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jubilceumsåret

Ved indgangen til det nye år eår vi samtldlg
ind i Sct.Georgs Gildernes jubilæumsår.
Mange aktiviteter er i den anledning allerede
startet op, mens endnu ffere er I planlægnings-
fasen. Sct.ceorgs Cildernes PR-udvalg har sat
mange ting igang, og Gildernes PR-medarbejde-
re arbe j der under højiryk.
Hensi€9ten med a1le disse aktlviteter er na-
turllgvis at skabe PR omkring Gildebevæge1sen.
Men samtldig skulfe aktivlteterne gerne re-
sultere i en øgel medlemstilgang. Vi tror på,
at Gilderne har noget værdifuldt at tilbyde.
Vi tror så meget på de|, at vi lkke er bange
for at trække endnu flere ind i vor bevægelse.
Men hvor meget har vi at have denne tro i ?

Kursus- og stævneudvalgets grund- og vldstu-
dier indledes med en præsentationsrunde, hvor
dell,agerne i skrifltl1g forn skaf præsentere
slg selv. Et af præsentationsspørgsmålene
lød for et par år siden: Hvorfor er du (sta-
dig) i Gildet ? Det var vel nok lidt drilag-
tlgt, med det 1i11e ord rrstadigrr - sefv I en
parantes - anbragt i denne sammenhæng, men
det var vel foranfediget af, at en afgangs-
statistik viste, at et loruroligende stort an-
tal gildebrødre forlod vor bevæge1se efter
kun 2 - 3 års medlemsskab. Det korte medlems-
skab blev taget som udtryk for, at informa-
lionen før optagelsen samt svende- og væbner-
forberedelsen var for dårfig,
I efteråret var jeg ved en privat fest sammen
med en glldebror, som betroede mig, at han nu
vi1le være rldder, for i'det måtte da kunne
give nogetr'. IIan er meget aktlv i sit Gilde.
Han er en al dem, der kommer hver gang der



jubilæumsåret
kaldes ti1 arrangement af gildemarch, loppe-
marked, festplads m.m., men "det er jo bare
opgaver, der skaf Iøsesri.
Men hvor bliver den personllge udvikling af ?

I Luren, der udsendes af Sct.Georgs Gllderne
i Skive, 1æste jeg et indlæg om rrretten ti1 at
sige nejrt. Dette indlæg er gengivet andetsteds
I TMPULS fordi det berører den samme probfem-
stilling: Er vi en hunanitær organisation, der
samler penge ind tlf velgørende formå1, elfer
er vi en etisk bevægeIse, son blandt andet be-
nytter humanitært arbejde aom et MIDDEL i den
enkelte gi ldebrors personlige udvikling?
Jeg er sikker på, at de aktiviteter, som PR-
udvalget og Gifdernes PR-medarbejdere sætter
igang i jub1Iæumsåret vif resullere i en øget
medlemstilgang, Men hvordan ser stiflingen ud,
når vi om 10 år skal fejre vort 60-års jubi-
læum? Er de nye medlenmer fra 50-års jubilæ-
umsåret så STADIG med i vore rækker? Det af-
hænger helt af, om de i deres respektive gil-
der oplever noger andet og nere end opgaver,
Itson man bare 1øser[.
opgaverne må ikke være MÅLET for arbejdet i
Cilderne, men de indgår naturligvis som et af
MIDLERNE til al nå vort måli en personlig ud-
vikling.
Hofder vl os dette far øje, vil "jubilæums-
årgangen" af nye gildebrødre STADIG være i
Gilderne - også om 10 år.
Med disse ord vi1 jeg ønske a1le et godt nytår
- og et godt jubilæumsår,

?w"-/ )"at



PR-udvolget
Hvervekampagne,/ Pn

Sct,Georgs Gilderne skal fejre 50-års iubilæ-
um, og, som naturli€lt er, skal dette også be-
nyttes som rygstød for en PR-kampagne,

