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nr.r, 1981 stod en artikel ned ovenståelrale
Son næ\,'trt denne }ri.rlger
efter aftale
oed Lardsgildeledelsea en Dæ?oele lealegøre1se.
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ovelskrift.
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Allerede i 1979 stod dler her 1 IMPUIS en artikel on ennet. Det drejeae sig dog i alen on alet, narl i dag kalder
for en lydjouEEl. ft) lydjournal dældrer dog ikke tehovet for dlet,ma! forstår vea en 1okaI, ugentlig lydavi6,
I artiklen var aler e11ers en goal beskrivelGe af, hvordan man også rent tek i6k etablerer en lydavi6, og måske
kan det il<ke helt udeluld.e§, at d.er et e1Ier analet 6teal
i laJld.et kuone vise sig behov for, at gildet også tog
6ig af alen side af 6aden, men jeg viI d.og ilLe betragte
alei sor0 €æ1119 BardsJmligt. lfuligheden for, at aler kan
blive tale orD en tna;nueI irxdsats fra gi.ldets side, er do8
aUigevel tilstede. Det kan nåske dxeJe €ig oe hjalp ved
indlæ6nj-ng, produltion e11er folsentlel§e, Een alette vi1
før€t kunne konEtatere6 i de enkelte Iokale ti1falde.
Tiaen

iler hastigt.

Det gæIdef, da også

for

saeen oro 10-

kale fydavise!, at aler har yæret god frer0gang i arbejdet
neal etablerj.ngen af alisBe, og at der er sket Eeget I de
to år, d.e! er fo?løbet Bialen a?tiklen stod i IMPULS.
Son 6a€ea stå-r i daa, e! det helt ina1y6et1d.e, at etablerLngen af en lokaI lyalavis er en konEurlal opgaver Sortr
jeg har anført i axtl.klen i SCT. GEoRG, er alet iterfo!
kla?t, at adriniGtratLonen og ?ealaktionen bø! foregå i
blblioteks regi, men hvor biblioteket 6å on nødveDdigt
kan søgE eventuel biBtaJld ualefra.

Netop nu Eens Jeg sidder her og skrive! Aette, neddeles
alet over ra.dioen, at kulturajtisteren ha.r fået et fo!slag or0 loka1e lyalavi6er genneB trtolketinget, og det be-

tyder, at tler i førBte

oBgang

er bevilget 2,5 ,iLlioner

,,
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til forhål.et. Der ka,n nu yales komEunerr)e et tilskud på
il,dtil 5cP/o af etableringsudgifterae og 5ø af driftsudgifterne det første å.r. nenne ordning skal 1øbe, indtil
en ny bj.bliotekslov er vedtaget. Dette kaster nyt lys
over Ba€en og Siver SoaI baggr.md for arbejalet fremover.
Nåx jeg fj.k den tarke, at vi fra gildelrres Bide kuine
eøre en la.ndsdækkenale lntlsatE for at hjelpe dette axbejde igang, har alet ikke drejet sig or0 penge. Selv om oal1
i sta.lten karl etable"e sig neal et ret beskealent ualsiyrt
så vil det alog, hvis olgaven skal fø6es på en betryg
gende roåtle kræve

et

ret betydelige beløb, Eer kan arfø?es

pax ekseEpler på, hvad det kosterl

Hvialolrre ca.kr. ?0.000 ca, 60 brugere
Irragby-Tårbæk ca.kr.1J4.000 ca.100 bru8ere
Geotofte
ca.kr.225.o00 ca.150brugere
ca.kr. 42,000 ca. 20 brugere
Vojens

Tallene omfatter et åx1igt d.r:iftsludget. Etableringsudgifterare bliver inalividuelle, a1t efter hvor avanceret
et ud.stl.r man må a.rovendle.

for

Dansk Slirldesa.Efu.nd' hr.
Svenil Jensen, blev det da også klait antydet, at vi ilke
kan konne neA en pose fuld af penge tiL foreåIet. Men vi
ha! jo i gilderne gennen årene bevist, at vj. på flere
trnlnlter ha.r vist os soE gDde I'iga,Dgsættelerr , nåi d.et dre.ieale sig on et a,?bejde for at hjslpe arilre. Det er vor
gode vilje hertil, vor viclen og erfarinS, og vore mange
godle konta.kter i de 1oka1e saoflrnd vi skal udnJrtte ti1
at freDne dette arabejde. opgaven er i sig aelv en virkelig !-ærdig udfordring ti1 gilderne, og en 1øaning er af
største vigtighed for vore leseharalicappede Eealborgere.
Vi fø1er os derfo" ovelbeviBt or0, at I vi1 gøle jeres

veil et

EøiLe meal fo1'Ilanalen

beilBte

for at finde freE ti1 de Eulighede", I på jeres
plan nå have for. at nealvirke ti1 en løsning af

1oka1e
opgavenr

l roange korDEuner lanalet over e" arbejdet a1lelede igan8,
Det gælder først og freEnest i stor-København og ale større proviusbyer. net viI fylde fo? Deget her at tringe en
liste over, hvor axbejdet er igErlg. I nå derfor følst
14
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unaler6øge, om arleJdet sku11e v-ære iSang i Jexea komune. Rr d.ette ttuald.et, karl I jo underEø8e' om aler aILlgevel skutle !-e!e brug fo! en hjæf])eEde hå.Dd fra vor
61ile, Een e! aet ildre tilfæIdet, skal I aaturll8vis ik-

ke foreta€e je! viaere. Men !år ieg 4u !8vaer, at aer i
hele lanilet fi-naes ca. 270 ko@une!, §å er det aLligevel
kun i et begtænset antal af dliBaer at ajtejdet er koDEet
igan8. De, e! derfo! gtadig utallige Lokaliteter' hvo!
ale! er brug for en lnalsats fo? at etabLere ea lokal u-

geatli8

1yd.avi6.

(dvs. dlelr sell'eJenale i-nstltution Kultur- og Litteraturolientering fo? lesehånallcaplede) ha-r udgivet ea
Ivejledning for lokale lydavi6eli. De€verre viI det fy1dle for negpt her at BEng:ive alen i sin helhed., loen for at
I karl danne je! et 1iLle ind.tryk af, hvad. d.en drejer sig
on, bringer vi her redlaktioltell6 navne og ad.!es6e! 6amt
k-IO

lnilholalaf o!tegnels6n!
01e Mejntlor, E11egårdsvej 47, 2920 centofte,
(or) 69 25
Åae lerelev, nalgtrøget 60, 2860 Søborg,
t1f. (oL) 69 05 52
01e Størup, 3røasvej 4, 5600 Ve.ien,

w.

trr.

t,

(o5) ,6 ,L 't8.

De ovenfor navnte er slmsh€rd.icappede. Sek!et@!
pea er leae Mejnd.or, 0eltofte.

for grup-

I

aed.aktlonsudvalSet hsr ale6ualen n€dlvirket biblloteksti16J.net, flere blbu.otekare! og bibllotekskoasDleoter,
andre sagryndlge Ee&t nogle tftgere. Der viL altid kunno ifldlheltte6 osloele oplyEnlnger hos oveErevnte.
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de Ioka1e lyaaviser

e! bibliotekstilslmet. Selv on det oprlnd.elige initiatlv
til d.e 1oka1e lyalaviser egentlig kom fra private lcedse,
- bI.a. Sct. Geo!86 cilderoe - så er det nok 1 dag bibliotekstilstmet, aler har Ee6t all-raound kendskab ti1, hvor
arbejd.et e! igEng, og ale veal også sÅ at sige a1t oD dle
lrobleoe!, der krytter sig ti1 arbeJAet. cenneD jævDltgt
ualaentlte notatex holales lartilets biblioteker ajoui neal,
hvordar albejdet skrialer fren, og hvad der oette yå"e af
nyt i sagen. Nogle eDkelte eksenpler ?å, hvad bibuotekerne nÅ kuJ,le freEskaffe aJ litteratur on eEnet skal he!
,6
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G?ønholt Pealelaen, Peter: Iørste lydavis i biblioteksregi. Bibliotek 7o, 1978, nr. 4.
Lydlaviser. 1: BibliotekstileJmet inforaer4er, 197B, B.1.
Fera6lew, Åase: LydaviB ti1 blinde. 1: Sibliotek ?o,
1978, II!. 15.
Ferslew, AaEe: Iydatis ti1 blinde. 1: Bibliotek 7o,
1978, nr. 18.

h lydavis reallgeret efie" ]iblioteksloveaB kritelier,

rreferat af fagUgt arraagemellt afholdt af fagg?uplea for
opsøgentle biblioteksbetjenins 4.11. 1978. 1: Bi}liotek 70,

1978, Il}. 21.
Lyalavisens j-nd-hold. RoeolutLon udaJbejdet af kred.6 af
brugele 10. -12. noverob€r 1978. l! Bi}liotek 78, 197e,

II!.21,

Fe!s1ew, Aaser ne bllnd.es klay ti1 den kolmurale Iydatis. 1: Sibliotek 7o, 197A, E. 2L.
øncskov, KaJ Aa€e: Lydavisen i lyngly-Tgxbæk. 1r SiUiotek ?o, 1979, nr. 7.

