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redoktøren hor ordet
GILDEMESTERIAIER.

Nå! gildemestre mødes, drejer
santalen sig næsten altid På
et tidspunkt ind på problemet

TII, GII,DIMISTERTÅLER.
NogLe har lettere ved det end
andre, men jeg t!o!, at de
flesle gildemestre før e11er
senere er komet i bel<neb for
et passende enne for talen veat
den for€stående qildenal.

E.UNER

er selvfø1qe1iq den muligired, a! tage 9ildeloven frå e!
ende afr Ligesom man kan blive
inspireret af de forsLas tiI
væbnerspørgsså1, der findes i
rituarbogen- l,{en al1iseve1.
Nye idee, et aLtid velLomne.
r detle numer af IUPUIS foreDer

5lå! tystrup fra 4-xøbenhavn
oprcttelsen af en giIde(estertalebank. Lystrup fofeslåf, åt
placeres
på
de!
Landsqildekontoret elle! et
andet sted, hvor kopimuiighed
af TMPULS vil gerne
lilbyde at huse en såda! even
luet bank fot qirdemesterta1er. Med rllPULs forsøser jeg i
forvejen at sive ideer os en
ne, ti1 gildemestertaler, så
oprettelsen af banken vil blot
være en udvideLse af dette område. Endvidere vi1 en sådan
udvidelse betyde, åt det bliver Letlere for mig at udvælge
qildefrestertå1er ti1 offeniligsøreLse i IMPULS. I øjebli)<ket lian jeg ku! brinqe de
taler, son i rorvejen bliver
off"ntliggjor! i lokåle qllilebLårle, men Lystrups fols1a9
Redaktøre.

vi1 indebære, at udvalget af
taler bliver støtre, ned deraf
følgende mulighed for mere å1_
Jeg stiller mig så1edes gelne
ti1 rådigheal fot denne opsave.
ril slut et Iitle hjeltesul<:
reg har ved tidligere lejtiqhed på dette sled,skrevet, åt
det virker forl<ert på miq,
hvis en anden gilaemesteis tale blot Læses op uden kommen
vil 9ive gode muliqheater for noget
En gildemestertalebank

Får du lyst ti1 at benytte en
gi rdemestertale (elIer e! riddersvar e.1.), uanset om vi
opretter den ontalte bank, ellei du taqer talen her fra IMPUI,S, så 9ør dine gildebrøitre
og dis selv _ den tjeneste,
at fortæ1le HVoRloR d! har
val9t netop denne tale. Hvad
var del ved ta1en, der fangede
dig, var det måden, den var
bygget op på? var det sproget?
var de! ennet? llLer var det
noget helt andet?
Din begrundelse for at benytte
letop denne tale ved nelop
denne lejlighed vil hæve det
hele op fra blot a! være op
læsniDg af en anden gildemesters tåle !i1 at være noqet t.ods alt - personligt.
09 det persoorige i gildeme
stertaleD vil for nig altid
stå son de! væsentliqe,
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GIIDEIT,IESTERTÅI,E-BANX

Fo! de fleste gildebiød,e srår
qilatehallen son det centrå1e
etenent i gildelivet - og det
bør den efter min forneninq
også være. for qildehallen er

aten kraftkilde, hvorfra vi
gildebrødre gennem lildenesterens rate, de 5 min. sct.Georq
09 litualerne skal have den
"opstrmer", de fleste af os
behøve! for i vor daglige farden så godt. son det er os mu1igt, at leve op til de kxav,
gilaletøfte og qilalelov stille!

I hvor høj srad gildeha1len så
indfrier vole behov os vore
forventninger, afhænget i førsle række af gildmeslerens
tale til 0s foruden, naturligi,is, af hans/hendes evne
til at få os ti1 at lrtte.
Enhve., der i kortere eLler
længere tid ha! røgret gildemesterens erbede. ved, hvad
det vil sige båale psykisk oq
pråktisk - !i1 enhver gildehaL
at skulle høde gildebrødrene
med en indholdsriq oq nening6fyldt tale over et nyt enne,
son på Sct,Geolgs Gildets etiske grudlaq kån inspirele o9
bestyrke 9i1deb!ødrene i deres
arbejde med siq se1v. Hver
gang at skulle leve op !i1
forventningerne om en be1æ,ing, der er lige så god som
den forrise - os helst bedle,
Det -;t
er fakrisk fo! stort et
Lrav
slille til en enkelt
gildebroder - et l<råv. der søt
det stadig sværere at få qi1denesterens enbede besat mea
den bedst egnede, os som alesuden bevirker, at de! i gilderne afholdes færre gildehaLle!
og flete nødex uden qildehal.

det behøver he1ler ikke at
tære så beswrligt for gildeMen

I Gilderne ualover landet er
dei i tidens Iøb skabt - oq
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skabes stadis - vardifulde
t1I qavn oq
qlæde Eor dem 1 der lolal;
gi1de, der påhører des - oq
ingen åndret Men skulle de 90ale og inspirerende ordr der
bliver saqt i det ene 9i1de,
blive mindre gode ved at blive
sentaget fra højsædet i et andet gilde o9 af en anden 9i1defrester? Nålurliqvis ikke hen hvorfor dog så il<ke lave
et system, de! gør det huligt
al benytte en værdifulal gildenestertale - eller måske blot
dens tena - i analre qilder
landet over og samtidig gøre
den byrde, iler hviler på qildemestrene, lettere.
Jeq forås1år lahdsqildeledelsen åt iværksælte følqende:
L D€r udsendes en genelel an
modning til
qildehestlene i
a1le landet6 gilder om efter
hver 9ildehal at tils!i11e
landsqiLdekontoret (e11er en
anden instans, som man måtte
betro denne formentLiq ret arbejdskravenile opgave ) en kopi
af Gnuskriptet til qildemestertalen - sant fotol<opie! aI
tidligere gildemestertaler i
gildets regie i det onfang,
dette materiale stadiq foreqi ldemestertaLer