Det er i øvrigt ofte det ord, der benyttes,
når tafen lalder på ønsket om en ø8et medlen§-
titgang: PR-kampagne, hvervekampagne o.1., og
netop denne megen tale on kampagner provokerer
mig ti1 at Lufte nogle af mine egne ideer om
PR-virksomhed på loka1t plan.
Eørst lidt omkring begrebet kampagner: Disse
kan være meget gode, men bør nok benytles med
lidt varsomhed. Det er el stort og tidskræ-
vende arbejde, hvis det skal 8øres riStiSt'
- og det skal det, ellers kan man l18e så
godt fade være, for der skal være rkød pår',
hvis nan viI have folk i tale. - Hvordan det
kan gøres, har der været ffere udmærkede ek-
sempler på, så det skal jeg afholde mlg fra
her.
Fesultatet af disse kampagner har varieret
fra et par og op til 15 - 20 nye Sildebrødre,
og dette sidste må uvægerliSt føre til føl8en-
de to spørgsmå1:
1) kan Gildet absorbere så mange nye gilde-

b.ødre på forholdsvis kort tid ?

2) hvor stablle er de ? e1Ier var cieres lnd-
meldefse kun et udslag af t11fæ]di8e im-
pulser - en sfags massesuggestion ?

Der er sikkert eksempfer på både gode og dår-
fige erfaringer i den anledning.
Jeg er dog af den menlng, at en 'rglidende"
tllgang - f,eks. de T5 - 20 fordelt over 2 - 3
år - er langt at foretrække, hvorfor ieg da
også synes, at Pn-virksomheden i lokafgifder-
ne bør have en mere konstant it1øbendeir karak-



PR-udvolget

Man kan, ti1 en start, sætte Lre hovedpunkcer
op I
,1

2
3

kontaktmul igheder
rrden f 111e daglige dosisrr
ad hoc

0g hertil kunne man så føje Glldets optagel-
sesudvalg, men det er forhåbentlig en selv-
lø19e.
- I (onLdkLmuligheder: Del må være nemt a' kon-
me i konlakL med det lokale Gilde. Til de'
formå1 udpeges en kontaktperson, hvis telefon-
nummer og adresse indrykkes i den lokaIe vei-
viser, telefonbog m.m. - helst en person, der
er vlfllg til at forblive på posten i en år-
række. Så er man også fri for at skulle huske
at ændre I vejviseren ved næste va18.
Det er denne persons vigtiSste opgave, at sæt-
te interesserede personer i kontakt med den
eller de rlgtlee gildebrødre, f,eks. optagel-
sesudvalg. Men også i andre tilfæfde kan en
og anden have brug for al komme I kontakt med
Cildet.
2) "Den liire oaglige dosis"i også her vjI
@dpege en PB-per-
son (c-PR) ogleller -gruppe. G-PR klarer den
1øbende PR-aktivitet, og har så eventuelt
gruppen at trække på ved større og mere kom-
plicerede opgaver.
Det er o-PR's opgave, løbende, at Sive pre§-
sen stof om Gildet, f.eks. resultaler fra
gildetingets valg, og andet, der skønnes at
være af interesse for kredse udenfor Gl1det,
G-PF står tlL rådighed som en slags konsulent
ved andre arrangementer, hvls arrangørgruppen
ønsker det.
I stedet for aLtomaattende kampagner, kan G-PR
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Efter markedet:

PR-udvolget
pressefotografer på besøg
i depotet - samtaler lned
journalister - om muligt,
besøg al pressen under sel-
ve markedet.
Fol1ow-up - fortælfe pres -
sen, hvordan det gik.