Bibliotek€ti16l/Iret har altså en Deget stor vlilen ou eronet, og ale er neget vi.11ige og velIige ti.1 at Bive d.eres
vitlen vidlere tiL a11e, aler arbejtler oeal erouet. Ivlat} kan
Aerfor trygt henvenale aig ti1 bibliotekstil§Jmet for a.t
få dea hjæ1p, Ae e! i stand til at giye ti1 1øsningen af
Ae lrobleroer, man måtte møde.
Åilregsea er, B1}Liotekstl1s,'net, Lnaliegade 1, B,
L256 KøberJj,aYi K. T1f. (o1) L1 46 11.
Spørg evelrtuelt eftef, Anna Johan6en, iler er bekeod.t neal
denne

a?tllels

freroLomst.

Vi6er Aet slg nu, at dler i jeres koDEurre er behov for,
at I 8ør en inalsats for at få en lokal lydavis igang,
6å vIl det b1.a. \rere nøavendigt, at I søger koatakt r[ed
ea lokal leplBsentalt for Da.nEk-Blind.esa.nfund. trender I
iLke henile e1ler haE i forvejea, kan det nok soB,netiAer
lråre 1ldt vatlBk€ligt at finde frer[ ti1 vedkoDnendle. Det
vi1 føle for vidt at brlnge en fulAstændlg ad.r.es6e1i6te
her ove? ale lokale repræsentanter for Dalsk-3lindesa.rnflrnA over hele larxtlet, &e!r findler I il*e fren til repr6Bentanten på anden Eåde, så nå I konta.kte Darsk-B1Lnd.e8a.of!ud.

,7
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Adressen er:
Dansk SfindesaDfud, Rardeasgade 68, 2LO0 Køberl\avn ø.
11f. (o1) 18 96 e6,
Hvad antallet af tlugele i d.et 1oka1e ooråde angg.r, da
viI T for d.e bltnde og svag"tslmeales vealkorGoenale kume
få dette o}1r.6t hos DanBk-Blindesa.Efrntle repræsentsnten..
Der ka! alog Eu118].ts o8Bå fLnde€ and.re, der på Alund af
et andet hardicap e? lesehandlcappeale. ne kan ogEå have

bnrg for en 1yalav16.
Det forhold, at

få

alera

i

nogle konmrner kail v6re

relativt

folardrer lu.e alen enkeltes behov
for 1okaI lnforhation og Eulighed fo? integratiotr. Derfor kaB en sa.menlægnillg af fle?e koE[uner e1le! afvisalng af et lydavisprojekt ikke beerr.aaes i et for 1i11e
antal læsehanalicaI}peae. Et li1le bluærantal [å dlerfor
ikke afholde jer fra at gå i gEng neal opgaven.
1æsehaJldlcappede,

Skal ae! tt1 slut her konkluderes, bliver det nok
ell gptrta€e].§e af, hvatl de! §tod L SCT. GEoRC.

lidt

først veal forespø?gEe1 hos det lokale hovedtibliotek om d.er find.es Ioka1 lydavis i jeres konmune el1er on et aJbeJde er iga.aA. Er dette tj.lfæ1det, kan I
jo eventuelt tibyde hjæb, hvi§ aler ala er }rug for alet.
UnaLersøg

trb opgaven u1øst, så foreleg 668en for jeres gilde ved
et giId.€nøde, og 1aA også jeres grupper drøfte det, og
ftud rå freD ti1 jeles Eulighed.er og dell Eåae, f vl1
prøve a'D 7øse opgaven på. Nedset et 1i11e udvalg ti1 at
tage 6ig af sagea.
Søg dlerefter som anfø?t i SC?. GEoRG at arranSele et
nøde ned. deltegelee fra biblioteket, fla det kultlrrelle
udvalg I kor0Eurel, af ?epresentaater for Darsk-Blinaesadirnd sa&t et par bruge?e og det af gildet ned.satte
ualvalg. &e6te purkt på dagEordenen skal væle ! oprettelsen af eD lokal ugentlig Lydavis.

Naturligvis er det ikle nu11gt i eet og a1t at
,8

sialale her
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et gk?iveloral

og findle ual af, hvorda! I i jeres oEråde skal gribe sagen aJ1, nen vl forventer i hvert tilfæ1ale nu, at gilderne overalt i ldralet, hvor aler e! brug
fo! det, gåx igang ned opgaven. Deoe 1a$dEaLækkenale 1øsning vi1 vare en væralig gooal-tultr for gltdet.
veal

Selv er jeg stærkt strmshårtlicappet, oen naturligvis vi1
jeg på enhver roåd.e, Aet ef, nig ruligt, hjæ1pe jera fremover, Evis I henvende! je! ti1 nig, vi1 je8 bed.e jer on
Bå vid.t muligt at gøre d.et !r. telefoa, da jeg ikke selv
ka.n læse moaltågne treve, aen skal have den 1æst højt e1ler indlæst på bård.
I4io sæatvå.nIige adresse eri Li11e Strard.vej 5 d,
2900 He1lerup. TIf, (o1) 62 50 71.
I soEEelEåneale]fre ca.I5.maj ti1 l5.septenber vil nin
adresse vere: trtksiavej 1, 4?BO Stege. Tlf. (or) SI I, 71,
Jeg g1æder olg

jelr

til at høre

goalt

Gon JAGTI

nyt fra jer - og ø[skef,

E. lressel,
4.Sct. GeoreE cilde L KøbeDhavn - Hvido1rregildet.
Svenal

REDAKT[@NIENI
veal,er IMPUIS et blad for gildeledefBer, gilate_
Eester, gilalekansler og gilaleskatroester, I}IPUI'S aendes
i , eksenplaie! ti1 giltleEesteren, soD ale?efter skal
vialeraegive et eksentr)la,r til henhold.svis gildekals1er og
Soro alu

gilaleskatne6ter.

net er bla"ndt

artd.et IJvIPULS'forråI at .!,ære insnllerenale \rære DEUIS-givende om du vil - ti1 det arbejåe, du er
gået i!1d ti1 sor0 1eale1§esoeil1er0, nen hvlB du kare gildeoester 'rgleromerii at vidleregive de 2 ardre ekseoplaier,
hindrer du aline Eialeloste! i at EoAta€e derrre iinpulsi'.
Recla,ktøren.

,9
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VENSKABSGILDE
Hvad US-77 blandt atldet

satte Lgang.,.,....

vi trnyen aLer deltog i LIs-stætnet 1 juni 77 pe Røile
følte os vist frenneale blandt de fleste, der vi6te sig
at være tgamle h]nde i fF0I'SAG-regi, nen - netop dlen
ueek-etrds kafioeratlige salrvær satte noget LearaS - i
hvert fald for ioig - på en eI1er aiden Eåde. Jeg va! meal
på eget initiatiy og for egen regni.ng, deltog af nysgErrighed og uden fo4)ligtelser bagud. Havde føl-t et behov
for at høre loget nere og nyt on tlen internationale orgaiLsation og Bituation og oo ruligt noget on dagliguvet i gilde'"re i de ,o Lande ,. .. .
Utrettelige Per Ivlikkelsen pustede 1iv i kendGger.ningehe
on IFo!'SAG fla fød6e1 og op genneB årene, on forskelle i
ale nationale orgarisationer og arbejdei i gilcleane sanoenlignet raed ialeens noalerlalaal - Daana,rk - rnasser af
stof ti1 eftertalke.
Xfter sådailt et sa,mvar funalerer majr ve1 lialt over tingelle
og lloget tllrer vel udskilt^t1baAe.
Det Jeg skal referere i det følgende er raåEke et par
llgøremåIrr,
eksempler på "ins,lratLonens fø1gerr', et pa.!
der så sroå de endl Båtte forekorome 1æseren kan tsre mealvLlkend;-iI et lil1e stykLe arbejde iÆor mellenfoLl(e-

