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1,

redoktøren hor ordet
GILDEHALLENS FORM OO INDHOLD
vore rituå1er åbner nulighed
for at genhemløre gildehår1er
på Rere

utraditiohelle nåder.

Dette har inspireret kursusoA stævneudvalget ((SU) ti1 ar
lade et af spørgsDå1ene i den
torløbhe vl.ters vrD-studiun
dreje 5ia om utradiiionelle

Efter besvaretser.e at dønme
haf derte spør8småt eivei anlednina ti1 begen diskussion
i grupperne, og en rekke forsla8 til senneniørelsen af en
glldehal efte. denne del åi
ritualerne er blevet resultatet. Et par ai io.stå8ene
bri.ges andetsteds i IMPULS.
vID-srudiet (oa GIL-studlet)
af51ut!es ned en (eek-end på
Vih8sted-ce!tret, og under
dette års afslutnlngs6tævne
afhotdt landsaildenester nobert Madsen en alldehåt efter
disse tidet benytiede slde. i
Selvon Fobert hatde ralS! et
så vanskeligt eune son det
kristne elenent i vor llv§holdnine, lykkedes det at gennemiøre en oeaet §@uk oa variEnnet blev belyst såvet genhem
!!dtæg fra hojsædet sod fra
gildebrodre t hallen - nogle

efter fo.håndsaf!a1e og

andre

var overra§kede over det
vafAte eDEe - og endnu ilere
over detg bebahdlin€ i BildehatleD, så det er k1art, at
der blev diskuterer meeet efter den.e gitdehal.
En gildehal, der by8aer på
indlæg skiftende ne11eE høj sædet oa halleh, skå1 planlæsses liaesoD alle andre
aildehaller - ia, håske endnu
nere. Det ka. ikke fo.ventes
- da slet ikke de. første gang
e! sådan gIldehal forsøses åt nogen i ha1len vi1 - eller
tør - taEe ordet. Det er derfor helt lodvendigt, at der
i 8od lld for Sildehalten
trælfes åilate med e! e1Ier
itere sildebrødre, så1edes at
di36e kån forberede deres indlæe, som de skal komne ned frå
Manee

gildenesteren Då torsia, 5å atldehatten ikke udarter ti1 ar bl1ve en
disku§slonsk1ub, nen i stede!
bliver et debåtiorud, hvor der
er plads til forskel11€e synsMen oeså

berede

dette, er denne forn
for gildehal en forlri§kende
afveksllhe i forhold ti1 de
nere traditionspræaede ha1ler,
og skulle en oa ånden have
lø1t lyst Li1 a! prøve, har
gildehalten på Vin6sted opfyldt et aa sine for0år.,
Lykkes
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ondre former for toler i Gilde
hollen
I !ore riluater for gildehallen er det anfort, at der i
steder for eil deoestertalen
kan foregå en dialog oeltem !o
Aildebrødre. Denne nulished
har værel et åi ennerne på det
VID-§tudiun, de. blev aislu!-I der følee.de EenSlves to
gruppers lorslåA til en sådan
skri!e. fø18ende om
e. dialog De1lem to aildebrodre onkrine et aktuelt enne
vurdere! ud fra et etisk ail-

Gruppe V-C

fo.n lyder neget spæhdende, oe det vil vi ee.ne prøve i vore6 egei gilde. Fordelene er jo indtysende. cjldeoesteren skat ikke stå alene
med hele opgåven, Den kan deresere de forskelllge indtee
ud tll gildebrodrene.0e for
a1le i gildehallen vil en sådan dialoe gøre indholdet mere
levende os spændehde.