Dette er kun en skitse, de lørste overvejel-
ser, over hvl1ke en detaljeret aktivitets- og
annonceplanlægning kan by88es op, og ti1 dette
arbejde er fantasi en god hjælp.
I forbindelse ned en sådan kampagne, kan man
somme tider formå et el1er ffere blade ti1 at
flortælle om Gildet i en bredere sammenhæng
end lige loppemarkedel. F.Eks. lykkedes det
for os, at få en af de husstandsomdelte uge-
avlser til at bruge næsten 1/3 side til at
fortæI1e om Gildet, om glldearbejde og -ideer.
Når jeg nævner det ønskværdlge i at få aviser-
ne til at optage stof orn Gifdet, er der lo
ting, jeg gerne vif pointere:
1) Lad være med at opfatte det sorn tiggeri,

når du kommer med dit stof. Det er lokal-
pressens opgave at fortæ1le om, hvad der
sker i dens område. Når du kommer med stof,
hjætper du med til løsningen af denne op-
Save,

2) TiI gengæld har redaktlonen en suveræn ret
tlf at vurdere, om stoflfet er så alment
interessant, at det skal bringes.

Alt det, jeg her har gennemgået, er lkke kun
uprøvede leorler og ønsketænknlng; men llgger
reb tæt op ad den PF-virksomhed, som ieg har
været så heldlg at få temmelig flrie hænder
til at drive for Gilderne i Roskilde.
Jeg kan ikke fremfægge konkrete resultater i
form af et bestemt antal nye gildebrødre



PR-udvolget
i samarbejde med PR-gruppen defe området op i
små enheder, og så behandle en enkelt enhed
ad gangen. Det giver mulighed for at sætte ind
med netop den styrke, man på et givet tids-
punkb magter, både hvad angår tilrettelægge1-
se og gennenføre1se af selve kanpagnen og ab-
sorberlngen af nye glldebrødre i Gl1det.
G-PR sørger for, at 0i1det altid har tilstræk-
keI1gt PR-materiale (herunder den røde lolder
evt. suppleret med en fofder om det lokale
Gilde), samt at det anvendes.
G-PR rsparkerrr til de øvrige gildebrødre, og
inspirerer dem tll at give deres irdaglige do-
sis" blandt faoilie, venner, arbejdskammera-
ter m. F1.
3) Ad hoc: Dette er, i m-n !erninologi, en
ETo-r-]-I6i?ent rere!, kor!va r ig lndsats i f or-
blndelse med et større arrangement, og i dette
tiffæ1de skal der "spi11es på aIle tangenteri;
Annoncer, pressemeddelelser, bilfeder i pres-
sen, pfakater osv,
Jeg har et par
lorbindelse med
skal korb ri dse
lrem efter:
I god tid Meddele tid og sted til

redaktionen af kommu-
nens aktivitetsplan
(der opsættes rundt om
i byen på offentlig for-
anledning ) .

Annoncer og p re ssemed-
de1e1ser.

0p ti1 selve markedet: Pfakater i a1le slørre
forretninger ( 1sær su-
permarkeder), p faka ier
ved lnd faldsveje og
P-pladser. - annoncer

8

gange stået for denne opgave i
vort å11iBe loppemarked , og
den fisLagplani' op, jeg er Bået

Vedr . indsamling:



PR-udvolget
p.g.a. detle, - kun sige, at der har været en
jævn tilgang de sidste par år - Pn eller ej ?

Men jeg må nok o8så lndrømme, at jeg ser det
som en væsentlig del af målsætnlngen for mit
PR-arbejde, at skabe good-will i området for
vore Gilder, der på langt sigt gerne skul-1e
komme os til- gode, når vi henvender os, f,eks.
ved indsamling ti1 loppemarkedet.
Personligt synes jeg, at det efterhånden er
lettere at få lejliAhed ti1 at fortæf1e om
Sct.Georgs Gilderne. Det sker af og !i1 med
en bemærkning som: rrNå! du er med i det der
Sct.Georgs Gilde? Jeg har somme tider set
no8et on det i avisen, - hvad er det egent-
1ig for noget ?" - Værsågod - motiveret kon-
lakt,
Alt dette er ikke rrde vises sten", mell nogle
tips orn, hvordan det KAN gøres, selv om man
ikke er eksperl, og kun har begrænsede res-
sourcer. 0g har jeg hermed Bivet nogl-e inspi-
ration ti1 noget, de eI1ers ikke turde gå 1-
gang med, så vi1 det g]æde mig, for jeg synes,
det er spændende at arbejde som C-PR.