1ig forståeIse - i gj.ldet.
På det følgende aildeting i ,.sct. Geolgs Gilde t sllkeborg opkaBteale jeg ialeen, oE! vi ikke skulle påtage os et

fa.d.derskab for en alleng og eo lige i S0s-lard6byen i
i Barlgladesh - akhlrat son så mange a.!tab.e enkeltpersoner og foretringer har gjo"t og gø!. ner var - en
DÅCCÅ

helt natu!1ig - opbaløing on ialeetr, og åxet efter blev
d.et vedtaget, at bialragene ti1 fadderskaberne frenove!
6ku11e hentes fla kontingenterne i g'i1det, og at fadAerskateroe selvaagt sku1Ie vialeroføres
4o

indtil

lør3eoe
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"kan kla,re sig ae1vI, som e!! gilale}lor udtrykte det. I
de 4 år der au e! g6et, hax jeg Bora gildets ilternationale ned.artejder?, GEll trkorreBlonileretr' roed børnene via
deres 'roøalraef i land.sbyen på engelsk og "flotte tegntreveii fla børnene indtil nu, hvor de så seåt e! begmdt
at sklite på engelBk selv. Det er oit indtryk, at a1le
gildebrød.rene føIge! Laboni og nabj.uls (Iømenes) udvikling og Ekæbne meal stor i.I}tere€se på grund.laA af roine
refelater af konaeBponalance4, og det er i hvert fald
klaxt, at ti a1le føle! et angvar for d6res Daterielle
forho1d., Eå gotlt sora d.et er uuligt. Jeg tro? i.kle, at vi
vi11e b1j-ve folbavsede over - på et senere tidspur&t at sku11e ydle eo sær1ig indsats i deres udd€.rme1se6-/udviklin8§forløb - riåEke her i lardet, hvi6 forholalene og
situationen lndbød ti1 elter nøilvenaligsjorale en såalarl.
Nu hvor bømene er U og 9 år synes jeg, at jeg kan spo!e et klart aaIonor}Iolal oE denne 1i11e, nen a1ligevel
stole olgaYe.
Så negEt olo det

På IIS-77 stævnet ontalteE og dlri6kutereales spørgsnåIet
on venskabsgild.e! Ee11en ilarske og udenla,DA6ke gilder,
og i. årenes 1øb ha! der \.6ret refelater i SCT. GEoRG
on tle glæaler og ræralier, soE alanske gilde! har haft i
sanLveDroet neal udenlanalske gild.er 1§ær skaralinaviske.

fra tid til arden opfoldlei ti.' i.nitiativer tj.1 etablerlng af venskabsgil.de!.

Per lliklelaen hår

I ej.n egenEkab aJ GD,I 1 ,. Silkeborg luftede je8 på I'i1detLnget i 1979 tar&en om en kontå,kt Ded et Dolsk gi1d.e,
og seae?e I)å året bad gi1d.e1ede16en nig on at arlejd.e
på at finde et ao!6k gl.Id.e, d.er nåtte yæle interesselet.
er Jo nasBevis af nåder at f1!de ud af d.et på, r0en
jeg
d.a
hayde Lidt kendEkab tiI [or6k gildebevåge1se 1
forvejen og ti.I Norge son helheal eftor at have boet aleroppe i nogle år, var det naturliSt for Eig at se praktiBk på opgaven i førete oEgarl8. Evis det lykledeB og
sku11e væle ti1 gEn§ldig g1æale, va,t der Jo inge! gErnd
tlI at spølgp Stava.nge!, h"t6 l,arvik var interesseret.
4t
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vår optaget aJ 2.Silkebolg (for øEi8t a1lereAe tit sto! geltsidlig' 81eale og alerfo! inBlLr€renAelopog
støttenae vores initiativ). Larvi} va" aetop bLevet
ta€et" af et andet dansk gilde nogle da€e før, viste det
sig, og så var ae! kua et at 8øre: at brugE AelI aor§ke

Kristia,n€sa.nd

gildeli6te og telefonenl

i

I

Te].enark (deaga,ng 1.Eerøya
81lde) fi,k jeg det ird.tryk' at det da kurEre være 8pt!6ke
Ii.dt gleale af hve!"noron, hvLs vore to 81tale! kunne få
I'styletf
og aildebrøda.rldre, nen det måtte io foreLæg8€s
rene hos haD ti1 afgøreIse. Vi aftal'te 6å, at ieg Eku11e
Ektive ea 1i11e "epigteI" til dero i Po!s8?u!n og fortæI1e
lidt oro 06 €e1v, hvaal vi laveale o6v. i ,.siLkebo!8' Det
blev inldleltia ti1 soå 4 Biaer' og ieg rnå Dok hellere
fastsLå,at henventleLsen konklualereale i 4 purkte"s

Eos gilalerleEteaen

?or§8rurlr1

ønskeale et konta,ktgilde I Nor€p ned henblik
at udveksle infor-"Dationer on og erfa,linger i
gildearlejd.et, blandt a.ndet fordi der tilgyoelaAerde
er (stor) forskel på ra.merne for oa tldholaet t
gildehaller henrnaLea ritualer, og aet kuEre da v6"e,
at aleDne folskel kunne ?ære e!1 udjto:4alrlng og iBBgiration - gensidigt,

l.at vi
på

2.at vi ønskeAe - om mrligt - at lere gildet netr[ere
at keBd.e I håb oE, at det ogEå kunne bLive til gen6idig g1æde og opermtrinS,
val. aJ d€n (khre) opfatteL6e' at ale! i e!
såda.n koDta.ktetablering II§G 6ku11e 1i8g€ forlLi8t-

,.at vi

e16er

af

nogen

axt fra

nogen Eide.

overlaale det tiI frentiaen al 4f8øre'
i hvlIkelt udstrBbdng oB på hvilken nåAe koataLten
viLle kunne udvikle 618 el.Ler fø?e til.

4.at vl vi11e

81eae og opnuntrLng at roodr'nogpt
Eenerel og elfare, at
tase Eva,! fla l.Por§grurm
der va.! gpatlang EedL hen§Im ti1 iaeea. net vi6te 6ig, at

Selvfø1ge1tg
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var alet en sto!
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to gilder val nogenhrnde ena i etørre1se, begge fæIlesgilder og genneesnitsalaleren for GBR ogEå nogeDlunale
ens, Vi kurme ogEå forbeEfoe, at vi var !å bø1ge1sEgd.e ned
he!1sJm ti1 udveksling af bIade, prog?a,ooe! for og teferater af altl.vltete! . Dette ioed det lrufo4)Ugtende"
vlste sig at vale en god ting på dette tld.slur&t fol
konta.kten. Måeke oyaes dette b6!a1t for deE, ater Ei-n.
etablelet en fortlnalolse, melr alet ER alteå af betydning
de

fo"

lhybe$mdererrl

gået to åx, sialen ideen blev opkaog regehæseig:t (§ådan dal) ha! vi seadt SCT.CEORG
og øKSIXi (Silkeborgs fæ1tes gilde}la.d) ti1 PorseftrDx,
og de ha? til geng@ld eendt blad.e, publilrationer, iDfo!natloae! og bårld herned..
Nu

er

stet,

I nal

cle? Bå næEten

80

ba.d.

gildlelealelsen mig oa

-

på gildetB veSne

-

at iff/itere alen norBke giLd.e1ede16e roeal ægtefæ11e! he!lred på et forlel€et week-end opholal i auSu€t roånea.
Hensigtelr va.r, at vi fatdt tid.en inde tl1 ligeson at
nnaxkeren konta.ktenE etablellng veal at leto norauoendlene
at kend.e på nælroere holal og dle 06, og at holde en gildehaI ned dlsse Gm som g@ste! 6oE optakt ti1 vore§ gilde6æ6on Bo-81. Iavitationen blev ve1 Eod.taget, og besøget

kom

i

stand..

SoEneren 8o va:r - 6om d.et v11 huskes - termelLg våd,
4etop lreek-enalt en nid.t i tnånedeo var si-mpelthen, soo
ønskeale oB håbedel EeIt LgelmeE va.b oA d.ejliA.