2. CB: Forialler oe kærlishea;;-TTI fædretahdet og sproset
i.eks.: Den sidsle tine i
ffansko al alphonse Dåudet).
t. GB: Fortæl1er oD kærliahed
Lil natureh. F.eks.: iI(l0kkenn
2. GB. Beskriver kærliAheden
melleo mand oe kvinde. F.eks,
ned det gamle di8t åf stuckenber8: To son elsker hinahdeh
plus et helt noderne diet om
cildenesteren afslutter med
n.ale såilende bemærkninSer on
kærllaheden, som er e.s på al-

Deone

Indtæg til eildebat,
hv.r der f.ek6. er deo dialoe
me1lefr 2 e11er flere eilde-

Enneti Kærtighed,
Citdemesteren starter ned noe1e indledende bemærkninger on
de oan8foldige slaes kærliC-

hed, der findes: Næstekæ.1i9hed, kærlighed t1l børn, ti1
dy., ril nåturen, til lædrelandet, ne1len ma.d oe kvinde

l. 6B: Fortæ1ler
§t€IEFlished (i.eks. ned ekseepler tra biblen) .
2. C3r Betyse. ke.liAheder til
Fø:-iiJet<s.: t'Det tabte pa.:dis,råa DrachEann e11er salonons doh lra 1. konAeboE).
'1. cB: Fortæ11er on kærliehed
If_I-_Atr. Der kan være en per-

so.liA
oplavelse elIer f. eks..
trl,li! hund blev hævnetI af
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vID-eruppen fra t. Borhholm
havde følgende lorslag:

et etisk enne.
cll: Jee har afralt ned FED, at
vi skul1e taae en debat he. i
gildehallen oD ennet: CILDEÅND
- ETrx - ToLEFANCE, og når vor
Lalerysr (on 20 min. ) er klare!, er vi pårat ti1 at modtage kommenLarer, men nu starDer lales ofte om. hvor ha.ee
der konner LiI de!te eller
hi.t arrangenent her i gildei.
RED: Ja, d€r oener Jeg er
luldt beretLiget, lor der nå
være en vis kvalltei over ar.a.eenen!erne, e1lers er der
ikke noeer at Lomne elter,
Cri. DeL er en noget mærkelie
holdning, du der konmer ned,
Du er jo serv cB - du er 6ået
ind i AildeL med den tiden, åL
der loregår disse !thg på sanske bestenLe alt.enef, du ved
det et år i rorvejen, oa dr
kan plånIæaae derelrer - jea
nener, du svigler eildet !ed
åt have de! holdnina, ai vi
åndre skal foræ.e dig loaetj
fo. at du eider komme - dli er
cildet - vi er sitdei, a1:så
er du rortfister ri1 aL noce
Debat on

iED: Det skal ikke nægtes, at
jea oiLe iøler en vis utitlredsbed ned nis selv, når
jea har ladet aldeL eå i stedet lor, oen at jeA svieter
gltdet, kan jes ikke se.
0Mr Det skulIe serne være 6ådå., ai vi alle lølte os
hlenme, når vi kof, i glldet,
o8 det kommer ri ku. ril ved
at node op, så vi kan nærke
samrelholdeL - atBosfære! i
nED: ,u vt1 da ikke Dene, aL
der skabes sammehhotd og kontakl, når vi er 30-40 oBF ber
en aiten - næ min herre - kontak! og kendskab ti1 hi.ahden

lår vi i grupperne oa kun i

at der toreeår ne8et aodt i grupper.e,
men det neste aruppearbejde er
konceDt.reret on, at vi spi§er
godt sanDen, snakker aodt samnen o8 eveniuett løser en
praktisk oPgave fot Aildet
- oa det er oaså u'jnærket, fren
arno§færen - alldeånden omkrlng vore ideater bliver der
ikke meeen tid tit i Aruppenøde..e. ELikken i gildet konner lren i eildehallerne, hvo.
der er plads ti1 os a1le, oeså
den GBF der ikke er interesseret i at udfø.e et praktisk
stykke arbejde, nen serne vil
have den oplevelse at konme
samnen ned andre, der har det
sånne livsnonster ud fra spej0M: Jea ved Aodt,

syres, at du sræver
lidt højt oPPe nu. Jea betragter ailderle som en hiælpeorcaris.tion på linie Eed åndre'
r1lsvå.ende b.ode.skaber i
vofr saoiund - vi skat lave
noSei p.aktisk, således at nan
læaAer sæ.ke til os i sanfundet, og resPekterer os lor
vorr hlætpea.bejde.
CM: Selvfø1aeIi8 skal vi det,
nen det er ikke det læsentlige
for os i gildet. Jea holder
stadis på, a! der skå1 være
nED: Jee

