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ud fra det gode ramad€jde, som vi
sftnede op mod Kræltens Bekæmpehe
her i 1985 - os s€lv om det økonomi.
ske resultat kunne have været bedr€,
af alle d6 initiativer, der blev lågt Ior
das€n i lorbindels€ med vort arrang+
ment "TUR NATUREN" - har vi
fra landssildelsdel§€ns sids truffst €n
aftale om at støtt€ en storstilst kampagns, lom der blivor i 1986. oer blivor tale om en oplFningrkåmp6gne
i Iorårs mån€derne, kolminerende i en

!

landsdækkende husstandsihds6mling
øndås den 13. april 1986 flå kl. 1l til
14_

Som indiamlor€ 6r dar rottet h6n-

vendeke til spederkorprene og til de
f irs husholdninssorganisation€r.
Sct. Gær$ Gilderne! opgåv6 er at
være m€d i de arrångerende lokalko-

mitear m€d hsnblik på organisation,
pre$., inspiration og månge åndro
tinq, der'vil falde ind under en rådån
lokalkomite, hvor et gilde kunne gore

en indrats evt. på grupp€plan {tværgruppe) og være msd til at lofto også
d6nno storstilod€ kampagne på pl.dr.

Aller.d. i sftarårEt kommer Kræft€ns 8.kæmprls€ m€d sit oplæg, som
skal b€albejdes
lokalkomito6rne
som forrte trin - 2. rrin umiddelbart

aI

lige ofter nytår - dst prakthke arrankulminerende med 3. trin
den 13. april med den gennemførende

gsment

Mere om dette, men her for at med&to og lidt om opgaven. D€tte
er et tilbud til det enkehe gilde, det er
ikk€ et krav. Men allisevel er der vin
inqen af os, der er i tvivl om. at dette
er en god opgåve, som vigerne vil støt-

d€ls

te og deltage igennem

lokålkomi-

t€en med plånlægnirE, ideer og gen'
Verner Lår*n
landrsildemester

Landrgildekontorer

20.juliril4.

h'r terietuk.
åusust

Kl. 8.55 steg alle på "bussen" og
præcis k1.9.00 åbnede provincial
kansler Ritta Ros§en kur§uslOrdagen,
hvodilder var tilmeldt 87. DagensføF
ste punkt var Oplevel§er i Gruppen om
gruppen§ $mmensætning, levetid-stårt

m-v. v€d Harboe. der efter et kort ind
læg gav gruppoopgaver, herunder efter
hvilket/hvilke kriterier ville I opdele
Korsbækgildet i grupper. idet hver deltaqer fik gildets rnedl€mmer: gildemester Eli§åbeth Friis, mu§iklærerinde,

R, TL iDDP-sildekansler

Jørgen

Strøm, apoteker, V, Rover ODS , git
deskatmester L,lla Jorsensen, bankas
sistent, V, blåmejseassist€nt Got.
fred Lund, byrådssekretær, V, KFUiI
sp., - l. herold Leurits Jensen. portor.
5, gåmmel DUI'er, optaset efter § 4b
da drengen er grøn uiv og faderen er
igrupperådet - Louis Hansen,læge, R,
eks. gildemester' Oluf Larsen. srise.
handler, PA hos KFUM o.s.v. . altså
alle 22 gildebrodre velkendt ira [4a,

tador, hvilket gav grupperne ngjag.
tig samme problemer, som ved enhver
anden ny gruppeinddeling. ldeen med
Korsbækgildet gik videre i eftermiddagens program efter en times pause
mod stori og hjemmelåvet ta' selv
bord tilkr.25.
Eftermiddagen bød på gruppemø.

der om: Gildemesterens, kanslerens og

SCT. GEORGS GILDET

IKORSBÆK

Fyns provinciak kursust€am op
trådto på slap tine sammen med tør
dags{æsten Hans Erik Harbo€ af Od
d€r , Odensegildernes hus tordas, den
l3.april ril Fyntk KuEultordås med
et p'!gram, udarbejdet efter en rund,
i €fteråret 1984 på grundtag sf
landegildets kurlLrshefter, der nok
sp@rge

trænger

til

en gang opfri§kninq.