Vore no?Eke kafioerate! blev hentet ved. båAen

rlkBhavn, blev indkva.lte"et 1

, "lårtetr

I

roen

vi

J'!ede-

ca,npingvogDe

tr)å

gl1aleEester€lrs græsp1eDe, og vi holdt ala!6k-nor6k festaften tr)å DDS Ryekol ned gild.ehal ned. efterfølgEnde ka,aEeratllgt saEvær. Denne festaften varede tiI 1angt ud.
på de snå tiroer. Der tlev ualvekslet erfa-riager o! eria-

alrilger ove!

meget

at vi

tatt

gildea-lbejde I nutiden og
atdet, og Jeg slmes, alet toå nevne§, at vi fø1te,
havd.e kentlt hverandre neget lsug€re .......
',d.aAenii,

ora

Vore gæeterc nslaptr ikLe udenor0

d.e&

'rtradLtionoller seJl4'
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nea EJE LB,I og I'besteg" Eimelbielget' liea - vi afslutteale week-endten på af§lappet roåde Deal sa.lrg og mr6i&
oEkring bå1et. Vi fra ,.Sil,keborg syntes besterot' at dei
vax oplevelselr/lnalsatsen værd, vi havde - endnu engErts været roeal i et intertratLonalt fæI1esskab i pla,kslE.
AILE ku. !e være EeaL, sprogmæssige probleEe? vax dle! io

tur

ikke ......

vi i ,.Silkeborg fået invitation ti1 at besøge GBR i 1.Por68fl]]1n roed U.tlal (No!ges Gnndlovsda€) soro høideprlt. 0o det lader si8 8øre,
er alet endnu for tidli8t at v1ale, Een !å et elIet aitd.et
tidspurftt nødes vi i hvert fald ige4.
Der m henslm at taSet tid og økononi. tran§port e! dyr
idag, 6å roåske Bkal vl følst have fyldt noget på voree

Netop

i

skrivellde stunal har

tu?-fotal-konto j.lden det neBte

roøale, Den

alet

er en

analelr

ea€.

Persoaligt slroes jegr at atet eL en inteles6alt opgave son CItl

-

alet

at uedvhke ti1 Lontakt

oeA oovertlenea.

skal inidlelti.d hele tiden !'ære f,eaIi€tisk og tElke
vegne - dle andres I Et ga.onelt flrDdord
fellesGkabets
!å
slge!, at forventningells 81eale er §tør§t, blot skal fo!_
ventningeoe i}Le settes for høit - så noget vaEentligt

Ma.u

brister.

betra€ter o?eration
vi i ,.§ilkeborg og 1.?orsgrl]nn
IvenskabsgLlale" §oro et I'frø aler er sået", nen §on kan
nvokser helt efte?, hvor roegEt ti - ep4sidiSt - rr8ødertr
d€t. Det vax vl enige oB fra sta,lten.
Jeg ko@er tL1 at tæoke pår at volae kaDrler'ate! f?a Po!apå
Bruran EÅR yalei aleres bituag ti1 dette ved vores mø(Le
ya.r
d.et et tiuæ1ae, da ,'SiLkeRYEKOI sidste soDme!.
boles GBR fiL foræret 50 pa,l&e! EfDRo-fIo! bloBste"8øAning EIIER ?????
Sesrnile l-s eo

er gjort .......,..

Eenning trbå,oalsen, GIM. ,.Sct.Geo!8E Cilde

M

i

d&

SilkeborS.
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i,.^.j'..

'i'.=

-r--r§

l_

\

-:

B+ u@ atght in .orpLkl, b! ti,. S.ot titoo.r.nt uhXh he
tor. d.d. His S.øttr ptucd ,j'n itto .lt .otut ol the uortd.

DEBAT OM VORT GILDE
KIT,EcIAvNUTGSBANDE{

ealp;rrn

r

-ÅmlnÅr

1.Sct. ceorgs cilde i Åbenrå har i et ?ar å.! Il.d.t af
Bvigtende tilgErlg, Det lrøver &a:n for øjeblikket at gøre

uoget veal.

I,Iedleu6tallet ud.gjorae i L975 1,22 gLldebBødle. 5 år senea€ 88. Staaig et neget stolt giilde, vil roaraE 6ige. I
ylrkeugheden er oDhing haLvatelen at flnde i aen paosiee skare, og dethedl 1i8aer ].Åberl!å nok i virkeugireden
geDnenEDl.ttet, hvadt 6tør.re1se angår. Gild.et kon LgEng
allelede I fgrr. Aet tid.Uge tid.Blunlt er not for[1arla_
gen på, at ltange ]lægrer sig ved at gE helt ud. af g"iIdet.

I febluar

80 afvl.klede gi.1d.e1ed.elsen en alebat oo vort
gi1d.e. I{ød.et lesulteaecte 1 nedssttelee a.f en kuleglav_
nlngEbande, - ialt 7 r0eldte sig på stedet. Med he;b1ik
på.at helte inglhation og videE lnaledte gruppen axbej_
ejg a! be6øge en de1 gllder t onråd.et. Disae beeøg-det
koE til at betyde u€nd61ig neget for g,ruppen, ikke a1åne
ror selve opgaven og sa.narbejdet, nen også personligt

for hver enkelt.
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kIart, at gl1deha11er, troAs ae fæI1es letrlingEføl.ger, er ret Bå forskellige fla 8i1de tl1
Det
Btod også hurtigt klaxt fo! gfuplen' at 1.9i1Ai1de.
d.eE egen gildeha1 kut$e vinale i Btilen ualen Ae store
intlg?eb, nen ved iBarlge små plft opad". På sa.Dne roåde

Det blev

linier

mat}

høsteale nan elfarj.nger4 on eftelgiIdeha11er, gfuplea.abejale osv.

Kuleg?a!'aingsbånden, forko?tet trGB, fi.k 8elureE alisBe besøg et god.t grundlaA at a?trejde uA f!a. I det fø18eade
halve å.r tog nan fat pur&t for pur&t på nedenståenae

debat on vore gl1dehaI1er

alebat oro vore eftetgildehalle!
oB vo?e ø@Lge øøder
oD gdrplearbeJdet
on gildeledelsen
on PR-albeid.et, indadtil og

tlebat
debat
debat
debat
tr'or

udadtil.

hvert enkelt eone nedfæ1ded.e nan sine syn§pu&te!.

tlev Ba.nlet i en art betærr.ring og afleYeret
tl1 gildeledelsen i efterå-ret 80. Ledel€en fulgite Bagen
væ1dig godt op, først i forlLndelse ned er! oftergild.ehal
j. novemte! roåned og siden ved et egentlig nøde i febnrax
i 3r.
TiI sidstnevnte ,oøale havale KGB Ea.r01et idee! og neninger
fra heftet i EkeEafolh for at sikre, at hovealpa?ten af
heftetE indholA blev delatteret og taget stl11ing tiI.
neltaSeme havde uulighed for at besvaxe hvert enkelt
Det hele

punkt. skenaet og besvaxelserzre ftengåt af de følgende
sialer.

at lese aebatheftet, e? dler rouliSheal
fo! at f,ek\rile?e det ved at Genale en returkuvert i A5fohatet, frar.keret ned krr.2,1o, ti1 Nlets Lodbjelg
SkulLe nogen ønske

Jeasen, IihapløI*e

8,

6200 Åben!å.

Niele lodbjelg Jensen, EtadsgildeskatoeEte?.
Åben å staaBailde.
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å1 .nåk bdr rorstlMe, når herclde. åbner iløren oq kålaer tll 911deha1.

ZT

Herolden brlnqer først qlldets eqne
glrdebrødre på rlads i halten. der3.

tserorden

o

bringe! sestelne lnd i hatlen,
ttem ved nåvn oq f6!e! aen

2

9 (

p!?senterer

på plads.

0 0

Der spllles er nusrkstvkke 1)ved hårren

I

åbnlno, 2rumiddelbårr ;rt". "tr.".."r..talen os 3)ved halten€ afslui.inq.

På vei tilbaqe tl1 si! Dlads, -efte, åt
€t rtrre holdt url for qil.tenesteren for
at 91ve den.e nutighed for år siqe tak
til et pai øJne I stedet for ti1 en !yg.
Eventuelte beharknirqe! fla glrdenesrelens siite sler først, nå! vea*omende
er xomet 9å plads.

,

have holdt 3 ntn. scr. Ceorq, gor 9b.

Gildehallen atsluttes ved, at helo1den

først føler gllde1eders

o /

h

2 ^

Det smukke tuldln(-vers D,i slde 3 r deba
heflet f!enfdr.s;.d".
r r""
";r."h.r!""

med en g11?lebrors død.

ved

oltaqelser, inasårtelser od sct.
trdL e,rsrra id åf

9. Arkivgruppen åmode6 om ar undersøne,
hvorvldc der 1 I. qltdes barndom v:r
slde! åf qildehallen,
kan taqes op
glve qlldet si. €ge; id.ntirer.
r0. Å!tå116r af qildeharrer bedrnnses tlt
s oh årer:
august: ude..tø!s qlrdehal
oktober: oritinEr qlrdehat
decenle!: 2. juredåqs-9ltitehåI
jånuår: fodsetsdaqsqlldehå1
ao!1I:
scL. Geolosårten (sEådsa deårr
dl:
qttdehal ied !ndsættelEE

o v
0 ?