plads til os alle i eitder.
lngen nå role sie nindreværfordl han ikke er ned i
'lig,
det pråkliske arbelde, du nev!er, og ingen cB! kan tillade
si8 at kri!lsere en andeh,
lordi han ikke har verer bed
tlI en bestent opAave, lø. deL
er blevet undersøÅt. hvorao.
vedkonDende ikke var med - der
er de! man kalder ETI( - etik
i gildet. I den lo.bindelse
skal du rænke på eitde.nes
fo.nåt: I ) at vrrke son sanIioassted ro. ea01e spejdere,
2) al støtte oa f.eone de sode
kammeratskåber for den enkelte, 3) åt udbrede spejderide-

yi1 sige, at du derar EN GANC SPEJDE!
- ALTID SPEJDEn er det vesentlige for gildebevæge1sen, oe
at det væsentlige lo. en GBR
enat hån konmer i gildet.
GM: codt klaret, nin ven. Jeg
bliver dog hødt tit ar eDdre
lidt på deL sidsre, for der er
,o81e GBF, for hvem det absotu! ikke er der væsentlige, ai
de kooeer i gildet, oa den har
vi heldlevis osså nogle af i
vort aitde, oa det ef de cBx,
der saDtidiS er lørere etler
redere for spejde.korpsene
- deres aæsentli8e op8ave er
at læage hovedvæeten på spejderarbejder, så komner aitdet
i anden række. Den daA han
holder op ned ai være spejderaktiv, har han jo en plads i
RED: De!

Ded påsrår

stadia ikke
torstå, at vi ikke skal ldløre
noaet praktisk i sanluDdet r 6å
vi får er inage - en anerke.delse. Jea aynes, dtne tånker oa aildet virker noget
indelukkede - bedrevldende de! at have været speJder, Aør
vel ikke, at vi skulte være
nED: Jeg kan nu

Nej, det kan oan ikke sige, fo. der er jo tusindvis,
der har værer spejde.er så det
er tkke .oeet særligt, og ai
GM:

65

et vcebnersvor
er helter lkke noget særligr
- vi har blot indset, ar de
la.ker son B.-P. i si. rld
gjorde si6, ikke blot. kan bruges nens vi er børn, men ideaterne er så Eode, at man kan
teve hete livet på detu oA stadiA fo.soae at efte.leve dem.
- os således Io.!saLLe Clj oe
8ED r a1r i 20 n1n. udea årno81e blev trætae de.ai - 1iAeson debatte. gik videre ved
kafaeborde! baAelter, så det
va. også en aod sitdeaften.

ved Baderslev-glldernes festgildehal den 23. april havde
Eente lo.muleret siDe tanker

på lølsende 0åde:
Ha. du lært ai
noeet riaLig!?
Har du lært at
når en Bernlng
Ilar du 1ærl at

dine år i Eildet

- noAe! sLorr?
føle eIæden,
ver er ejort?
siee lren ikke eenme .ag i sinde! ned?
Ilar du lø1t h0lsædets kerLef
give en indre .o og fred?
Har du lært at lytte he.?
Har du 14rt de små tines værd?
Har du rakt en hjetpe.de spej0g hår du byAget bro hed ver-

- Da har du son Canmet spejder
al det sradig aæ1der aT vÆFE
!!!!!r,
.etop de rigtiee ord,
hvorar sct,cecrg6 0ildernes
en fre0lid, der bygAe6 af
en trenLid, der snykkes åa

der knylter os såmne. i
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den

de

Bente l.å 2. Næsrved har siyet
J'6tge.de svar på spø.Esm.tet:
',Der e. sLadls sDe rde.tede.e
der nener, åL eildabevæaelsen
e. en slags yeteranforsamtinq.
de. lukre.e. på spejoeroevesl
ersen ud f.: devlsen:t,De.