skatme§terens opqaver, mens sidste
gruppe var med herolders og redaktø-

re6 opgaver. Der var også en gruppele-

der gruppe. I skatmestergruppen blev
regnskab og budget for Korsbæk gi!
de bea eidd, men et undeBkud på
1.101,20 mod €,t budgetoverskud på

k.- 250,- blev tagst med knusende ro.
Regnskab§.rket havde også konringentrBgnskab med afnemning §åmt
budgettal anført over hver kolonne,
hvilket er en god ide og hiærp for en

30 gildebrødre dehog igruppeledergruppen, der arbejdede ud fra "He.

rolden"

Korsbækgildetsaprilsnum-

mer, efter et kort oplæg om bråin-

- hvordan et møde Odelægkendeteqn for dårliqe mødsr '
mødelederens sporgeteknik - fordeling
af opgaver ved en gildeaften - med i
3 grupper at fo(ælle kort om delta
gelse i det bedste gruppemode, samt
planlæqse en gildeaften for Korsbækstorming

qes

glldet med gæster fra 2 nabogilder om
Det er kursusteamets absolutte indtryk, at der er et §tort behov og et
vehilrettelagt prograrn md aktuelle
opsåver kan saml€ qildebrodre.

DEN TBEDIE ALDER
Hvåd sker der med de ældrs manne.
sker i vort samfund, og hwd skal man

forstå ved ældres behov for pl€je og
omsorg, og hvordan op§tår 6t sådant
behov. Oen almindelige opfattelse er
her, at der for de flesto msnneske. sker
en nds?etteke af dere§ Iunktionsdygtighed som €n naturlig folge af den

biologiske åldersproces. Når denne
Selvfølgeliq skal vi dehage i tidens
debat oq taqe stilling, og jeg mener absolut, vi skal være positive os uforbeholdent så ind for losninser, der dog
ikke må danne præcedens, for vi k.n
io anskue problemet på en ad€n lod,
som måske er lige så rigtig, så vi kan
sise både for o0 imod, os vi må ikke
kaste vrag pA det gamie, og modstan.
derne kommer io såndheden temmelig
nær. Så å t ialt vil jeg sige: Både - oq.

A

propos tolerance. Ivlan skal pas'

at tolorance ikke bliver til både'oq. For både-oE ertit nulog nix.
se på

citat: Et folk kån oplores ifly.
dende

sta nd

ovenstående

punkter.

sr "lånr" f.a LILJEN

for Lollånd.Faldn Oistikr.

blad

nedsættelse

er

§kredet tilstrækkelig

langt frem, bliver den ældre ude af
stand til at tase var€ på sis sslv oo til
at udføre en række af de nodvendise
daslisdassfunktioner i forbindels€ m€d
husholdninsen, den personlise hyqi
ejne, m.v. Dette er grurd€n til, at dsr
opstår behov for omsorg og plej€.

Ældrekommissionen har imidlertid
gennemgået en væsentlig delafden nyere forskning omkring sldersprocesser-

ne, og som konklussion P€g3t på, at

nedsættelsen af do ældre§ ,unktionsdu6lighed nok så hyppigt sker iforbin-

dels€ med rolletab og tåb

af

so€isle

kontakter. Der er her ikke blottaleom
forogde nervøse forstyrrel§€r - sådan
som do fleste villo antaoa . men om on
bastånt helbrednru€nde udvikling og
om nedsættels€ af råvel den fyshk€
§6n den prykiske

f

unktionsdueligh€d.

niogie hovedresulta.er af denne forskning er såmmenfattet
§pimlsn" 1).

