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redoktøren hor ordet

På det l@ende gildemestelmø-
ale vi1 gilaternes fremtidiqe
struktur bLive d!øftet, såvel
på det lo,me11e p1ån som på

En vigtig side af denne sag er
efter min neninq den tiltræk-
ning, vi øver på de, som ef-
ter vote lote kan optages i

Jørgen Peaelsen peqer i en ar-
tikkel i detle numer af Iu-
PUIS på no91e nuligheder for
at søre gildetne here attråk-
tive for gruppen af unge, !f-
ter Jørgens opfattelse sætter
vi ind på et for sent tid-
spulkt for at få netop denne
qxuppe sjort interessexet i
9ildearbejde. Jeg er heget
eniq med Jørgen i atisse syns
punkter, os jeg tror på, åt
gi ldearbejde, der sister di-
,ehte mod denne qruppe, vil
kunne give os den tilgaog, son
vl har så god brug for.
skal det så qøres i "juni-
or-gi1der", e1ler skal det 9ø-
res i sæalvanligt gilateregie?

Jeg tror på, at vi har en god
struhtur i vole gilile!. rn
gruppeopdeling, der giver nu-
lished fo! også at tilsodese
unge qildebrødre. Jeg tror
blot ikke, at vi udnylter den-
ne nulighed i tilstrækLelig

Jeg har selv skrevet lidt inale
i bladet omklinq gennensnits-
aldelen i vore silder. Eer 1i-
der jes jo a! ilen foldom, at
jeg serv er ung. selvfø19elis
er der nenneske!, som er endnu
yngle, men jeg føle! nig nu
også som verende ung. Men set
ned de unges øjne - den gruppe
af unge, de! netop har afslut-

tet en uddannelse og er ved at
srifte hjm - og son jeg qerne
vi1 have som medlemer i fri!gilde, inden lions e1ler andle
orgånisatione! lår fat i den -
set neil deres øine er ieq bare
en hålvgåfrhel fyr. 6om ikke
kan 91eme tiden i ate l<orte

I det hele taqet består nit
silde jo uilelukkende åf unqe
melleske. på same alder sonjes selv! Men for den jeg ger-
ne vil optage i gildetr er vi
ikke så unger son vi tro!, os
he! ha! vi efter min opfattel-
se srunden lil vole vansheliq-

Eo! at 1øse probleme! må vi
sænke sennemsnitsaldereh iqilderne ved at gøre e! meqet
stor indsats for at oplage un-ge qildebrødre.
at kffie igang på glund af den
eksisterende aldersforskel,
men det han l.de s19 qøre. 09
er vi først kommet aqanq, bta-
ve! det ikke så svært meal de
næs!e, for nu er der jo a1le-
rede noql€ på deres eqen aI-

Med ovenstående i baghovedet
er rørqens ide med juior-911-

sa tet r, Eer er
i hvert falal nlligheden fo, at
danne logle grupper, hvor tle
unge kan være samen og efter-
hånden qå over i de eqentliqeqilder - hvis v1 så rkke ba;e
i nellatiden er blevet endn!
20 år æ1dre i qennensnir. så-
dan at åldersforskellen stadig

IiJ Iy1/+
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ridder-id6er

Nappe noqet albejd6trin har
qennen årene givet anlednins
til så megen, sLal jeg sige
,tgtedannelse eller nisfor
tolkning. som Ridder!finnet.

F,eks.: En ridder nå/kan ikke
siqe NEJ til en opgave! slud-
de!. Selvfølgelig forventes
.iet, at en ridder, der opfo,
dres til at påtage sig en op-
gåve, overvejer sin stil l inq
en ekstra gang, in.ien hån
evenlue1t afslår. Men del 9ør
ve1 iøvrigt a]l e ciLdebrødre!

El1er den om ridderårbejdet:
Hvad laver de og.ntlig? Man
hører aldriq noget om lidder-
arbe jdetl xlrer sjældent?

Dlsse, og ardre besynderliqhe-
der, har deres udspring i
manglende orientering, eller
måske mngelf u1d orienterinq?

Følgende bør enhver sildebrot

Riddertrinnet er rrivil liqt.
Riddertrinnet står åbent for
enhver gildebror meal enteo 5
år6 sildeancinitet e11er efte!
minimum e! å!s gilderedelses-

En gildebroi, der opfyldet
orerstående, kan selv ytre ø!-
ske om en orientering on rid-
dertrinnet, uden forpligtetse
ti1 optaqelse efter denne ori-

En qildeblor kan oqså få en
opfordring fra de luværende
riddere i gildet. det er lok
det almindel iqste.

Man optages i riddernes kreds
i en Ridderhal. En ridderhal
er en gildehar, hvor de vor-
denale ridderes indlæg er et
væsentliqt indsrå9 i gildehal_

1en. De! afholales som regel en
lidderhat hvet sæso!.

Der aflæsges et ridderløfte,
de! i sin otdlyd er nere for-
pliglende fo! gildebroderenr
end Evende- 09 vebnerløftet.

Prøv åt se på vot formålspara-
grafs tre de1e. cildebe!ægel-
sens årbejdsfom et i nosen
graat opbygqet efler det prin_
cip, at l.de1 svarer til sven-
detlinne!, 2. der til vabner-
lrinnel og 3.ale1 !i1 ridder-

3.de1 taler om at udbrede
spejderidealorn. oq ,irhe for
deres praktiske anvendelse i

xer finder Cu en heL del af
ridderalbejdet, allså udeifor
qildet, i samfundets tjenest..
oq hvad betyder så der? Ja,
det kan f.eks. væ.e at engage
re sig i samfundets arbejde
i det nære samfund, eLler På
landsplani oq der e, intet ti1
hinater for, åt det oqså kan
væle på internationalt Plån.