ieg va. spetde.t!.
Ka. den.e holdnlna forkla.es
og ka. påsrahde. holde?
ganE

Hvis der te er posltivr menr !
e. der fuldstændie rlgrlsr,
ro. hvor får
fra, hvorfra stanher sildelove., hvis det ikke er en voksen oa moden udvidelse al det
tofle, man allerede gav, da
na. var e! lille unee Ded ba.e
Men hvorlor er nyren og o.del
rete.anao.såm11ne i det hele
tagei opsråer b1lndr sD er d e._
ledere? I(å. del skyldes, a!
speldere får jurerrs 1 oine;e,
og eo uimodsråelrs i.a.s ti1

ar rnd!i den i, hvo.dan det
speider oå vor
tid, erindre a1le de skonne
llmer ved bå]eL oA på ture.e

oa fo.mi.dske rrærheden. vab1e.ne, l,utden oe .eEnen samt
ptigrer.e, der lkke ra. soo.
spæ.Jerde. Disse iina hd.
spejderlederne stadis i.de Då
tiret hee. dae oA lever ned
den som en n.ru.llg ir.e, der
Er der s; noaet
a! sige Lil, at ban 5å .vster
på hovedei e. ca.,e ihetr;n oE
tænk--r ,,herreeudn,

Hvis vi ikke glve. os tid ti1
åt rale on de nere realistiske
Ling, de. i virketiahede. f.reeår i eilder, visir aen vores 1i 11e brochure ',Hvåd er
Sct.Ceo.ss Crtdet,' oE
ta. e.
deb:t I går,E on oettå.a,. ."_
te. ned dem om det der e. ti1_
ræl1es i CrLdeløfref og jperde.lolrer os få. dem trt at
lo.stå, at gildeloveh e. en
udvider form af spetderl.ve!.
kån det rare svært ar uraee ån
vis neeari, hoLdrihe nec en a-

nelse nedladenhed, når der er
Lå1e on sirdearbejder.
For eange gitdebrødre er det
år siden, ar de sids! har overværet et spejdermøde, oE
det var måske en ide! at en
bestenL perso! jævnligt eennen
året viste siC til eL par
Lropsnode. hos speJde.ne, hror
hån eventuelt fortalie cm ai1del, §åledes ar det ror spejder.e ble, en tiee så alnindelia tine, at na. gik videre i
Sci.Ceorgs cilder, son åt nan
brev storspe jder, paLrul jeleder o3 speJderteder, Dei mest
sæ6entlige, åt nan vidste ti1
hrilke. pe.son Dan skulle he.!e.de sia uden al rirke påt.æ!gende, det tror jee nenlie
er et sLofr problen; alere vil
eefner nen kan ikke selv lide

ef der svær! ai olerfofe
de. va.ne nan lOler ior aildet,6å rao ikke taler sin saa
overbevisende nok, nan har
selv en snerr af der, når ma,
metder sie i.d i eildei, nan
har nok en ide oh, hvad na.
går i.d til, men først efter
-at stykke Itd kån na. sandlæ.dieL sva.e .sig selv ',Hvortor
vi11e du være ned i Sct.Geores
Cildet.. l,a. deltager i e.uppearbejde, akliviteter, gildehaller oC hygee oA loler et
dybt. læ11esskab oa kamreratskab, man løler mere end detle
nogel !beskriveliat, lieeson
nan udvider e. livsholdning,
soft eCentlie sla.tede Dnder
spejdertiden, nan a.bejd€. ned
sia selv oa btiver inspireret
aa andres værenåde og handliDger ril ar lortsæl:e.
Derte må nan give videre til
spejderleder.e så ordei,rveteranrrve.des lra at rære hegativL, ti1 at være positilL,
lor h?åd er e. spejderlede.
se1y,.år han har.asseret de
20 og i årene fren, - også en
rrreteran,,. Forskelten er kun,
ai han sLadig tede. oa lerer
.le soå oE unse speiilere ar:1eve op til spejde.lofl.i .a de-

setv, hvis han efrerleve. 1øf!e! oå en vokse. or
moden måde oe;å e. grldeb.o; i
ånden, selv on han endnu ikke
har papir på dette,
SelvføI8etis er yi en flok veteraner, dei bliver alle der
fo.soge..t fotqe noget op,
son oan hår deltaset r soo
barn oE ung, Men viser der ikke netop, at på lrods af den
viden og erlarlnS vi har aået
een.em livet, byege. v1 altieevel videre på de ungdomsidealer vi fik som spejdefe, oa
a! den livsholdnine, der blev
gfundlaa! den eang, aldrie
Alennes og derved er noAet
sundL oA positivt, og hvls vi
kan give deLie videre til
spejderlederne bllver der e!
vekselvtrknira son alte lukrenens han