"andre" kræver at

dre

i

beqrebet

'k€nilitet'

Forrinqeise af det ældre
menneskes følel§e at i-

æl-

personer forlader

dentitet oq €qenværdi

yderligere tilbagetrækninq til fortiden, inqen

svistende fysisk sundhed oq tesn på beqyn

interessefor€n menings-

lndividet

":idre"

accepterer
fOlehe
værdildshed som et

d€n påtvungne

af

"håbl0s senil'

forskelliqe instit!tiooer
for 'pleje og beskyttel-

Den eldre person reage-

Yd€rligere fotringelse af
fglelse aJ identitet og
egenværdi §om lplse af
institutionaliserinq som

.er vsd at blive "foF
virret" "ikke

samarbei-

dsvillio" eller "ldi.lid"

Spiralen illustrerer, hvorledesomverdenens reaktioner på den aldersbetingede fysiske os psykhke svækkels€. så
at sigo press€r d€n ældre ind i €n sy-

seljs "senil" rolle. Der er såt€des en
biologhk, aldersbBtinget faktor båg,
men denne kån ikke

i

sig selv forklare

det betydelig€ funklionstab i processen. Oetto skyldes skiftet i omgivelsernå§ fo rv€ntninssmønster oq deD

andring fra "raskrolle"

til

foF
'tygdoms-

rojle", som derved påtvinges dsn gåmlo. Man skal især lægge mærke tit, at
den ældres reaktioo på rolleskiftet
4

kræver at den

æidre bliver afhænsiq af

frembrinqer symptomor, som

ril

for-

veksling ligner symptomer på egentlige
orsaniske hiernoskaderl ikko mjndst j

det som

i

dåglig tale ofte benævnes

"hj€rneforkalkning". Men noget orsanisk grundlag for dhse rymptomer finder man ien række tilfælde ikke.
Der er uden rvivl sket en kraftig
stigning i antallst af gåmle, §om har
van§keligt ved at klare §ig idet dagligoBag,grurden er i nogen gråd demografisk: en særlig stor niqning tor de over

80-åri9o siv8r også en forskydnins

retning

af

i

forholdsvis flere enlise,

navnlig enker. Lægevidenskabelige
fremskridt kan må§ke og§å bidrase:
mange kan overleve sygdomstil§tandesom tidligere ville medføre doden. lt4en

mange af de overlevende har store
funktionsnedsættelser og derfor et be_

iydeligt behov for pleje os omsorg.
lven det væsentligste bidrås synes at
komme fra, at familien ikke i§amme
omlang som tidligere er i stand til at
tage sig af de gamle, ved at optåge
dem i de yngre generationer§ husnand

HVAD ER
SPEJDERSKOLEN?

eller ved at holde daglig kontakt. For
de gamle b€tyder det nedsat mulig_
hed for praktirk hiælp, men os§å rolletab og tab sf sociale kontaktflader.
De skubbes ind i senilitetsspiralen.
Dette er råt så ta.kevækk€nde og
har rikkert været en af årsagerne til
den ældrepolitiske diskussion, der har

Som mange bekendt €r Speidersko-

len er en sstsånerkendt husholdnings§kole, der bygqer på speiderbevæosl

sens idegrurdlag. Ordet husholdnins
har i mans€s 016r on ikke særiig positiv klang- Husholdning, tror mange,
er noset md hvid€ forklæder, frika
dellerne til hoirs 16r og rengoringsvandvid grænsende

Udvalget "Den tredie Alder" hå'
ber. at I i ieres silds har brugt noqle

af

vintermånederne

ældrepclitik, og at

I

til at diskutere

har fundet irem

til nye spændende ideer, som gilderne
evnt. vil tage initiativ til at få §tartet
overfor ældregruppen. Husk at

sende

ideer til landsgildekontoret. Har I i ie_
res qilde en maPPe, d€r hedder "Den

Alder"? hvis rkke, så ville
det måske være en ide at få startet en
sådan m€d alle de materialer, lallereT,edie

Stor gildehil§en fra udvalget
Bente Bø«€

til det

sterils - el16.

i det hele tagei en undervhning, de,
tag€r udgangspunkt i de ting de. pr,

tradhion hår vær€t kvindens beskæftigelso

med,

i hiehmet.

D€tt€ såmmenholdi

at Det danske Spejderkorpg

{DDS) også engang har værer adskildt
i et korps til hvsrt kon, betyder naturligvis.t Speidorskoloh i sin 63.åri9e
hinorio ovorvojend€ hår haft p;ser som
Denne udviklins €r heldisvis vandt korps€no bl€v slået sammen, og en anden fortolkning af bsgrobst husholdning belyder at Speidarskolon do sidste 5 år har haft alever af b6ggå kon.