En ridder opforatres ved sin
optagelse til, at påtage sig
en sådå! opgave; men skal serv
finde denl Detle skal forstås
sådan, at den enkelte søge! en
opqave i overensslemelse ned
vedkomendes evner, uddannel-
se, intere6seområde o. s. v.

En lidder kan naturligvis på
den måde ofte l<ome i en
tvanqs6ituation. Hans qilde
kald;r på ham, men han har på
samme tid påtagee sig en opga-
ve ualenfor qildet,

En sådan siluation kan b1-a.
være årsag tiLi at den gilde
bror, dr+ ved er riddet, r:ilsy-
neLadende aEstår fra en opqa-

normalt vi11e for
vente, vedkomerde vil !e Påta-
9e sis. Han er jo ridder, han
kan ikke sige NEJ! Jor det kan
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Hvad er det så, en qilatebror,
der er lidder, kån påtage siq
udenfor qildet? Det kan være
en skole@vrspost i en politisk
opgaver det kan være i en 1o-
kålkonite i områalet m.m.

Det kan også være en opgave at
sidde i bestylelsen lor en
bølnegård, i el sogneråil el1er
en komualbestyrelse. Der er
fLere, end de fleste er klar
over, der sidde! på høje poli-
tiske ogle11er erhvervsposter.

Internationalt har vi mange
sildebrødre på store poster.
opgave!, der sør det unuliq!
eller vanskeligt, at passe et
alfrindeliqt qililearbe jde.

Ovennævnle er kun eksemplcr,
meh det er naturligvis ikke at
forstå på den måde, at man son
ridiler skå1 påtage siq 6peci-
e1t sådanne opgave.r det er
hun cksempler. Med Lidt fanta-
si kan du selv finde ardre, 09
siLkert også en olgave, du
kunne påtage di9.

Manqe riddere har aldrig fnn-
det e. sådan opgave, 09 manqe
riddere har slet inqen ambiti-
on on noget sådant, ren de får
så i stedet -råske - i rid-
derha1le. ladet op ti! fornyer
indsats i eqet 9i1de.
Al en qildeb.or ønsLer opta
9else i ridd€rnes kreds, kan
også skyldes ønsket oh et qil,
dearbejde - et gildeliv - på
et høtere etisk pLan. vi moit-
nes og ualvikles jo l<onstant
her i livet. For manqe opsrår
der ct behov/ønske on oqså igildemssig samenhang, at nå
.t højere etisk slade. Dette
kan oqså findes I riddernes

Du fornemer nok, at nå, vi
næfter os det følelsesbetone
de, kan ilet knibe lidt med ud-
tryksforme!. Vi hår det alLe i
osr men vi ha! ikke ål1e lige
1et ved at udtrykke det.

Eksenplelr aer er n4nt i det
foregående. e! ikke kun forbe-
holdt de gildebrødle, der e!riddere. Det kan nan Dral<rise-
re på årle nireauer, iåd€ 1 oqudenfor qrldebeEqelsen, he;
for os i gilderne, kan bl.å.
kamelatskabet og sånværet væ-
re en hjælp for den enkelte
til at albejal€ lidt here nedsig selv eld e11ers. vl er iqilalerne samensat af henne-sker med folske11ig båggruhat,
men vi vil alle finale en e1ler
flere, med hven vi i særtiograd er på bølqelænqde, oq-
heriqennem er det lidt lette;e
for den elkeLte at finde srøt-
te i sin personlise udviklinq.
rad miq slutte dette indlad
med håbet on, at lidt af f.r:
anstående vi1 sæfte ganq i dine Eanler omkrina oi 1deår-
bejdet på ridderniv;au:

rejf r. i
Budstikien, Bagsværd

bliver
vi ældre?
^ndetsteds 

i dette nwmer afI PUiS frehsætter provincial
mester Jørgen Pederser noqleslnspunkter ohkrinq turr-orlspejder-9ilder. r Jørqensartikkel rejses spørqshåter,
om ikke qildebrødrenes den-
.emsrltsaLder giver hlndra;qer
tor en ti19ån9 af unqe.

Jeg har set på baqsiden af ertilfæ1dist eksanplar afSct.ceorg, 09 på grundtaq afde nyoptaqnes aldersressi defordelinq kan føIoende h;,
trastninger fråske håve inter-

37



Der er oPtåget 23 Dye gilde-
b!ødre tred €n qenndsnitsalde!
på 47 å! o9 led 30 oq 51 år
3d ydelpunkterne.
Lad os ahtage at disse 23 qil-
debrødle ikke fo!de1e6 a et
ånta1 Gilde!, nen dånne! deres
eget Gilde. Deres 5dlede a1-
de! er 1077 år. hvilket divi-
delet med åntarler på 23 qiver
alen nente gennemsni t Ea lde! ,

Et år efte! slarlen af dette
t.nkte lye cilde e! tle a1!e
blevet et år ældre, sÅledes at
den saelede alder Du ei 1100
å!. Hvis dette cilde har sat
siq som et af sine nål at hol-
de gennensnitsalatelen kon-
stant, nå de! i den melrehlig-
qende tid vue sket nogle ny-
oPtaqelser, 09 når gi latebrød-
rene tilsamen er blevet 23 år
aldle, må dette tål modiwårpq
aI nyoptagne, der alilersEs-
si9t ligqe! det tilsvarende
an!a1 år under det ønshede

