sto! engelsk trop fla Sydengi
1aid, Med. §tor tilslutlling har Dån tbnAt andet vælet på
gEn6id.lge besøg hoe hinarlaleo ned ,-årige intervaller.

Byens 2 troppe ha.r sitlen L972

I

forbind.else neal alel!
vi selvfølge1j.g
raen m6a[ vore 2 troppe
een lejrenheal ])å ialt
rrstevningshusrr

nu ove!61åecle korls1ejr SPEIII 80

vole engelBke vermer på be6ø9. SaIoaeltog nan følst i SPE,D 80 son
IO? aelta€ere (drenge o6 piger) i
lejreE, hvorefte? Ea.n tog Eed hjen ti1
vor by for 5 dåges rrHone Eospitalityr' (privat inakraitehavde

!ing) ned et

ornfattenale plogf,am.

"Kooralinatoren'r for besøget (aer også er GBR) havd.e forud.en Aet aturligo saDnelrarbejd.e neal ale 2 trop6leAere
også et stærkt sarmenarbejd.e ned gildeLedelsen oE opga?en. Eorlldlen en god økoEoBisk h&dBræhlina (der d,æklede
en udJluet til Logoland/øreparken) ydede g,ildet en nss-

praltisk bistald.. Først og freE [eBt stillede de fleste
af gilalemealler0xoer1lle sig ti1 råd.Lghed. sou kvartelvær.te!
for en eI1er flere af d.e engeLske 6pejde?e, ligesom roalr
ytleale assiEtance veal flere a.f de afholdte arra,geneuter
lrnaLer be6øget, og eltdelLg deltog gildenedle@e! i et &eget Btort artal i rrcood.-bye evedrg'r, lnalea vole engelse

ske veDner d.ro8 hjenad.

i gildet håbet på, at d.ette goAe venskabsforhold
kurne udbygges reat gilaenæsBtgt, nen ileBre!:re e!
de! ild.e noget ei1de i d.et ororåale, hvor vole engelske
vemer koEoer fra - det havde eLle!6 l.æret alletiilel8
ld.e, hvic ma.ro gildeoæsEigt kunrle have udbygget koutatte!
oB derged stået bagved vore troppe i dette lntesratiolaVi

havde

ogtså

Ie

sa.Enenårbejdle.

"%.PJ-,ffi,

GILDELIV
jr-2-SMIISMrRCEn

I lighed

ned en storct part

af la.ndets ø1,.rige gilder har
marge å.r, 6tået son aøaagør a.t ei år1igt
Gi1de1øb fo! både flokLe & tro?pe indenfo" den EUI4 &
DDS division, aler fintleE he! i oorådet. fEidlertld. er

r.ort gilde i

vi

efte"hånden renalt inal i let store probleEer atesangående; deltager ånta11et voksede og
vokseale, og t?oals aIle uulige forholalBregler haj det iolebei ned at
få afvi..klet dEangenentet tilfredsstillende både teknisk, een ikke

Eindst narxd6kaber03ssiet.

I'ra ootale i gildeblade og udsenilt
fold.e" fi.k vi så idleen neal at prøve

og forGøge os neal eD gildeoaxch i
stealet for det åxlige giIde1øtr, byggBt
op på erfaxi.nge! fra N!.AlsIev gilaet
vetl et ligaeDale aEargeneat.
lrDaler betegnelsenr!1 - 2 - rol1s
narchenrt inalbøal gildet he! i
efteråxet ti1 en Iåben'i raa,lch Eea[
nævlte , afstarde. Grrntlsta.DEen
i deltager antallet blev mddleDner
af de troppe og flokke, aler e11er6

aku1Ie have delta€et i giIde1øbet.
et 1i1Ie rttrektr)laslg1tt nedalelte vl. afd.elingerne, at
et eventuelt overskual vi11e blive fordelt ieellen ale
defta8€nde afdeliiAer i forhold ti1 deltager a]ltallet
(her talte ogtså spejdemes pårøreEale ned). Ikke nindst
i betra€tnin8 af, at det vax fø!6te gang vi skuUe prøve et såda:nt ar:rangeEent, må vi sige, at vi oed ,5, deIta€ele hentede en goal succes hjen.
SoE

udgangEpur*t for m€,rche! va! ?i så held.j.ge at få
6ti11et en "Boblehalrrtil råd.j.ghed af den 1oka1e BrugB
(he1t eninent ti1 formå1et). Bent tekniEk krævede ariangenentet i.tr&e tilnærmelsesoesBigt 6å sto"t opbud af
hjæ1pere, id.et vi kunne klaxe det
ca. 24 gitd.enedSom

^ed.
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1emer, plus den hjæ1p vi fik fra den loka-le Wal}te Club
og frå Hjeeoe\aærletc saJdtets d.e1ing.
afgalg købte delta€Erne sta.rtkort og fik rrku.Ir! for
valet rute, og på de , vendelunkter fiL marl tilsvareBde
kodtroLklip - ved hvelt kontrolpunkt va? placeret 'iwaIkiei nand 6a.Dt en GaritetE EartA, li.gesom nau havale kørendle r$l'alkierr patn.rlje på st!ælodngerne. Deltadelse ned
ualleverilg af d&Ion koGtede kr. ,r- og Bed ualeverl.ng
af roed.aue kr. 2o,-. Vi kunne g1æde os ove, et rlme118t
overekual tiI gavn for tle deltagende afdeli!8er.
Ved

tiLnelding tL1 de 2 store gargnårchen
i det helt store to&at' nen
skal ualvlale
etadig nea vore loka1e flokke og troppe 6om g1rl ndsta.Ehe

Det overeejes

om rDaa veal

forburxd.

i

raarchen.

JIII,EIRTISIUR

lI],

SPEJ}IANES IEJRGRITIID.

h julet!æstur e! i.kLe noger] u.kendt forteelse - vort gL1de lagde siaste å., grundeD til en ny traalition i vort
Vor lokaIe DDS division ha.r alletiders leJrp1ads og hytte 1 et nåIet!æB oaråde i en lasseade aJstancl fra vor by,
og efte! aftale nedl dLiviaionen indtød vo! 4. e?uppe aUe
glldets Bealleomer neal fa.Ei1ie" (incI. beAstefoældre^ørnebøm etc.) samt venner ti1 juletlestu!.