O€rfor hørsr d€r on forklaring tii.
hvad det €r, vi idag forstår ved hus
holdnins på Speidersko lon I

l.

En "hol.len hus" ned dig

selv

pt

Spejd o.bavæsetsens idesru nd las

2. Læren on, hvordan nan få: e'
hjen til at funserc.

En "holden hus" m€d dig selv

på

Speiderbevæsolsens idesrundlaq betv.
der lørst og {remmest, at vi forsøger

åt atuejde med "det at

være speider"

som en slags livstil, og ikke en losrevet
lritidsbeskæftigolse på linis m€d ldræts-

aktivitster ål torskellig slags. Vi laver
naturligvis mange ting, som umidd€lbart vil kunne opfatte§ som traditio-

n€lt spejderarbeide, men det vigtigste
så meget det færdige
resultat, m€n dorimod de pro€esser
man har værst igennem som enkeltporson eller qrupp€, ird€n re§ultatet

for os er ikke

er nået - ah§å ikke hvem der kunne låv€ don højesto og flofteste indgånssponal, ell€r om bålsted€ts 4 vinkler
nu osså er 90 grader.

Det vigtigste sr, om man har lært
noget, monr man arbejdede med aktiviteten - fungerede såmarbejdet godt?
hvad kom d€r €gentlig ud afdet skændori I havd€ midtvejs? I har ansvaret
lor, at det og det bliver i orden o.s.v.

Spejderåktiviteten bliver altså brugt
som middel til at udvikte den enkeite,
og siv€ vedkommende nogle værdier.
som kan bruges hver dag resten af li-

, des

sidste og afstutt€nde rapport
Ungdomskommissionen har man
€qentliq udtrykt meset klart. hvad der
er for vædier, d€r vil forbedro unge
m€nneskert tilværolse, og det er netop sådanne værdier. vi vil udvjkle ved

fra

hjælp af spejderåktiv jteter:

S€lvltændighed

ldsntitor
Udvikling ål solidaritot og medånsvar og m€dl€ven i fæll€sskabst,
retp€kt tor individuelle forskslligheder og ligevardighed såm,
Udviklins af den enkelter fol€lsesmæ$ig€ og intellsktu€lle og kre.

Hvis man bruger spejderaktlvitG,ter

til at udvikle ungo på de her nævnte
områder, er mah ikke lænsere spejder i sin fritid, men så er det simpelt,
hen blevet en levemåde.

På Spelderskolen bruser vi sttså
ikke alene §peideraktivheter, msn også
de ting, der skal ril for at tå et hiem
til åt fungere, som midl€r tilat udvikte
de unge i .etnins af de idsal€r spejder,
Hvad er det så for tirE, der skl til
lor at få et hiem til at fungere? Førhen
var opsaverne i et hjem ret veldefi
.ered€, os dedrå kommer da osså den

af, hvad husfor nogst. Hvis et hiem

gamm€ldags opfanehe

holdning er

skål tungere idag, tror ieg, det er vig!igt, at man k.n orstatte hinanden i
så mange situationer §om ov€rhovedet muligt. Hvem der laver hvad er
ligegyldigt, mon at kun.e tlæde i hinandens sted er ikke lig€gyldist idas,
hvor begge parter i et forhold ofte har
udeatu€ide. D€t at have kendskåb til
hinandens arbejdsområder i et hjem,
har ikke alene betydning for at få opgaverne udført, men det er lige§å vig,
ligt for forståeken af hinandens væ-

På speiderskolen beskæftisor vi os
med alt - næst€n att - hlad der kan
tænkes af opgavor i et hj€m tig€fra
at bygge r€dokåsssr tjl fugte, tit træfældning, cyk€heparationår, malingog
mindre repårationer i hiemmst, oq na.
turligvh skal der også lavos mad og
Udover da praktiske opg€ver ihu§or
benyttor vi os msgat.fde mutishedor,
der er på dst naturckonne Sydfyn.
Vi tager på mange ture, båds cyk€l og
gåture, og d6r bliver også mutished for
åt tage af ned patruli€vir. Kreative fag
ha. vi også, lig€som Eymnanik er fasr
på det ug€ntlige progråm.
Spejderskolen €r en skote, hvor du
k.n få nogle god€ oplevstsår sammen
med andre unge. Det €r også €n sko,e,
hvor du kan få indblik i afl6 ds rino,
der rk.l ril for åt få et hjem titat funger€, men det er all€msst en skot€,
hvor du kan få nogte mennosketiE€
kvalifikationer med udgangspunkt i
spejderbovægels€ns idssr. Disse