2. Efterhånden som materialet
indqår. forsynes det enkelte
mnuskript ned et fortløbende
ned en "e!iket",
af hvilken det i qanske få linier fremgår, hvad der er hovedemnet i den pågældende be3. Når den følste og grundlægaf manuskripter er sket, udsendes til
samtlige gildemestre en fortegnelse over de foreløbiqt
inalsamlede nanuskripter med
angivelse af nmner safrt alen
koite tmabeskrivelse. Det
meddeles, at et eller flere
nanuskiipter kan rekvi!e!es
gende inatsanling

samtidig inalsendelse af et
beløb lil dækntng af fotokopiering 09 porlo. {ved en rimelig oprunding af de beløb, der
dækker fotokopiering af det

mod

gennens.itlige antal nanuskp!. belærins i
liptsider
Å4-firmat smt tilsvarenale
porto plus kuvertpris, vi1 det
sikker! lade sig gøre at fastsætte bestente totaltakstei
for fremsendelse af f.eks, fra
1ti! 3 mnuskripter).
vil
4: Næppe nosen silalemester
indskrænke sig til at øse af
det
materiale, der liqge! i
"banken". Mange 9ildehesterta1er vil forlsat byqge på egen
i!spiration. Delfor vil der
ti1 stadigheal rilqå "banken',
nyt fraleriale, hvorom 9ildmestrene vi1 kunne orienteres
ved udsendelse af slppLerende
Lagerlister - f.eks. e! 9anq

Det er nin overbevisning, a!
aler er et påtrænge.de behov
for en ordnilg som den her
skitserede, men det bø! nok
tilføjes, at det er den ialelige søgen efler et tæ fot
gildemestertalen, som er den
enkelte gildemesters største
hovedbrud. Itar han først fundet et sådant sennem "banken,s
tiLbud, står det ham jo frit,
i hvilke! omfang han vil fø1ge
det oprindeLige @nuskiipt.
Ks6-Lynsby, den 30 januar

HerIuf nystlup Andefsen
4. København,

1984

at den etik. sofr gildebevæqe1se. bygqei på. er et

Mener du

ti16trækl<e1igt grundrå9 for en

livsaoskuelse, eIler har

du

uaten for gilatebevægelsen fundet andre værdier, der hår været ned til at præge atin liv-

lor at kunne besvare det til
mig stilleale spørgsmå1, har
det været nødvendigt - før jeg
ktrnne 9å igang ned besvarelsen
at s!i1le niq selv nosle
spørqsmål - nemlig:
Hvordan oofatter iec oers.n!!qt beqrebet livsanskrelse?
Dette har givel mic anlednino
ti1 mange overvejelsei - hvor:
af jeq vir fremalråge tre eLelægge en

uit

linie for sit liv.

næste spørqsmå1

bliver

så:

tår en livsanskneL!s?
ror at kunne leve og virke og
planlægqe ens liv over 1ænqere
sigt, må der tages stiLling
ti1 tre hovedproblemer:
Hvaal kan vi vide?
Hvad tør vi håbe?
Og hvad skal vi gøre?
Ens livssvn vil altid bero på
to ting:
1. gviLke problmer nan står
over for i ens onsivelser.
2. Hvordan man selv er indrettet til at klare alisse proer ver næppe to menlesker,
der lever i nøjagtig same kår
elrei er sjæ1e1iqt indrettet
på s.me måde afhlnq4! af
dette er ens livssyn ve1 oqså
Der

l\,

ZI

vi mennesker med tiden ændre! os sjæ1e1ist og sladiq får
nye indtlyk fra den ydre vetden - vi1 ens livsindstillinq
ve1 096å ændre sig!
Dette 6ker som oftest gradvist, men erter e! sjæ1e1i9
krise. der er foranlealiget af
voldsome yalre begivenheder kan det ske - at man pLudselig
forkaSter sin tidligere livsinalsli11ing til fotdel for en
Da

ralrige indre oq Ydre betinqelser spiller en ro1le for hvail man kome! til at tro på
og hvilken livsanskuelse nan
f.eks.

nævnes ønske-

De! man brændende ønsker 9!q!
være sanilt, vil fra! lettere
kome til at tlo På, end det
Hvis-;å; f.eks. stærk! sår ind
for, at der bø! være relfærdished ti1 i en veralen - eller
at dei sode bør sejxe - vi1
der efterhånden 1et 9å ind i
ens tro - at der er retfærdighed ti1, og at det goate viL

nere åbne overfor værdier i
tilværelsen os vil nok se nele
optimistisk .på nuliqhederne i
er fra naturens side nere sortseende oq er titbøie1iqe til at give op på forhånd.
Det er latrskeliqt ai klarlæqqe
on det er sjælelige medføalte
anlæq - elle! de yalre kår der
splLler ind, men det der kan
bekræIte om ers menlnqer og
anskuelser er rigtige d ve1
nol< fornuft og erfarinq.
I gilalebevæqelsens etii findet
jes et grunallas der er mere
end ti1st.ækkeligt at leve oP
lil og tase som udganqspunk!
for et sundt og posilivt livs_