Efter ar*onst ti1 §pejderhytten fotetog aan en 1il1e va.nfuing igenneE oDråAet 1arlgts en tjuleplratetrr rute. unalerveJs iaAe i skoven nødlte llm selve juleEanden ved et
pyntet Juletr@. I,låli udvalgte og faldede selv det ønskeile
t!8, efter vellykket hugst styrkede marl sig inde i BpejderbJrtten oed gLøgg og æbleskive! og hyggesna.k. tu nærliggende 1okal tro? ha! hvert å-r solgt juleneg og talgkager ti1 fuglene, i åx vi1 aenne trol) også \aår4e at fLnde ved. d.ette arra.lrgeDent.
Vea disse 4 her lrevrte drraugEnentea har en

t2

af

de

vigtig

GILDELIV
ste fåLtorer ræret et s[ævert sammena.rbejale ned ale lokale aktive spejdergrupper og iLke Ei"ndat oed d.eres lealere
- en kontakt in€ea af os vil1e have undyæret. Kolltalterne
baner givet også vejen for, at de aktlve ledere før e11er
senere glialer ind. i gildets axbejd.e, og enalelig har alisse
fælleaopgaver yæret et god.t PR for tegge l)arter,
tr'leoming Birkvad,

Sct,

Georgs

Gildet i Tønder.

ET HJÆPEARBEJDE
I sidste numer af II4PIIIS skrev jeg en a.rtikel ora Aino
TigerstedtB hjæl"pea"bejde for ale tiletalske ilygtnineebø"rl i Nepal, og i alen forbindelse oplyete jeg, at såfreEt I viUe s+øtte Aillos arbejde, kurne 1 Bende pengene til hendes bark-giro -L Sverige.
ha,r imidledid bedt on, at jeres eventuelle bialrag
seDdes ti1 l,and.Bgildekontoret, l,{ik}e1 Bryggers Gade 1,
1460 KøbeDhavn K, son er opgamlingEsteal for Dar.EaJk.

Åiro

Jørgen 0!1ie!1, PxoviiciaLka.nsler,
Plovincialet f or No!djy11and..

!
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EN RIDDERFORBEREDELSE
EN RIDDERHAL
og hvad. d.eraf

fulgte.

Iba dleDie sæso,ls beg]malelse var vi et ale1via oy-saDnen6ai ridderudvalg ?Å , gildebrødte. Blaiat and.et skulle

vl

have besat postelt son lealer af ,ialdlerorienteringent
og vi besLuttede at forsøgE, oE lri selv kur,ne ma€te op8aven.

1æste IanasgilaetB r'orLentering on Riddeltid.elt" o8'
va? klar ove!, at den kulne give os en nasse godle ting.
Vi vax også klar ove!, ai vl ulxaler forarbejdet nok ville
koEne ual for DoBIe hulal1er, og sku1Ie det liribe at koDroe

vi

over, måtte vi sinpelthen blrge vo?

aunale

fornuft.

orienteri!€en e11e? forbeleaelsea, son vi kaldte den,
6ku11e afviLles over , aftede!, og tj.l den første aften
formulersale vi en inalledning, hvor vi bl.a. ud1agde vo!
opfattelBe af de , tide! indeifor gildebevæ8E1sen, soo

vi

huskedle,
neD1i8!

at

§on svll{D

alen va? ud1a4:t

su8€r na.D ti1
gi1dehaI1er,

for os for
sig,

s@ VÅBNm d.eltager na.n Eele

aLtiviteter,

og

6on

RI}}m fortsætte!
Du rnere

na]]g€

åt

Biden,

nåx nan koDnel

i Iildeta

Ean alisse

i

ualåtlveDtlte

ti-ng, nen forsøg€r

at se indeai 6i8

se1v.

Vi var f?a besmdlel§eD enige oo, at vi iLke vl1Le tale
for deget oa d.et lidderarbeJde, soo de nu skuue 8S. irld
ti1, fordi vi gennee vote lellesentantskabsnøile! vld6tet
at aler ikke kunne bLive tale on speci€Lt arbeJde for
tialdere, hvelken indenfo1. det eDkelte gi.1de eller tværgåends lndenfo! Stadsaildet.
14
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on fealiteter, - iLLe on noget,
son vi på forhånd. vid.6te kurl vi1le 1,"ære teorier. Vi lagAe 0g6å aegg! l.ægt på ea ting som "vor opfør.seLf: i a1Bindelighed, overfor fa.Eilien og i jotbet.

Vi vl1le dlerfor kwr tale

ner var Jo eagEng, v1 alrør0te on, at d.et skuue koone
dertiI, at alet at være glldebror også vll1e keudetegne
de! !å8æ1dende, bI,a. ved sl.rr opførseI, og kurlle dette
endlvltlele kooEe t1I at inalvirke positirt på oroeivelse1le,
aLtBå ogEå udeDfor Bilalefne, - ja, så Dåtte vl da vsle på

tette

vej .

Ud.o"er jrdledningen havde

tenl

vi

dis6e eDner

ti1

delr

1r af-

1) EvaA er alet et l,-ære rialaler?
z1 sv.a r..e. en rid.le??
l) Evortor lulket ridderhal?
2r aftenB

ermer var:

1) Setyde! det at blive ridlaler en ny fors for gi1deaxbejd.e?
2l. Hvorfor bør na.n Yere ridldler?
,) Tilbud e1Ier udfordrilg?
Den

aitlste aften g€ lengl.k vL selve ridd.e!ha11en.

Efter ?!æsentationen dlen førete afte4 (vi keudte jo i.kke
aLle hina.lden) ned.delte , rabnere, at de ikle var eå s1.kre på, at de viUe opta€es 6oe rLalalere, selvon ale havale
neldt stg til,
Nål! da, det va-r a1t6å ogEå eu sla€§ besmdelee L vort
Dye job, Een vi var tlog etrLge on, at forberealeLBeD skul-

le

germemgåeo 6oe

planla€t.

I'få,nuskript var udarbejdet tit d.e 2 fø!6te aftener, og
dlen Eialste aften fulgte vi rifi,Ia,I}oget ove! en riatdelhal.
ofdJørorell gennengik aftenene DartusleL]t, son dlerefte!
blev uallevelet ti1 eUe tlI gtsDnetdssni.l]g. Diskus6Lonen
koD i gang oed EpørgEDål fra ale vorateaale riallere, og på
15

R!DDERARBEJDEl
forhånd havde vi !-sret s!ænalt på, on frengErlgsnåden kErlre skabe en tl.lfredsstill-ende tllskussion.

viste sLg, at de sa.d inde Eed nangE spørgsnåI oE ilet
at blive
og i s@?deleshed afsnittet, son oDhanal"idder,
leale selve
1øftet, blev ligeflen ti1 elt krydsild. Vi
l<utle for3!16Dme, at va! aer tvivl i aogles sind, var det
specielt, on ale turdle påtaae 61A d.ette 1øfte, hvis de
skul1e haid.le rigtigt oA 1lge så op"igtiAt leve efter
Det

det.

til 2r aften. De ,, der havde uattXrkt tvivl
optageloe, koro uafhsngige af hlaanilen og nealde1te, at ale vi11e ontageE son rialalere. Dette var en ne8et 6tor og posLtLv hendel§e.