kvalr

,ikationer skutte gern€ sætre dis
i stand tilat fungero iall€ Iire tiv, nem.
lig famili€livet, samfundstiv€t, arbejdslivot og fritidslivet som beskrovet i

u,90.

Axet Junesen
Sp€jderskoten

Hvis denne landsby var vores landsby,

HVIS VERDEN

VAR EN LANDSBY
Hvis v6rd€n var €n landsty med 1.000
indbygger6, ville dens befolkning bestå

ville vi Onske at ændr€ det. Men i
virkelish€den er denne landsby vor€s
landsby, idet d€t er vor verden.

En lille histori€ der ganske kort foF
tællor om mennesket, den hedder:
MENNESKET OG VERDEN

60
80
86
210
564

Nord-.morikan€rs
Syd.am€rikanere

Afrikanere
Europæ€re

Asister

Hvis verden var en landSy med t.0O0
indbysg610, villsl

700 af dem være farvode
300 af dem villo være hvids.
Dsrvil16 vær.300 kristno.

60 rntmmesk€r ville ej6 halvdelon af
ds totab
500 ville
600 ville
700 vil16

rigdomme.
ikke få nok at !pi!e.
bo i!lum.
væro analfåbeter.

til fire sad en aften og læ.
avis€n, men han blev en del for
styrret heri af sine børn. Så opdagede
En far

§te

i

han, at det §kyldtes et vedenskort i
avisen. Han klippede derpå side4 ined

r stvkker oq qav §ine
born stumperne med besked om, at
verdenskortet

de kunn€ prøve at sætte dem §åmmen så vard6rda ro et stykke tid.
l\Ien allerade efter fem minutter va.

bornene færdise. D.n forbavsede far
§purgte, hvorldes det kunne gå til.
Det ældste af bOrnene svarede: "Jo,
der var nemlig et menneske afbilledet
på bagsiden af kortet, og når først
mennesket var, §om d€t skulle være,
var verden det og§å".
ovonstå€nde

er klipp.t

ta

"Gild€-Ny1' 4.

Da det ,o er op til den enkelre gil
debroder selv at aftale tidspunkter,
er det vores opfåtr€he, åt on gildebror
høj§t kommer til åt stå tit dhpoii.
tion on 5-6 gang€ i vintsrens tOb.
På vort møde den 20. tebruar gav
en spejderl€der udtryk ,or, ar den
manglende tilgang af "pensioner€de,,
§pejderl€derG til gilder, vi e btivo løst,
hvis spelderlederne blor fik en eller
anCen form for hjælp.

Vi

mener dette fontag fuldtud vil

dække spojderlodernes behov for hiælp.

Vi vil få €n praktisk indgangwintil spejderloderne ilorm af en kontakt, der hunigt vil giv€ nye gitdekel

SPEJDERHJÆ LPS.

EKSPEBTGBUPPE

brodre, 09 som €r bsdre end nok

ølstykke gildet har på sit giiderinq

i marrs behandlet nedenstående foEtag
indsendt af 3. gruppe.
Forslag:

oprerter

At

en

man iølstykkesitdet

så

mange småne roklamoorient€rede tot.

Samtidig vil vi alle få nogte sjove
og fornojelis€ timer sammen msd spei.

"spejderhiætpsexoerr-

tivad skalden l.ve?
Tanken er at nogle sitd€brodre påtager §ig et speciale inden ior speider
diciplinerne, f.eks. or'entering, knob
pionerarb€ide o.s.v.. dsr udarbeides
.: en t,ste med navn. lnr. oq sp;cia.

le, og denne liste titserdes

IOE BANK

spejdeF

lederne ide forrkellige korps.