Anatre

Ofte er del sådan at hvoi man
end i tilværelsen finder en
posltlv Irvsholdninq, viser
det s19, åt den bygger På de
same menneskelige værdier.

etik rører ieq er meæt-blaæpelret - men har dos
forsøgt at sælte det oP som
Beqrebet

ønsketloen Lan meget ve1 sPiI-

le samen

s!.

med

auloritetstro-

vi ha! nok alIe visse autoriterer man tlor mere på end andre. Jo nere føIelsesbetonet
o9 indtrængende disse autoriteter taler til os, des mere
er vi tilbøjeliqe til at tro
nå
nåvn11q hvis det de
'siq.tdei - n"get,
vi på forhånd
ønsker "t
skal være sandt!
siæleliqe qrunaltræk hos ale en_
ielte mennesket kan eedføre,
at are på forhånd er tilbøie1ige til at indtage en bestent
holdning over for tilværelsen.
Der er f.eks. mennesker der
ser mere lyst på tilræletsen
end andre - hvilket vi1 farve
deres Liy!!fl. De vil nok væte

aa

Ingen form fo! etik kan give
rcraltesler, son c!!9 kan være
enige om. Der vil a1!id hos
menneske! være foiskellige
vurdeli^ger af og forskel lige
neninger m - hvad der er ti1
gavn for samfundet 09 for en
Disse forskellige meni.ger vil
oqså i stor udstrækning være
afhænsiqe ar vore reveforhold.

At følelseslivet har stor belyalning er de! for mig inqe.
tvivl om. svært er det - at
konme til nogen enalelig afklaling af etiske spørgsmål. Dette bænger samen med vanskeligheden veal at 1ære at kende

efter en handling skal
gøre 6iq sine motiver klartl
er de! uhyre vanskeligt.
Handleile nan af egoisme _ af
(ealfø1else e11er af PIigtføNår man

Dette er svært at afqøre - qI:
19 moliver kan have sjort sis
Erkendelsen af disse forhold
[;; aot -;idste ende læle os,
at være mere åbne overfor vore
problemer i forhold ti1 vore
neilmennester, oq san(en forsø-

at få Problemerne løst.
Stiqende indbyrdes forslåe1se
- ;ennesker imellm - er for
(enneskeligt såmfunds!iv - nok
viqtigere end moraLske Prinqe

REGNVEiIRSDAG

Tek6t: Ebba
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NOVEI4BER

Munk

vil male dagen blå
en solskinsstribe på,
væ19e 1y6et frem for skYqge.,
rrggen,
si' mig selv et puf i på
lyiken
rro på alling - selv
Jeq vil mle dagen blå.
Jeg

med

Jeg

vi1 nale

dagen

gul,

solen som en sofrherf u91.
sæ*e, sig på rine handef,
aIle regnvejrsdage ender.
der stå, maj på nin kaleoder.
Jeg vi! male daqen 9u1.

vil male alagen rød,
sidste roses glødr
je9 vi1 plukke kantareller,
1øve!and o9 brændenæ1der,
leve i det nu de, gæ1der.
Jeg vil nale dagen rød.

Jeg

med den

vi1 nale dagen qrøn,
dyb og kølig f laskegiøn,
sætte tænatte lys i stager,
qlme rynker, alobbelthagerl
håbe på nit spejl bedraqer.
Jeq vil mle dagen g!øn.
Jeg

Jeg vil maLe dågen hvid,
nu hvor de! er ulvetid,
købe franske anemoner,

vi rik en qramofonplade i julegave med Pia Raug. Den runner en række dejriqe sange,
men specielt een af den er jeg
meqe! qlad for. Den udslråIer
en optimi5me o9 en l1vs91ade
i
så snlttende, at ieq bliver
qodt humør, hver gang jeq hø-

for de sidste tyve kroner,
lytte til vivalatis tonet,
Jeg vi1 male dagen hvid.
Jeg

viI

må1e dagen LYs,

strese ud 09 §ætte ktyds,
teq har tusind ting at qøre,
klok*en e1leve f oqlyrre,
blev novenber hængt til tørre.
Jeg vi1 male dagen lys.
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skriver i NYT fra sct.Geofgs
cilderne i Kroiborg Distuennesket har drømme, idee!,
fantasie! 09 en ,ealitet. De
tre følste har i høj srad i!dflydelse på den sial6te, men
lealiteten er hverken d!øm,

ide e1!er fantå6i, nen bårsk
el1er karlig eirkelighed. De
fleste laater deres virkeliqhed
være drøm, ide 09 fantasi, 09
det giver ufuldstændiqe nenneBelte Bø.re refererer fia NoralisL gildeudviLlingsseminar på
Kjesåte!, sverige 4.- 6. november 193 3, hetdigvis godt
Foredragsholderen, Ul1å Berg1in, (se sc!.ceorg/ ianuar
numeret side 10) son er poli
!iker og tidligerc spejderchef
for pigerne i sveriqe, fremhæver, åt kun gansie få voksne