Vi

&øAte6

or0 aleres

Så godt soro alle vebner"re (0@) aeftog L diBkuE6ionen,
hvor ?i flere gartge va! inde på det, son ale i ale a1nindelige gildesarDenkooBte! nåske kurme savne, og ogeå, at
f. eks. Stad§gl1derfiBEødler for meget ohha.nAler alet orgår16atori6ke i stedet fo! af og til at give inspirationer ti1 ale gi1d.e1ede1se!, tle! er nøtlt otr). Ser vi bolt
fra ale kurser, der tllbyAes gildeledelser, savne! narngE
aJ dem siklelt et og andet i den letning fra aleres nærEe6te tro?elordnetlett.

vi

på nid.derhallens forløb, r0å atet erkendles, at aten
ale stole, oB de 5, d.er blev oltaget, havde
delea yæseotlige aidel heri, og - son tlet e! s t tidligele - havale vi haft en værdifu1d. §tøtte i landsgildetB
Sera

blev en af

rorientering

o!1 Rialalertialenrr.

Under forbeleale16en havale et nedler0 af Riddenrdvalget,
son ogBå reFæBenteaer 6it gild.e L lepræeentantskatet,
fået Aen id.e at ea.@eakalae til et ridd.erøøde i 6it gi1d.e og dertil invitere et a.naet gi1de6 ridd.e?e.

Dette

noa,de

alenestereD
1ar

faadt sted kort efter RldderhaLlen, og Gi1foa 18' gtl-de og tr'ormårldlen for BLdde?udvalget

R!DDERARBEJDE
var intllealere over
rrHvaal

og

erme?ne:

nener Du, rj.d.d.erarbejdet karl brtage Dig?[
tLlfø"e riaderaxbejdet?"

rHvad kan Dt

Af dlokuerlonen, hvo?L aI1e aeltog, kai sa,menfattes, at
blaldt de r0egEt aldre ?ialalere, og det gæl.Ae! både i ald.er
og ancienlitet, udtalte 2 tlar*t, at d.e ikke havde noget
ual af at yære rialdere. rrlkke betydet et klap for nig a,t
være ridalerrr. ,Vi e! for få til at tag€ opgave? op, Bå vi
ka! rekla$ere fof, gildebevæge1eentr. trJeg får det i Dit
gild.e, son jeg ha! bru8 fo!i'.
Den alralen: ItEl Dyoptagen ka,a fø1e sj.g ea6or0 efter o?ta8e1sen'r. I'Ea-a 6e1v fø1t nig forladt, oA det har iltet

8lvet nig'r. IHvad Bkal vL

r0ed.

rldd.ere?i,

I

nød.et deltog ana.re æ1dre rialalero, gon itog ik].e delte
dliase olfattelse!, Een Aet va} tyd.eligt, at fol!trea, hvorunaler en ?ialalelha1 afviJ<1ee, betyd.er meget.
HvordaE vax Bå ae yngre lidalereE reaktlolr? De La€de negen vegt på velAien af f,ialdersvarene og !å ae6te"ia1eE.
Fe! havd.e de suget tiI 6ig, 6e1von de eåtte e!ke!de, at
Aet ba€efter kuDne \rære s\ræ!t at huake eDkelthed.er i Ae
forskelligts svar, hvis Ae! havae været tla.age optagel§er.
net vilLe nok !.ære vtsralifuLdlt, hvi6 rlalatersvareae efter

rialalerhaIlen kunne ali.sttibueles.
Ti1 ud.talelsen ora at fø1e 6ig ensoa leplicereile ea af dle
yngre! tueg folståx Lkke d.ette ned at vele etrsom. Evi§
raan nøale? ned et åbent sild, får roa.n ogEå koltakt. Den
sidste rld.d.erhal vax mln største opIevelse,,.

0g her Etåx vt så! Eb d.et ridderfolbefeAe1sen, sor[ jo
ikLe altld. har ek6istelet, de! bland.t ailalet e! rneavirkend.e til dlen forakeL i neuinge&e? le!1 påvLrke! i
hvert fald på en positiv nåae, oB ilelr lulker oP foe meget,
- Ja, for ting, som vi aok skaL eaindl-res om eagang i-nel1en: tr'orholdet overfor a!!alre, - at aet kaD Ilsre ayttigt
af og til at Be Lidt ilrdeui 619 6e1v og nå6ke og8å sI,ørge sig Belvt "t@Dkte jeA det rlgtlge? cjord.e Jeg det rigL7

R[DDERARBEJDE
ttge?

SaSde

0g her

e! vi ved farbejaetr: lrbejdet

jeA d.et d.gttge?
eedl

sig selv.

Efte! Ein eSen forheDnel6e - og en sådar må nan have er liildlerfolbelealelsen afgjort Doget gsdt, den gør al1e
lositive og oprigtige, og for tle al1erf1e6te rltlalere6
?ealkoEnenae er lidlalerh.a11en et atea, hvor ale o]Ieve! og
hente! aoget.

Iet e! det billeAe, de!

tegae! sLg efte! vor sidste !idderforberealelBe, efte! ?id.aerbal1en og aet påføLgende
ridltlelEa,ale, 6ot! løvrlgt aok skal bllve eftelfuLet af f1ere, ogeå i a!rd.!e gilder efter ile ud.ta1e1§er, iler e! konloet senele.

&ik

Sch[åxtz-Nie1eet.

lor'rlEndl

for

SkatEester

Køb€nlavn6 Stads8ilde6 3.Ld.derudva1g.
Eøbelhav!Ævid.ovre.

i 4. Sct. Georgs cilde i

KLIP FRA GILDEBLAD
Iha GII,DE-NrI, Sct.

G€orgE GildelEe
og hlrgBted., decenbea 1980.

i

Eørsholn, Katlebo

PS! Iøv'!i.gt vi1 Je8 henBtiUe ti1 aL1e, at de gkriver
dereg aav! helt ud - sa$t gl1de - ikLe blot folbogBtaver
eller slrnot{mer, aår de på fo!6kel1i8 vi6 nedltleler 6ig
i GILDE-NYI. Det herlgyE bør vi tage' 184? tl1 de helt
nye 8ililebrødre I vore gilile! - ogBå ud.ea for oD!ådet.