Der kulne f.eks- vale optaget
en gi1deblo! på 37 og en på 34(10 oq 13 år unde! de d7 år).
cildets såmlede alde! er tler-
fo! nu 1100 + 37 + 34 = 1171,
oq dette antal år alivialeret
med nu 25 gildeb!ødle qiver
<len ønskede gen.em6nitsatder

He! må vi lagge erke til en
leget vigtig ting: De to nye
hår en gennemsnits.l.ter på
35,5 år, .Itså vasentliqt un-
der det "Badvan119e" gennen-
Bnit for nyoptåqne, Eom vr så

Eksenplet viser, at Jo stø!!e
et Gilde bliver, desto sv.rere
btiver det at holite gennem-
6nitsaldeten nede, E! der 60
giLdebrødle I gildet, ekal vi

år i løbet af er
år ved f.eks. aE optåse 6 qrt-
debrødre. dEr
yngre end det ønstede gehneh-
snit - elle! 12, der hver er 5
å! ynqrer 09 6å e! clldet jo

samtidig komet op på 66 elIe!
?2 ædl6nEr, så n.ste år er
det 66 eller 72 å!, ri stat

selvfølqelig mangler jes I
dis.e eksempler at tage hensyn
ti1 den nåturllge afgång, der
fiDder sted på qrund af alder.
nen for mig e! tendensen i
hvert ti lfelde kla!:
Jo stø!!e et qilde elr desto
svælere bliver det at holde
se.nemsnitealdelen nede. oq tohøjere gennerenitsalder der et
i et Gitde, desto sv.rere vil
det efte! hin ovelbevisninq
være at få ite unge med, da
"alderskløften', å1tid vi,Ier

fra de unges side
end set fra de geles.
xån problehet løses? umiddel-
barr ser det ud so( on, det e!
en nåturlovr som få! gennens-
nittet til qanske lånqsont at
kravl€ i vejret - en naturlov
sofr vilker kraftiqere, jo
større Gildet e!. Derfor e!
løslingen åt dele cildet i ti-
de! En generel regel fo! et
cildes størlelse kån naturlig-
vis ikke glves, nen ovenståe.-
de reqnestykte antydelr at så
snart et gilde kan ileles, ilvs.
åt de! er mkring 40 qilde-
b!ød!e, sÅ bør delinqen finde

Naturrigvis er det ikke gjolt
ned at dele citd€lne. Første
skridt i retDing åf at få sa-
ket gerneGnitsaldelen er na-
turliqvi. aE blrve oDmærksompå, at ploblemet eksistere!,
såmt at kende lidt til neka-
niseh i stignihgen, således
at nan kå, tåge hensyn hertil,
hen det håber jeg at have bj.-
draqet tll ned dette indlæq.

.6-\
Ya",'[
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spejderhøjskolen
Rold Skov

spejderhøjskolen RoltD sxov er
et projekt, soh jes varht kan
anbefale al stølte, blandt an-
det på qrund af dets idegrund-
1a9 og anvendelsesnuligheder
(se sct. ceors nt l/79a4).
Man kar gå hed i sLotekredsen
for spejderhøjskolen os dermed
værc med til at sikle en høj-
skole for aLle med og uden
tilLnytning til Der Dånske
spejderkorps smt være med til
at bygse fortid oq frenlid
sammen ulder stadig r€spekt
for natulenr samfundet og Det
Da!ske spejdelkorps' ialegrund

SkoLekredskontingent indtiL
l. januar r985 utlsør kr 25,- os
kan indbetales ril Skotekred-
sEN fOT SPEJDERHøJS(OI]EN ROLD
sxOV, Veslergade 8, 9510 Ar-
den. ciro nr 5 207437.

Ii,tange gildebrødre har - vedjeq - alreiede teqner sio for
et sådanr personliqc nediems-
skab af Skolekredsen, hvitket
bestJrelsen for Spelalerhotsko-
1en hå. !æret q1åd for.
Men her er et tirbud, som også
vi1 g1æde spejderhøjskoten, og
som giver ieres cilde chahcen
for at !ære med til at s!øtte
projektet økonomisk - o9 sam
tidig giver alet en god pR forjEres Gilde. Jeres cilde har
måske nosl€ penge stående i en
fond - de venter nåske på et
qodt fornå1 at blive anvendt
ti1 - så her er tilbuddet:
BLIV sPoNsoR ToR ET VÆRELSE PÅ
SPEJDERHøJSKOIEN ROI,D SXOV.
BETAL FOR MøBIERINGEN AT ET

!Å GILDETS NAVN PA VÆRELSETS

Prisen er endnu ukendt (nit
skøn vil være ca 20.000 kr).

Kunie je!es cilde Lænke siq årtåqe imod tilbuddec uden åi
have iele det nødveniliae be-1øb, kan flere cilder uden
vanskeliqheder så sammen om at

Til olierteringr virum citdet
har åLlelede ,,sat', sig på etvære1se (se scr.ceorq nr
i/19a4),

]lvis jeles cilde synes om ide-en, så ko4lakt spejderhøisko-
lens bestrreLse tor yderllgere

vicelandsgildekans !er

ott voro redo

det år inte att vata fdrbe,
att ha f6rutsett allr_
Det å! omdjlist,

det år att taqa emot livet,
sådant son det tonmer till
med all! det vackra/
meal a1l t det tunga-

det år att vara fårdis,
att qijra det son stunden

Det år inte ilina oral som så-gef, att du åf redo.
det år inte danå handlrnqar,
det år det ansalte du vånder
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bør gilderne oprette
spejde/junior gilder?