spejdere deltager i politik
el!er påtaqer siq politiske
hverv, og spørger: !r det viljen elrer styrken, der savnes?
Iangere henne i spalten cite,es a.c. Howards således: Hvorfor frembringer spejderbe!ægelsen så mange umodne mennesker ? Læs seLv videre..saqen er nok den, åt vi lever
eirdabevæqelsen hele på ideer,
fåntasier og drøme, end godt
er. Ja. det er ikke nye ord,
men helgeninden Therisia, de!
Ievede i det 16. århundrede,
Hvad er gildebevægelsens realitet, hvordan Lever du i viikeliqheden dil Liv, i sildet

og uden for gilde!? Formanden
fo! verdenskomileen for atrenqespejdere, Henning Mysagef,
påpeger, at der trænses til en
indsats, prirert på loka1t
prån, inspirelet oppe fra via
landsgildet etc. Det har mån
prøvet på i s0 år 09 er ikke
bLevet klogere. Paulli Martin
vil
låve kurser, idebreve,
iqangsattelseshvadvedjeg, oq

24

ileri er der intet nyt. Man
qentaqe, iateer. drøme oq fantasier 09 sætter det på bibliotek, hvor det reltelist hører
hjeme, el1e! skulle det have
være! b!ændt? Å1 retoimation
og ændring begynder hos folket, altså mellen de enkelte
9ildebrødre, Komunikationen
skal ske fra qildebroderen til
ledelsen, ikLe omvendt. cilalebevagelsens hieraki er et tydeligt tegn på reaktionær konseivatisme. som er ti1 fare
for bevagelsen. Initiativet
skal og frå ikke kome ovenfra,
nen fra fødderne. ledelsen
skal kærdirere oq videregive,
ikke diklere i demokråtiets
b€skyttende atnosfæle.

Et af de farliqste tegn i 9i1debe@gelsen er dårliqe gxuppemøder uden realistisk ind
ho1d. Hvad tjenei drømene,
fantasien os ideerne tiL, når
atet ikke bringes til virkelighed i dit liv og andres. Hvad
skal der ske på næste gruppemøde. Sl<aI I bare spise oq
hyqge jer, eller planlæ99e
hjalpearbejde el ler nedmenneskelige kontaklopgaver. gvis
gruppeine bare er hyggegrupperr arbejder gildeledelserne
forgæves- Der er intet at loordinere, inler at viderebringe. intet at føre en dialog
på. Her er nåske svaret på,
hvorfor Lun 25t af gildebrødrene læser sct.ceorq. Er der i
det hele taget noget at læse
om. Jeq foruaser, at endnu
farre vil læse bladet, når sidetallet nedskæres. Når e!
blad bLiver hindre, ian det
betyde, at ytringsfrihedeo
knægtes. Hvis r laser sct.ceors, januar numeret side ?,
kan I tydeligt se og høre redaktørens sur<. Jørgen Gj6rup
skal 6påre 40.000 Lr på budgettet. Jeq ved, der er mange
andre steder, man kan spare
nav^te be1øb. Iøvriqt kan man
spare sig ind i en fornyet
krise. De penq€, man sparer på
scl,Georg, skal de bruges ti1
den nye spejderhøjskore, e11e.
skal de ædes op af "idenateriale". LåndsgildeFesteren kommer i sin nytårsstatus. oqså i

sct.Georgre janua! numer, ind
på gilde,nes PR. I den anledning huske! jeq en aitikkel i
NYTis ol<tobernwer I98 3; det
var en pressefreddelelse om, at
ciLdelle skælker 50.000 kr ti1
en døveskole i Malaysia. Det
er ikke engang I0 kr pr sildebror! Det ei såft-susenig en
dårlig PR neddelelse. !n god
PR-pressseddelelse ville værer sct.Georgs Gilderne betale! 9 millione! kroner for at
få bygget spejderhøjskolen i

Jå, det e! lidt nere end 1000
kt pr gildebror, ca 1125 kr.
Har vi råd ti! at lade vare.
Hvaat koster @ste gruFp€røde i
kulinariske nydelse!, elle!
hvor @nge penge bruger du om
året !i1 opretnorderse af vinkælderens kvali- 09 kvantitet?
Eller !vo! mange flasker cåhnel Dansk inhåleres der i forbindelse med Låndsgildetinget
dagen derpå. Bevares fest er
fes!, oq det sl<al der til, nen
hlor meget l<unne gilderne
frembringe Lo.tant ved at spa
re vinen til de store arrangementer og drikke vand. Sikkert
mere end 20.000 kr på et
Nå, men tilhase tir udgangspunhtet: nvad kan du realisere
af dine drøme og ideer ved
hjæIp af din fåntasi 09 handDu står ikke alene, der er
hel bevægelse onkring dig.

en

FRI VIIJE

OG ANSVÅ!

En af mine bekendte, 6on har
qået i skole i sorø. fik enganq uventet ea daq til sin
Så faldt de! ham ind. at det
vi1le være sløn! en galg igen
at trave en tur i sorø-sl<ovene. gan tog ind ril Hoveilbaneqåralen o9 nåede lige akl<uråt
e! hurtigtoq vestpå. Huriigtogene holder jo i købstæderne,
nente han. Men aetle toq gjorde det I ar fald ikke - hån
så tog hån det følste rog ri1-

bage - uden at give sig tiil
til at se efter i køreplanen.
Han nåede velbeholde! hjem.
men til Sorø kon han ikke! Del
siaste tog standseale iLke i
hans barndoms skoleby.