uåske

1e krmne.arskabeLs ri

edom,

!!§i

3. okrober få. de, der har
meldl sia trt 0IL- os Vrn-§i
dierne dei ro.sre si;dieb.ev, 'oa den ?4, okrober modtåser de
l'ørsie.paavesæt.
Den

I deL første opgåvesæt beder
on at
ihvitere et aildetedelseshed_
1en ti1 sLudiegruppens f6rste
Tae venligt inod den.e lnviaa!ton og ae ned til noder. hv.r
I ska] iorræ1te on årbeiået i
en Sitdeledelse. Herved kah I
være ned ti1 at give deltaaer_
he e.8od srart Då studier.
I(SU gruppens sekreLæ.

KSU

o/

fro gildeblode
ira 17. cilde har i
q. Gildes blad aivet udtrvk
for noAle fieget !æsettlige

o1e otesen

!anker onkrine gildebevæAet-

eildebrødfe er sod refyldt ned energi, og de
store ord i sildelov oe Aildetøfte !aces for r20% af på1ydende. Man forventer, ai nan
sehe§t ved næste møde bliver
ilddraget i et eller a.det
spældende arbeide' hvor der er
brug for lantasi oe engageDe nye

ge1

vil du viderebringe en §tor
rak ti1 9. cl1de for at je6
måtte være sed tlt jeres sct.
Geor85-8i]dehal den 28. åPril
i lorbltrdelse f,ed Grethes
ove.llytnina t.a 17. cl lde.
I tøbeL ai dei, sidste års tid
har jea beryttet mig af adskil11Ae tilbud on at besøee
andre gilder - både indenfo.
og udenfor Kobenhavn. Det er
altid spændende oa tærerigt at
oververe fremnede gildehallet
oA deltage I gilde-sånmenkomsre.. cilderne er lise så forskeltise son de nennesker, de
består af. Jeg har fået det
indrryk af jere§ g11de, at I
levef et meeet inten§t 8i1deHvi6 det er.iatiS! obse.veret. så har det oåske noaet at
gør; ned, at Aildet er så ungt
- pionerålden bor t hve. enkett glldeb.or endnu.
Nogte gilder aår srryAende,
- andre 8or dei lkke, Hvorfo.
er det såda!? Mi! eget p.ivate
Eæt er, åt når der er opgaver,
der skal 1øses, så sti8er lnteressen lor a1l aildearbeide,
og derved bliver der oAså laet
dere sJæI i det dåel1ge..beide. crldeårbeide må aldris se
ud soo rurlnearbeide.
Unge oenoesker vi1 ikke spllde
tiden med snak oA kaffe§1åbber de sldste to år har vi i 17.
§i1de hait to seloptågelser oa
flre svendeoptagelser. Svarene
på sporgsmå1ene ob' hvad san
fo.venter al at blive gildebror. har sennemaående væ.et,
at han ønsker at lå Iej11ghed
ti1 at de1lage i sociale opaave. og yde 9.åktlsk stotte tj,1
spejderarbeJdet, hvo. der råtte være behov for de!.
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i !oa1e gilder - oa !
- være §vært at
iå en gnist tit at fælge. "Det
har vi prøvet før ude, held",
- nDer magter vl ikken, _ ',Det
lavede vl oaså for ien år side.'t, - kan nan ri§ikere at
høre, nå. nån kommer Ded et
Deh enkelte
friskt i.itiativ.
aildebror besteoeer vet se1v,
on han vi1 legge megen etler
lldt enersi i eildearbejdet.
og han er også den eneste, der
kan læe8e eildeloven oa -1øftet ind i sin egen hverdag.
Men skul1e der engang blive et
11, bud i aildelove!, aorestår
jeg, at det
skat hedde:
at lyseslukke.e btiver
sar ud i norket
Et lnitiaiiv kan kvæ1es så
hurtiet oE elfektivt, at 8i1.l.al.a.lersen ikke h6rer on det.
Hvts et ner.eske iår etr våd
klud i ansistet, hver aana baD
iår en god id6, så holder han
ret hurtict op ued ai p.oduce.e gode 1d6er o8 bliver passir
- el1e. Aår. situåtiohen ke!der vi udmærke! fra arbeidsDet kan