Pe! Vi&go, 2. Sct. Geo!8E Gild.e 1 EørEhol-D.
Jeg vil 8Er:ae beqytte nig af leJliaheden
oLg over)nevlte henstlUl!]8.
RMATMRBI.
18

ti1 at tilslutt€

GILDET[NG

GILDETING
ÅPRO?OS GII,DETINGXT

TiI uaxts Bkal dler rrcte gildetina nndt om L knAets
giIder, og vl ved på forhåld, at d[e! vi1 6ke eu rEk]e
udekLftninger i lealelserale.
net er både godt og oudt - gpdt, fordi dlet at y€re

EedL-

å.f etr gildeledeLse e! lersonligt udvikleDale, og ilerfor bø! naage hen a.f vejen hare Eulighoden, og onAt forai de! e! nok vi§6e stedler en tilbøJeligbed ti1 at
gkifte uA for ofte. Det taSer sln ttd at koEne illd i ar!bejdet, oa så ka.n det lkko være oealngen, at na! skal
folLade poBten alt for hrrtlgt efter, at nan har fuldet
neloaien. Men kort 6a8t 6kal der tif narts yæ19e6 et antal nye gildeledel§esmealIemer, og hvetn skal yi så yælge?
1em

KaidLdaterne er naturligt be8?anseale ti1 aildets egte
nealledtoe?, og det ka:rl iLke a1tid. forvente§, at der lnden
foa alisBe !a@er finalee et "geDln tiI gildemeeter?osten,
roen dintbe kan da ogBå gøre det,

De! e! no8en, der har bedre Iealelevner enal a.nal!e, neD
nå,r talen er on e! giLalenestea, skal dis6e evne! gerqe
konbineres neal evtreu til at beeå sig i høJ6sd.et. Det 8ør

ikLe

sageD

lett€re,

i Etørre graal, enil vi ofte 6e!
for a1le og a1l.e fo! en.
Der e! jo lntet i vejen for, at det orga.nisatori€ke i
højere graA kas ligge hoa kar6lerelt, og fx det creatire,
ldeerne til at fo"lry 6ig, kan ligge hos skatEe6telen.
ner bø! lkl<e vEle tale on eu lealelse, h?or kanele?ea føNu bør gLld.eleaelsen nok

alet, l,'are et tea,E, en

1er 6in opgave 1øst, uår cler er Btrcellet lapporter og b?eve, 6on gLldleBeaterell ha,? forånlediget, og skatmegteleB
er tl.Ifred.6 ried Bit a.abejde, blot kotrtlr€eutet g€r lnd
L9
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og kasse! steEner.

net er [atulligrriB vigtigt, at Aen ga,nIe gildeledelBe
8ør 6Lg g&rilige tanker oD, hven ile! skal foreslåes ti1
!o6te!, soE bliver ledigE. Det er Euligt, at alet er mere
alenokratiBk, at leAelEen 8åx uforberedt til I'ild.eting
for aler at høre, hver0 nale arrdret vil fore6lå. lv1en alet er
elr farlig vej at 8å, og rnan karl jo veal tle foregåenale raøaler, og i det loka1e gLIdeblad, udbed.e sig for6fa8 !å
forhåna.

vtgtigt, at den gEEle gildeledelse få"r lejlighed
ti1 at tale gfirndigt hed kardidaterbe forud for valget.
I4ange hai sild<ert ikLe Bjort sig helt kIart, hvad jobbet
iadetære!. Det kan afholde [ogetr fra at give tLl6agE,
el1e! hvad der er varre, få Dogea tl1 at laAe Big yæ19e,
for så ba€efter at opd.age "at det alligeve1 Lkl<e var ooDet er

aetu.

at lade 6ig lralge, er før6t o8 fremest at 61ge Ja
til at !åtage 6ig et Etykke arbejde. Dette bør intlpreE-

Det

tes alLe, før

ale

Biver ti1sa8! on at lado slg op€ti1Ie.

Det er tleBvæEe vistnok ikLe uahinAeligt, at når de!
rettes henvendlel6e ti1 eD gild.ebror, o!0 at låtage sig
et job, Eøger nån nere elle! roLadre at titringe vedkondenae a[e! o]fattelse, at det i vlrkeUghedeD l.]cLe vl1
klEve 6ær1ig negen tid. Det e! ikke ooget velvaLgt irbxebrr,
naB ka! Jo rl6ike?e, at ?ealkoEoenale tror på det.
NeJ, &an Bkal hellere fortelle on aflastningaEuligheder,
og give til6a€! oo hjeL! på Epeci.elle oorå.iler. Der er gode nuligheder for at aflaste Lealelsen veal at 1r6lge særlige udvalgsfortuenal, en speciel spejdelkonta,kt etc., aIt
eftea tehov. Sa&tiAiA fåx man gjolt flexe a.ktive og aeilansvaxlige fo! gilAets trivsel, §e1von de neoige Ii1detrødre aatutLiAti6 a1le bør fø1o sig nedanEvarlige.

IaA os se
ken(ler.
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vi yist

Dok a1le

G I LDtrTING
1.

Den, aler eerlle

vi1

vælgtsa.

Der er noge!!, ater hævale?r at alen tyle 6kal nå.D a1dri8
vBlge. net er nok ikke figtlgt, for den de! føler valget
sol! eu ualforahing, bliver normalt 8pd i en 1ede13e. Den,
ae! før6t og fleMe6t 6er po6tenr son et §tykke a.f,beidet
han e11er hlnr ha-r lyst ti1 at udføre, ekal nok vidLe at
fylde si.II ptad6. Seklagelsesvi6 må det dlog nok inalrøorneE,
at de? også finales nogle - forhåbentLi8 reue @alta€e16er
- aler først og fleenest ser på ?a18 son en ære, og sialen
hell taSpr noget let ?å a,lbeiaet.
Det ka.n ikke 6lges for ofte, at lade si8 ræ18e' er at
§ige ja til at ualføre et stykl<e arbeJd.e for sine kamerater, og he! kan ikLe blive tale ou et konpromis.
Så

er aler en

2.

Den, der

a,Dalen

ty!e:

er ltdt

bari€e

for at

påta6e

si8 Joblet.

Det 8æ1de! nok aavulig gildeuesteljoblet, o8 ba88?u.Ed.en
er rlok 6æ!1ig e!! vlE frygt for, ikLe at Bkul1e kurne
klare gildeh;Ilen og llavnlig gildelueEtertaleroe. (Nu er

den]le "frygtr sikLelt et fortlinligt udgEngEpu.nkt for elt
velgeDlrenåxbejAet gi1dehaI og en vel8E&eDtærikt, personlig p!ægpt gildeBeEtertale ) .

vi her taler on, kalr §lkLert ret Iet overtalea
ti1 at lade sig,ræ199, nen alet kræver, at den gamle 911atenester brrger ea aftea tl1 at gpnnendrøfte jobbet ned
vedlkomenale, og måske giver tilsa€B oE at vtUe stå bi
nen tJrpe,

ned !åd efter valget, unaelforstået
selv søger såalanne.

hvis

de!] qyval8te

ivivl oa, at gildets trivoel 6tår og falde"
fål. valgt e! 8oa[ 1ealel§e, 08 Aer er he11er
ingen tvivl oa, at er et gilde først kørt nedlr er Aet neget varskeLig:t - selv for alen Eeat energiake 1edle16e at få det hele ti1 at fu4ere virkeli8 Boat igen.