Jeg ærgtede hig noset, sagde
han. Men jeg toq nis seLv i
nakken og sagde: Nu ødelægger
du ikke dagen komplet ved oven
i købet at bruge tiden tir at
Han

satle sig ti1 at

tænke på,

hvordan de.ne oplevelse belyser problemet om menneskers
frie !ilje. r,it var han gået

ind i toget, nen da det først
kørte, iunne han ikke mere
hverLen vende om etler stå af,

Det same gælder også i langt
alvorLigere forhold. sver 9an9
vi har brust vor frie vilje
til at træffe et va1q, må vi
bære følgerne. IRMi,lE 09
ANSVAR hører samen
hvad el menneske sår, det skal
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et riddersvor
crundtvig ha! sagt, at nenneske e! ikke noset, man er, det
ex noset mn bLiver. Hvordan
vil du fortolke denne udtalelse? Og kan gilderne være tiL
nogen hjærp i denne forbindelr 200 året for Grundtvigs fødsel var det ikke overraskende
at få et cirat at ham son
spørgsmå1, tværtimod, det var
en slor qLæde for nig.
Mennesl<e er ikke noget man er!
xe.der man 1ldt til crurdtvlg,
så ved nan, at han her i første halvilel af udsagne!, attså
før han er blevet menneske,
tælker på det alenestående individ. I noderne sprogbrug
havde han nå5ke sagt: det ensomme massemenneske. crunatrviq
qøi liI stadiqhed opmærksom
på, at menneslet tilhører cual
og fællesskabet oq hå søge
EolheLighed er hos crundtvig
det åt kende samfundets historiske baggrund, interessere
sig for hvad der ste! omkring

eo seLv oq med ens medmenne6ker - alt delte forene! med
inderlighed og bygget orl<ring
troen på cud. I dag foistår vi
oEte noqet åndet ved oldet
foLkeLi9hed, f. eks.
kedsgøq1, men tænk på crundtviqs udlagoing, når ordet
folkeliqhed biuges i denne !et{enneske bliver man i kraft ar
andle oq i kralt af, åt mån
1ever. Et ånalet sted siger
Grundtvig, at (an som menneske
skal være sig selv og
qåaefulde riqdon oq "Livets
livets
øderæggelse" bevidst. Kun ved
at anskue begge sialer smtidis, bLiver vi klar over 1ivets manqfoldighed. Det at
blive henneske i crundtvigs
forstand har in!e! med belæsthed at gøre, man kan ikke sludere ti1 henneske. Menneske
bliver man ved at værc smen
med andre os ved at have livs
91æden ved dette sanvæi i sig.
Fæ11ess[ab oq folkeliqhed er

za)

hos Gtundtvig at blive menneske. Åbenhed og interesse for
andre o9 over for live! må med
her. Er vi ikke åbne o9 modtaqelige ka! vi ikke blive nenr fællesskåbets os folkeligheders bud et også kravet om
åbenhed. Mon vi hoderne menneske! åbnei os nok over fo! vore mealmennesker - nod ohverdenen - eller er vi os selv o9
vore egne cirkler nok?
iivsglæde - folkeliqhed - fællesskab - åbenhed, det er
Grundtvigs recep!. Sådan ser
jeg det i hvert fardNår du 9! nenneske el1er er på
vej - for hvornår er man men
neske? - ja så komer crundtvig med det naste krav !i1
først (risten såIgen og iqen er det hos Gtundtvig nennesket, der står he1!
frenme. Det nenlesLe1ige i
hans livssyn e! hans ønske for
os - før budskabet on Gud. Det
er vel
det at blive menneske, =ordi
er loset vi kan arbejde
nedr men i forhold tiL Gud
modtager vi. Eer er ikl<e tale
ofr at gøre sig fortjent - nåden tra Gud er tiLstede, vi
kån tase imod den, eller lade
væle - den er der liqe fuldt.
iivsglæden får man ved at åbne
sis mod det folkelige o9 mod
fæIlesslabet, der bysqer på
det kristne grundlag. Kan man
det og vil nan det, bliver ma.
menneske i qrundtvigsk forMenneske

Når nån arbejder sis nea i de
to spørgsnå!. so6 jeg har fået
stillet,
dukLer der nogle underliggende op, sofr for eksempe1 om Grundtvig og sct.Georss
cildet er noget, der koMer
hinanden ved. Sagt ånderledes,
havde Sct.Georqs Gildel veret
noget for Grundtrig? Han der
kæmpede livet langt for folkeliqheden, livsglæden o9 nod
det etåblerede. Han anså foL-

keliqheden for det bevæqe1ige,
det levende i et sanfund åf

vågne og opryste mennesket.
Det etåblerede lar det stivnede oq folmaliserede samfund,
hvor det va! svært at ændre
ved det bestående, og hvor nye
tanker (crurdtviqs til elsenpel) blev mødt med nodsland ikke blot Grundtvi9s tanker
blev møatt med rodstand, også