1 1983 havde sct,ceorss Gil-
aterne i Danmark en ti19an9 på
s58 gildebrødre og en afsang
på 453 gildebrødre, dvs. at
silderne ikke blot har e! af
gangsprobrem, nen oqså et til-
gangsproblem. De! er for lil1e
tiLgang til gilderne. nå, vi
på et år har en gennerenitlis
tirgang på under 3 nye gilde-
brødre pr. gi1de, fo! det be-
tyder, a! mange gilder slet
ingen tilgang hår.

uvorfor hår vi så lille en
tilgang? Iivis vi analyserer
!i19an9en, kan man nok se no-
get åf torklaringen der. En
analyse af alder6fordelingen
fo! de 153 silatebrødle, de!
blev optaqet ifl9, s.t.ceorq
n! 3/198! viser følsende!

aldersgruppe ånta1 t åkk. t
21 -30åt r) 9 5,',1 5,1

52 32,9 18,6
53 33,a 12,7
33 20 ,9 93,4
It 7,0 r 00,0

Problemet e! bare, at en stor
del af den tilgans, som vi el
lers kunne få, får vi ikke På
alen nåde, fordi polenlieIIe
dildebrødre i nellemtiden er
;1evet medremer af andre fot-
eninger o9 derneal har fåe! an-
dre rinteresser. Vi konkur!e!e!
jo særligi med r,ions, Rotåry,
oild lellow og frihurerne, nen
det kan 09.å være faglige for-
eninger, poLitiske roreninger
09 sportsklubber, der i stedet
har fået "vore" meitlemer. vi
burde håve a1le nulige betin_
gelser for aE vtre de føtsle,
der fik fat i de "qamle spej-
dere", men vi får altså ikke
tilstrække1igt Fange af ilem !
øteblakket, og vi bør delfor

på to spørgsmr:
Evad qø! vi foi at få ulge inal
i gilalebeEqelsen?
Hvaal kan vi lilbyde unge?

Det første spørqsså1 vil jes
ikke rorsøqe at svåre på, nen
efter min overbevisling 9ø, vi
åbenbart qeieleIt for Iidt.
en jeq ;ynes, at det vil1e

vare lart at vide, hvad man

sør i de sildet. hvor nan ha!
en qod tilqang af gildeb!ødre.

Det andet spørgsmål e! det
desværte let nok at svare På,
for jeg tror, at vi har for
lidt a! tilbyde de unge nenne-

sc!.Georgs cilderne er en god
be@ge1se, og vi er mange, der
e! qlåde for at være 9i1de-
brødre, men sildebevæqelsen er
nok mest tiltrækkende lot foll<
over 40 år, oq det må være
derfor, a! vi ha. fået den hø-
re oennemsnrEsålder indenfor
årlaårne, .", vr har nu. vi
;l,vcr derfor nødl tll aE se
oå, hvad vi kan qøre for at
iiltrække rlere unqe tir si1
debevæqelsen, oq det nå Pri-
m.t ske, ved at vi laver no-
get qildearbejde, son er an-
derledes end de! nuvarende.

l5a=100

*) heraf 4 fra et enkelt qilde

Aldersfordeling ved opta9else
i gilderne (sct.ceorg !!
3/t 9A4t .

som det ses af oversigten ef
næsten 2/3 af tilgangen
(61,4*) 41 år oq opefte! ved
optagelsen. Nu er ate! nok en
del, der vil sige, at det e!
ud@rket, a! vi først får til-
ganqen, når folk er konmet i
den modne alder, og e! blevet
færdige med deres uddannelse,
og børnene er blevet så stole,
at de bedre kan klåre siq
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!n spejder elre! spejderleder,
6om fo!lader spelderarbejdet.
forali hun/hån er tlevei irPf
af det, ikhe ha! tilstrækLelig
lid ti1 det mere, elLer flyt-
ter fla byen og ikke komer
med i spejderarbejdet det nye
sted, viL ofte savne speider-
arbejdet oq specielt kamerat-
skålret. men føIer sig ikke ler
tit tiltrukket af gilderne -hvorfor ikke? rr det foldi vi
ikke er axtive n6l<? .ordi wi
ei for gamle? (i qennemslit 30
år ældre). aller fordi vort.
albejde ikke e! allraktivr

Jeg tror. at tiden er inde til
at vi prørex åt tænke liatt
utladitionelt 09 eventuelt
forsøger at dånne junior/spej-
der qilater ned et specieLt
program for unge nenneske,.
Der skal nok sættes en aL-
aler6granse opad f.eks. 35 e1-
Ier 40 år, så medlemerne ef-
ter de! tid skal ovelføres til
et esenrligt 9iIde.
Probleme! er, at jeg il<ke ved,
hvilken forn fo! plosiam eller
axbeidsnetoile han skål bluqe i
sådanne qilder. Jeq kurne fo-
!esti1le mig, at ma! f.eks. i
et junior/spe jde.-9i1de skul1e
have en månedlig sanqaften,
hvor girdebrøatre natu!ligvis
ville være velkonne. reo kunne
r:rså tænke nis, åt gitdåt blev
opdelt i patrurjer/gfup-
pe!/laug elter interesse,. men
således at man, i rcdsatning
tiI sildernes gruppeaibejde,
kunne deltage i flele fo!ske1-
Iige aktivite!e!.
Der kunne f.eks. oprettes føl-
speiderlauq, cood-turn 1auq,
ni1 jøråug, f riluftslaug etc, -

spejde!lauset skulle f.eks.
forpliqte sig til at have re-
gelressig konrakr til ko!psene
i ofrrådet og eventuelt håve en
repræsentant i gruppestyrel-
ser, foiærdrekredse o. !. spej-
dellauqet kunne f.eks. oqså
hjærpe med at arrange.e lob,

være domere. instruk!ører

Good turn Iauget *unne hjælpe
9ilderne meo deles h tæLoe. k!i-
viteter, f.ek6- i forbindelse
med loppetorv, andsamLrnger,
nalcher etc., men kunne nåttrr-
lirvis også afnoLate deres egne