/6 o

7
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11. udenaors-sllaeharler bør ikke indeholde
optagels€r. da det er vanskerist r såhojtiaell9e præg, llgeson Iydforholdene
son 6ft.st cr dårlioe.

12. Egentllge foredraq er
ved eftelqildehal1er.
tid t1l sa.q os snal.
art

q 7 ,

for tidk!ævende
vi hår brus for
Et ni.atre indl.s
e! doq en qod tl

set omfanq. vi har alre 3plst et større
måItld få timer forr.den. oqså Prisen
1{. Eftelsi}itehålren foiesråE 1.d}edt med
e! sånq, nåste e. fåst Åbenråså.q?

0

3

15. Efteroildehallens lndhold oq de praktlshe
sølen;1, beru.de! annoncerlns, forestå6 | i
af gruplerne På sklft.
16. Den affannerende qruDDe udFeser tir

0

I

o

t

€fte!qlldehå11en

øVRICE UøDER

nøder hwor estefEller hat
for at dertaqe)

17. I qildets lroq!ån bør lndgå et par
Iiqe foredraqsaf tene! årIlgt.

eqen

r3. Foredragene behnver nødvendisvis ikl(e
at have relatlon tt1 qlrdeteveqelsen
19.

48

foredlag kan evt. ar!ångeres
sffien ned 2. 911de.

Møaer med

o 3

7 3

G!ILDEARBE-]] DE

nanqler alternative qrupee!r
har lor9tiqtende arbejdsoL.å-

son .le fleste nuv:rende qru.re.

,3

o //

21. Forsras tit grDp'ell

hrtlg h, udgemæ
1. Oltasersesqrupae
svendeforberedelser

3. aru9le vedr.
4. cru'pe wedr. grundstudium
lede!sesstudiM
6. Intehational glur-rpe
7. crurre for udarbejdelse af titl.q

tit

sånsbogen

9, §tldebesørsgru!!e
10, Ennefri srulre
11. cru ?e vedr. hordni.ser

og

1?.Litteraturd!u.i:e
13. Bi!nerit.qerarurgrupPe
vea!. verdensrelisionerne
15. ;!u?pe ror oset vietnaneserkohtakt i

22. Det vil

byen

være

9rrdenesterposten, nir "e,nbeds9e!1oden!! er 2 år. Derfo! bør
t. silde så over ttl 2-årlse
qildeledelser,
såiedes at cx qir det ene å!,
de to andre det a.det.

0 7

0
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SPEJDERLAUG
IIDT

OM

SPEJDMIAUGSAKTII'IIIETER

I

FAIIM.

Det vl1 ve1 være naturligt før!'t a't gø!e sig kIart, hvail
et BpejAerlaug e8eatllg. ex. DetB o?gaver er at ol)retholde og udtygge forlinalelsen Ee1len spejdlere og gl1det.

beetår af 40-45 gLldelrøtue. Det er lok et
altivt giIde. Nogle er gr.1plestlrrel§eEmeallero og speJderråd.sEedl1en. .And.re er a.ktive i politil<, 1
fo?eningsarlejd.e og i ledelse af gildernes ]rngd.on6iustl-

tr'a-ru.Dgl1det

foxholtlevlg

tutioner e11er i Aildets 6ange!1aug, i dist?iktcgllde1ea[e1Be og land§gl.1d.e1ede16e. GernensELt6a].dle?en e over 50. Det er bfandt atilet alerfor var8keligt at Barle

tilstrekkelig nangE gllAeb!ødJe ti1 et spejdellaug. 0prlndelig bestod Iau€et kurr af giLdebrødre; aea Lalag e!
kun , nedlen af Aildet. ne øylige e! s!ejde!fo!@1d.f,e,
tid.ligere spejdere og led.e?e. Slejderlaug6&eBtelen er
valgt på gildetlnget og sørge! fo! uddelegeling af 1augets olgaver.

Vi har 5 spejdergrupper unde!

DDS og 2 IDIIIT,I med hrap
nealeDner L hver gruI)pe, ialt 5 - ?OO spejdlele. For
at lette koDr0uni.kationen ne1leE DDS'€ gfir!tr)er og for at
give spejalerner ola l,"ægt ved at Eange taler EedL ee! §teDEle 1 forhold til ,,r0and. - fx kor0Eunalbestlrrelsen - ez'
aler nedlgat et spejdemåd. Det består af grEppefederea,
gnrppeatJEelBesforma.nalen og et gru1)lestJrrel€e6lled1eh fra
hter gf,uppe. R&tet loødes 4-5 ga.ltge årIig og Spejd.erlaugEuestelen er oeal 6om obBervatør. A1le Eulige lrobLener
og Eedltlelelger af lnteresse for erkelte e11er santlige
spejdergrupper blLver behandlet herl hvodor blev en
patrulJe borte under siAste aIratlge![ent, og hvo!d.a! kan
Sentagel§er forhinalles - tidsl)Iale! koorallDere6 - aisøgniDger on støtte fra koEEunen aftale§ - fæ11e8 lndkøb
diskutereE - d.et af spejder.rlo lnd.valgte fritld.Enava6rded1en af1ægge! lapport - dlet 6åt!oe gø! eldre, Botu ha,r dlelta€et 1aøde! af glejderEss6ig inte?esse - g'i1det f"eE10O
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setter eyentuelfe tilbud tI1 spej-

alertle

-

ønsker,

spejdlerare

fx

lufter

ilereE

en god ind.købBki1de,
en hjæIpend.e hårld fra en skiltenaler, 1å.rl af en lastvogn f
eller penge, måske ha"r roai ,(ll
en spejaler, som trænger ti1 \\

økonoEliBk

støtte fo? at

ku$re deltaSe

i speJderli-

vet. E1 koltaktfomidung.
ti1 Aildets støttefolld e11e! arldre gtldebrødre^orbinclelser vi1 da lrære en af
epejalelLaugets opgaver.

,

\'

N

aJ de nid1er spejd.erne anvendler tilve jebrilges gpnnen afholalelse af et Etof,t høstEa.rkeal.
Det fåx hvert år ny Iedelse, og dlet sta?tes sædvanUgviB
op af spejderrådet. SpejAellaugets deltagelse i dette
arrangeEent og forsøg på at hverve gildlebrødre 6on eæIgere ti1 loppetoxvet og ale aind,re altiviteter e! her en
aelvfø1ge. Når et banr øusker at bliye spejale!, henvender nar! 6ig tLl Epejdernes vetrteLiBte, ea tilEeldelseB1lste, 6om føles fo! Ba.Etlige DDS grupper. Her hearenaler
slejalerlederhe 6ig, nå." de ka.tl ta€e nye slejdere fua.
VeDtelistefølef,en ha-r her lejltgheA til at tale med. fo!æld!e, er de gElole s?ejdere, kuEre de tænke sig et §?ejderlederjob osv. 0gBå ventelistearbejalet er nu overalra8et tiI et af spejderlaugets mealleErBer, en gifatebror,
son ogEå er rdeallero af rudvalget ti1 §pejde!1edemåige1en6
afskaffelEei. Der retrsutteres natlge nye fealere ad delIlle
vej. Et pax gange on å-!et ho1de6 kontaktnød.e eeLlen DnS
Næeten halvdlelen

oA IDI'Æ?E

-

Ligefedes ned spejderlaugsdeltaeelBe.

To gan€6 om året arralgerer EpeJderLauget løI fo! DDS'
og EDF/I'P!'erne. Ll1jeløbet for B-12 å"Tige i a$ivøa,i
loåned er blot s,f en dagE varlghed, ø<6e1øbet tor 12-t6
å:cige og - uAenfo! koakuEetrcen - seElol6pejdere og 1edlere g€r over en he1 neek-eaal. SpeJd.erne er roeget glad.e
51
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for a[166e 1øb - ale er anaelledles eDaL aleD,
ale selv lave! - ale giver 16ile!ne en flidag
eller lejlighed til selY åt prøve kræfte!rne. Vi forEøger aLtid at gøre

1øbene inte?essa.nte og 1ærerige, så at deltager5e
få,r noget neal hJem. Vi 1åne! også jåvaugt

vore Iøb utl

til ardre giId.er.