I qrldebevæqelsen er det oqså
at ænåre ved det bestå"'"lt
ende.
vi er etåblerede og rør
ikke det. riderne andrer sis,
qildet består. Tænk blo! på de
kraftige diskussioner omkrinq
sprogændringerne i vore ritualer. Nej jeg tror ikke gildet
vi1le have været loger for
uen onvenilt, kan sct.ceorgs
Gildet bruge Grundtvig? Det
kunn€ være interessånt at se
på. Evis vi skal videre - ud
af den indeslutiethed vi eksisterer i, kan vi eftet oin mening hånte hjæ1p i Grundlvigs
tanker on folkeliqhed 09 livsglade. Grundtvig er alyb! fot_
ankret i troen på mennesket,
folkeligheden og Gud. Det er
ikke så Ijernt fra siLdet. xun
mangrer vi måske folkelighealen, !ør vi være folkelige?
Hvis vi i gildebevægelsen arbejder for at bryate nea det
etablereale 09 stivnede ved at
erkende, at tiderne ænatret sig
09 at intet kan forblive uænal
ret kan vi til delte arbejde
finde støtte hos Grundtvig i
hans tate om åbenhed, !o1keliqheden, fællesskabet og
1ivsg!æden komer så af sig
selv, oq selvhøjtideLigheden
forsvinder.
Grundtvig tit
stølte for qilaterne tror jeg
på, for meget af det, Grundtvig stå! for, kan vi bruge.
Det sidste spørgsmål, om qil_
debevægelsen kan hiærpe een
med at blive nenneske, har jeg
egentlig allerede sagt loget
on. Men nåske skulle jeg prøve
a! sise noget on det ud fra
nig selv os fra nine petsonli-

Denle del af spørgsnålet et
atet n4nest åt svare På. an
kan jo kalde delne del for bekræfte!sesdelen - selvbekræftelsen, og så lade det blive
ved det. Men samtidiq har vi
e! krav i qildet om ar1ighed,
os ies har ta1! neset on
åbenlred, så jeg er ilke sikker
på, at je9 her i bekræftelsesderen åf spørssmålet koMe, på
stikordet. Men Positiv kritlk
hører vel også til her.
lgentliq mener jeq ver nol<r at
det hed åt llifg nenneske, et
noqet man skaL gennemtænke og
arbejde med selv og praktisere
der, hvor man færdes. Det er
de! enkelte nenneskes holalninq
09 1ivs91æde, der skal smitte
af 09 rive andre med. cilde!
burate være et sted, hvor 9robunden for noget sådant var
bed,e end så nange åndre stealer, hvor mennesker mødes.
De enkelte qildebrødre (-medlemer) bør vere klar over. at
Crundtvigs recept indeholder
krav ti1 hver enkelt af os om
1ivsglæde, folkelighed, fæ1
lesskab, os åbenhed for at det
menneskelige kan gro, og vi
kan blive mennesker.
Er disse ting altid til stede
i gilderne? Bvis ja, så er der
meqen hjærp at hente 1 qildet
og blandt gildebrødre.
vi bør alle i gi1det - det hår
vi lovet - bruqe et sværd mod
det onde i os selv. Her hos
Glundtvig findes e! sværd brug det til gavn for det at
blive menneske, oq bekmp det
stivnede, forbenede og lad os
i stedet åble os, samen med
gildebrødrene os andre mennesker mod 1ivs91æden, fæI1es
skabet o9 folkeligheden - et
væratigt frål for hennesler o9
et minale for Crundtvig her i
200 ålet for hans fødsel.

Ib Arne christensen
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PARALELI,! PAGTIR

.....

Når han møder en person af det
modsatte køn, om hven man synes så qodt, at man samen ned
vedkomende planLægger en fal1es fremlid, er der forud (son
reqer ) gået en riprøve-periode", sometider kaldet forlo-

I denne tiat når de fleste par
åt "prøve hinanden", forsøge
om man kan arbejde sammen i
daqligt samvær/ ofr man har
fæ11es interesserr fæl!es
livsholdning herulder holdning
ti1 reli9ion, politikr børneopdragelse o. m. a, Mange 6upplerer i dag med, hvad nan
pænt kan kalde en "fysi6k
Ret ofte åfhænger succesen af,
hvor og især hvordan man mødle
hinanden: var det under fælles
anstrengelser, fæl1es kursus,
på arbejdspladsen - el1er, var
det f.eks. til en fest, hvor
begge parter va! påviriede af
stenninsen 09 det kulinarishe?
Hvis begEe synes, at nan har
funde! "den rigtige" at dele
livet med, når ma! nåske fren
hiti1 alteret og lover ner
nanaten at leve sammen lii med

sor i modgangi - man indqår en I æqte- ) P99!.
så stadig at håbe,
9an9

partnere har
Så1edes - mener jeg - er der
også .t 9å 1nd i cildebevæqelat de riqtiqe

Man nøder f.eks. en giLdebroder privat elIer på anden nåde, han har den fysiske, spej
dermæssige ba9grund (underf orstået, at oqså ,ånden skul!e
være .edeii ), (ån diskuterer
med si! forbindelse, fran får
oplysninger, man bydes måske
med til
et qiuppemøde, møder
f1ele af "sragsen,,r synes nåske, at det er rare men.eske!,
synes de arbejder for en posi-

tiv saq, regner med - da de
osså har været spejdere - at
der må man da kunne falde til
(spejderlide. blev nåske s luppet for tidl isr ?).
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li,len: Itlåske starter man ned at
nøde 9i-1a6brødre i festliqt
1ag. det være sig ved afsluttende jubelfest efter loppemrked, fødselsdagsfest, julekonsamen og liqnende.