Jec har ikke e. 1øsnlnA På,
hrordån vi sik.er, at nye
6ildebfødre airkelia! ilnde.
deL, de søger, oa de får det,

vi lover

dem, men STADSCILDE-

silderne

1me11en.

ku.ne måske i tørsle onSana væ.e mediet, hvor en deba! om emnei kunne udvikle si8
NYT

5 min Sct, Georg
sikrer vi,
- åt eildebrødfenes hojt besunene etik os moral bliver
ontalt i så realistiske
vendihSer, at vi aldrie 1over lor meeet? (Elter saEt
på e! ande! nåder 0ør vl hok
for at nå de mål, vi som
Sitdebrodfe har sar os? ).
- at de kræfter og initiativer, som de enkelte gitdebrødre lieger inde med, bliver ti1 glæde oE Aavn for
både den, der iik idaerne oe
lor alle os ahdre?
Hvordan

Ta.ken, at der
rære nenneske i e! U-1and, er
ikke fresmed fo. nia. T!1 eenaeld er det lanAt sværere aL
eksister€ | at overleve.
Men enAåne inellen e1år vores
compure. ikk€ tll, vi har ikke
fo.nået at programmere den tir
a1le siLua!ioner.
Så står ai der, oplever ai
nåiLe skif!e frå conputerens
trHvoraori, li1 hele ens persons 'hvåd og hvorledesn.
Hvor !i bliver bevidst os vor
torfe mund, .yslende hænder,
Hvo. vi prøver ar:remtræde
k1a.L, eni:ydigr: åbent ot sanlel, krop oA sjæl i een pe.-

vi erkender, aL kun nu,ei
eksiste.er, at vi kun kån yære
Lilstede, s.0 det vi er nu.
Vi har en eri.dri.e on tortid
oa e. aanLasi on treD!id, men
oFlever del hele lige .u.
så er der, som on det e. 1ertere at iinde hi.ande!.
c)m!uie.ens a aledende f..s v a. ,
bo.r ao.kLa.lnAef os m:nrpJlalio. ned orÅivelser!e er borHvor

ved cildehallen i l. Balterup
cilde den 4. maj 1983 holdL
Hans nedenstående 5 ni.ul te.s

0n de renl menne§kelige aspekr:e. i aorbindelse hed aL de1l3Ae t en elter a.den aktivioAså

i lorm aa nedlensskab ål

Vi 1e!er i en rid, hv.. det
sonmeLider er

r ucvikler Leknologisk
verden nec compute.e oÅ i!r-e-

Lad os ve.de tilbaAe t.i1 ihdledninge!: Hvad er priseh?

Prise. e. di. indsars, tidi af
die se]v, enLen det er i eller

En høj

grerede dinser, de. på !isse
onråder ka. re.e end ri ka.

Skal nan kreve belonning for
ar go.e en i.dsaL., eøre sin

Uvilkå11iÅl indaygger vi selt
en slags conpLter 5a6 ojnene,
oe den forskanser vi os baA.
Vi b.uger de. s.h i..svar i
stedeL fo. a: ve.e åb.e ne.ne-

llen du aår Cet - i forhold ail

værdif)]de af alte
- g1ede, me!neskeliA !årre,

Den mesa

personliae venne., son Cu ikke
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fro gildeblode
s.t -ce..ss CildeL e. o.æ!et

el--]-ql!!r:
Når vr optaaes i glldeL aftegger v! et lofte, når v1 bliver
væbne.e, aftæAAe. vi et Iofle
os hvls vi bIive. .idde.e, må
vi Ieen af1ægge el 1øfte,
Hvordan vi så holder etler
lorsoAer at hotde disse løfter
er op Lil hver især, nen he1diEvis siges der Jo ikke, at
ri skal holde den, nen strebe

