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GILDELEDELSEN

N4[N OPFA]FTELSE
G R U P P E L EDE RMA P P E.

Et gildes 1iv oq virketranq er som oftest afhengig af
de oplysninger det modtager.

Det er efter min opfattelse vigtigt, at gildet som hel-
hed er i besiddelse af de samme opLysninger som qilde-
.Iedelsen - og vice versa - for at der ikke skal opstå
situationer som bunder i misfoDståelse, som kan være
årsag ti1 skumlerier, ja måske liqefrem kan føre tiI
sp]ittelse af gildet.

Det er liqeledes min opfattelse, at for at et gilde skal
kunne virke og funqere tilfredsstillende er det blandt
andet nødvendigt, at gildeledefsen - det er forøvriqt
dens ansvar - qiver gildets medlemmer mulighed for at
tilegne siq den størst mulige indsigt i gildets struktur,
gifdets arbejdsform 09 ledelse, i gildebevegelsens ad-
ministration og orqanisation, ja i det hele taget med
a]t hvad der har berøring med gildet og gildebev@gelsen.

Jeg er sikke. på, at manqe ledelser har gjort den erfa-
ring, at en god forhåndsoplysning ha. lettet arbejdet
for dem,

En måde hvorpå en gifdeledelse kah qive gildets medlem-
mer en mu-lighed for at have oplysning om gildet og qil-
de+evægelsen iøvrigt - så at sige indenfor ,rækkevi.dde -er, at gildeLedelsen eller et nedsat udvalg udarbejder
en GRUPPELEDERMAPPE. En sådan mappe vi.1 kunne aflaste
gildeledelsens ansvar overfor gruppens arbejde, ligesom
den vil fette gildeledelsen i dens qenerelle oplysninger
om qildet/gildebevegelsen ti1 qildet.

Men hvad ef, så en gruppefedermappe? Ja, fo[ nogen gilder
er dette ikke noget ukendt begreb, men for andf,e gilder
er det. For disse sidste skal jeg prøve på at anskuelig-
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GILDELEDELSEN
gøre, hvad det drejer s1q om, og hvad en sådan gauppe.le-
dermappe evt. kan indeholde af oplysningsmateriale.

En gruppeledermappe er som navnet siger en mappe - et
ringbind e]-Ier lignende i A4 e.ller 45 format. Den er i
gruppefederens varetægt og skal medbrinqes til samtlige
g.uppemøder. Mappens indho-Id skal qive sva./oplysninger
på så mange af de spørqsmåI, der i gruppen kan opstå
vedrørende gildet og gildebevæqelsen iøvrigt, som det
overhovedet er muligt.

En gruppeledermappe kan fx have følgende indhold:

1, Love og vedtægter
fx love for Sct, Georgs Gi.lderne i Danmark, vedtæg-
ter for eget gi1de, dj.strikts/stadsgilde, provincia-
let.

2. Brganlsation og arbejdsform.
Lokale/landsqildets oplysninger om gifdebevæqelsen.
Gildeledelsens funktioner, vedtægter fox oplysni.hgs-
udvalget. Svende- og væbner forberedelse, instruktion
for skriver, gildebevæqelsens anvendte forkortelser.

f. Administration,
Referat af sidst afholdte qildetinq incl. bilaq,
driftsregnskab, budqet m. v.

4. (ommunikalion.
oplysninger om 1oka1 gildebfad, Sct. Georg, Fellow-
ship Bu1letin. Dist.ikts/stadsgi.lde-,provincj-a]bIad.

5. Kurser og stævner.
oplysninger om qrund- vidstudium, punktstævner, Træf.

6.

1.

Hj@lpearbejde.
oplysning om lokal hj@lpearbejde, ltilledelse tll
tombolai'. Vedtægter for fonde - fokal/landsd@kkende.

lnteanationalt samarbejde.
oplysning om 1F0rSAG.
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GOLDELEDELSEN
B. Gruppea.bejde.

Retninostinier for arlangerende grupPe, Iitteratur-
lisLe. p.iecen GRIIPPLN, gildets sang.

9. Adresser m. v.
Gildets folder m/årsprogram, medlem§forteqnelse fo!
distrikts/stadsqilde, medlemsfortegnelse over tvær-
gående udvåIg, Dist.iktets/stadsgildes årsProgram.

10. Lauq m. v.
Vedtæqter for litteratur-, sengerlaug.

11. Caver m. v.
Prisliste over gaver m. v.

12. Vore symboler.
Vort kendeteqn, vore symboler.

Il. ReFerater/breve m. v.

Mange af ovennævnte emner kan hentes diaekte fra 'rHånd-
bog for Gildeledelser'r, som ]et kan fotokopieres'

--.--gPlr,r.! ru rut. Ug.t[ - srrS lo! Lr.E

Hvert emne bør for overskueliqhedeng skyld vere skilt
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GILDE LEDELSEN
ved et skilleblad, ligesom der foraest i mappen bør være
en indho]dsfortegnelse,

Det er selvfølge]ig op til den enkelte qildeledelse, om

den vil "bekoste" en sådan qauppeledermappe, ligesom den
selvfølqelig kan give den indhold efter de 1oka1e for-
hold for at opfylde gildets behov for almene oplysnj.nger,
men en ting er jeg sikker på, den vi.l ridfylde et tomrum
i gruppens arbejdo og virke.

Som en praktisk nødvendighed bør gruppeledemappen med
jævne mellemrum, fx ved hveat gruppeledeaskift retur-
neres til qildekansleren, som en kontrol på, at den in-
deholder de oplysninqer, der er udsendt. TiI dette formål
er det ligeledes praktisk, hvis gildekansleren selv har
en I'kopio af mappen i sin besiddelse.

Såfremt I beslutte! jer for at udarbejde en gruppeLeder-
mappe så ve! opmerksom på, at det kxæver, at den hele
tiden holdes ajour - for fo.kerte oplysninger er ligeså
dår1ige som ingen oplysninge..

Jørqen 0rlien
Provincialkansler
Provincialet for No.djyIland.

r.*-E
Xld .! .I?r .Dd.a trrpt6t.
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HVERVEKAMPAGNE

HVERVEKAMPAGNE
Indenfor gilderne haa vi gennem mange år taLt om, at
stign.inqen i medlemstallet var utilfredsstiflende. I de
sidste 15 år e. vi kun b-Ievet 102,'6 ftere, og samtidiq
er aldersfordelingen blevet mere og mere skæv.

Vi kan nu ikke længere tale om'rden utiffredsstillende
stigning", for nu er der faktisk tilbaqeganq, I 1980
faldt medlemstattet, ganske vist kun med 78, altså ikke
nogen katastrofal tilbageganq, men en alvorlig advarsel.

Vi kan nu ikke 1ængere nøjes medrrat tale om problemet",
vi må gøre noget ved det,oq det haster:

Landsgildet har nedsat et udvalg til at kulegrave pro-
blemet, og udvalqets arbejde må forventes bf.a. også at
resultere i, at der fremkommer et hyt oq bedre materiale
til brug for at skebe interesse for vor bevæqelse blandt
tidligere spejdere oq nuværende med.