Der er i.I}gen
EedL,

at

uarc

Udea l.øvrig:t

at vi11e gg i aetaljer, bør

d.et llok 1Lg9

2\
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eDføres, at €n kardidat udoelket karl have økonoDiske betæukeligheder ?ed at lade sig tæ1ge. Det koster Jo no8€t at begtriae arbeJd.et. Selvon visse uds'ifter 6om fx
deltagelse I et gildenesterhøde tetaloG af gildet, er
aler a1le ale d.aAlige udg"j.fte! i forbindelse Eed kør6el,
telefon, mødedeltagelse be! og aler 061.. Det 1øter op,
rnen dlet er noget, d.et entelte gi1de 6e1v kan vurdere alt

efter

omstendlighealeDae.

Det har Daturligvis ikke ræret fothå1et roed denne 1i11e
a-ltiLeI, at give eu udltøEmentle attalyBe af, hvllke egenskaber, DaiI Bkal rrleale efter", Dår nan gg,r på Jaet efter
kandidate! ti1 valg tr)å gildetinget. I den sao.\Ee trirealB

i gildet

kuDne na! jo
opgive I

og helt nåtte

i Bivet fald

r1eut koDme

ti]. ko!t,

NeJ, forEå1ei nedl artiklen hax været at uI terstregE, hvo?
vigtlgt det er at få de bedBt egnedle inalenfor ale 8ivoe
ra@e! ti1 at påtaAe s18 valget, og Davnlig at freI0have,
at aler kræves et stykke forarbejae fra dea gaDle gilde1edle16e6 sidle, 6å1eae6 at iatet er overlaalt ti1 tiuæId.ighed.eroe på Alld.eti'ngEt .
trnud SteEen l!ale!6en,

niBiriltEg'ildenester,

4'rehave Dietrtkt6gilde.

*irt************f i.irL****LL**lr*
Eu6k ! af soE g,i1de1ede1se6ned.1en, så skal atu
blanat arrd.et til din efterfølger afleyere:
- Iove for Sct. Geoxgs Gl1der[e i Dalnark p!. 1979.
- Eåndbog for gilaeledelEer.
- Eåndbog om gLLAehaller.
- Medlerosfoltegnelse for Sct. GeorgE Gilderlre I Dafioa,rk
pr. Jasla! 1976.
- Svendefolbered.e Is e.
- Vabnerfolberealelse.
- Vedt4gte! foa dlt eget g'i1de.
- Vedtægte! foa dit dt6tlikt^ta,ilsgi1de.
- VedtEgter for alit plovincial.
- Skrtvelser/roferater for de siilste 2 åxs arlejde,
- IMPUIS.
gåx alu
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SVENDE. VÆBNER. RIDDERTI DEN
Ved

vor opta8el§e i gildelevæ8elsen aJ1e889! vL

- et svencleløfte,
og §eneEt 2 å3

Ae! lnalebærerr at vi ].over rropriSr
tigt at strebe efter'r ...

efter vor

- et aæbne?løfte,

optageL§er aJ1s889r

d.er ilcAeb@!e!,

vl

at vl lovea iiaf

a1

tidLigEt 5 år €fter vo! af1€gge16e af 18bEerløftet,
eIler h"is vL har slddet 1 år i ea g"ilde1ede16e, ka.n vi
og

a"f1ægge

- et ridderløfte,
c€nnen tlisse

tle

§oE inAeleorer,

tiSt' ...

at vi trlovea oplig

IøfteafL@gg€1ser sker dle! gtraalvis en
a1n gøre ! Sct. CeorgB Oi1-

stra@ing af det,vi haa lovet
alebevagelsena na.vn.

De tre løfteaflæ8gE1Ber svate! ogsÅ ttI de tre tid.€r, vi
har j.ndedor gildelerEg€lsen: Svenae-, væbueF og rltld.ertiden, og de tre tider ka.E ae,Enenholde§ ,!eal vor treAelte
forråI€lar raf, hvor vi gelnela dL6Ee klart kan se, hvorledes g"ilAebe"Ege1Ben LigesoD graalviE føaer den enkelte
g'ildebror ti1 en afklaring og en for8tå.e16e af, hvaA ae!
ea vort - vole tarker - vole lcLeaLer - vo" ho1dnj.tr8.

l.xEL af voi

forsål§pa:ragfaf Evarer t11 EvendetialeE.

Det er et rgpddågi ti1 gildebev@gelsetr - tIl de muliShealer, aLer åbDer 619 for os æntren en indleveu i, hvad gt1alebevagelBerl er og 6tår fo! - og tLl EånllngBstedet, bvor
fortl.!!d.e1§en ti1 og neil alejd.ertey@gel€en og gaoIe kanr[erate! kalt vetlligeholdes.

2'

GILDE LEDELSEN
Det er vigtigt, at vi her som nye i g'ildet genfiuder det,
som va,r kentletegnet i vor speJdertid - trygheden, fsI1es, skatet, ka.mexatskabet - og her kao vi @ldJe g.ildebrød-"e
ruedvirke ti1, at sveltletLalea aeto! fo!1øter i denne ånd.
Vi skal taee veI ieoA ae nye, så de Dærker, at vi r0eEer.
noget neal, at g'ild.elevEgelseD e! sallli-ngE€tedet for gåm1e speJdere.
l,Ia.n

ke!

- at

også 6Lge,

at

Bvendetiaen

e! en observatioistitl

Bvenden håx obEeraatøletrs !o11e, hyor pfupldende
SedreE gildets arbeJde fLtrAer ud a,f, oo gildebe\,ægelsen
er den foltsettelEe af opeJd.ertiden på vokEent p1an, iten
8lver sig ual for at v€re.

er 6on bekeDdt sat en beg?æmsning Iå vor svend.etLd,
idet vi Lltden 2 å.I efter vor opta€e1§e skal lade os o?ta6e sou væbner, hvis vi ønsker at fortsette i gilaete-

Der

vegElsell.

Når d.er er denne begaensDing, er d.et ud. fla AeD betragtni.ng, at den enkeLte gildebror indlenfor ale!1rre lerioale
bø! have fået så neget kendskab oB fø1ing oed gildeteyæg€1se!l6 ide- og ta,Bkesæt, at alet er naturligt at afgive
alet nere binalenale yæbne?Løfte, og her. har vi æ1d.re giId.ebrød-fe ligEledes en !1tgt ti1, at kendskabet ti1 gitdelel.ægelE eD bllvera givet svenaen.

tor fornå16]ara€laf svarer ti1 vabnertideD.
Vi ha,l. Ea€t Ja til, at gildlebe\,.ægelsen er ltoget for os og aen atræben, a[e? tales on i aleDne tiel af ?oi fothå1spo;"agta.!, sker blatrdt andlet gemen vore gitalehaller vort etiske værk6ted, ale Btole of,ds forum - hvo! ale eti2.DX[, aJ

ske \rælAie! treder tydeltgst fren gennem de d.tua1er,
der e! givet herfor. DiBse etiGke rrærail.er skal g:ive os
d.en baAgrutd, hvor!å vi 6kal axbeJd.e nele intens EeA 06
Eelv - alt8å axbejde irdadtil.