Det er

i6er veal gemeDfø?e1sea af spejdelIøbene vi ha,r folaløje1se af at have i.kke
gilalelrøalre Eed i rpeJde"lauge^t.
De påts8er sig en stor
d.eI af 6åye1 det
tLhettelæggend.e
rende artejale. Hver
nand tadEr 619 af en

+:;-;+

post eventuelt to - eelv- - '.

fø1ge1i8 Eed d.et fo"nødne po6toandEkab. DeD !øalvenai8§
nedhj€Ip skaffe? spejderlauget aeLs geDneD sit kenaskab
ti1 spejderforæ1df,e, alelB vea at aEangere speJdlerceaneEødler, alel§ fra gildet. På grund af gilaebrødrenes akti-

vitete? og de

raedl

alat€rea fø1ge8de helbredsruessige hen-

sko, kai Bpejderlauget llorEalt ku.n reg!.e aed 4-5 ai1d.eb!ød're som poster ual af cle ca. 50, der er trug for.

ave?teres i Blejderbla.deie og Lokalavlseme ontaler alem gerne. Her lisrtteB kontekte! tLt
foræld-re, gaxle Bpejdere oB lealer:e. Der er urdelholdd.ng
af gildets sargerlaug og af spejd.ere. cllde og 6peJd.er€
realegør for, hvad d.e Etår for og
hvilken håldsræknlng, DarI er
S?e jalervelu1emøAe1:rre

inteleaseret i.

et

De? ondlele€
EpørgesLeaå, soxo deltagsrle

udfylder nellelo forftisbxingerare.
Det lykles altid at få tilBtrakt elig
nalrge poeter til 1øbene og ledere til
Bl)ejderyre ad anfølte veje.

har Jubilsull e11er inalvier en !y hJrtte eller når trDtr' afvikler dte?es 6tore
Nå.r en epejdergruple
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åruge 5-a-61de fodtolAtunering riøae! spejalerfauget
selvføIge1ig op - alet er Jo rrvore bøIatrr det gæIder, og
Lederare er fol.k Eed[ et livss]m, aler ligner vort eget.
Spejdellatget har arranggret adBkillige ture i ]'a.num og
oEegE - først og fleEnest for galle spejalere, hvor ale
kur,ne Aelta€e saExne! modl gildebrød.Ie. Vi §lmes Jo gildet
traænge! ti1 nyt oB JmA?e bIotl, og meEte at sådanne ture
mette rl4re ideelle fo! Aildelrødle og poteatielle g'iIdeb!ødre tl1 at sludre sa@en. På en af turene havde vl
1L0 aeltagere, nen dla kirn en var gilalebror, Bik hoved.folhå1et i vasken - loen alle d.elta€eEre fj.k slg en god
tur med. oplystriDger oE, hvad ale så, oE hiBtoriske ti1-

i tiuirytaing hertil og snå sjove opgaver.
tror fremtiaen viI vore alctiviteter j. alen reining nok
furdBkrralrke Eig ti1 at beskrive ture i og oEklirg tr'a.flr.ts
Natu.rI)ark oB lade de l.lteresserede få dero på biblioteket.
Det kar! oåske give gtldet lidt PR, Vi har do8 og!å tilaa€t fritld6!@vnet vor 6tøtte tLl udarbejdelEe af tule
t1] rrtrbitid§lj eceni, soa komultell ualgiver roeal 1 - 2 åx6
Do11€Eruro, og hvo! a1le aLe i koerftuen yærende frltiilBa].tivlteter bliver ontalt. Der er 4 klaner roed Lnap 1oo
o€dIe@er I I'arauo. Det er jo en [erliggenale tar]e at ,ekrrrttere Dye gilderoedleEoer herfra. MeaL gildets høje
g€rrDeosDitsalder i tanke&e besfuttede vi os for at fordra€€1ser

af et uigdons8ilde. Det stranaLeale
iDidlertiil !å spejAemes tetænkeligheder. ne var ba.nge
for, at d.et vLlle b1i"e fo! vanskelig+ at få tilstrækkeIiA Eange sleJdel1edele. Da vi i lauget nene!, at alet er
vi8t189re, at cle! er spejalerledere end gildehødre, stoppeae ?i vore an6treng€1§er. Et s?ejaerlaug 6om vort har
6ø88 ned etabl.ering

€[i meSet stor le!øliDgEflade tiI såve1 spejdere, gE&1e
6peJdlere, lealere 60!l fo!6l"dre og kan uahsrkei anvenales
til rekriutterin8 af nye gildet!ødre, Een det ex en forudsætning, at tler i lauget e! ti1§tr4kkeLig Eal1SE gildebrøalre, sor0 ka! tage sig af det PR arlejcle, son er uorogoogBlig Dødvendi8t i en tia der byd.er på 6å roaJxge frttld.saktlviteter af artlen alt.
ALLe str)ejdellaugets roøder og altiviteter blive! i stote
tard. leferelet i vort 8i1deb1ad. Meget vi11e vl o8så

,,
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gerne defa€tiggøre

et Btørre foruo i,

kræfter ikke rigtig ti1.

men aler.

slår

vore

Ånde Skjelsa€e" (Jeppe)

Sct.

ceorags

Gildet i

Illustrationer til

tr.aæ.D.

oYenståendle

ÅIne Skjelsager.

TI1-

extikel er leveret af

0G A]§ANGSSTATISTIK

4.KyAXrAr

Ti1eaog Afgang'

Provincial

Netto

1g8O

UedleEstal

pr.rt/t2.8o

Uaaler

larld'sgildet

0

0

0
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Nordj y1land

12

t7

5

1.472

Midtjyllard

22

15

1

1.109

SydjyllaJrd

18

25

7

1,4r7

rln

2l

t9

2

760

Nord.vestBjæ11and

2l

20

1

1.098

St olkøbenhavn og
3olYiho1n

9

t6

-1

1.1r0

10

!1

-,

1.079

tt,

t25

-t2

8.167

Nord-

Syd s j e11a.nd,

LoU.and-tr'als
TOTA1

ter

Det kan oplyses, at tl1gæA og afgsng for åxet 1980
helheal var!
ToTAI . . . . . . . . . . . . . ,74
452
-78
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HJÆII-PEARBEJDE

GILDETS SAMSP!L
MD

-

SI]'{II'NDET

etr

gilde albejdsolgave der stadig e,: lige altuel

B!ONDONORSÅGMI

I

gild.earbejd.et ydes d.er lykkeligvis
opgave! overfo! alet sarfund vi
lever L, ikLe alene på nationalt p1an,
Den o8tså !å internationalt pIaa. E1 af
Ditblodile opgave! gildebevagelsen først gled
lnd i har v@!et inalEatsen for bloaldonor- enandens
Begen her i latdet - galske naturligt på
rcdning
baggf1]rld af giLAelevægelsens ialee?, Ben El lll.Fiv-!.Bblk@,
ogrå på baAg?und af den lod atonorEagen hax tt$age til
6pejderarbejd.et.
oa.rrge

Det var fleEsJmethed, da Det Danske S?ejderko4)s på i!itiativ af lanalsretssagfører Tage Carstensea i 1912 tik
startet DDS frl"i11iee Blotlalonorkorls. I 1øbet af få år
tog opgaven et så stort oDfang, at DDS iLLe alene kuDne
na4te opgaven, alelefter kon mlu spejderne loeA og senere
IG'IrK slejderne - IDI' og Sct. eeorgts cilaterne kom necl unaer narnet "Spejderne§ & VæInelles frivl.llige Blodalonorkorlert. ISen senele gik Røde Kors oA Arbejder Sararittefire og artlre olgarisatLone! Dedt inat i artejdet - udvikLlnge! eedførte, at flere og flere af den danske befol}lllnA blev alonorer, hvodo! navEet nu andredes ti1 d.et
ouftereaale: Damarks lbivillige Sloatdtonoler,ntrts.
Tloa[B dleDne eksplosive udvikling i ]lodforbrugEt ha,r ntr,B
kunDet klare opgsven og væEelltLigstt rdedl atett sa,ome Lalea1i6roe og frivilllge inclEats soll var grund.laAet I starten.
Dette e? siLLelt ogtså åJsagen ti1, at vi her i Dafi[atk
veI nok IIa? en af ale nesi velorganisereale ilonorkorpE i
v6!aleD, dlea ud.en betalirg frenskaffer det b1od, der skal
tr.lrges - et system narge lanale mi6uBd[er os.
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6ine ca. ,00.000 donorer fordelt i ca. 90 1oka1e
er DEB blevet en orgs.niaation af forEat og
onfatter af deu gnrnd eu stor paxt af oelmesker, aler
ikle ha,! sa,n$e till«Vtning ti1 de kred8e, der stod. ba€
albejdet i dle følste å,ringe!. Nu er Dtrts iLke en forening i ahen fo?Bta.od EeaL love og vedtægter oB arralen
foreningsnentalitet - Een en gruppe oenDeoker aler vealerMetl

dolrorkorps

lagsfrit

og

frivilligt

hax p&taget

sig

dleryle opgave.