Tifbaqegang i medlemstal er i disse år en ganske almin-
delig foreteelse i mange - måske de fleste - foreningea
m.v., o9 således fx også indenfoE Det Danske Spejder-
korps. Her er fra januar 1977 tit maj 1980 en tilbage-
qang på 1.887 medlemmer, og i det siden da forløbne år
på yderligere I.021. At tilbagegangen også rammer spej-
derne, e. for os ingen trøst. Tvartimod, for det er jo
herfra, vi skal hente fremtidens gildebrødre, Når vi så
yder-Iigere ved, at antallet af bøt:n i spejderaldexen vil
falde i de kommende år, se. det qanske mørkt ud, i før-
ste omgang for spejderne, sidenhen også for qilderne,

I gifderne kan vi. heller ikke se bort fra den kendsger-
ning, at med den al.dersfordeling vi nu en gang har, går
vi en tid i møde, hvor vi kan forvonte et naturLigt med-
Iemsfrafald.

Desverre ret så nørke fremtj.dsudsigter for den bevæqeIse,
69



HVERVEKAMPAGNE
hvis tanker og ideer netop dette blads 1æsere qål stærkt
ind for og bruger tid og kræfter på at fremme.

Nu forventer vi som sagt, at Landsgildets udvelq barsler
med gode ideer og et godt informationsmåteriale, men det
kan aldliq blive nok.

Det kan blive en serdeles god hiælp til løsninq af tiI-
gangsprobLemet, men naturligvis kiln, hvis de enkelte
gilder og de enkelte gildebrødre gør effektiv brug heraf,
og i det hele taget betragter tilgangsproblemet med til"-
st.ækkelig aIvor.

Det er sagt manqe gange, og det kan godt gentages her, at
det vigtigste er, at gilderne har en sådan kvalitet, at
det er attraktivt at blive medlem. Men så må det næst-
vigtigste være, at den enkelte gildebror virkelig inspi-
reres til at gøre en indsats for at få venner og bekendte
om hvem man ved, de haf, været speiderer til at gå ind i
qilderne. Der må oqså arbejdes på at skabe større inter-
esse for gildebevæqeLsen i speiderkredse.

Desværre kan man have en begrundet mistanke om, at mange
gilder slet ikke er interesserede i tilgang. l'4an har det
jo "åh-så-dej ligtl , man er qode kåmmerater og man hyggef,
siq gevaldigt. Man har måske også i enhver anden hense-
ende et velfunqerende qilde med et godt hjælpearbeide og
en god spejderkontakt. Det går jo vældig godt, vi behø-
vei da ikke at være flere her hos os:

Hvad er det for noget? Går det godt må man være særlig
foDpligtet tiI at sørge for at stadig flere får gavn
oq qlæde af åt veae med. Bliver man elt for manqe, kan
man jo altid dete sig og danne nyt gilde.

Føfer man, at ens gllde ikke 9år så godt, at man lkke
rigtig har noget at byde på, er det straks sværere, men

man må da endelig ikke give op af den grund. Hvem ved,
måske kunne man i en sådan situation "håndplukke" et
par særlig initiativrige og kreative gamle spejdere, fx
tidligere spejderledere, som man satte ind i situationen,
7o



VERVEKAAflPAGNE
og som måske godt kunne tenke sig at qå ihd i gildet oq
bistå gildeledel.sen med en fornyelse. Mon ikke mange vil-
Ie betragte en sådan opfordring som en attraktiv udfor-
dring, oq mon det ikke nok skulle lykkes gildeledelsen
at styre udvikfingen i den rigtiqe retning.

I DDS lederblad BRoEN, skrev en gDuppeleder fra odense
i nummeret den 15/1 1981, at antal.Iet af spejdere
på lZ år var glet 6,t9i tilbage, medens ledernes antel
var gåeL 7,6,'6 op - og så havde han iøvrigt Degnet ud,
hvornå. de. ikke var flere spejdere tj-lbage at lede.

Sådan går det nok i.kke, men det maner til eftertanke.
Mange ledere vi.I i de kommende år b1j.ve mere elIer min-
dre oveDffødige, og de lidt eldre vil vel i mange til-
felde t!ække sig ti]båge, så de yngre kan komme tj.I.
Disse afgående lederes naturlige plads er i gilderne,
men det er jo ikke sikkert de kommer uden en invitation!

Det skal lige nævnes, at det ville give en god tilqang,
hvis man i større måIestok qik ind for optagelse af
gildebrødrenes agtefæller, Den egentLige baqqrund for
sådant, bør doq vere betydningen af at få gildebevægelsen
ind i hjenmene og e.kendefse af det meqet positive, der
liggea i, at æqtefeflea har safiune interesser at dyrke.
Går man imidlertid ind for denne tankeqang, vil egte-
fæl.lernes optagelse i alLe tilfle1de betyde en - måske
endda meget betydellq - medLemstilqang.

Det skal også liqe nevnes, at det hjæIper på medlems-
tallet, hvis udmeldelsernes antal kan nedbringes. Det
bør imj.dlertid ikke først oq fremmest være for at hjelpe
på medlemstalfet, at man skal sætte ind her,

Det er at foretrække, hvis et gildes medlemmer er nogen-
lunde jevnt fordelt over de forskellige aldersklasser,
men er et q.ilde i den situation, at der er meget høj
gennemsnitsalder , og der findes faktisk qilder, hvor den
er 70 år, så er det nok meget svert at få unge ind.

I et sådant tilfefde kunne man måske tanke sig, at gil-
'17



HVERVEKANflPAGNE
det toq initiatlvet ti1 oprettelse af et nyt g11de' ikke
specielt et "juniolgi1de", men et ganske almindeligt gil-
de, blot med ån yngie medlemskreds, Man kunne måske fin-
de 5 - I gamle spejdere, måske gamle tropskammerater,
som kunne interesseres i at danne et nyt gilde. l'4an vil
kunne køre efter den lecept §om med held er anvendt ved
oprettefse af gilder i nabobyer: invitere til møde med

orientering om qildebevægelsen osv.

Har I tenkt på, hvor mange af de nuværende spejderes for-
æ]dre, der selv har været spejdere? 0q dem er det ikke
svert at få navn oq adresse på, hvis man vil skrive og
spøfge.

Et sådant nyt qilde fik sefv muliqheden for at bestemme
farten - indenfor de givne rammea naturligvis - og kunne
selv bestemme, hvilke hjælpeopgaver, man vil1e tage op,
hvilke foredxag etc. man var interesserede i osv. osv.

Det er ikke sikkert, at fo.m og opgaver i et gilde med

ene ældre medlemmer, passer helt for de yngre årgange.

Konklusion:

1. Uanset hvor godt arbejde Landsgildets udvalg præste-
reD, kan det aldrig blive mere end højst det haLve
af det arbejde, dex ska.l gøres, hvis det skal lykkes
at få den fornødne tilgang. Det er ude i qifderne,
slaget skal stå. Gildeledelserne skal inspirere gif-
debrødrene til at gøre noget ved det, og gildet skal
selv under en e1ler anden form taqe arbe.idet op soo
en af sine flornemste opgaver i de kommende år,

de bedste kanoner giver ikke en 1yd fra sig,
der ikke er noqen ti1 at skyde dem ef.