Vi ved alle sammen, hvor svært der
kan være for en spejderledor åt dække
alle de områder som ,,spejder iet,, kræ,
,er, i§æl hvis man er nv. Det er så vo.

r€s intention, at den nye rpejderteder skal kunne tage Scr. ceorgr cit.

dets liste oq tilkald€ åsristance fra eh
af gildebrødrene indentor et åf de

Provincialet for Storkøbenh.vn og
Bornholm hår såmlet forskelligG forslas tilgruppeabejde:
MUSIK
Emnet €r mu.ik, og der år praktisk,
hvis åft€n€ns "vært" har turnus. tnd,
slagets varigh€d or ca. 5-8 minutter.

lndledning 2 min.: Dedor kan jes
lide (evt. ikke lide) dene stykke mu-

Deraftn spiller musikken ca. 3.6
min. og kan naturligvis vælges f.a det
§tore sPæEd af stilarter.

lndslaqst kan bruges

til

VANDRELAUG
{Laug tværgående arbejde efter in-

indledning

Tilrettelægger f .eks. formiddag$ og

af modet, ved §kift fra f.eks. "forretningerns" til aft€n€ns emne, under

heldågsture, aftenture i lgvsprings- og
løvfaldstiden, weekend-ture med med-

kaffebordet eller som afslutning - og
m.n b€sivsr sis hiemad med murik-

bragt fortæring m.v.

k8n "iøret".
Hver gruppe kån finde sin form, og
§Ynes man om idosn, kan den så hen
og blive en tradition.

Evt. besøg på

så indgå bm en fast, traditionel ak
tivitet, tilrettelågt og udført af grup-

LIVET PÅ LANDET
. i midd.låld€.en.
Emnet opdele! sål€de§, rt den enkslte sildebrodsr koncentrerer sis om
et delomne og på et gruppemode lad€r sin viden "så ud over sruppen".
Del-emnerns kan heddel

Dyrknins åf jorden
Dyroholdet
Husets fruo og husholdningen

ORIENTEAINGSL6B
Gruppeopgave på skift.

Lob pr. bil eller andet befordrinss
middel. Ruten fastlægges med f.eks.
5-6 poster. Opgaverne vælges sådan, at
de fleste eller alle poster er ubemande-

Hent€ bestemte plantesorter,

Børnsne
Slægtsmonstre

løse

opsav€ undervejs (sivet pr. brev),
anslå bredde os lænsde på en sø, af'

K læded ragten

Gamle uc,tryk (tønde land, opgive
ævred

)

Gården (bysningernes brus)
Meget andst kunne nævnes, der €r
nok til alle gruppemedlemmer.
Omkrins maj inviteres gildet mod
på tur til Frilandsmusoet, Hjerl Hede

€llsr €n egnet gård idet lokale område.
Her fonælls gruppen om "emnet",
f.eks. de fire forste af d€ her nævrte
dsl-emner, mod en varishsd af ca. 4x
10-11 min., næppo lænsere.
Samme rnodel kan brug€s tilen lang
rækko lignende €mnerr Købmand§'
sård i byen, byvandring, borsanlæs,

10

-

historiske steder, bygninger m.v.
Denne form for fælles oplevehe er
en god måde at lære hinanden at
kende i gildet.
Ovennævnte arrangementer kån 09-

ståndsbedømmshe fra posten til f.eks.
en kirke, ansive hoide og alder på et
afmærket træ eller vægten af en stor
sten eller anden genstand.

tsILEHlF]O]H,

NATTERGALE. OG KYST, OG
HAVFUGLETURE

mads 1985
Nakskov I center

23. & 24.

Fugletur med ledsagehe af en ornitoloq ' lor at få den bedst mulige vei-

r

ledning om fuglenes opholdssteder
$rnt en saglig information under tu-

Man kan rette

henvend€he

Dansk Ornithologisk Forening,

til

hvis

man ikke selv kender en fuglekyndiq.