!iiluftslauqet kunne f.eks.
arranqere månedliqe traveturepå t0 - 1s elrer 30 kn, elteideltage i orienterinqsløb som
specielle spejdelqrup;er elc.
Jeg ttor, at der er mutioheder
nok for at skåbe et åtr!åktivt
program, men det vil nok være
en god ide, hvis tandsoildele-
delsen nedsatte et udvårG. d.r
specielt kunne tåqe s;q åfproblæe! omkrinq proqranlæq-
ning, styrefo!fr, optagelsesbe-
tingelse! og vedtægtsfo!stag_

Føx nan sår så vidt, vit det
inidleitid re,e en sod iare, on
tilhængexe o9 modstandere afen såda! arbejdsforn skrivertil IMPUIS, så vi kan få endebat iganq omkiinq vor! til-

Pxovincialet for MiarrjyIland.

små sondheder
Høfliqhed er son en luftDude:
Der er nåske utet r der: h""
den tager storartet af fo!
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debotoplceg til et
gruppemøde

Anqst: A1Ie menresker, børn og
voksne, føler angst, og han
kan ikhe fjerne børns anqst
ved blot at lade fjernsynet
folsvinde. Man har alLe dage
fortålt og læst uhygqelige hi-
storier, men ale qør ikke no-
get, for så få! barnet nemlig
nogle symboler for sin angst.
så har del noqet at kalde anq-
sten for, og balnet kan svare,
hvis det bliver spuxgtr Hvad
er du bange !o!? vi kan ikl<e
tage angsten fra børr, men vi
kan trøste dem, oq barnet kan
få lrygheilsfø1eLse ved at bli-
ve trøstet af forældrene.
De! er en meqe! afqørende for
skeL me1len tidligere tiders
historiefor!æl1ing oq nutidens
fortæl1inger geinem TV, hvor
batnet nange gange bliver
overlådt ti1 sin egen angstfø-
1e1se, idet forældrene blot
lukker op for Tv oq lader bar
net sidde der o9 se og høle
hvad som hels!. når de (roræ1-
drene) il<ke har tid li1 at væ-
re hos dem og fortæl1e oq
forklare 09 trøste, hvis der
er behov for dette.
Det er neget vigtigt, at for-
ældre og børn optever børlenes
l, samen, så de kan taLe om
hændelserne, såveL hyggeligc

uhyggel ige, oq ved
sidstnævnte trøste dem-

Vold: Gør vold i ?V børn og
unqe mere voldelige? Det er et
af de mest b!ændende spørssråL
for tiden i debatten on Tv oq
video, De! er svært at påvise
direkte afsmitning, fordi a-
gressiv adfærd skylales så mn-
se andre faktorer, især socia-
Le, nen de fleste mediefolske
re er eniqe om, a! vold i TV
har en afsmitte.de virkninq.
lsær dette at man bliver mere
accepterende over for voLd son
en rineli9 konfliktløsninq og
dermed bliver mere tilbøjeriq

ti1 at bruqe vold se1e. hvaal
enlen det e! soh nobring eller
nere direkte åt s1å 1øs på si-

lolalumelse : Fiernsynet passi-
;iærE, Rent konkret sidder
børnene der og bliver sløve o9
slappe, trætte og tunge i ho-
vederne, i stedet for at
sprinqe onkring, bluge sig
selv, skabe noget. .Men også
hoLdninqsressiqt bliver børne-
ne natte o9 passive, opgivende
oq ligeglade. Fø1gende stati
s!iske undersøqelse virket me-
get forskrækkende:

Ånerlkanske børn i alderen 3-a
år ser gennemsnilliq TV 6_7
timer or daqen. Svenske børn
3-4 tiser og danske børn l-1,5
tine. lor Damarks vedkomende
kan ilet godt lirke ret usLyl-
diqt, mln da Dannark jo næsten
Lonstant tølgei sveriqes Tv,
Ian dot godt synes uansvår-
ligt, hvis vi ikke f.rsøger at
hindre en all for ugunslig ud-

!{vilke følelsesmæssige slåder
ka. børn i denne mege. påvir
keliqe a1de, pådrage si9 via
fjerrsllet? Hvad er det/ der
sher, når børn i narge timer
sidder klist.et foran rv-skær-
nen? Hvåd er det for opleveL-
s€r. de får, når de sidder oq
ser voksen-Tv, når de gennem
fv-avisen får krig og voLd ind
i sindet? - En nasse indtrYk,
son ikke kan bearbejdes o9
sorreres på fotsvarrig måde i
en barnesjæ1. Det kan være
svært nok for os voksne at få
både den fjerne og den nære
verdens problener i stole
nundfulde hver eneste dag. Ud-
viLler vi via Tv følelsesaf-
stmpede væsenet, som en ganq
slal overtaqe vor problemfyld-

Man kunne være fanarisk 09
undlade at anskaffe sig e! Tv,
eller man kunne diktatorisk
bestefrme, når 09 hvad børnene
nåtte se. Ingen af disse
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1øsninger synes at vare goate,
børnene ville blot se Tv hos

Det bedste ville ræie, hvts
fjernsyDet kunne indgå som en
nalurli9 fo!lænselse af den
aktivitet, alle fo!ældfe burde
have med deres børn. Andre
børn, regetøj og fjernsrn bur-
de supplere i stedet for at
erstatte voks€nsæværet.

sct.Georqs Gildot i

en hunds bØn
oh, a 11e siabninqers Herre,
qiv åt min heEe, frennesketr
nå blive liqe så trofast mod
andre mennesker, soh jeq e!