tr'or at holdle alen id.ealLsme der ligger ba€ alonorsa€en,
h.ar det alttd. rJ'@ret et søg:t Eå1 llge fra Laailskoniteen
og led tll d.e 1oka1e ko4)s, at oyerv"æeten i Ledlelseryre
helst koo fla spejdeF og gildekred8o. I ?o! by hvor
alonolstylken e" oppe på ca. 1.4oo alolrole! ea ae , af d.e!l
6 nandl store aoaorbestlrrelse fra Sct. Georg€ cIldet (b1.
a. prakti8k lealer og kasserer). Allerede fra den gE^og
gLldebegægeIEen kon ned I alotrorsagen dannedes de! i et
neget stott antal af 1aldets Bilde! speclelle bLoalloaor1aug, 6oE ente! var 11g med. be6tlæe16eD 1 aet 1okaIe
alonorkorps el1er dla@eale 6arDltr€, Earmen Eed de lokaIe attive 6pejtlere. I d68 hvor alollorsagpn gåx ua i vid.ere
kreilse, er dette Eå6ke knapt så udtalt, nelt det nå fort§at vete et !ærdifuldt Då1, at nan i hver eaeste gilale
betra€te? aonol6agEn 6on en tseget vig:tig Ba,Dfundsopgave.
h det ikhe duligt at få gilder-"tte nest rEuligt lepfeEente"et i det loka1e aouolkorps, så nå det yære dulLgt at
få så mange af Aildets aeaUeEner Eea son alouol€r.
I'teEx0lDg

Bilkvad, Sct.

GeoreE

Gildet i

Tønder.

GILDETS SAMSPIL
lInD mDME PI,A}I
cildehødre n6pillern netl vea et sto"t åxltat 4 korps
PÅ

stævne 1 Sø[derjyl].and.

rtrollundEtsvnetn
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spejderkrease i No"al- og Sydslesvig, staxtedes i 1952.
På det tidspurkt, så kor.t efter kr.igen, var aler et ualtrykt ønske he? i landsdelen on at styrke 6a.E$enarbejd.et
tværs ove! grensen rned Dansk Spejderkorrls sydslosvig
(nss) og ikLe oi"rldst var der fra SydglesvLgs sid.e et
atolt behov fo? udclannelse og ledertrælring m.ro. sart fo?
kontaltflader nordpå.

Et lokaft initiativ

Eoro blev bakket stærkt op af ale dakorpsledelser, ligesom aler yaedes en økononisk
støtte ti1 opgaven fra rrDet Unge cr.ænserr'æmtt, og på Aette grundlaS alå,medes så: IDet No!d- & Sydslesvigske Spejdenrdlvalg". Udvalgets væsentligste opgave blev afholdel-

værende 4

alet å.r1j.ge |KollundBtæyoeo på Grænsehjeenet i Ko1lund, og disse stæraer har. !å nogLe få ulaltagelser næ!
'!'æret afholdt hve"t å" sid.en da.

se

af

Stevnet har hve? gang Ba.olet lnellen 65 ti1 1Bo d.eltagere, og alet er ye1 nok et af de meet tvtsrgåenale axralIgenenter af sin årt indedor spejdelkredse. Deltagerne
ko@er f?a cle sønderjydske distriLtef, indenfo! DDS IGUT{ oe I spejdere samt ]SS (Sydslesvig),

Stevlet strækLer 6ig over en 1,reek-enal, Iørdag har normalt
et meget alsidig:t progtra.n soEr iLke er alecialelet spejdlerpræget. Der er blandt a.ndet i.rldslag af kultuleI a.rt,
sa.roflnlalBEæssig art, lokalhi8toriEke ting n.n. Et fa6t

!ur[.t e!
§pe

d.e
irl8

at na}1 f"a SyilsleBvigs side dækker en tiaf aftenens progTa.m, Sønda€;eo er heLligpt

d.og,

oes inalslag

jdertekniske i.nBtruktioner, oE f ofilialalagen inddelt i
, artejd.sg?eae og or0 efteroidda€en eo e1ler to fa11e6tru.kti oner.

Ti1 lørdag aftenens pr4ogram har vi igemen årenes Løb
hentet meget assistarce fra gildeb!ødle herfra la}laloale1en. Stæl.net ha! været glaale for denne hjæ1p, loen vi fø1er o6så, at GBR selv hex haft g1æde af kontakten ned.
spejaelar,.bejdet af i dag. Nogle af de iadsla8 GBR har
veret medvirkenale ti1 ha:r b1aildt a.ldet onfattetr Folkedans, U-landslrojekte", Natulf iID, rr3ørneår", Handlcaparbejde og neget andet.
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tr'ra d.ette åx6 stavne, son blev afholdt 4.- 5.apri1, skal
alet nævnes, at , af 7ørdag aftenens 4 prograEpunkter af
cå. 50 oinutters vaxighed., ILiver bestrld.t af gildebrødrerog de omfatteale:
"Evad ståx Sct. ceorgE Gtldet fo" i alå8i, - før. og nu sa.ot de aktive spejder g?uppers samspil meal gilalel?}e
(vÆens Sch.Didt - Sønderborg)
rrEx

flJrve4restE olIevelser på Cyper!),, (vfens Rode -

EaalerBlev).

trKaminhyggenri aftenens sluteffekt Bkulle t,lfusikfor.slmingen'r fraa ,. Sct, Georgs Gi1d.e i Eaderslev hare stået fota,
nen problemer kom i vejen så deLeB deltsgelse Dåtte afIyses, og her i alelme skrivenale stund ha.r vi endnu ikLe
flrndet erstatning for same, nen ri regoer nedl at hente
hjæ1p hos arldre gilaebrødle.

Til

fæI1es instrrttLonen om sønalagen, aler r0ange gErge er

af kreativ axt,fx yål/d.ng, ksrtnios, teening, singjlreBong, ha.r vi 1igelede6 gang på ge]a8 hentet hjslp fra
f orskellige Atldebrødre.

&

analelr Bjov ting e!, at af de 6 ko1.tr)s reprasentanter
stel'neuavalgEt, er de 5 lvrige gildebrødre sa.atidi8.

i

Stevnet ha,r selvfø1ge1ig indl ioellem baft økonoDiske
ploblener at s1ås neA, og her hår landsgild.eledelsen ydet
en økonoEisk hårl.Islel<ninA, son llatl har 6at !ri6 på.

I vore ,

korys holtle6 ale! hvelt å,. et utal af kursus og
€tævner på såve1 larlds}la!, distriktspLa! soro på lokaL
plarl sa,mt andlle store og nellenstore arraIlgeoente!. I
llidlekasBenr' geDroer dler sig nogle a,ndxe ideer, fx oD
at
genneoføle et 6to"t offentlLg lejrbåI i saraJbejde roed
de aktive spejde! grupler (e1ler !oå6ke et Sct. Hans bå1).
Gllaetur: iislejder for en dag" a-rraneeroent og fæl1es
op.ixedeo ved store udBtillinge? og lignend.e. Det var nå6ke en iale, at Sct. GeorgE cilderne havde ea IiI1e færdig ud.6ti11ioA, d.er kutone stilleB ti.1 råaighed ved bldrdt
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a.aAet korl8eneB stevne! og

ggEente!.

kulsus eller lignende a-f,ran-

På sa,nne nåde 600 ootaLt i sialste nullEer aJ IMPIIIS rrcildets Ba.nspi1n - karl en plaktisk 6tøtte sora her n@vat
i ontalte være ti1 §tor gavn fo! begg€ parte! og stla|ke!

;.ffi ffi:,ij.'::.;"

Gi,do,

i

rønder.