2. Bliver den personkreds, hvorfra vi skal rektuttere
vore nye medlemmer, fremtidig mindre, betyder det,
at vi skal have procentvis størae tilgang fra kred-
sen af mulige emner. Vi har faktisk hidtit fået en
6å rinqe del af de gamle spejJere ind i gilderne,

72
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,,AIKT!V!TET

at der undea alle omstendigheder Ivil væf,e nok at
tage af" lang tid ind i fremtiden, men det krever en
måfbevidst indsats, som vi alle må vare med i,

Knud Sterren Andersen,
DistriktsqiLdemester.
Dyrehave Distriktsgilde.

Note l. 0m afgangen fra gilderne,
PULS fra februar 1979.

se min artikel i 1l'4-

Note 2. Når de genqivne "speidertalrr er hentet fra DDS,
skyfdes det, at ieq som medlem af dette korps
har muliqheden for at fø19e udviklingen der.

Sterren.

-;::-a*,

ERAGESKYDNING
l4anqe foreninger afholder fugleskydning for at styrke
økonomlen, og hvolfor skulle vi i Sct. Georqs Gilderne
ikke også vere med på dette fe.It? - men i vore6 tilfelde
kan det naturligvls ikke blive andet end en

DRAGESKYDNING:

Det er netop,hvad Aalborg Gj.lderne - eller rette l.gilde
i Aalborg - har gjort nu i 25 år.

Søndaq den Jo.august 1981 afholdtes i GILDEBoRGEN på
Rafns Alle 1i Aalborq den 25. DRAGESKYDNING.

11
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AKT!VITET
l,låske vif begrebet DRAGES,(YDNING stå for mange som et
beg.eb, der ikke siger meget - derfor nogle oplysninger
oq-bemærkninger om dette emne, som måske kunne bibringe
andre gilder landet over en Il'lPUl s-

l.GII.DE

Nu*'u**
Jeg v.i1 opdele
storiske og de

H]STORIE:

mine kommentarea i 2 efdefinger: de hi_
praktiske.

Da Aafborg Gilderne for 25 år siden (Januar 1956) havde
erhvervet og fået indrettet sit eget hus IGILDEB0RGENIr,

opstod der iet hurtigt behov foE penge til udsmykning og

vedligeholdelse.

I sagens natur kunne vi lkke hente Penge ti1 dette formål
udenior vore eqne rækker, og der var derfor ganq i hjer-

14



AKT!VITIE]I
nevindinqerne blandt qildebrødre fof, at finde frem ti1
et eller andet arrengement, som kunne tjene dette foDmåI.

Ret snart opstod tanken om en fugfeskydninq, der som saqti vores-ti-tfælde neturligvis nåtte vere en DRAGES(YDNtNa,
da et sådant alrangement kunne tjene f formåf på samme
tid.

l.) Primart kunne arrangementet forhåbentligt b.inge pen-
ge op t1I det før n@vnte formål,

2) sekundart kuhne arrangementet give anfedning til tver-
qildemæssig ektivitet, og

l) tertiært kunne der skabes mu.Iighed for kammeratligt
samver.

1.qi]de meldte sig til praktisk afvi.ktlng afl arrangemen-
tet og påtog sig en Livsvarig forpli.qtelie ti1 det[e.

Derefter gik man I gang med selve det praktiske i arran-
gementet, som aftså blev en tradition, der nu har fejret
25-års jubileum.

PRAKTISKE:

Selve DRAGESKYDNINGEN afholdes ved "GILDEB0RGEN" den sid-
ste søndag i august måned, oq inden da har mange af gil-
dets brødre været .i aktivitet med tegningslister etc.
blandt samtlige gildebrødre i afle Aalborgs 12 gilder.
0gså dette forarbejde givex tver-gildekontakt, idet samt-
lige øvrige gilder besøges af een eller flere kontaktmand
i forbindelse med en gildehaf, gildemøde eIler lignende,
oq der agiteres for DRAGESKYDNINGEN og tegnes numre.

Hvert nummer koster 2 kr., og samtlige numre indtegnes
I tilfeldiq rækkeføtge på en skydeliste, hvor et nummer
udstreges hver gang et skud falder, såLedes at den hvis
nummer streges, nåa een af DRAGENS legemsdele falder,
får en pranle - hvad enten vedkommende har veret tilstede
eller ej.

15



AKT!V!TET
Selve DRAGEN, som er kunstfærdigt udføf,t og bemalet, op-
hænqes i GILDEB0RGENS have' og så starter man søndag
mor6en efter flagheisning (og en Gl.Dan§k) På skydningen,
som fortsættes dagen iqennem til alle legemsdele er ned-
skudt - kun med afbrydelse af den traditionelle DRAGE-

FRoKoST, hvor a1le kan deltaqe,og denne frokost er oqså
blevet en tradition, som manqe §er fiem tif med forvent-
ning.

AIIe qildebrødre med familie kan komme oq qå i Løbet af
daqen, som det nu passer den enkelte, og kan, hvis det
ønskes, deltaqe som SKYTTE.

Der er natuxliqvis i fo.vejen indkøbt pæne PrørieD tiI
alfe vindere samt SKYTTEKoNGE og DRAGERIDDER, oq i sep-
tember afholdes en DRAGEGILDEHAL, hvor alle vindere in-
viteres oq får overrakt deres præmier, ligesom DRAGERID-
DEREN hædres.

I de første år blev skydnlngen gennemført med salonrlf-
1er, men på qrund af myndighedernes (politiets) sikker-
hedskrav, har vi de seneste år måttet anvende fuftgeve-
rer.

I forbindefse med DRAGESKYDNINGEN vil der også være mu-
lighed for præmieskydning på rund og trekantet skive.

Det sku1le være unødvendigt at bemerke, at det arranqe-
rende gildes brødre ikke mindst har fornøjelse af op-
stifl.ingen til sefve skydningen dagen i forveien.

Ideen stilfes hermed til rådighed for afle andre qilder
landet over, idet vi - som saqt - nu i 25 åf, har haft
fornøjelse af dette af,ranqement, der samtidig har sat
os i stand til at overxække en pæn check til STADSGILDET

øremærket ti1 anvendelse ti1 GILDEB0RGENS ved.liqeholdelse
og udsmykning.

Knud Højbjerg,
1.Sct, Geo.gs Gilde i Aalbolg.
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GILDELEDELSEN
KANSLERENS FUNKTIONER
I den vejledning for gildeledelser, som blev udgivet af
Sct. Georgs Gi]derne i Danmark I 1960, og som var gæl-
dende indtif 1977 - hvor vi fik den nuværende ,'Håndboq
for Gifdefedelsef,rr - står der blandt andet følgende un-
der gildekanslerens funktioner !

Kanslerposten burde vare det mest eftertrag-
tede embede i gildeledelsen.

Endvidere nævnes det, at når gildemesteren er betegnet
som "gi]dets hjerne og sjælri, så kan det om qildekans-
leren siges, at han er 'ihjerte og nerver,r.

Den måderhvorpå man her har anskueliggjort overfor 1æ-
seaen, hvad funktion kansleren har, e. efter mih opfat-
telse smuk og samtidig også en rigtiq set betraqtning.

For hvad er hjerte og nerver egentlig?

Ja det er så absolut noget af det mest livsvigtige for
et menneske o9 ved at overføre disse fivsviqtiqe beteg-
nelser på kansle.ens funktioner, så får man samtidiq åt
begreb om, hvad kansleren er og skal stå for, som qilde-
ledelsesmedlem, og enhver ved oqså, hvilken betydning
det har at have et sundt hjerte og et godt nervesyståm.