Det er nåske Eoget søgt oa
overdrevent at slge, at Sc!.
Ceor8s Gildel kan være eL åndeligL ståsted, nen det kan
rigtigt ud.yttet vere en nedvirkende takror ttt al fihde
eL sådant ståsted,
Fp. nange år siden b.aate .adroen under trLlen: Et ståsred i ttde!tr en række foredfåe hvor sennesker af for-

Det er Jo straks eærre ned
gildetoven, fo. den siaer jo,
at enhver er pliEtlg ii1 at
gøre sit bedste for osv. ller
ef det altså ikke nok at stræbe, nu er nah pligiig!
Nu ka! nan jo ikke i lobeL af
5 elnutte. se.nenaå here si1deloven, så jea vil holde nia
!11 punkt 1, hvori der siaes,

oe den rodløshed, de. præser
ne.nesker ai vor tid. Blåndt
disse loredrae festnede jeg
niA sær1ig ved et, ned titlen:
De! nære virkelighed - det
fjerne nåI. Uden åt korre .ernere ind på dette foredrac, så
synes jes at denne titel: Den
nære virkeli€ihed - det ijerne
måI, i nan8e retninger har
adresse tlt os i Sca.ceor8s
Gilderne, ti1 de ra.ker der e.

at

DaD

er pliglie ti1 at

nå

freD ti1 en livsanskuelse, en
personlig s!i11ing tl1 grundl.åget for sin tilvære1§e, a1tså en livshordnina om man vil,
så er spørgsmålet, on nan kan
li.de fren lil en livsanskuelse eller menneskelia holdnine
i ScL.ceo.gs ei 1det.
!er nene. jes at svaret er jå,
nen for ar få et sådånt udbytte skal man selv yde noaet.
Det kaD na. eøre på manae nåder, for ekseupel også ved sin
tilstedeværeIse i en eildeha1,
der jo i høJ grad er præaet al
den atDosfære, der skabe§ af
hver enkelt aildebfor.
I vore gildehaller kan vl få
aore tanker vendt mod noget
åndet, nod en 8od livsopfattelse os jes Lror på de værdier, der rlAger heri oe samværet ned ligesindede, er e! aod
Dodvæ6t ood Lidens Jae, en art
oentarhyAiejne on nan ,iI og
med!i.kende til, at vore nen.eskeliae oe Fersonliae udvikli.e kan stå nå1 ned den tekniske udviktinA. der nåske ikke på e. a1r ror god nåde Præ7A

skellig livsopfattelse talte

i vor gitdelov og
vort Sildel0fte oa Lit den
form for sildearbejde, der ponedræ1det

pulær! kaldes arbejdet ned os
Vi har vist alle været u'lsai
lor, a! nye oA komeende gildebrødre udtrykker tvivl oe, at
være i sta.d lil at leve oP
ril eitdets ideåter og må1.
Men det forlanaes der heldiglis ikke åf os - vi ønsker 1kke å! være oaernennesker ideaterne er de ljerne nå1 oa
disse når oå vi se eenneD den
!ære virkelighed.
\ri kan have den bedste vilje
ril aL søse eller ville det
gode, nen alligevel ved !or
færden el1e. tale kosEe ti1 at
aøre ond! - den nære virkeli8hed komner i vele! for det
fjerne Dål - Et nåI son vi teo.elisk ser k1art, men son vi
I p.aksis aIlid kun skioler.
Når aiLdenesteren ved vor optagelse i Eildet overrækker os
vor glldenå1, sker det ned ordene - bær de. altid og bær
den ned ære - det er 1et sast
men

va.skelist sjorl. !i bar

vltje, ne.
å1lieeve1 ev.er 1i ikke alitd
at lade de Acde sider gå fo.ud
for de airlre Erde, vi er ti1bøjeliae til år sr:ille krav
tiI åndre, ne. setv onsker vi
olerbærenhed - den nære virkenåske den aeds:e

liahed skjJie. der ajer.e hå1,
ai l.rsoge aL overvinde sig se1v, åt fi.de en
Iivshold.ing, åL vise torsiåelse f.r andre .sv, e. også et
resultai: i sie selr oe personlige anstrenAelser, der tager
siete herpå er ikke 6pi1dte,
nen brlneer noeer posiLivr ind
i vor lit!ærelse, så den.ære
virkeliehed konDer så iæt på
dei: ljerne nå] son nuliat.
Ulrtk i Cildenyt lra Aabenraa.
l{eh det