Jørgen Gybel Jens en
G-PR Roski lde Sladsgllde

PS,: Jeg vil i øvrigt advare mod at sammen-
blande begreberne hvervekampagne og PR. Må1-
gruppen for en hvervekampa8ne er potentielle
gildebrødre, men mål8ruppen for PR bør være
langt bredere. Det er vigtigt for argumenta-
tlonen, at man gør sig dette helt klart,

tte



vore rituoler
Ved en Gildehal i 3. Gilde i Frederikshavn
holdt GM Phi11p Holse denne gildemestertale:

risom et synfigt bevis på, at du nu er gifde-
bror, giver jeg dig gildetegnet. Bær det, og
bær det med ære. rr

Med dlsse ord fæstner gildemesteren glldeteg-
net på den nye gildebror. Dette ritual og den-
ne tiltale drukner nok for de fleste i a1le
de mange ti1ta1er, vi får ved vor optagelse,
ligesom stemning oB højtidelighed og måske
nerver let er medvirkende ti1, at vi ikke kan
koncentrere os om a1t, hvad der bfiver sagt
ved optagelsen, Det er derlor vigtigt, at vi
- når vi overværer en opgagelse - erindrer os
de Iøfter vi selv afgav, og de pålæg vi flk
ved vor optagelse. 81 .a, at vi skal bære vort
8iIdemærke med ære I Hvor vigtigt dette påIæe
er, kan jeg nok bedst udtrykke ved at omskrlve
det således: 'rJeg beder dig tænke på, at hvad
du fremtidig siger, og hvad du fremtidig gør,
det er sagt og gjort al en gildebrori. Det er
derfor en god de1 af Gildets ære og vellærd
gildemesteren Iægger i vor hånd ved opta8el-

Af hensyn til at udbrede kendskabet til gilde-
bevægelsen burde vi nok beslræbe os på at
bære gildemærket til daglig, for vi bør vise,
at vl er gildebrødre, - men vi bør også tænke
på, at gildebevægelsen vurderes af andre ud
fra vor adfærd. 0g når vi har sagt og gjort
noget, som har vakt opmærksomhed, så skuLIe
der gerne siges om os: rrJa, nen han er også
gifdebror.ri For der bør aldrig siges sådan:
rr08 han er endda gildebrorl. Hvis vi altid
har dette in mente, og trandler derefter, så
vil vi skabe respekt og interesse for gilde-
bevægeIsen, og derved også skabe mulighed for
den til8ang, som er nødyendig for os. Det er
10



vore rituoler
såfedes ved at eflerleve vore idealer, at vi
skal markere os. Spejderidealerne og dermed
gifdeidealerne er en liysholdning, der ikke
nødvendigvis skal ændres i trit med moralen
i samfundet.
Vi har efter 2. verdenskrig oplevet den store
økonomiske ekspansion, der b1.a. skabte vel-
færdsstaten. 0g da man ligesom ikke kunne nå
længere på dette område, begyndte man at dis-
kutere kulturpolitik. Skul1e staten begynde
at interessere sig for vor fritid? 0g så
blev kufturminisleriet oprettet i begyndelsen
af 60-erne. Den voksende debat om kultur, fin-
kultur, arbejderkultur, popkultur, og hvad
det nu hedder, mundede ud i en såkatdt ku1-
turkløft, og dermed en kulturkrlse. Næppe på
grund af' debatten, men mere på grund af, at
de Samfe religiøSe yærdinormer, som vor kul-
tur hidtil har hvilet på, har mistet deres
værdi for det moderne menneske. Videnskaben
og materialismen har overlaget religionens
plads som værdisysiem, Der spørges ikke mere
om tingene er gode el1er onde, men om de tje-
ner et fornuftigt formå1. Udviklingen har
endvidere skabl store upersonlige samfund i
stedet for de små nære samfund, hvor man kom
hinanden ved, og hvor den gamle kristne kul-
tur var værdinorllen. Det er som om mennesket
er blevet tabt undervejs i systemet. Vi sty-
res af en teknisk-økonomisk udvikfing, der
skal gøre t11værelsen mere bekvem, og glemmer,
hvad vi i grunden skal bruge det hele bif.
Var det måfet for de store ideer om frihed,
lighed og broderskab for mennesket, som de
store filosoffer drømte om? Vi har måske nok
i det væsentlige opnået økonomisk fighed, men
hvad rred broderskabet ? og hvad med frlheden ?
- friheden til at være menneske ?