Jeg er ligeledes - som det også blev nævnt - af den op-
fattelse rrat kanslerposten burde vere det mest efter-
tragtede embede i gildefedelsen.

For den kansler der virkelig vi1 forstå, hvilken opgave
det er og vil søge at ]øse den, vil ganske vist være
den gildebrox der vil få det mest omfattende og det mest
k!ævende arbejde 1 gildet, men vil samtidig også være
den der bedst vi-I kunne se de synlige resultater af sit
initiativ og sin virketf,anq og har dermed også den stør-
ste mufighed for at føle berigefse o9 qfæde ved sit ar-
bejde.
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GILDE LEDELSEN
I "Håndbog for Gildeledelserr er der anqivet en række
opgaver som naturligt betragtes som hørende under kan-
slef,ens arbejdsområde.

Disse må og skal betragtes dels som vejledning til de
enkelte opqaver dels som inspiration ti] videre tænkninq,

Det er et højst forskelligartet arbejdsområde kansleEen
skal dække, og uden at jeg ska.1 qå i dybden med kansle-
rens enkelte aabejdsopqaver - meget kan som nævnt l.æses
i rrHåndboq for Gildeledelser'r kan jeg blandt andet nævne:

- føring af forhandlingsprotokol oq ajourførinq ef gil-
deskråen og kartotekskort ved optaqelser, adre6seæn-
dringe! m. v.

- indkaldelse til gildets møderr gildehalle., gildemøder,
gitderådsmøder og ledelsesmøder

- traffe aftaleD med evt. foredragsholder, aeserveae
lokaler m.v. (med efterfølqende bekraftende brev)

- holde øje med merkedage - såsom g.ildejubilæum, runde
fødselsdage m.v. med henblik på offentliggørelse i
det lokale gildeblad

- kvartalsDapporten ti1 landsgildekonto.et evt. også
til. distrikts/stadsgilde

- holde orden i gildets arkiv

og meget meget mere.

Frem for nogen er det kanslerens opqave at være inde i
vor bevægelses olganisation samt vore love, såvel som i
eget qildes, distr-ikts/stadsgildes samt provincialets
vedteqter - for i påkommende tilfæ]de at have svar på
rede hånd.

Det er ikke svært - for den jura vi har i vor bevæge-Ise
er meget enkeI. En god baggrund opnås ved at være godt
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GflLDELEDELSEN
orienteret i IHåndbog for cildeledelserI.

Ved at have kendskab ti-I gæfdende love og vedtagter kån
efter min opfattelse mange diskussionea undqås,

Kansle.en bør oqså studere fHåndbog om Gildehaller,, oq
selvfø]gelig og især de afsnit, hvoa ud for der står
gildekansler (GK ) , Disse afsnit er få, oq de fleste kan
læres udenad, og iser de ord der b.livea sagt i døren
ti1 den kommende svend samt voat qildeløfte.

Det er lkke svært at lære sig disse udenad, hvis man
blot vi1 anstrenge siq lidt for det.

En lille praktisk ting i forblndelse med svendeoptagelsen
vi1 jeg gerne fremhæve. Det er,når kans_Ieren ovexræliker
svendebrevet - så.lad der medfø1ge en kuvert i A5-format,
som svenden kan fægge svendebrevet i så det ikke, inden
svenden kommer hjem, bliver fedtet og smudsigt af fug-
tige finqre, kaffe eIler madpletter.

Det kan næsten ikke undqås, at kansferen, når ø.ine oq
ører -iøvriqt er åbne, vil være den gi.Idebror i gilde[,
der er den mest veforienterede, b1.a. på grund af sin
nære kontakt til de enkefte gi.Idebrødre - de enke.lte
qrupper, 99 dels gennem de informationer der I en jævn
stEøm tifflyder kansferen fra anden side.

Det er kanslerens opgave at sørge for,at de informationer
gi.Ideledelsen er i besiddelse af tilgår gifdets medfem-
mer,

For gildet er et fæ1fes anliggende, så atfe bør efter min
opfattelse være lige godt informeret om qi.ldet oq dets
arbejde.

Det er min erfaring, at jo bedre infoamation der kan gi-
ves, jo større interesse for qildet vif det skabe med
det ti1 fø1ge, at den enkelte gildebror vil_ føte et stør-
re medansvar for gildets trivsef,
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GILDELEDELSEN
Kanslerens arbe.idsområde er som sagt stort og forskel_
Ligartet, men netop fordi det er så omfattende vil det
alArig vere kedetigt' og der er manqe berigende og lere-
riqe aimer qemt i arbeidet, for den der vil løse sin
opgave titf;edsstiltende, både overfor gildet som overfol
siq seIv.

Jørqen 0r1ien, Provincialkansler.
Provincialet for Nordjylland.

TIL- OG AFGANGSSTATISTIX 2.KVAR]AL 1981.

Provincial Tilqanq Afgang Netto

lJnder
Iandsqildet

No.djylland

l,1ldtjylland

Sydjylland

Fyn

Nord-
Nordvestsjelland

Storkøbenhavn 09
Bornholm

Sydsjæ11and,
Lolland-Fafster

0

1B

74

30

19

t0

22

18

0

72

14

I5

7

15

l6

9

0

6

0

15

72

t5

5

9

Medlemstal
P-\:2919:.8-\-

62

1.508

r.137

1,450

1A6

1.110

7.156

1.084

TOTAL

8o

l.5l 8B 67 8.105
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KLIP FRA GILDEBLADE

FDa KNUDEN,nT. J7, marts 1981. sct. ceorgs Gildet i
J ølstykke,

I H0LDNTNGER,

Når man er g]ad for at veae med i en 'rbevægelsert, at væ-
re gildebror, så qør det ondt, når andle rynkeD på næ-
sen af os.

Jeq er stadig aktiv som spejderleder, 6elv om det ikke
er i det primære arbejde med børnene. Jeg møder mange
Ledere, fra mange egne, på mine rejse!, eller når vi
mødes på kolpskontoret i Lundsqade.

Vi mødes jo først og f.emmest for at tale om det arbejde,
emne, som er dagsaktuelt. l.len ind imellem har vi pause!,
hvo! snakken går om manqe andDe tinq, herunder af oq til,
oqså qildebevægelsen.

Vi har her i ølstykke, et qil.de der nok formå! at vare
med omkrinq vores lokale unqdomskorps, og hvem der e1-
lers kommer til os. Vi er parate til at hjælpe og give
en hånd med, i fanqt de fleste tllfælde. Vi har gi.Lde-
brødre, der er parate til at tage fatrnår ungdomskorpse-
ne henvender siq,

, Når man sidder sammon med spejderledere, fra andre egne
af landet, og snakken går om tinq og saqer fra hjemeg-
nen, og især kommer ind på problemer og små irriterende
besværliqheder, som ledere åf oq tl1 kan gå og tumle
med, så spørgeD jeg sommetider: "Haa du paøvet at spør-
ge det lokale sct. Georgs Gilde om ikke de kunne klare
detteir?

Enten glver de sig tiI at skrupgrine, --- eller de ryster
forarqet på hovedet.

B1



GILDEBLADE
Svaret der kommer, er så godt som enslydende!