- BUISTII((EN
eller hvad man nu kåtder denne
opfofdrire fra den e.e gildeb.o. til den ande. on at skri!e et indlæg i d--t oæsre erldeblad, e. en ida, de. b.uses
necei i aildelrlåde.e,
STAFETTEN

Del lølee.de
Tove Nielsen, øtstykke ci t det:
KNUDEN e. k.mnet, na. 1æser
den, oe se. at nan hår tået
srafetten fra Kaj.
lvad så, Ma" A.ubler oa tænker,.g hå. haft rigtig lanA
tid Lil det, nen har ikke hafL
rid !ok ti1 deL, uvoFFoF?
Ti1 efte.Lånke - jee har lkke

alrid når mah
sidder i oange forsaolineer,
oe de. skal væ1Aes a.lk ti1
besty.else!. Man har ikke r:id,
nen viI aer.e have a.d.e tit
at laee er s13b, oe del e. neeer ofle.le sanme folk der
sidder 1 t1r.e r^.e.1nAer, Jpe
iærl,fe på, hvdn njede /or es
DeL hører man

l4ih tipoldeiar arbejded. i t2
tiner CaEtiEi .eså rorda6. Der
var en a.bejdsuee på ?2 timer.
ved siden af passede ha. et
ti11e hus, va. kasse.e. i
skrLletåueet, strå1eao.er ved
drt 1oka1e bråndvarn, --e.or og
h.Ces;{rtve. i sa.Åfc.e.tnaeh.

klippede selv srre bø..,
6 stk. L3\ede d.res Codrø1,
sant huSeede 8 - l0 kubikneter
b.ænde Li1 vinLeren, san! låvede det neste husgeråd se1v.
Uin oldefar var konne. bed .;
54 tiner om ueen. Han orert;s
håven, og va. også sLråteforer. Ltgetedes var han nedlen
af skytLelaugeL, oa i sa.Atore.inaeh var han båryto., men
havde desværre ikke ttd Lit a!
vere !ode- oe saleskriver. Han
klippede heller ikke sine
børn, oa brehdet indskrænkede
si8 Lil e! kubikneLer, nu ku.ne ma. jo købe ku1, oe hDsserådet kobLe nan osså.
l{i. bedsiefar arbejdede 4€ tifrer on uge., oaså hån var ha_
vem:rd oE nedlen aC skrtretauEet. Men ha. harde !kke rrd
til sahgiorening oA brandDandspjat. Hrns bo.n, 2 sir.,
eik iil frrsø.. Lrdt b.a..te
til vinLer blev det Lt1. Hus_
Hdn

l",in far va. tradirro.stro, os
derlor redlen .l skyrretauqer,
men h.r I oD der å1drrg. Ha.
når.pgrvet hdven, det betate.
sie ikke lenEere. Han har i.gen børn hjenme. Bræ.de oa kul
lit vinte.? Net, mån ha. lo
e1, Hvordah sIu11e han e1le.s
få tid r11 .o8ei i den ro.ragede tid. Hån a.beJdede 45 ti_

0g jeg? Jee ba. orerhovedet
ikke rid !i1 nogei, Ikke synse
l sa.Akor, o8 he11er irAen

l'riviltig t je.este. tjvordan
skulle det dog klnne Eå med så
tang os opslidende das. ia en
uge på hele 40 tiner,
Hvåd vil ni.e 2 born få lid
ii1? Der snakkes då on nindre
a.bejdstid, så kån der da sleL
rkke blive tid tiI DoAeL ned
ar Eive en hånd med i dei lri_
villiee åfbejde. Men de lolk
der e. ied, eå. da oÅså oå jr_
belde, h!o.ror e. de. så rå
Er del frer.s!net de. rårer
:rden1 Erle. avådl
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