Nå, da, da
her e! liv os
grade dage, joviale skulderk1ap, sange og skå1erl Det hå
være noget for mig, her slap
Pei vi af fra dasens stress os
kan !)Ilg tilvarelsen folne
delst et bestedent konlingent.
selv efter den måledrige, højtidelige gildeha1, hvortil na!
så senere føres f!e( son
svendr "nyder ma. jo blot 1ivet" bagefter - så det "højti
de1ige" skal så@nd blot
Godt nok taler man også
om
forskellige iobs på en ,,farm,,
lidt spejderløb, lidt sood
turn o.m-a. - men, det klarer
jeq nok også, når den tid kom,
net 1ad nig blot Lome inden
Inge. problemer med det. Familien er jo osså inforneret on
"det par møaler" oh nåneden, og
- Herregud jeq er jo kun
"forlovet", såkaldt slend foreLøbig. Jeg kan trække nig
ud af det, hvis de skulLe kræve andet og merel
MEN: Her har vi nok den fundænta1e fejr i vort giLde@ssige "parforhold", de måske
manslende, alsidige informtioner frå i'fo!ældlene,i om qi1debevægelsens etiske 09 ar
bejdsmæ6si9e kRAv til vor nye
pattner(ske), d.v-s. krav om

!9]fILI!1!9L9!
!!!!9 !r49
selv .t bræge for at kqnne
at acceptere partners prmisat give af siq selv for at få
iqen fra partneren
at søre qi! bedste for at holde 9r!q9-!49en i rive -

at vedliqe5olde samrivet På
rEgtens/løf tets 9!:rd1åq.
a! v&e ned til at lafte i
flok de fæ11es opgave! 6om i
r,øn.en kome! da

af siq selv

!

!E=

At afl*sse gilde1øftet er a!
lndqå en pag! ned gildebevæqelsen, 09 hvad den star
(aj

i

NøG!'N (Næstved, stege

Det er klogt åt betvivle he_
- men det ei tAbeligt åt .k-nales om kendsgetninqer.

Du skal ikke undervutdere dig
- masse! åf andre vi1 søre det
- ale holder dig beskaftiget,
fører ingen steder hen.
Bvis du mangler a.guneng- så prøv eed sk-lalsord.
Man 5ka1 ikke græde ove!
-'de fire fdteilele er vård.
8vo! er det skøDt at låve in_
qen veldens ting...
- 09 sA hvile goat! uat bagef-

op ti1 jur hølt€ jes
ladioen, son qåv mig

en

sidste mange å! har
jeq i sct.ceo!g. Gilderne hørt
tale om, at sociålt hjalpeå!bejate vår de! ikke brug for,
foldi verfaldssåmfundet h6vde
oveltaget de funktioner.
På trods af det, blev der fla
bI.a. «ilkels xolshær o9 åndle
hjarpeorganisåtioner i rådi_
@dserdelsen givet udtryk for,
at de! va! nange, de! sultede.
orqanisåtionerne uddelte l ulepakker og andet, os alligevel
nenre de ikke, de havde pelge
nok til det, der va! behov
GenneD de

09 så vår det jeg kom ned nit
"dmme spølgsaåI": vore. henvi.ning !il,
åt der ikke er
behov Io! den slags hj.rpearbejde ror sct. Georgs Gildet,
er aet simpelthen et udtryk
for vores nage1lghed, gider vi
ikke, e! alet .eFmere blot at
sise, åt det e! de! ikke blug
fo!. vi har et velfeldssånfund. der sørger fo! aIle.
Eller ha! vi sinpelthen ikke
fingelen på pu16en, fø19e! vi
ikke med i. hvad der ske!, har
vi ikke opalaget, at de! er
gvad kan

vi gøle ved

denne

si-

nen

SIDSTI STII(

nvis det qår fo! Iet, 3å Pas
- måske går at€t Ded ad bakke.
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VI

TUNGE NOK ?

Kirsten Bagger skriver i vordinqborg cildernes blad!
Næsten

ler vi

hver ganq vi mødes, !a
om ti1- 09 afgalgen i

Der diskuteres også iiganle!'
9ildeb!ødres accept af nye.
eller nåske mere hvoldan de
nre nedl<ser opfatter os san_
1e. Jeg har været gildebloder
i snart 18 år, oq jeq huske!
endnu tyalelist, hvordan jeq
famlede rundt i de første er,
Jeg håbede å1tid på, åt ies
ved samværet efter gildehallen
"trak pLads" ved siden af no_
qen fra min grupPe, elters sad
je9 meget i6orere!. fø1te je9.
åt der til
hvert eneste 1åndsgilaeti!9
siden, er blevet diskulere!
optå9elseskriterier.
Een ga49 kontingenlbetalende
spejder - 5a!e i et års tid 09 du lukkes ind i folden.
Nu har vi jo muliqhed for at
lukke andre indenfor, men disse andre har vist i 90t af
tilfældene haf! med spejdeta!bejdet at gøre på voksenbasis
som gruppestyrel sesmedlemer.
vi er da heller ikke i stand
ti! ar udpege de medlemer,
der er optaget efter pgr.4
Jeq kan også huske,

b1ånd! vore gildebrødre,

ved sidste landsqildeting var
der forslåg om, at de personer, der skulle optages eftef
pgr.4 b-c. skulle have delta
set i gildets arbejde i I åt
inden optageLsen, men delte
nealsremre vi. vi var nogLe def
oente, at dette var unødvendisi, da det jo faktisk skete
alligevel. - Men dette år kunne jo være brust lil at nan
kunne se hinanden Lidt an her tænker jeg ikke så meqet
pår al vi gamle skulle veje
den nye 09 finale vedkomende
tunq nok. nen omvendt - den