Sct. Georgs Gilderne er en forsamlinq af gamle
spejdere, der har glemt alt om at vere spejdere,
glemt aft om at være med i en "bevægelserr,

De - ÆLSKER - at lave et par Iøb om året, som nærmest
er 20 - 25 åD baqud i indhold. De laver nogle tombofaer
og skaaber nogle penge sammen til sig seLv. Men at hen-
te hjelp hos dem, tit et eller andet som vi (spejdere)
har behov for, nej - - det har de ikke tid tiI, for der
ea planlagt - - mange forskellige arrangementer,
som qør at der ikke oqså kan blive tid tiI at interes-
sere sig fol at høre på, hvad spejderne ge.ne vi].le.

Hvad er det så for nogle ting, som jeg har hørt spejdere
tumle med, og som jeg mener, at et par gildebrødre liqe
så godt kunne kIare, for at aflaste den aktive ledeD.

Det er oftest ploblemer omkring den støtte som kan fås
fra de offentlige myndiqheder, dette at man for eksempel
kan have fået vslgt en repræsentant ind i fritidsnævnet,
som viI kunne varetaqe spejdernes sag.

Samarbejdet mellem de forskelliqe ungdomskorps i det
Ioka1e område hvor gildet også har hjemme, for eksempef
ved at vef,e repr@sentant for B.U.S.

Der kan også vere behov for at deltage i foræfdre rådene
i de Ioka1e grupper, og der kan være behov på andre om-
Dåder, som kan afLaste den aktive leder, så denne kan
hellige siq sit arbejde med børnene endnu mere.

Det arbejde som gil.debrødre på denne måde kan påtage sig,
er ikke så tidsk.evende som så mange andre ting. Det
drejer siq dog kun om en aften en gang om ugen, hvorimod
lede.arbejde med bøxnene ofte blive. til både to og tf,e
aftner om ugen, når både trops,/flokmøde og møde i grup-
pen, divisionen, og kurser skaL nås.

Det må være muligt at kunne hjæfpe med meget bagg.unds-
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G[[-DEBLADE
arbejde.

Den almindelige mening er for nogle, at vi i qilderne
pudser vores glorie, og dvæfer ved minderne, og gl.emmer
at tiden 9år, og der sker foxandringer.

Jeg er glad for at kunne sige, at i vores gi.lde gøres der
et qodt stykke axbejde, og at vi er lydhøre oq rede, når
de! kommer bud fra spejdef,ne, elfer nåa vi ser, åt deD
er noget, der skal gøres,

l4en hvad gør man ved de gilder, der rundt omkring os,
ude i landet, enten vender ryqgen til spejderne, eller
hvis de endelig gideD høre på spejderne, så skynder sig
at sige: I'Næh, - se dengang jeg var spejder,, der skuLle
I bare se

Det fø1es som om der er qi.lder der qlemmer, at både vi,
oq spejderne, er med i en BEV,{GELSE, og at der sker fox-
andringer i måderne at vere ned på, hen ad vejen, men
at den grundleggende ide, tanke, trods alt e! den samme.

Noget andet er så, at vi i gilderne, jo også gerne vilLe
se at blive fIe.e og flef,e. Der var vist en Landsgilde-
mester der udtrykte et ønske om, at vi gerne skulle se
at runde et med-lemstaf på 10.000 inden et bestemt årsta.l.

l,len tænker gildebrødrehe egentlig på, at de ',nye', vi skal
have hentet ind, ude i fremtiden, eE dem der er spejdere
idag. 0g hvis vi støder dem fra os, - - så dør gildebe-
vægelsen, fordi vi så er gået istå.

At vi gør et folsøg på at vere med i øIstykke, og også
gør et godt arbejde i de andre gilder i Arresø distrikt,
det er kun en lille dxåbe i det samlede hele. Hvem kao
skubbe dem iganq, ude omkrinq, som vi opdager er qået
i.stå, så vi kan bevare qilderne som en bevæge1se, oq
ikke som en klump der kun liqger og bævf,ef, som gel6.

Det er nok et spørgsmåI, som jeg inderst inde vil håbe,
presser sig på overal.t, på et eller andet tidspunkt.
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GILDEBLADE
Holde. vi af det, vi har sagt ja ti1, som gildeb.ødre. -
Lad os overveje det, nu hvor det er tid for qildetinget,
og for Sct. Georgs dag, med fornyeLse af Iøfter, nyop-
tagelser, optaqelser af væbnere osv.

Lad os bevege os frem, uden at
tilbage over skulderen.

vi hele tiden skal se os

Per Christensen, Redaktør af (NUDEN,

Sct. Georgs Gildet i øIstykke.

Fxa FJÆsINGEN, nr.]1, oktober 1980. l.sct. Georgs Gilde
i Frederlkshavn.

VÆR BEREDI:

Det har for de l'leste af os, igennem en kortere eIler
I@ngere periode, været det motto, vi levede under.

Er det stadiq det?

Vi har i vor gildetid måske lkke hørt ordene så ofte som
-i vor spejdertid - i vore egne gildehallex måske, fordi
vi haI, vafqt en af flere muligheder at af§lutte vore
qildehaller på.

En af muli.ghederne for at afslutte en gildehaf rummer
imidlertid netop ordene - var beredt - som slutreplik
fra gildemesteren, og der bliver så svaret tilbaget Vi
er beredt.

Er vi det?

At være beredt vil sige at leve i nuet med styrke, mod
og arfig vilje. Det vil sige at glædes over hvef, ny
dag og modtage dens ligdomme med åbne arme.

Det e. alvorliqt og værdigt at møde tihgene, som de kom-
mer. At være beredt er at modtaqe livet - hele livet,
som det kommer til os med aft, hvad det rummer af qle-
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de og sorg.

Vær bexedt - vafgte vi af egen vilie som voDl,
Hverken gennem voae ord eller handlinger kan
vi er det; det kommer an på vor indstiUing
måske viser det 6ig i volt bIik.

Anne Lise Jacobsen, gildemester.
L Sct. Georqs Gil.de i Frederikshavn.

r&'ry

GILDEBLADE

motto.
man se, om
ti1 livet -

Fra CJøNGEPoSTEN, november 1980. l5.Sct. Georgs Gilde i
København.
(Bringes i uddraq).

Jeg drømte en nat, at jeg glk lanqs stranden, og på him-
len gtimtede situationer fra mit liv, ved hvex situation
lagde jeg merke til to set fodtrin i sandet, det ene tj.l-
hørte mig, det andet GUD.

Da den sidste situation fra mit liv gfimtede foran miq,
så jeg tilbage og bem@f,kede, at der mange gange kun var
et set fodtrini jeg bemeDkede også, at det var hendt ved
de dålligste perioder i mit liv. Det generede mig vi.ke-
Iigt, og jeg spurqte Gud ud om dette fæiomeh I

"cud, du sagde engang, at hvis ieg besluttede mig til at
fø1ge dig, ville du gå hele veien sammen med mig, men
jeq bemerkede, at under fo.løbet af de vanskeligste pe-
rioder i mit Iiv var der kun et sæt fodaftryk. Jeg for-
står ikke, hvorfor i alverden du Iod mig alene, når ieg
havde det sverest'r, 0g Gud svalede: "Mit kere barn' jeg
holder af dig, og jeg vi.Ile ikke lade dig ene, når du va!
i nød og udsat for prøvelser og lidelser. Når du kun sef,
et seL fodtrin, skyldes det, at jeg bar dig". a^)
cretha Jespersen, Gildemester. I*
17. Sct. Georgs Gilde i København (Be]Iahøj Gildet).'
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GILDEBLADE
F.a AMAGER GILDERNE, f. A. og 15.5ct, Georgs Gilde i
København, nr. 11, december 1980.