&tdvidexe e? vts}tlettidleE, deD tLd., hvo! der i gnrppe- og
g'ild.eaibejd.e Ekabes gr1xtdla€et for for6tåe1§e 08 tote?aitce for eåvel a.ndres son egoe oeniage! - og d.et er ti24
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ilen, hvor vL hjelpe? og undelstøtter hfutarlden i vor staæben efter at leve soo ansvarsbeylalEte og nrttige lolgere
- og alet er tidlen, hvor vi af rral evne'i prøver at gøre
gilalebe!'ægelsens idealer ti1 en naturlig d.e1 af vort eget
jec

,,DEL at vor fonoåIspa"a€raf Bvdrer tll riadertiden.
Det kan ned rotte påståes, at alet al6r er nævnt i ,die
alel af vor formåI§paxa€?af tiat udlbleale spejdelidealorne
og ?irke for aleres plaliiske a:nvenalelse i saEflrnd.§Uvet"
ogBå kan udbredes af såve1 svende aom yalnele - det kan
d.et også - Een for rialaleren er Aet 6n ,1igt.

vi
ligt -

i riddertiden, er det absolut f!ivi1gør det, så må alet være, forili vi er
kor0net tiI kla.f,heal overfor oB Belv - vi er blevet dybt
tortrolige ned Sct. ceorgB eild.eberrægelseaB heLe ide,
hele arbejdsglund1ae, arbeJdet ned - iLke blot at yære
Eeoneske, aen aedEe.neske - vi har tagEt vo? eget 6tatdpuokt i relatioD ti1 AilAelov oB glldeIøfte, og vL agr
ter ogEå i stør6t ruli.gt oEfang at viaeleføre rore idlea1er ualenfor gildelle - i sa.Efund.et.
Når

trad.er i]rA

nelr aår

yi

Lsd det være saSt oed det same|

- Ridaeltiden e? ikke nogen lty fofi! for glldea,!]ejde
- RidAeltiden e? ikke bare et tiDua - alet er ogEå ea
udfordr.ing - en ekstra o?1evelse i volt frentidige
1iv.

tr'or alet at have afla€t det
aler at have sa€it Ja ti1!

friviUigE rid.d.erløfte bety-

- at vi stiller større kray tiI os selv
6e1v 6ka1 eøg€ lnitiativ/inlttative! tL1 gilde- at vijdet
arbe
og gildeopgaverne
- at vi som tid.ligele nævDt skal Iægge Eere !ægt på at
ualtreale voxe laleale! og virke fdr deres lla.ktiske a!venalel§e i Ba.ofu]d.et - ualen at vj. Aerfor svlgter vorb
gilde
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- at ?i
I-I

bind.e! os Etærkele

til vor etiske

UvshoLdrdng

],OVER OPRICTIGT.

At vsre f,idd.er betyder

ogEå

- at vEle taloeronelig for at uogen etoler så neget tr)å
en, at dle vIl r[odtage volt løfte - et 1øfte, hvoli
der infuår 6å storo orli^soE at uatvise RBISIIID,

3ÅMIIEJTRTICEED

og

I,IOD,

I'onsT,E.ET§8.

Jørgen Or11en, Provlncialka.nsler,
Ptovilcialet for Noldjy1lalld..

GILDEMARGh]ER
tr'Iere gilde! runAt on
de nu heaAa?:

i

lanalet arralgere? harcher, entea

- MolBvaldriag
- I - 2 -, &116 rua.lch
- Eunør5larch
- Nord.fal6temarch
- VeEtelhavBnarch o6v.
I forbind.elEe neal alet kodnenale 1ald6gilAetinA ti1 septeDbe! 1981 har hi} 3. PfIuA, 7.Sct. Ceorgs ciLde 1

Åalbolg oB lrndlertegneale lovet at foresiå en uA6tt111ng
tenaet SCT. GEonCS eILDE MA3'CEEA.

Eeal

Jeg Bkal d.erfo? opfoldre a1le de gi1d.er, der afholder
narche! on at €and.e d.et på€alilende Eaterial€, al.v.6.
brochuler, nedauer, dL!1oner, avigohtaJ.e osv. ti1
btk B. Pflug, Nordve6treJ 20, 9000 Aalborg.
Bedla.ktøret1.
26

GiLDELEDELSEN

SVEND.VÆBNER"RIEDER
I€,nd6gi1det ha,r nedl dlen nylig udsondte SYENDm'oRBmEDEISE
afsluttet den trilogi af publilatione!, aler onfatter dle
tre tialer, aler fioaleE iaalenfo! vo! bevæge16e SYE{DE VAm{IR - og RIDDmTIDB{.
De

tre publikatione!

healdle!:

- Svenaleforbereaelse
- Væbtrerforlerealels e
- orielrtering on riddeltiden.
tre lublikationer giver de oplysnj.nger, soD e! absolut Døtlventlige for et r0itriEum af for6tåe1se af, hvad.
vor bevæge16e er og Btåx for, og era efte! oln olfattelse
nødvoldigE at have i forbtudelEe ,[ea det folberedlentle
a,rbeJd.e, d.er 6ka1 utlføles overfor alen eEkelte g"ildeb?or,
i.nalelr vealkomr0eltale træder ind i de forBkellige tider.
DiBse

tre lubli.katioae! e! uag:ivet for at blive bmgt, §å
hvis alu endau LkLe e! i beBiddel§e af dem, kajl du rekrLrere tlen på LandsgildeLontoret. Dog 6ka1 d.et op1Jr6es, at
(orienteri]]g on rid.deltid.en'r ku1l kal1 rekrireres geDnen
provlncial-neeteren, BoD lfølge vore veclttsgter - E&rdbog
for gifdeledelser sid,e 2/2h oe 2/2/2 - skal lade afholtle og e? a.o6ver11g fo!, at d.er afholdeB lidderhaller Ldenfor sit provirtcial.
De

Evadl medl

plar Af

at Bive dit gildeB

opta€elEesudvalg

et

eksen-

SYB{DE ORSMTDEI§E?

Ja, hvad ned at give saltrtl.ige Eeallemer af opta8sl6e6udvalget et ek6enpl.a! nedl tlea k1ausu1, at den skal vid.eregives

Fo!

I

til

efterfø1gelen?

ha.r

veI et opta8el§esudva,lg i jeres glIde?