Cøt ham lige så hensiven mod
sin fmilie o9 sine venne!.
som jes e! rod har.

Lad han vogte de qode!, som

Hefle, giv han et naturligt og
ukunstlet sinal, som jeg losrer
natu!]igt oq uklnstlet for

Gør ham lige så taklemelig
som jeg er, nå! jee slikker

Skænk ham en tålmodighed som
min; jeg so( med tålmodished
venter på, at han kommer hjee.

Slænk hah et mod, en beredvil
lighed o9 et offersind som
hit, der ser bort fra beLves-
meliqhed 09 er viLlig til at

Bevar hån en hjeltets unqdon
og en tankes lethed som ni!.
Oh, alle 6kabnin9els Herre,
giv han, at som jeg altid er
en hund, at han altid må vare

Anne Gfethe ieth skov

vismonden
Dei er en fabel om en gahhel
vismånd, son sad uden for by-
porten, da en fremed koh van
drende. .svordan er folk her i
byen?" spurqre den fremede.

"Del shal jes gerne svar. på,,r
sagde vismandcn. "Me. før:r! må
du fortæL1e mi9, hvoriian folt
va! i de. by, du komer fra,,.

"Det var dejlige mennesker-
Jeg var meget qLad for at være
der. alle var sÅ venliqe og
gæstfri og altid villige til
at sive en hjælpende hånd,-
!'Jeg tror, du vi1 opleve, at
sådan er folk osså her i by-

svarede den qarle

Lidt efter l<on en anden fren-
med vandrende. ,grcrdan er
folk he! i byen?" spurgte han

"Det sk.l jeg gerhe svare på,
men følst nå du lortælLe mrq,
hvordan de var i den by, du

"Det var nogle kedelige menne-
aker"r svaretle den fremede.

o9 snå1ige o9
tænkte aldrig på at qive noqen
en håndsræknins".

"Jeg e! bange for, du vi1 op-
1eve, at sådan er de også he,
i breo"r svarede den 9åmre
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guild development
- gildeudvikling

Dengång olganisatione! af gam-
1e spejilere - son fransktalen-
de sige!, ridligere spejdere -
soh de engelsktalenale sige!l
og gildebrødre son vi daDskere
kalater oE, i 1953 sluttede si_o
SAMMEO i AUITIE INT'RNATIONAII
DES SCOUTS XT CUIDES ADULTES
(AIDSEGÅ ) - INTIRNATIONAI TXL-
I,O'ISHIP OF FOEXER SCOUTS AND
GUIDES (ITOISAG) _ organisati
onen havde allerede fra står-
t6n et fransh o9 et enselsk
naw - arbejdede de enkelte
landes organisationer for tid-
liqere spejdele på vidt !or-
skellig nåde i hvert af de L5

cennen Arene har der været ud
foldet bestræbelser på at eks-
porter€ den Dåde, vi driver
sildearbejale på i Dånmark -
verdens æ!dsre lånds9i1de
ti1 de øvrige nedlemsLande
uden noget særliqr he1it. Del
kræver tål<t og tid at få
lands9ildeledelser ti1 at er-
kende, at der kan være bed.e
fråde. at drive qildearbejde
på, end den måde soh de fot

Imidlertid.r det en kendsger-
ni!9, at medLemstaltet ikke
voks€de i same takt sofr an
larlet al tidlisere spejdere

IlolsAc council beslutlede
derfor, åt der skuLte udar-
bejdes en "håndboq", der kunne
anvendes som inspiralion for
ualvikling af gildearbejdet i
IIOFSAGis medlenslande. Det
blev pålaqt mig i samarbejde
med to aodre fredlemer af
IFOFSAC cou.ci1, Tore Høye fra
Norqe o9 iouisette Goltraua
fra scheeitz at udarbejde ma-

cenneh et intenst albejale i
Iøbet af en uge i someren
19 80 lykkedes de! rolisette
Gottraux, Tore køye o9 mig at
udarbejde et nanuskript ti1
councils godkendelse. Det nåt-
te på den ene side indeholde
6å mesen suuktur, at der vir-
kelig kuooe være noget at hen-
te for der aler ønsLede at an-
vende håndbogen som inspira-
tio!, 09 på den anden side væ-
re så afd pet, at der kunne
accepreles af alle fredremer
af Council, uånset om de kon
fra lande, hvor der e, meget
lidt struktur i 9ildebevagel-

Efter minutiøs gennemqang af
mnuskriptet blev det qodkendt
af counciL, o9 ved godt medar-
bejderskab af en illlstrator
fra Bagsvæ.d-gi1det 09 en bog-
trykk.r fra Odcnse lykkedes
det a! fiefrlægge en sfruL llL1e
publikation - håndboqen for
r!'oFs^c's ge4eral forsamlinq i
DijoniErånkrigi193l.
For at silre at håndbogen iLke
blot blev et papir af den
sIaqs, som vi alle Fodta,jer så
nange af, og som vi ikke får
1æst li1 bunds, besllttede
counciL åt afholde et giLdeud-
viil ings-sminar i Christians-
Lyst, sonmere. 1982, hvor
håndboqen blev ånvenalt som