GILDE14ESTERTANKERI

Efter lo år i gilderne tænker man af oq til tilbage til,
hvad def, er sket i alfe disse år, og hvad kommer man så
til? Er Sct, Georgs Gilderne blevet ti] mindernes kfub?
Jå, måske, og dog.

Det visea sig nemlig, at for 2o-lo år siden, taLte man om

de samme probfemer som idaq. Vi danskere lide! næsten
alle af en 6tor fejl,utllfredshed, og lyst ti.I negativ
ktitik. Det er så udbredt, at man ve1 kan katde det for
en national skavank. Vi kan altid finde noget at'udsette
på a1t. På samfundet, på regeringen, på sko-Ien, på sam-
fuhdet i helhed, på fodboldlandsholdet (undtagen når vi
s]år Sverige), ja selv på dem vi omgå6 til daqlig, Vi
er klar til kritik mod alle - undtaqeh os selv.

Hvad med at se lidt indad? Lidt selvkritik vi-l sikkert
hjæ1pe.

Gilderne blive., måske om ikke så mange år, noget nostal-
gisk. Gildebevægelsen skulle ikke så ge.ne overdrages til
vore efterkommere som en etiket på en tom flaske. Alt
gildearbejde må baseres på den enkeltes personliqe ind-
sats, og at gildet, såfremt det ikke kan eksistere under
disse betingelser, j,kke har mere eksistensberettigelse,
end en hvilken som helst selskabelig forening.

Hvis nemlig gildearbejdet udvikler sig ti1, at gilde-
ledelsen indkalder til en rakke allangemente!, oq gilde-
brødrenes andel heri består i at komme tilstede og synge
med og bagefter vurdere, om det nu også vaf, værd at ofre
en busbitlet på, har gildet forsømt det personlige udvik-
linqsarbejde (altså bortset fra qildeledelsen) der efter
,nin opfattelse, er qrundstenen i Sct. Georgs Gildernes
arbejde.

Gildets grundlag er llrupperne. Grupperne må på qruppemøder
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behandle emner af almen interesse, og burde, efter min
mening, meddele xesuftaterne af arbejdet for de øvriqe i
gitdet. Herved opnår man den gensidiqe påvirkninq Ef git-
debrødrene.

l4åske var det en ide at fremlægge dem på et særligt gi]-
demøde?

Lad os endvidere b.Iive fri for det evinde.Lige ævl om
gruppedelinger. Næsten afle gifder opLever på en eller
anden måde skænderi. om inddeling af gruppex. Husk vi skal
omgås atLe i gifde[ne, også i tværgående grupper. Måske
er den form vi fem gilder ex inde på, noget af det tig-
tige. Fof, efterhånden er mange københavnske gilder 6å
små, at de kun består af 2-f gruppe., og hvorfor ødelæg-
ge et gildes serprag ved at gå ud eller overflyttes til
andre gilder, når man kan beholde det ved at arbejde tæt
sammen.

Vi må prøve at forny os, prøve at hyqqe os sammen om det!
vi har, prøve at være noget for andre, undgå a]t for me-
gen misundelse og i det hele taget mange flere glade gil-
debaødre. Lev i nuet, imorgen er det måske for sent. Prøv
hve! qang at give lidt af dig selv. Gildebevæqelsens
grundide er ikke blot en samling høje idealer, DET ER EN
I.4ADE AT LEVE SlT LIV PÅ.

At leve er ikke at
At leve, det e! at
at leve, det er at
at leve, det er at
HUSK ingen dag uden
GOD] ER ALT DE] DER
DER ADSI(lLLER DEI4.

lempe sig uden om alt, der er svæ!t- -
kærnpe for, hvad vi i fivet har kært,
elske, det bedste dit øje så,
ksnpe for rigere mål at nå.
smil
FORENER I.,IENNESKE, OG ONDT ER ALT DET

Palle Abilgaard, gildemestef, .
8.sct. Georgs Gilde i København (Sundby-qildet ) .
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Fra BR0EN, nr. lo5, januer 1981, Sct. Georgs cilderne i
Fredericia.

HVAD ER 5 I,4IN. SCT. GEORG?

Er det ikke en gi-Idebrors mulighed for at få
nogle tanker, der e-I1ers ikke får udtryk? At
for en tankeverden, som andle kan have glæde
ve indviet i?

udtrykt
lukke op
af at bli-

Er det ikke gildebrødres mulighed fo. at fere en gifde-
bror bedre at kende ved at høre, hvilke tankea han går
og gør siq?

Er det ikke en gildebrors mul.ighed for at prøve at ud-
trykke sig, så andre kan forstå det?

Elfer er det en foxmfuldendt tale, et IiIIe ord med på
vejen til opbyggetse? Kan vl lkke få det så manqe andre
steder?

Hvorfox haD så få holdt 5 min. Sct. Georg? Beder man
hefst en gildebror, som man i fofvejen ved kan udtrykke
sig Dammende og præcist oq klart? 5ka1 en gildehal være
så formfutdendt, så et famlende indleg fra en ikke øvet
gildebror synes at spoleae helheden?

0pgaven 5 min. Sct. Georg tvinger en til at tænke et
problem til bunds, at arbejde med sig se1v, at tage
stlllinq og udtrykke sin meninq, så andre kan forstå
den.

At få opgaver eller sefv finde dem, at løse dem på en
måde, som man selv finder rigtig - enten alene elfer i
samarbejde med andre - medvirker til ens egen personliqe
udvikling. Den personlige udvikllng af den enkelte gil-
debro. ha. vi alle pligt til at medvirke til ved at give
hinanden udfordringer og opbakning. I4en vi har desværre
også oplevet, at gildebrødre er presset til at påtage
sig et hverv, som han effer hun havde svert ved at bære.
I stedet fo. at give støtte og opbakninq har man kriti-
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seret og påpeget fejl og mangler. ofte er kritikken end-
da ikke qivet direkte, men.bag hans ryg ha. man talt om,
at det skul1e have været gjort helt anderl"edes og bedre'
Man taler endda om "formatri, som man kun kan få med an_
dres tillid oq opbakning. Hvad har det forøvriqt med
gamle spejdere at qøre?

I det daglige arbejde og i gildets Iiv, i ens familie,
ja a-lle steder, hvor mennesker mødes, betyder tiLlid og
hjælpsomhed umådelig meget fo., at den enkelte kan ud-
føre sit job bedst muligt. Fornemmelsen af at der er
kofdt og ensomt på posten burde i hvert fald aldxig fø-
les i Sct. Georqs GiLderne.

Vi har alle Lovet at påtage os de opqave!' gildet måtte
påJ.ægge os. i,ten vi har oqså pligt til ikke at presse en
gil.debror til en opgave, som han ikke har kræfter til.
Dog, jo fIe.e 9an9e vi tvinges tiL at udtrykke tanker
og menlnger, jo bedre går det. Jo flere gange man tvin-
qes til at taqe stilfing til et Ploblem, jo mere moden

bliver man. Jo flere opgaver man får, io mere engageret
bliver man. Jo mere engagetet man bliver, io mere ud-
stråling får man til eksempel fo. hinanden.