&

LANDSG!LDETING
afholaleE §om bekenclt i lreek-enden den 19. og 20.se!tember 1981" Iands6lldetillg på Balkeskolen, &titsø ved.
trbealelicia. På l€rdsgildetinget ha! vi alle rulighed for
på AeEokratLsk viB at være ned til at foroe ale komenale
å.f,s gildebe'rægelse samt væ1ge ilen komenale laildsgiIdeledlelse.
Dera

vil j. ale kor0neDale nunle af SCT.GEoRG op ij.l l,ard6gi.ldetlng€t }live offentliggjort de sleLftli.ge j.ndkoDne
forsla€, aler bI.a. skaL sterDtoes om på Larld,sgildeti-Ilget.
Det er vigtigt foa os a11e, at de forBlag, Ae! komer
ti1 afsteDnin8, bltre! grundigt drøftet hjeoEe i j6re§
eget giLde 6å1etles, at nåx gilalenester.en elLe! en artlen
repr8sentant for gildet afgive? sin BteEme på tinget,
afspejler den gi1d.et6 holdrlin8,til det !å€ældenAe forsLag - kun på grundlag heraf vil vl få den belrægel§e, vl.
De"

øllske!.
Meal

ses

til afvikling n.v. af Landsgild.etLlrget henvitil § I i. "1ove for Sct. eeorg! Gi1deryte i Danna"rk

heasyn

På de føLgenae 4 sld.er e! anføft vor orgEnLsationspla,D,
of, eErlisations opbygning sa.ot et DarlBarkBkolt neal aBgivelEe af rrglldetyer".
Redla.ktøren.
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GILDE LEDELSEN
ORGAN ISATIONSPLAN
LANOSGILDETINGET

(IGTi

LANDSGILDEFÅDET
{LGR}

LANDSGILDELEOEfSEN

INTERNATIONAI
KOMITE

«rc
DISTRIKTSOG STADSGILDEF

GILDEF
GOOO_TURN

F

ELLOI/!/SH IP

PLATTE- FONOEI{

VISITOR
CONFERENCE

§CT, GEOFGS GILDEBNE

ORGANI§ATION§PLAN

GILDELEDELSEN
Ti1 de i orsanigatlonsp1aren åilvenalte betegnelser kan
henvises

ti1

følgende!

LAIDSGILIETINGEf (rcf): se vore love § 8.
LAIDSGILIEIEDEISE$I (rcl),
vore love §z e.
PROV'INCIALm: ee vore love"e
§ 7 c.

LAxmcIIDmlnm (rcn); se våre tove § 7 d,
DISTRIKTS- og ST.qDSGIIDER! 6e vore love § 7 b.
GILDm: se vore loye § ?.
GILIERErIEN: se vore love § 12,
LIINDSGII,DRIS ITDVAICT 6e hå.odboA for 8ildeIedeIser uDder

thh - th/z.
KIRSUS- og STÅ'yNEUnVÅfilET (KSU): se hturdbog for
-

dele(ie16er u.nae!

,.

(If):

611-

for gildelealelser uJtaler ?.
ROIBJmGG,ÅRDUDyALGET (R!')r 6e håndbog for gl1deIearelser urder 1/t!/, sa i 1/9/t - !/9/2.
Kol{IAmgDVÅICfII: be6tår af ea replesentarxt for hver
af de fi.!e spejd.elkor?s Eed. 1a!d.6gl.1d.e1ed€1§eas oeallem sod fotuanal. tr'orhåIet er at orientere hinartclen
or0 d.et altuelle arbejde, 1øse probleoer i fellesskab.
HJII,PEUDV1]GEf,: 6e hånilbog for Biltleledlelger u-naler
6/2/! - 6/2/2 sa.Bt vore love § 11, hjælpeaktiviteter,
KoI{MUISIKATIoNSIDVAICXII: udlvalgets opgave er at realigere sa.ntlige publi.Lationer, der utlg'j.ves af Sct. Geolgs Gil.de1tle i Danna.rk ned henbli.k på arweDd.else af
I!.ITERNATIONÅL

rOUIm

se håadbog

ensa,rtet terBinof ogi.
LAI,IDSGILDfl(oNIonEr ! se håndbog for gililelealelse! und.et ,h/7 - ,h/z aaøt øvrist uide! 1/rA - ,/1:./7.
edlenEbladet SCT. GEonG3 se hånabo8 for gilaleledlelser

4/2/r,

Ledelsesbladet

IMPUIS

4/2/r.

!

se håndbog

for gildeledel§er

se h6dbog fo! Aildeledelser 6/5^.
MfRGI, Sct. ceolgB Gilderneg Velgørenhealslo8rke! Be hårdbog for gildeledelsef, 6/4h - 6/4/2.
I'EIIoI,SHIP ?IÅTfE-tr'oI Dtr!{r se hårdbog for gildeledelser
6/e/1.
SCT. GEOReS FO!@EI{: 6e håldbog fo! Alldeledel9er 6/r/7,
PmSoN mSImR CoNEERB{CE: se hårdbog for gllde1edelBer
6/6/r - 6/6/4.
6r
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G!LDELEDELSEN
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x Gilder utlenfor Distrikts- og Stad6gilder
r(x God.thåb, Julianehåb (undet l,andsgtldet).
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GEORGS GILDERNE

GILDER PR.
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I

DANMARK

1977
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GILDE LEDELSEN
LANDSGILDETS KURSUS OG STÆVNEUDVALG

Hvad

er I§U, og hvadl laver udvalget?

la.nd8gildete kursus- og steheudvalg leståx af 5 Aildebrødl.e, son er vaLgt af landsgilderådet ti1 al varetage
de tiltud olo kuxsus og stævner Boro tilbydes på la]]dsp1a.rl.

llangE gLldebrødre ha" deltaget i ale for8kellj.ge axrangernenter, nen nye gilalebrøalre kornmer til og er måske ikke klar over, hvilke tilbud der er, s& derafor tilbyder
I6U's nedleDmer at kome ual i gilalerne og to?tæl-1e on
GRUND- og IfnSflmIUM, p!]rktstæy4er, studiekredsBateriale
saEt lealef se6telaoiske noduler.

Kontakt

til

KSU opnås gennero

(o1-) 72 27 oz,

lvled

gildehilsea I6U.

Ia.nilsgildekont oret,

t1f.

&

RIEDAKTIONEN
Sct. Georgs Gl"ld.ehaUen gik vi 1nd i et n]rt gildeåx,
og redaktionen Bkal aLerfor be4ytte lejlighed.ea til at
byd.e de nye gilalelealelser velkoEmen ti1 axbejdet og
samarlejdet. Yi i redaLtionen håbe", at I genner0 IlqPUlS
må få inspiration ti1 jeres axbejde for gildets virke
i det koEmende år, ligeeoE vi håber, at I ikke vi1 undlaale at gør.e realaktionen opEærksorB på, hvis T har artik1er/eroner til IMPUIS,
VeaL

af II{PUI,S ualkoDme? l.oktober 1981 og indlæg,/artikler hertil bedes lrære ledaLtionen i hænale seneat Iøralag d.ea 29.august 1981.

Næ6te nu.Dmer

Redaktøren
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SAN G

EN LÆRKE LETTED,
Ad. Rj.is lk€nussen.
(F. M. B18)

Er lerke letted, og tusind fulgte,
og Etraks vår luften et 1,"41d. af sang,
De tusind tå,le tog ti1 at tone,
så landet fyl.d.ies af klokkels kfang
og byer bloDstredl i rødt og hvidt,
og alet va! fo!å! og Dadrark f!it.
Det vax ea norgen sorD tusiIld a.ndre
oB irgea oorgen i tusind å.r,
da Darlloa.rk vå€ned. Ded. klare øJne
tLl glad.e6tlEer og fd.naildBkår,
og l€,adet ly6te fra 6uid tj.I k1it,
for alet var foråx og DaDDark frit.

Vi nindeE 6tLue Ae tapre død.e,
hvig navle lever L DarEErka aav,l,
og ta.kl<eD sø8er ti1 aLeE, aer segneal,
og alen, cler sidder loed tunge aavn.
Cucl trøBte alem, alei ha? lidt oa stlidt,
ti1 d.et blev forår og Dalloark frit.
Btlrrte! de atolteo riger
af bolt og bå.nd,
diA flyve? hjerteDe6 tak i Eød.e,
vo! skæbae er i din 6tærke hå!d..
Men clu, soE

og 1øser fangne

Nr e! alet f orå,r 06 Damaxk frit,
vel8ign det, herrer fla eund ti1 kl1t.
I4ads Nielsen.

SYN4IEOLET

Sct. Georgs figur er ualfø?t af Belnt Notke,
(ca. L44o-ba9), billedskærer. og naler fr.a lilteck.

ovenståendle

Billedet i format 17,5 r. 2J cn. befinder sig i GILIBoRGEd i Aalborg og er en gave fTa l\aria og 1,/iured Woskidlo,
Maufauf, VeBttysklanal. Den ilev overra.Lt 5.sct. Georgs
Gifde i Aalborg ved en gilalehal den 4.septenber 1980
forbindelse meal tyske gildet!ødres besøg.
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