Dette gildeudviklingsseminar,
der blev gennemført af 31
Lands9i ldeledel ses-repræsen-
tanter fra L2 lalde, reprdsen
terende 48.000 fredlemer af
IFO!SAc, fik et m€q.! hen-
sislsressigt forløb. Deltaqet-
ne diskuterede !æsentli9e 9i 1-
despørqsmå1, og 1od sig inspi-
rere af hinanden med den fø1
9e, at nationale gildeudvik-
linss serinarer siden ei bIe
vet afnoldt i den nordiske re-
qion, på rsland, i England o9
i Belgien, medens de øvriqe
deltaqere ha, været i stand
ti1 at påvirhe landsqildele-
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atelserne i deles eqne nedlems-
lande med de tanke!, der var
et lesultat af alette sdina!.
Under IFOFSAGi s gene!å!forsafr-
ling i Dalfsen i 1933 fandt
ge!eralfo!samlingen resulta-
terne af det første ,GuiLd De-
velopmen! seminar,i så givende,
at der var ønske on, dels at
dei skulle afhotdes et nyt
gi Ideudviklinss-seeinar (Nord-
italien, someren 1984) og
dels at rFoFSÅc skutle udvides
ned et medlem, med den speci-
elte opgave at arbetde for ud-
viklinge. af MISÅG.

Da min 6-åriqe p.riode son
medlem af Council udløb med
9e!eralforsanl inqen i Dalf sen,
oq da jeq havde vælet centralt
placeret i udarbejdelsen af
"håidboqen" og været Leder af
seminar€t Då clrristianslyst,
opfordredc IloFS^c niq tiL åt
påtage mig opqaven som .cui1d
Dewelopment off !cer,, i rforsac

Det er Guild Developnenr offi-
- assistere lFoEsaG counci l

med at arrångeie oq lede
qiideudviklings-seminarer
efter IFoFSAG Councils be-

- at assistere reqional komi-
teer eLler regioner ned at
årranqere oq lede gildeuil-
vi,rlinssseminaret
IFOFSAG Councils bestemel

- at tilvejebringe nødvendise
mteriå1er for gildeudvik-
lings-arbejde.

- at give infornation om giL-
deudviklins på internationa-
le, regionale og nationale
artanqefrenter ef te, godkend-
else af IFOESAG Council

- at ,ådgive rFolsÅG council i
ethvert spørgsmå1 vedrørende
9i ldeudvikli.g,

Det er freqet gLædeligr, at ge-
nerålforsamlingen i Dal fse.
meil akkLamation besluttedel
dels at der skulre arbejdes

med gildeudvik1ing, og dels at
ile! sku11e tilvejebrinqes pen-
ge hertil, og resultarer af
det første 9i lde!dviklings-se-
minår tydef, på ar vi har fun-
del en heldiq nåde .t gøre deEpå. Men det bliver spændende
at kome i9an9 meat gildeldvik-
linqs-seminaret i vi 11a Fonte-
viva i luino i nærheden af va-
rese i Norditalien f.a den 1.-
7.juri i å!. 29 deltågere fra
østrig, Belgienr Danmarkl
!iankriq, Storbritanien, rta-
1ien, Norqe, Schweitz og Tunis
er ti1me1dt. arbejdssproqene
bliver også denne qanq engelsk
og fransk. Men kursusledelsen,
John Erik christensen f.å Nor
9e, ILår Be.vis frå En91.nd og
req selv vil sammen med Lolhe-

Pritr oq touiserte
Gottraux qøre alt for, at det-
tagerne oqså denne qanq reiser
hlem ned et storr ud;yrt; oq
lyst Lr1 at arbeide for qi1-
deudvikling i deres agne hlem-

af oggåver foru-
de. Gildebevægelsen har endnu
ikLe formået åt tiltrækle en
serlig stor del af de tidlige-
re drenge- oq pigespejdere i
medlehslandene. rnte! åndet
medlehsland af IFOISAG har så
stor procentvis tils lutnrnq,
som vi har i Danhart, men setv
her kunne vi jo også være Gn-
9e llere. Hvis vi bl1ver d\g-
tiqe nok, kan v1 lave en vok
se!-udsåve af spejderbevæqel-
sen, der e, i stand lil attiltrække en neger st6Ee de1
af de tidliqere speidere, der
På denne nåde kan forrsælte
deres personlige udvikling ti1
gavn for den selv og deres 1o-
kale oq nationale sanfund oo
på internationalt niveåu.

Hvis vi vi1, kan vi være med
til - med Baden-Powet!'s ord:
at qøre verden lidt bedre e.d
den var, da vi l<om ind i den.

Guild Development off icer

45



umodne
mennesker?

",.Ivorfor t!enb!i!ge! spejder-
bevagelsen så mange umodne
hennesker? Flenblilge! vi aen,
elle! tiltlakker vi deh?
Er iler i girdebevagelsen en
stivhed o9 stejlhed - en reak-
tionar konselvatisne, som kan
være en fale fo! bevagelEer?"

ovenDdnte 5pørgsår, der e!
hentet fra aente Bø!!es !€fe-
rat fra Noldisk cilde6dinar(Sct.Georg n! l/1984), ear
gen.tald fo! ilebat veil provin-
cialrådshødet den 7.ap!il 1984
for Nordjyl Iands provincial.

spølgsnåret/påstande. oD, at
sPe jderbevagelsen skul 1e f rem-
brinqe umodne menneske! blev
ivligt debattele!. Man fandt
ikke, at spejdelbevEgersen
hverken tiltrakker eller ud-
danner utodne frenneskerr men
stulle det vare tillaldet, e!
ilet spejderredernes Bl<y!d, Er
det i så fåld pædasosikken ria
60'erne. der 9ør sig gælden-
de? Iøvrigt findes de! ve1
unodne bøin o9 unge i a1!e

Debatlen foltsåtte 9ånske na-
tulligt red forbindelsen fra
spejder- tir gildebevagelse,
herunde! Henning Mysagers be-
@ltninq oh, at girdebevægel-
sens image ikke er meqet be
vendt hverken i belolkningen
eller brandt spejde!ne.