SeLv om ydre påvirkning nu har fået gildebe-
vægelsen til at tage [p]igten mod min gud ud

11



vore rituoler
af giIdeløftet, så står de to lys her på
bordet stadig og brænder som symbol på sand-
hed og retfærdighed - to begreber, der vid-
ner om den kristne grundholdning, som B.p.
skabte spejderbevægelsen på. 0g som helst
sku11e bliye ved at være grundlaget for gifde-
bevæge1sen. Begreber, der giver frihed under
ansvar, og som er grundlæggende lor vor krlst-
rle kullur, der sætter broderskabet over a1t,Vi skal interessere os for det enkelte menne-
§ke. Det menneske, som føIer sig fortabt i
denne materialistiske verden, skal føIe, at
a1 vor tale om broderskabsfø1else lkke kun erord, men virkelighed. Det skal vi bevise over-for hlnanden, men også vise udad t1I. At vi
ikke alene er mennesker, men også medmenne-
sker, og at det at være gildebror er noget,
der skal være af værdi for de mennesker, vl
kommer i berøring oed, Dermed skabes inter-
esse for gildebevægelsen hos de mennesker,
der værdsætter vore idealer, ja nåske til-
Sang al nye gildebrødre.
Store ord - ja måske, men ikke for store. For
det er store idealer vi stræber efter.

,

i i
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gildemestertolen
I oktober-nummeret af IMPULS fremsatte jeg
nogle synspLrnkter vedrørende udarbejdelsen al
gildemestertaler. El af mine synspunkter var,
atIMPULS ikke skulle gengive så mange I'færdlgeri
gildemestertaler og riddersvar, men i stedet
bringe disposilioner for sådanne, således at
den enkelte gildemester selv kan udarbejde
sin tale ud fra el sådant grundlag.
Jeg har tænkt meget på, om det nu også var den
rette måde at gøre det på. Det er jo ikke al1e,
der er 11ge gode t11 at skrive en gifdemester-
tale - selv ud fra en disposition. 0B man 1æ-
ser efler oplever jo ofte en gildemestertafe
- under besøg i et fremmed Gilde - som man
finder så god, al ens egne glldebrødre skal
have del i den.
0g hvad så? Er rnan en dårIig gildemester, for-
dl man læser en sådan færdlg gildemestertale
op?

Naturligvis ikke. Men jeg loretrækker stadiB
en form lor personlig stillingtagen som en
del af Bildemestertalen.
Jeg opfevede for nylig en gildemester, aom
netop oplæste en sådan - I øvrigt udmærkeN -
færdig gildemestertale. 0g det gav mig anled-
ning ti1 at analysere, hvad der kunne have
forøget min oplevelse ved dette.
Jeg tror, at det kan sammenfattes til to ting:
Al gildemesleren, inden han begyndte på talen,
havde fortaft, hvad der i særfig grad havde
fænget hos ham, da han Iæste netop denne
gildemestertale.
0g som afslutning (måske): Hvorfor han havde
vargL .L Bengive oen lor os.
Herved vi11e denne gildehal have fået det per-
sonlige præ9, som jeg lldligere har efterlyst.
gunnar

13



5 min. Sct, Georg
Ved en Gildehal i Farum holdt Hans Andersen
5 minutters Sct.Georg med følgende lndhold:

Jeg vil kaste blikket lidt tilbage, e11er ret-
tere sagti meget tilbage, idet jeg yi1 til-
bage tif tiden før 1. verdenskrig, da spej-
derbevæBelserne i mange lande yar under op-
bygning. 0g jeg v11 sammenholde den tlds leve-
vis, tankegang og mentalitet med tlden idag.
Der er jo en enorm forskel på a]le områder,
både økonomisk, social.t og kulturelt. Daglig-
llvet leves på en ganske anden måde idag. Har
vi ikke a1le en klar fornemmelse af, at mange
af spejderdyderne står i stadig stærkere kon-
trast tif det, yl opfever til daglig ?
Dengang havde man f.eks. mere tid til hln-
anden.
Måske er vor lids voksende produktionsapparat,
der jo praktlsk taget ser bort fra personfig
aktivitet og skaberglæde, årsag til stress.
Arbejdsgiveren får stress og mavesår på grund
af for stort ansvar - arbejdstageren får
stress, fordi der stl11es for små krav - eller
omvendt. Vi får stress af lrygt lor ikke at
være pæne nok eller al vores manglende mod
ti1 at være anderledes.
De flesle mennesker klager over for lidt tld
- de når ikke at 1eve. De har så travlt -
hastværk og lorjagethed er statussymboler,
der giver god samvittlghed. Vi er betydnings-
fulde, effektlve og har succes, Har man ikke
travtt, må man jo være en fiasko - del synes
at være det uundgåelige facit.
Det lyder deprimerende, så 1ad os stoppe op
et øjebfik. Vist har vi tid - ingen har så
travlt, som de giver udtryk for. Når man først
indser, at der er en lorskel på forvirring
og at have travlt - at der er stor forskel på

14



5 min, Sct, Georg
hastværk og effektivitet - er vi på rette vej.
I en tid, hvor der tales så meget om demokra-
ti, kan vi fastslå, at intet er mere demokra-
tisk end netop tiden. Her er der virkelig
tale om den fuldkomne lighed. Tngen har et
sekund mere eI1er mindre end andre. Tiden kan
ikke sættes på bankkonto og trække renter, og
selv de bedste forbindelser kan ikke skaffe
os et ekstra 1i11e sekund. Så derfor; Giv
j eres tld godt udl
Man har altid tid nok, blot man nøjagtlgt ved,
hvordan nan viI udnytte tiden. Skal man ud-
nytte tiden rlgligt, er vores dødsfjender op-
sættelse og ubeslutsomhed. Det er disse to
ting, der er årsag ti1 forspildte chancer og
mere hovedpine og stress.
I stedet giver vi tidens jag skylden for å1t
dette, rnen glemmer hvem der skabte det - os
selv. Vi er ganske enkelt blevet ofre for os
selv.
Når vi først har indset dette, kan vi vende
b1lledet ti1 fordel. for os selv og andre.

15



fro gildeb
I LUREN, der udsendes af Sct.Georgs
i Sklve, skrlver Helge Simonsen:

Sidste søndag formidda8 gik jeg en tur med
min hund. Vl gik ud over de afhøstede og bak-
kede marker, For første gang i lang tid for-
nemmede jeg, at det var bfevet kø1igere. Det
ville have været godt at have haft et par
handsker på.
Men efteråret er her. 0g med hele naturens
spll i gyldne farver. Der var klar 1uft,
Solen skinnede, og der var højt til tr1oftebr.
Både hunden og jeg nød turen.
Tankerne gik tilbage tit sidste Gildehal . Vl
der var med, syntes alIe, at vi havde en dej-
1ig væbnerhal. Vi syntes også, at Bents væb-
nersvar var godt. Det gav os noget at tænke
på dette svar r'0m relten til at sige nejri.
Sct.Georgs Gllderne i Danmark er en
ening, der består af mennesker, der
samnen af en fæ1les fortid. Man har
i spejderarbejdet.
Vi henter vore medfemmer lra mange
grene, og vi g1æder os over, at vi
udgør et bredt spektrun.
også aldersmæssigt er vl bredt fordelt i det
mindste i Skive Gilderne. Jeg har altid syn-tes, at det var en stor fordel lor c1Idet og
for gildefivet.
I vores Dlslriktsgilde har man diskuteret,
hvorvidt man skulle lave sammenslutninger af
gamle gildebrødre, for at disse mennesker
kunne bevare tifknytningen ti1 Sct.ceorgs
Gilderne. I modsat fald ville de nok melde
sig ud I