Reala.ktørea .
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KLIP FRA GILDEBLADE
tr'fa 2. Sct. GeorgE Gi1d.e i Ba1lemp, Dr. 8 oktole! 1980
under rulrik ngtafettenn.
(B!ing€6 I udtuaA).
Jeg har valgt at el:rive lidt or0 en ting, d.er ligge! ni8
neget på einde - og det er ti.IgartA ttI vore gilde!. Skate 1[te!e6ae fo! vo! sag osv. Mon i].ke alle veal, at nan
i vore ooalerhe tide! a,lbejde! roedl en 6å fitr ting eoo
rPublic Relationrr - hvaa st6r det Eå eSeotlig for? Det
er ot ualtqrk,soE vi støalea ?å i d.et da8lLg€, lk]e alene
intleDfo! elhrelrs1ivet, n€lt ogEå L forbLndelBe oed uDgdlonskorlsene, id-ræt, politiske foreninger osv. -- Det
betyder i'et foletagenaleE eI1er foleningE forhold ti1 omvelAenea". Nåx naa bluAer udtrykLet PR, tror jeg d.e fle6te fof,binaler det roed noget aktiyt, en nå$evid.st st!æben
for at akabe et god.i og poEitiyt foahold tiL sine riedDenne6ker.

Sta!46 op et øJeblik - og tænk! E! det ikle 6å1ede6, at
vi taler on nanglende tilganA tiI vore gilae"? tu d.et
non ikle såalan, at et voksent nenneskes lyst til at slutte Eig til en bevæge1§e t høj glad afhæn€er af alellrte ber/æ8€lses lenoEn6 oA

ttltlebdnAskraf t?

vl aLLe gåJ
reDoD!06, behøve!

må6ke

HviB

'raleE dler

ikle e!

fu1dt og helt ind for at uabygge vort

vl

nedl'.

ilLe nere tale så neget

on

Elnd].inger son rhEnglend.e tld.I og lignende kan overvindeB, hvi6 blot tiltrækningea e! stærk nok. Denne ti1træbdne og alette renoDm6 6ka1 vi Bkabe - du og jeA SBmerD

en gocl PR.

- helEeal ale enkelte gilder - bealøEmes
på g?undla€ af, hvad vi viser ualaaltil, nen
ogtså af, hvad andle neDne6ker nene! at viale on gilAet,
trh id.ealistigk tevæge16es PR e! et vanokelLgt spind af
Cild.ele1,-æBElseu

il<ke

28
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tlI a1le siae!. yor opgave er at by88p op' foreat skabe og koDta.kte. E1 8od m er ild<e bale l1oget der skal pla,neB fra Lardsgildeledelsea, alet e! nogett
skabe og derltreal vEre nedl
vi a1le skal være meal til at
ti1 at yde tlltrskdiDg på r'aleE, aler endnu iu.e er nedl! .
tråde

bygge,

Yeee? I€,rsen, Provincialseater,
Provincialet for Stolkøberihav! og Bo1?lholn.
tr'la Sct. oeorgE Gildet

i

lbedelsborS'

nr.

1 noleEbe! 1980

EqEBVTKÅIPACIIU'I

Den selvteetaltedle lealaktør

tøier

sLg

(vbt i støvet.

vi på aildetinget i nåxtB nEroeA vedtog at udlsenAe
hvelrekortene Bon rpostonalelt tqrksa€" Yar det Ein fa8te
oveibevisningr at Aer kun vi11e koDne Sarlske få svar,
nea aler kon 55 - Bkliver Eekstifero - henvenalelser fla
lotertielle gildeb!ødre. Iofiralove! kor! helvenAelse fla
et lealere@e tiI drengeBpeJderne, et lealereNre til ente!
d.renge- e1ler piepspejderne, en tidligere 8i1deb!or' d.er
ønBke! gelropta4€1se og fra 9 ud.EeLate BpeJdere på 15-18
Da

år.

hat ou lÆ?et kontaktet af gLldeledelsen, og 47 ha.r ti1 dato efterkoronet en invitatLon ti1 en
lafomationsaften, hvor GlvI olieatereale on I'ildebeYægel§ens idegrrnd.La€ og om ]treilenBborgtgildets hidtidi8e viF
ke. Eerrlalover olientereale GS oh vor økononi og on vole
rituale! og sl,Ilboler. Unde! et eftedøISenile kaffebold
kunne ile fledeødte "skyde fla hoftenl og få svar på aLle
spørgsDåI on gilaerne, §on de r0åtte have efte? oriente-

AIle dlsEe

nerDnelf

rings]Ie.

fåx de reflektaiter, der har deltaSet i et af de 5
a"fholAte lnforEation6EøAer, lejLiShed tiI at fø1ge 8i1dets altejde L november og dLec€r0ber n6ned, og vea Dytår6tide kan vi 6å 6aa,kke viaele on en eveBtuel optagelse I
aildet.

Nå

G![-DEBLADE
Åf

d.e 65 he[veldelser har ,0 tidligEle rBret tiuøyttet
xDs, 15 DDP, 5 mEM, 9 EIIr, l IDF, nedlen6 2 ik]e har
ar8ivet tidligef,e tilhørEfolho1d. ne lesterenale 2 vL1
ku.!e optages efter § 4b ( st1æeLsesnedlenmer) .

velet eD helt o?ervæLdlende rea.ktion I)å de ud.senate kort, og lesultatet ha.r givet æn1yd lalgt uden fo!
vort gilde.
Det ha!

Vi sna.kl<ede engarg orl ei sa]batår - tror I ikke
at vi mr €kaL snalke on et a!}ejdBår?

BDarere

SelII on ingen foryeDter, at a t L e, de! har reflekteret på helvenalelsen, lader sig opta€e soD gi.ldebror, forlligte? d.en enorme tllslutning ilrLe aIelre gildeledelsen,
oen hver eDkelt gj.lde}lor ti1 en alvorlLg inalsats for at
ale, aler 1adlef, sig opta€e, fø1er 6ig velkome i g,ildet og
få.r ulighed for at arbejde med d.e ting, son i:a*ereseerår
alen.

01e lleo Lturd, gildeskatnegte!,

Sct. Geolgs G11det i trbedendbolg.
Aedå.Ltionen ha,"

i relation ti1

ovenståenae

aatikel er-

faxe+ fla pålideug kil-de, at ate første 5 blev optaeet
1 gilaet d.en lr.ja,l1uar, og at et tilBvarende a,ataI optåSelsor vi1 fLnde sted. dea lo. fetlra.r, den 7.ap!i1 oB
L2.naj.

Fven aa€de, at_det i.l(ke kurme betele 61g
vor be!"egE1se (red, ) ?

at a€itele for

G!LDEBLADtr
trta GILDEIIIiI, Sct. ceolgE cilderne 1 AabeEå, mal 1980.
EYOR

M

EII,NEåNIEN?

i vore6 so@erhus og hax det byAgeligt og ral|t
Eåith. Vi strmes, vi hs,r d.et aejl-igt og e! godt
tilfreds€, neD alligevel er aler noget inAeD i e!r, son
fortæI1er dlg, at du faktisk ikke kao 1]"æ"e tiured.s ned
Jeg sidiler

sarDmen neal

alig Belv.