Der var enighed on, at der er
stor forskel fra by til by,
hvor goal kontakt de! e! sildeog spejdele imelrem. aaLborg-
gilde.ne hå! f.eks. et rint
såErbejate, idet man her ha!
en "spejd€rqluppe" fred cå 40
gildebrødle, der styrer kon-
tåkten til 6pejd€ne. xå. vårnt
ånbefales ti1 andle qilater.
Men andre stede! e! de! ingen

eILe! neget dårlIq ]<on!åht.
Her kan speiderne hun finde
gildet, når de! slvnes penge
€rler l€dere. Mån mente i det
væsent1i9e, at initiativet til
lrcntak! med spejdene nå kome

fla sildelne, der må udvise
aktivitet, ikke vare sig selv
nok, hvilke! desvaue er til-
ræIdet i nogle gilde!. En en-
kelt ftenlørte, at spejaternejo også godt ku!!e udvise lidt
iniriativ for åt få kenatskab
ti1 gildebevæselsen.

spø.ss!ålet on volt inaqe
udadtil qåv anledning til en
bemærl<ning om, at d€t ikl<e e!
verst, at vor! iGge udadtil
e! då!1i9t, det e! vErie, at
der ei gilder, hvo! Gn kun er
interesseret i sig selv.

Man fahdt dog, at vi burde ve-
re mere udadvendte/ fortæ1Ie
hvem vi er, hvad vi 9ør. Man
kan sørge for. at pressen er
med ved f.eks. overrakkelser,
ved arvi*1i n9 af spejalerløb

tan kaD også vise sjn holdning
5m gildebror udadtil - uden
absolut åt sise, åt mn er
9ildebror. Son enkeltperson
kan mn selwfølgeliq ikke ud-
tåle sis pA bevægelsens vegne.

Det bLev også ånført, at brug
af 9ildenåle. er udnarket PR.

P!ovinciålkansler



lidt om
Rodbjerggård

Rodbjersqård blev i 1975 over-
tager åf sc!.Georgs Gilderne i
DanmarL- Lejrcentret håvde
tidliqere tilhørt del daværen-
de Danske Piqespejderkorps.
Siden overtageLsen er der fo-
retaget adslil lise ohbygninger
på centret, så1edes at Rod-
bjerqqård i dag fremtræder som
et velfungerende lejrcente!.
ved de forskeLLige ont ygninger
skul1e der naturligvis tåges
heosyn ti1 de eksisterende
rammer, os ieg hener at kunne
sige, at det er lykl<edes fint.
ved overtageLsen i 1975 var
der overnatningsmul igheil for
22 pe.soner, men i dag ian der
overnatte 40 persoDer på cen-

'ril Rodbjerqqård hører 13 !d.
1ånd, o9 heraf Ligqer ca 4
tdr. i lmiddelbar nærhed af
by9.in9erne, så1edes at Rod-
lrlerqgård er lige velcgnet til
lejrophold oq som lelrskore,
o9 at der kan Li99e mange r:e1
ie og campingwoqne på området,
har navnLig sidste internatio-
na ]e TRÆ bevist.

Rodnjerqgård bcnyttes meget af
:D.ldere og si(oLer, men o9så
e,r hel de1 gilder har eftcr-
håhden optaset, at nodbjerq-
sård er et dejlist sted, os
hvert andet år (utige årstat)
afholdes det store internatio-
rale gilde-TR,tF i en uge på
Rodbjerqsårds jorder, oq her
komer 9ildebrødre med familie
fra mange lande, ja hert fra
Austlalien har vi haft delra

Der kan kun opfordras ti1, at
endnu flere gilder benytter
nodbJerggård til en gildetut
eller et åndet qildearrånge-
ment, o9 det skåL her behær

kes, at istalden" udelukkende
e. f orbeholdt qililearra.gemen-

Mange gildebrødre har i l:adens
1øb 1a9t adskilliqe arbejdsti-
mer på Rodblerqgård/ idet l<un
det mest nødvendige arbejde er
blevet udfø!! af professio-
nelle håndværkere-

fremove! vil der også til ved-
ri9eholdelsesarbejder blive
brug fo, qildebrødres arbejds-
indsats, o9 noqLe giLder har
aLlerede meLdt sig liL et
stYl<le arbejde. uen der er
stadiq brug for flere gilders
indsats, så skul1e nogle have
ryst ti1 en årbejds os hygge-
gilalereekend så konratt unaler-
ie9nede el1er landsgilalekonto-

og hvad er så frentidsønskerne
for Rodbjerssård?

Ja det ville være, at endnu
tlere gildebrødre vi l1e benyt-
te dette dejlise sted. 09 et
liLle personLiqt fremcidshåb
er derfor, at der inden 1ænge
nå bilve øLonomisk mulighed
for at rejse en iåmiliehyLte

Denn. skDl1e så stilles ril
rådigh.d for qildebrødre, oq
måsLe der på deine nåde samti:
dig kunne blive b.dre huLighed
for, al gildefamiLier kunne
tilbringe nog1e dåge eLler
uger i eqct telt eltor cah
pingvogn under ferieturen.
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