CYKELTUNE
Cykehure i omegnen. hvor du bor.
Fiod ud af, hvad der er værd at lære at
kende, f.eks. kirke., bygninger - såvel nye som ældre . naturområder, hi
storiske minder o.s.v. -

Tikettelæg turen og tag så mange
deltagere med som muligt- - Du skal
se,

der bliver mange ture ud ifremti
Sct. Georgs Oildot i Nakskov arrångerede i marts en ltor biludstilling. Ar
rangementet blev stablåt på bsnene i

K6BESTOLETUB

Afhentning af beboere på et ellår
flere pleiehjem, køretur (korestole)

rundt om en so el.lign. efterfulgt åf
kaf f ebord m/d iv€rse underholdniDg.

DBAGESKYONTNG

Afvikles på samme måde som tra

samarbejde med by€ns automobilhandlere 'og det bl€v en formidabel succes.

Udstillinson bl8v besrgt af så man,

ge, at rammerne var ved 6t blive
sprængt. Gild€brødr€ flpj rundt og
hjalp med at få ting€ne til at funger€,

og'

ditaonel f usleskydning, samtidig diver
se .ktiviteter for born (pilekast, dåsespil etc. med udpegning af vinder).
Her€fter Iælles sphning - en sgndåg

09.30-ca.14.00.

t

ikke mindst - d€t gåv et stort over
til sildets hiælp€arbeide.
H€le overrkuddet var lorudb€§tsmt
forckellige formå|, herunder - n..

skud

til

turligvis - en væsendig del

til det

En spændende aktivitet, d€r

de komnende nunre at IMPULS

vil der bUve bngt flerc forslag tilg.up- har du nosle forslas, så
indsend dem til unde.tegnede - idæ.

lo-

også

gav gildet en meg€t positiv ornrale

i

de lokale dag- og ugeblade.

peahejde

Biane
l1
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tlordjyllånd:
Else Lorup, Norsesvej 18,
7500 Holstebro,tlf.07.42 31 38

Midtiyllånd:

BirtheWinth.r,

Brsdsade 2,
8850 Biarringbro, tlf.06-68 10 29

Sydiyllånd:
K6nt Gade Ol$€n, østorbrosade 50
6000 Koldins, tlf. 05-50 l4 48.
Rittå Rors€n, Nyvangen 3, Turup,
5610 Assans.

Tak for mange pæne ord i forbin
delse med udgivelson af llVlPULS. Det
luner, når nogen giver udtryk loi, at
man netop

i

den eller den artikel har

lået inspiration - impuls til et eller

andet tiltag.
Det er spændende at forestille sig,
hvad der kån inspirere, hvad der kan
sætte nye tanker igang, ofte er det
ikke selve de beskrevne ideer der er

d€ bedste, men hvis blot nye tanker
isangsættes, nye veje firdes, så er må.
let .ået irigt må|.

Campins Willemoos, 5610 Asæns.
Nord- og tlordv6nriælland:
Greth€ Sermr Thomsen, Birko Al16 33
3630 Jægerspris, tlf.02-33 12 72.

Sto.krb.nhåvn of Bornholm:
Tovs J6nsen, Pilovanqsn 37,
2660 Brondby strand, rlt. 02.73 25 46

Sommeren er over os, med ferie,
speiderlejre. lnternationalt TRÆF og
manqe andre ting - vi skal lade op til
en ny gilde'sæson med å116 dens udfordringer o9 opl€velser.
Alle sildåbrøre med familie ønskes
en rigtig god sommer - og så §es vi

Syd.j-ll.nd og Lolland-Falltsr:

v€l på landsgildeting

Poul Erik Johanson, Skovmollovei 3,
Myrup, 4700 Næltved,tlf. 03-76 1 2 1 0

ikk'7

i

september
Bjaroe

HUSK AT VIDEREGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGER

IMPULS

IMPULS udgives af Sct- Georys Gilde.ne i Danna.k,
Mikkel BrysseÆgade 1, 1460 København K., tlf.
01 - 12 27 02 og sehdes til samtlige gildeledeleL
Tegninger i IMPULS nå trit b.ugEs i torbindelse med
sildeahejdet he.udet blade, løbesedle. n.v.
IMPULS udkonnet 4 sanse å.list -deadlioe for ræ.
ste nummer et den l- septenber 1985Redaktør: Bia.ne B.øqger, Egelevgade 26,4840 Nørre

Atstev - tff. 03-83 45 23.