Man melder sig lmldlertid ikke ud af en for-
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fro gildeblode
ening, som har ens intaresse, og hvor man fø-
ler sig godt tilpas, når man kommer I den.
Mange af vore Iidt ældre gildebrødre har tld-
ligere gjort et stort arbejde for gildesagen,
Nogle har måske kun kunnet afse tid ti1 Gitde-
haIIer og -møder. Men de har a1le været med
tif at gøre Gildet tl1 det, som det er i dag.
Vi må nok stoppe op et øjeblik lor at se, hvad
Sct.Georgs Gilderne IKKE er. Det skal ikke
være en forening, der prinært tager sig af
tøjindsamlinger, uddeling af lefefonbøBer,
børnehjæ1psdage, diverse indsamlinger m. v.
Når nogen i foreningen vi1 påtage sig at gøre
nogle af disse jobs, så må de lære at respek-
tere, at ikke alle vil løIge dem, for det kan
ikke have a11es interesse.
Selvom man brænder lor en sag, så har andre
altså retten ii1 at slge ,'Ne.1.. OU det skal
de respekteres for: Denne ret har ikke noget
at gøre med alder e1ler gildeanciennitet.
Hos os har vi jo også forskelllge lnteresser
repræsenteret i de forskelllge 1aug. Vi kan
lkke a]le være med i samtlige 1aug. Nogle kan
slet ikke være med i noget laug overhovedet.
Måske på grund al deres arbejde, måske på
grund af andre t ing,
Vi må huske på, at lngen eildebror er blevet
udstyret med retten til at ja8e andre lnd i
et arbejde, som de ikke synes on. Hvis det
sker, så er det i direkte strid med Gildets
etik.
En af 2. Skives medlemmer har engang sagt det
jævnt og vældi8t rlgtigt: rrJeg påtager mig
det, som jeg synes, at jeg kan klare, og jeg
er glad for Gildet. Jeg gør ikke mere end det,
for jeg vil gerne blive ved med at være glad
for Gildet:rl

17



fro gildeblode
Det er et synspunkt, som vi kan respektere.
Med det levner vi plads 'r"11 alle i vor bevæg-
else. vi har også brug for den Bildebror, der
stl1færdigt kommer og deltager i glldearbej-
det med slne synspunkter og meninger, men som
måske lkke har tid og kræfter ti1 at tage del
i det praktiske arbejde.
Vi bør slge det vl kan klare - og så
gøre det. Lad andre forstå, at de kan regne
med os hertif, Det skaber et positivt GiIde.

NOGEN HAB BRUG EON DIG

Jorden er fuld al mennesker.
Nogle er stiLle
og har brug for en
at tale med

Nogle er kede af det
og har brug for en,
der trøster.
Nogle er generte
og har brug for
hjæ1p lil at turde.
Nogle er ensomme
og har brug lor en
at lege ned.
Nogle er bange
og har brug for
en hånd åL nolde i.
Nogle er s tærke
og har brug for en,
som kan få dem til at tænke på,
hvad de skal anvende
deres styrke ti1.

Ira BRoEN, udsendt af Sct.Ceor8s Cifderne i
Fredericia.
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DAGEN l DAG - DEN EN DIN

Dagen i dag er en mærkelig dag - den er dln.
Dagen i går sfap ud af dlne hænder,
den kan ikke få andet indhold,
end du a]lerede har glvet den.
Dagen i norgen har du ikke noget løfte på,
den kan du fylde med, hvad du vil.
Benyt dlg af det.
I da8 kan du gIæde et menneske.
I dag kan du hjælpe en anden.
I dag kan du leve sådan, at måske nogen i aften
kan takke for, at du er ti1.
Dagen l dag er en betydningsluld dag.
Den er din,

ib rhoden
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