Uden engågement går gildearbejdet i stå. Vi kritiserer
hinandens indsats og væremåde, vi gfemmer at bakke dem

op, som påtog siq en post i gildet' Det e. så nemt at
kritisere andres indsats, men vi har ofte Presset hinen-
den til at udføre en opqåve for selv at slipPe. Det er
ikke gildeledeLsen alene, der får et gilde tj'1 at fun-
qere, Det er de enkelte gi.Idebrødres engaqement, deD

bærer ledelsen oq hjetper den til at gøre deres bed§te.

Vi har bruq for f,eaktioner på vores indsats. Det er gil-
deliv i bedste forstand,

lulinna Sandahl Christensen'
f. Sct. Georgs Gilde i Fredericia.
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RITUALERNES BETYDNING
(HERUNDER SYM BO LE RNE )

En gildemestertale.

1 gildemesterens fraver, har Erlk Pflug ledet gildehal
i 7.gi1de i Aalborg, og han sagde b1.a.

På Sct. Georgs Dag - gildebevægelsens festdag - må der
være grund ti1 at vende blikket indad mod os sefv, og
jeg vil gerne ved denne lejliqhed siqe lidt om det, der
hører til. qi1dehallen, oq som ef, gildehatlen, og som jeg
har kendt det gennem de mange år, jeg har været qildebror.

Sct. Georgs Dag er jo den dag, hvor vi ikke blot skal
bekræfte det qildeløfte, vi højtidelig aflagde ved vo.
optagelse i gildebevægetsen, men det er oqså tidspunk-
tet, hvor vi skal bek.afte, at det stadig er et mål for
vort daglige liv. - Formåtet eI, måske samtidig at få
en oq anden af os til at tænke næDmere ovex, om vi nu
også har gjort noget for at leve op hertil, i det for-
løbne år.

Vi skal også høre årets Sct. Georgs budskab. - En tra-
ditioh, der har levet siden gildebeveqelsens 1 års fød-
selsdag, og som er et budskab, der gennem de første man-
ge år har været skreveL af landsgildemestre, korpschefer,
foDfatteae, en prinsesse og mange andre, og jeg kan iIlu-
strere det med navne som Vigqo Rosent, rektor HaDtviq
Møl1er, Lord Peter Baden-Powell. og oberst J.S. Wilsbn.

Siden 1958 ha. det været skik, at udfærdigelsen af årets
budskab er gået på skift meflem de nordiske lande for
på denne måde at understrege voEt nordiske fællesskab.

En sikkert udmærket ide, der imidlertid har den svaghed,
at det ikke kan bygqe videre på et for danske qildebrød-
re kendt persongalleri, hvorfor vi nu får budskaber, der
er forfattet af os ukendte pelsoner, som hverken i øje-
blikket eller senere kan stå for os i det samme skær som
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de tidfigele nevnte,

I,len lad dette IiIIe sidespring stå for min egen regninq,
oq lad det ikke tage glansen af årets svenske hiLsen.

Gildehallen med dens ritual oq ceremoniel er en væsent-
lig del, af det vi indenfor gj.fdebevegelsen kalder gilde-
aEbejde, og den store undersøqelse, som Fremtidsudvalget
foretog i 1972 fortalte klart, hvor stor væ.di qildebrød-
rene ti11æg9er denne axbejdsform.

Her skal vi måske også kort resumere, at ritual og cere-
moniel for gildeha-Ilen er fastlagt af landsqildeledel-
sen. - Det er ikke med i vore love, oq det er en af de
ting, der aldrig kommer til afstemning eller lignende
på vore landsgifdetlng.

Ritualerne oq ceremoniellet e! i det store hele ens fra
gilde til gilde rned de små variationeD, der skyl.des Lo-
kale traditioner, og som natuf,ligt opstå., når ting er
paæget af oq administreret af menneskex. l4en der er j.de-
messigt så stor forskel på en gildehal i gildebevægelsens
første år, og som den afvikfes i daq, at det kan give
stoF t-t] en gi.ldenestertale for sig,

AntalLet af glldehaller bestemmer det enkelte gilde selv,
og antaltet af disse varierer lige fra en enkelt å.]ig
gildeha1, til den månedlige sammenkomst, der hver garE
indledes med en qildehal.

Gildemestertafen er et fast indslag i enhvef, gildehal. -
Her er emnet frit, og gildemesteren ha! muLighed fof, at
berøre tidens aktuelle spørqsmål, livets etlske forhold
set med forskellig baqgrund, aktuelle gildespørgsmål
etc., og gildemesteren har her mufiqhed for at præge qil-
dehallen med sin personlighed.

Et andet indslag I gildehallen er beg.ebet 5 min. Sct.
Georg, der er hæsten liqe så gammelt som gildebevægelsen
selv.
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Det er idemessigt lånt fra andre sammenslutninger, og det
blev indført i dansk qildebevægelse i 1940 for på denne
måde at skabe et større indhold i qildehallen samtidiq
med, at man på denne måde aktiverede gildebaødf,ene.

Gennem mange år blev der skabt en tradition for, at man
her på skift kom med et kort indlæq, hvor man beskæfti-
gede sig med tanker om gildebevegelsens ide og etik,
vore iitualer, ceremonier og symboler, eller men tog en-
kelte punkter fra qildeloven og gildeIøftet op ti1 vur-
dering oq fortalte, hvorledes man opfattede disse, og
hvilke speciefle verdier, man fandt heti.

Senere er man gået over ti1 i dette 5 min. Sct. Georg
at beskæftige tankerne med manqfoldige ting og om vidt
forskellige emner, hvilket sikkert er foxtrinligt, for
ham der på denne måde skal give sine tanker videre til
de øvr19e gildebrødre, men efter min opfattelse uden
samme verdi for gildebeveqelsen oq fox gildebrødrene.

Vi har i forbindelse med gildehallen også en række sym-
boler, som fx i en qildehal uden optageLse bliver for-
klaret for os af de tre gildeledelsesmedlemme., og dis-
se symboler er med tiI at give sefve ideen om gildebe-
vegelsen format, og ligesom hæve den op over den grå
hverdaq.

0nde tunger siger ganske vist, at qildehallens symboler
har vi også for at have noget at beskæftiqe tankerne med,
hvis gj.ldemestertalen keder os alt for meqet.

0q så nogle ord om symboler.

Et symbol var oprindefiq et kende- eLl.er identifikations-
mærke beståehde af to halvdele ef en itubrudt genstand
som fx en qien el1er en mønt. - Det blev brugt, når man
j" qamle dage sendte fx kurerpost, for på denne måde at
kunne bevise rigtighed 09 troværdighed af såvel afsender,
som af det kureren bragte med s-ig.

Senere blev symbolet navn på ethvert tegn e1ler sindbil-
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lede, der viser hen t.iI en genstahd eller en tankeverden,
og som regel er der ikke nogen dlrekte lighed melLem
symbolet oq den sag, det symboliserer, som fx det at
løfte sin hat til hilsen eller kransen på kirkegåldens
gf,ave,

Det er derfor også nødvendigt at kende nogle af de tan-
ker, dea ligqer bag symbolerne, og som gildebevægelsens
skabere qjorde sig, for at kunne forstå disse, og før de
taLer til os.