JU

eventuelle nye sku1le veje os
analre 09 gøre op med siq selvr
om vi var lunge nok - on ale!
var en bevægelse. mån ville gå
ind i o9 gøle en indsats for
og måske gøre bedre. - NYe koste feier jo på en anden måde
end den 9am1e slidte, der ikke
altid når at få skidtet med i
den side, hvo! den bliver
Derfof sLal den gamle kost da
ikke kasseres - den €r slaatiq
god nok neal de hår de! e! tilbåge den skal bare vendes i
den riqtiqe retning - ligesom
den nye skal slides ti1, før
den er helt effektiv,
Men !i1- og afgangsstatistikken - hvad kan man se ud af
Afgången - Lån man se hvilke
ålderstrin. der udmeldes? - Er
det dem, vi hår fået optaget
for unge? fo! afhangige af
miidre børn oq eqen uddanne!
se? Er vi andre for påtrengen
de over for dem med klav om
mere deltageLse end de kan
magre, så de derved føter, at
de ikke yder nok oq så ud_
melder sig? Er det p9r.4 b
medlmmer. de, udfrelder siq?
Det troi jeq næppel

Er itet dem, hvo, ægtefæl1er
iike er eniqe on fritidsårbejdet? Der udnetdes oqså flere rend end kvinder, 09 det
optages flefe kvinder end
Hvad siqer slyrketallene for
spejderne? !r der flere piger
e.d drenge? vist ikke n4ne
Men findes der så rlere brode!ordener end søsterforenin_
ger? Er der kvindefriqørelsen?
Er dei travle buisnessmen, der
efter en række inaklive år,

endelig beslutter at udmelde
siq? !r det arbejdslediqe, der
ef psyliisk ude af balance? ELler andre interesser sLet og

Hvis r: :{:l :::-:: ri.e1d.L'.:i: ::t: kon_
kret, i!.::.j
-::::td:r
siq
ud. Iøds.:::::l:r!.:.
I ftEre
år wær.: { i:. i: i.: : t: arlerde
men s:._:::r::i::::
:år riL
gang, Der:::
hiseisi. ...: ri::::.
r;ver

lEN

,reg er ."-=:.:.r.: .f;i a: 9i1debev?..1e.:.r1 lere i de næste 50 år .;så/ - r: har mange
aktile r orrer.
Vi sj:l ...1 rk:<e vere mång.,
for absoir: at rære sånge vi
har råsk. nået den mataedsqrad, ui iortjener, efter
de tilbJd vr grver.
lnden 1æn9e skal vi afholde
qilde.ins, og vi er jo arrerede igang med at overtaLe nedremmer ti1 at overtåge ledet
sesposter, så wi kan få andie
koste i brug. viL det ændre

opreve disse dejriqe barndoms
09 ungdomsminder.

Efter et folketingsvalq stod
der på en graffiti: 'Hvis et
va19 kunne ændre noqer, var
der forbudL!"

GANG

SPEJD'R

- ALTID...

tlusker du sommerlejrene da du
var spejder? - blandt de
bedste frinder fra disse er vel
lands- oq korpsrelrene

Nu er

chåncen

I

der for at gen-

alholder korpslelr 1d.qe
ne 21. jula ta1 1, .uqust
1935. Det er Iånqr udi fre;tiden, men planlæqningen er i
DDS

Landsqrldekansler Frnn !rboe
h.r lovet at 1ø5e pRovrÅNio.gaven. Der påtænkes oprettet 6
- 7 u.derl.jre ned bL.a. hver
sin købmandsfofietninq med 30
ansåtte,,konisser,i,

De! vitle være spændenare om
giLdebrødre fra hele tandet
kunne bemande disse forretnin
ger - gerne med l0 lr. een b\
elLer eet drstrikt e.1. , så1e:
des at forretninq.n kunne bare
byens eLler områdets navn,
Planlægningen af dennne de1 af
koesrejren skal være ritendebragt inden udqangen af iuni
måned i år - så hvorfor ikke
tage denne.hance for aL ople
ve kanre.atskåbet med oi td&brodre fra andre qild;r end
dit eqet.
VEd hVErt
arrangehent i DrT qilde, har
DU ve1 lellighed ti1,
at kon
ne med forskellige optysninger
oq meddeLeLser til dine gildebrødre - vil DU nævne denne
opqave her i foråret?
f,ÆRE GIIDEMESTER!

skulle der være ihreresse for
at besLride nogle af disse
jobs, og saniidis selv få en
praqtfuld ferie - hvor b1.a,
oqså husfroderen bLiver fri for
mdlavnlns, så henvend jer
r,andsgildekåns1.r FINN

tlf.:
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