Jeg fø1er,

Edith

at jeg hax

GvLgtet

oA roLA va,r e4 aLeI

gildet, gildet

af vores ti1vere16e.

Bon

føa, for

hvorfo! er (Le! så stadig iLLe dot? Vi ia1ef, tit on
ilet, er d.et os, ale! er noget i veJeE xneal, e! vi meaL aldteren blevet nere bevialste, t@Dker vi Eere over, h1.a,il tler
§ker odkrLng os, ting, son vi Dåske i vore unge år g"i.k
1et hea ove!, ex vi uåske eere fø16ome over fo! Du.

l4ea

Vi

at vi tit er blevet skuffet i Bild.et.
Evor er den lette 8L1d.eånd. heane? Jeg har t@!kt på, om
ild<e roa! i gild.et kui ?e8tre! erl for eE Sod. gilaebror,
hvia roa,a gø! et stort Btykke arbejde, og oan gleEDer alet
vlgtigste, - nenLLg samenholalet og ataogfælen,
eJmeE,

Jeg ved god.t, at Aer I a-rbeJd.sgarpperEe kan skabes en
goit kontakt og kendskab til gl1aeb!ød-!ene, nea hvaa er
alet, dler skaber glætler1 veal at væ?e Ba.@en og gøre et godt
Etykle arbeJde? Det er efter nilr nening atnosfareu og
gLldeånden. - Udeu aen bliver d.et et stykke pligtarleja[e, 6oD i o€nge tiuæ1de nodl6tnæbeDale bliver udJørt, bare fordli nalt nr.r er g"ildebror. Er vi for gladle for 06 seLv
(eepister), tolerere! ?i iLle, at aaalle e! analerleales,
skubber vi ti1 d.eD, fof,di vi. §lrae6, at ae i-kle er ti1 at
hoLAe ud., de er j.kle, son vi gerne vLL ha?e den? Jeg t!o!,
at vi har Eistet oåDge gLldebrødte af d.etr grutd.. Ee! var
det, at gilde&d.eu kurEe have hjulpet! Evad. er gilaeård.?
Jeg tolke! den på føIgeDd.e oå.de Eed et forclid.t ora tolelaace, have folståe16e for arrlres DeLinger, og l.kke kuD
A]'!ke d.et, soo las6er bedst ind. I elrs eget egoi6tiEke

,1

REDAKTIONEN
er jo forskeLligp, og ikke alle er
i beBiAAelse af den sltlerbed, d.e? Ekal tLI for at begå
si8 her i 1ivet, og hvis en gildlebror e11e!s er L leBialde16e af så Eeget lndsigt oB EeImo6keligheal, uao?e! ti1ff,ealshealen neal slg se1v, €å kunne og skuIle vi prøve at
støtte aus6e veruer, §å ogBå de vl11e vsre glade for at

billeale.

MeaDeEker

kalde 618 gild.ebrødre og eøde op

i

Aj.Idet.

ner er blevet sagt, at du skal give aoget fo! at få noSet
lgen, Den Ll*e alle ha.r, noget at give, af offj.cieli t
hvert faId., oB alet er Jo tit deBverre alet, tler menes, 1ri har ve1 alle ei eller andet at give af ilrd.erst lnd.e.
Men n4nge I'ildeblrfue, son ikle staaks blive! accelteret,
forali vealkooDenale i-kl<e karl råbe o1), sø8er forSæves eftet
alen ?ette gi.ldeånd, oB e! aelEeal ude af 8i1det, og det

er et Etort tab for I'i1det.
Gunnar I€rsen, l.Sct. Geolgts Ci1d.e i

,qa,ben,få.

REDA KTIONEN
yi vi1 ger".oe veA åxsekiftet ta,kle alle de gild.eb!ød-!e,
d.er i åretE Iøb velvilligt har yd.et deres til, at It{HrIS

ha.r kunrrat udsenileG. Delt v@1ri1je jeg soro reala.ktør ha,!
nødt, aår jeg har opfoldlet en gilatebro! ti1 at skrive
el1 artl.kel ti1 I}'IPUI§ hår gjort sit til, at jeg s]me6,
at aet 6r beligenale og lereligt at gøle alette narbejden.

yi

øoske!

et

eOnT $ILÅR netl ønsket o!0, at vi ogBå t 1981
at få na.oge gode a-rtikler tiI DIPUIS.

Eå fortsætte eed.
Næ6te

nrmer af

titler hertLl

II{PULS udkoEEer l.Daj 1981 oe indlæg,/aJteale6 ,\,'are ledlaktionen 1 ]lenae setrest 1ør-

da€ delt 2B.narts 198I.
Jørgen orlien,
!edla.ktør.

,2

Bente Bo O?ILen,

skliver,

12. Sct. Geoxgs ciId.e

i

Aalbolg.

SANG
DER ER ET YNDIGT LAND

De! e! et ]'niligt I,ard,
ilet staår netl breAe 3øge

lrar salten øatelsita,Dal.
Iet bn€ter sig i 3a.kLe, Dål,
det hed.d.er ganle DarEa.rk,
og alet er tr'reJas Sa1.
Der sad. L fordu.EE Tid
de haroiskllædte KæEpe!,
udlhvileale
Baå.

fra Strid;
tl1

tlrog ale f?em

au hviler Aere6 Beae
bag Eøjeas Bautaste[.

FjeDtlers Men,

fu,Dd eDdau er skølrt,
}1aa sig Søea btslter,
og Iøvet 6taa! aaa gpøaii

net

thi

og ætl1e Kvinalea, Ekø.ne I{øer
og I'lænal os raske Svenale

Iebor ile

DanBkes Øer.

- Volt gEnle DsDnark ekal
§a€ 14nge Bøgea spejler
sin Top i Bølgen blaa.

A. oehlenschlåge!

1819.

bestaå,

@

>
=@

o
F

m
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Åfbildede Sct. Jø!8pas flgur €r fre ag.. ,-475 oB har Elitilet i. eE ft8rr€aDlina på
altertavlen 1 Skænrn kit'ke. Sct. Jør8ea er Bhft6helgeD fo" Sk6!u.B kLrke.
oEkring & 1900 blev den flrndet I Sk6lun klrkeo geMe!, Itren hvo!!år den e! ta€et
ud af altertavlel1 og helt pleciat, hvo&år ilea €r indgået 1 la.lbolg Itr§guns sa,nllnget viileB l.kke.
sc+. Jølgen figuren blev af Aaltor8 !tuser]m givet til HJøEinA l4iseu! (Ve[d6ysgel
ELstorigke LtuEeu.n) t f9r9 1 aaledniag af mrEeets 50 års jubilBun, og iådl8år nll son
en naturlig d.el af d.ette luBeun6 kirkeaaEllaSe!.
h ta.k tIl Svend l8d.efogeil, 2. Sct. Geo?gE 011de I Ejørfina for bilLede og oply6-

nirger on figulen.