Falles fo. a1le symboler ex imidlertid det, at de udtryk-
ke! mere end mange ord, og at de trods det fundamentale
indhold aldrig er ensidige, men qiver slof ti.l yderligere
tanker for den enkeLte betragter.

T@nk således på alle de tanker og indtryk, vi modtager
ved at betragte et landskab e1le. et maleli, eller ved
at høre et musikstykke, og tænk samtidig på, hvor lenge
det vil vare, og hvor svælt det eqehtlig er at forklare
alle disse indtlyk med egne ord.

- lulen det er oqså nødvendigt at kende baqgrunden fo! det
enkelte symbol for at kunne forstå indholdet og værdien
heri, da det elfers blot bliver en tom ramme uden mening
oq indhold. Her kan andxe giLdebrødres opfattelse af
tingene være til stor hjæIp, og den kan måske åbne blik-
ket for vældier oq tanker, den enkelte ikke selv har
gjort sig.

Vore symboler bLiver ved den rette brug meningsfyldte og
berigende.

I gildet er gildelov og gildeløfte efter min opfattel.se,
således også identiske med det gildetegn, vi alle har
fået overrakt ved vor optagelse, og i gildehallen ligger
lov og Løfte fremlagt på højsedet oplyst af de to store
brændende lys, når vi kommer ind i gildehalten, og Lysene
b!@rde. stadiq, når herolden efte! det afsluttende cere-
,nonieL iqen beder os forlade qildehalLen.
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0g gildemæ.ket - gildetegnet, det er ikke blot et 1il1e
tilfaldigt metalmærke med et mønster i farvet emalje,

Nej, det er symbolet på gildebevægelsens ide og indhold,
oq det fortel.ler både os sefv, men måske i endnu højere
grad vore omgivelsex, at du og jeg frivilliqt og på eget
inltiativ er gået ind for gildebevægelsens etik, oq at vi
søqer at tage den med i vor livsrytme.

Vi genfinder i de to stjerner i gildemærket de to lys på
højsædet, oq i de ti spidser eller odder på stje.nerne
ser vi gildelovens ti punkter.

Det tredelte gilde1øfte har vi i den tredelte fiIje, de.
gansl<e natu.ligt også må lede tankerne hen på den tredef-
te formålsparagraf, der er gildeLrevæge-lsens livsnerve.

Hvordan er det nu formålsparagraffen lyder:

at virke som samlingssteder, hvor foabindelse
med spejderbevæge-lsen oq gamle kammerater kan
vedliqeholdes,

at understøtte den enkeltes stræben efter at
leve som en ansvarsbevidst, hjælpsom og nyttig
borger,

at udbrede spejderidealerne og virke for deres
praktiske anvende.lse i samfundsllvet.

Liljen sammen med k1øveabfadet fortæ]]er om p_ige- og
drengespejdernes internationale fætlesskab.

B@r det, oq bær det med ære s.iger gildemesteren ved ovex-
rækkelsen af emblemet ti.I den nye qi.ldebror, men her er
det heller ikke blot det pyntefiqe mærke tif knephullet
eller bLusen, det drejer sig om.

Nej, det er gildebevæqelsens ide og etik, de. her tæn-
kes på, Det er deL. der skal præqe os. og del er spørgs-
målet om, aL vise del i hverdagens samfund, således at
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vi kan bere qildetegnet med ere,

Det er a1t dette, gildetegnet skal minde os om, oq det
er netop det, vi ved vo! optagelse hal: lovet at strebe
efter.

0g noget ganske andetr ED det mon ikke oqså ting, vi
skal have med, hver gang vi tanker på at ændre gifdelov
og gildeløfte.

Hvad bfiver der tilbage, og hvorledes klinger tingene
sammen, hvis ændringerne blivea for stoDe, oq hvifken
berettigelse har gildetegnet i den nye forbindelse.

Jeg nævnede før lysene på højsædet, og de får måske også
en o9 anden tif at tænke på de to lys, der står på al[e-ret i vore kirkex.

De to ]ys, der i kirken symboliserer det qamle oq det
nye testamente.

DeL qarnle testamente, der fortæIler om det historiske oq
ikke m.indst om monoteisme, - du må ikke have flere qrrdei.

0g det nye testamente, der i hele sit indhold er et ube-
tinget tilsagn om kerliqhed og evigt liv.

e
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REDAKTIONEN
Lysene står hos os for alt det gildebevæqelsen vil.

Lysene brænder for at foitelle deres budskab, men for
at kunne gøre dette, 9år de deres egen undergang i møde -
de fortarer sig seIv, og her haa vi igen en tankevækken-
de og smuk symbolsk handling.

Hos os siger vi, at lysene brærdet for sandhed og retfar-
dighed, men fæ11es for lysene på alteret i kirken og for
lysene på højsædet j. gildehallen er det, at de brænder,
når vi kommef, ind i gildehallen, og de brender, når vi
iqen forfader gildehallen. Symbolsk brænder de så1edes
altid, - de brende. for gildebevegelsens ide oq etik, -
de drager vore blikke og vore tanker, - de brender for
sandhed oq retfærdiqhed.

Lad os gøre det samme.

Erik B. Pflug,
7. Sct. Georgs Gilde i Aalborg.

REDAKTflONEN
Som du ved,er II,IPULS gl.ldeledelsernes blad, og det er
blandt andet lMPtlLS' formå] at være inspi.erende - vele
Il4Puls-giver om du vil - tll det arbejde, du er gået ind
ti1 sofl ledelsesmedlem, men - for der er et men - at
vexe inspirerende kan også vare en tovej skommunikation,
så hvis du har forslag/idee. ti], hvad bladet skal inde-
holde så send dem tj.I redaktøren - eller du kan ringe
på tIf. (o8) 78 13 67, bedst mellem kI. l7.oo-19.oo.

lfusk næste nummer af IMPIJLS udkommer februar 19Bl og
indlæg/artikler helti1 bedes vere redaktøren i hiinde
senest lørdag den 2.januar 1982.
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SAN G

NU FLYVER MøRKETS FUGLE UD

Me1. : Auld -long syne.
(F.r,4.614)

Nu flyver mørkets fuqle ud
med tyste vinqeslag,
mens dagens sønner skikker bud
om festligt vennelag.
Så lad os alle bære ved
til broderskabets'bål:
Nu mødes de, som sammen staed
for samme store må1..

l4ens tusind seae skygger gror
af nattens brede favn,
vi stævner h-id fra syd og nord
oq tender her vor bavn,
Så lad os...... o.s.v.

0m bålet slutter vi en ring
af glade stemmers ko[,
mens flammerne i kåde spring
forsvinder uden spor.
Så lad os.,.,,. o.s.v.

Så smeder vi en kæde Fast,
og viden om den når.
Vi lover at stå last oq brast,
hvordan det så end går,
Så 1ed os . . .... o.s.v,

Gustav Bierinq.
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På ferierejsen i sonmer fandt redaktøaen ovenstående
Sct. Georgs figur i Eglise 5t. Georq i S6lestat i Alsace'
Den er udført i marmor og er i legemsstørrelse.


