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NOGET OM-

Tæppgr til
MOTHER TERESA

I anl€dning af Fellowship oay 1984
§tart€de vi en storstilet garnind$mling.
På selve festaft€n€n kunne vi notere os
for 203 kq samlet qarn oq 41 tæpper.
Garnbiergst var enormtll Derlil kom
at "Kristeligt Dagblad" havde om.
tålt indsamlingen. Det resulter€de i ca.
65 henvendeh€r fra det qanske land.
Alls var leveringdygtige i garn. Resul,
tatet var over al forventning. Da glæ.
den håvde lagt sig lidt, meldte bekym-
ringsrne sig, - kunne vi nu få strikket
tæpper aI ak det gårn? De bekymrin'
ger blev grummo siort til skamme. Ved
årskiftet måtte vi melde udsolgt til
alle de strikkegrupper, de. var etable.
ret iden anledning.

Hvem er det der strikker? Gilde-
brodre m/k, deres familie og venner,
beboere på ældre- eller pleiehjem og
sågar i lægers vent€værelser står kurve
med nrikketoj og 'ånvisning.

For åt de IOr §å glødende §trikke-
pinde ikke bliver helt kolde, må vi
shffe garn. Provincialet henvender sig
til garnfabrikerne i håb om at kunne
overtage re§t- eller fejlgarn (det har
ikke givet noget rosulrar). SIM og
Dlllr'€r vil i nærmeste fremtid sætte
annoncer i de lokale blade, da det er
vor erfaring, at m.nge ligger inde med

Vi sender de færdige tæpper til
"NIother Teresas medarbejdere i Dan.
mark" med forsendelsessebyr (15 kr.
pr. tæppe)- Hvor der ikke folqer qebvr
med fra strikk€grupperne betales der
af provincialets kasse.

Hvor månge tæpper. de. er kommet
ud at hele aktionen, er sværr ar sige
noget om, idet grupperne hver især

afleverer til Mother Teresas konlor.
Det kan nævnes. at der sår ca. 1 1/2
kg garn til et 1æppe isrr.9 x 11 laD
p€r - (hver lap måler 15 x l5 cnr)

Dette brev btev udsendt frd Provt,
cialet for Stotkøbenh?vn a! Bo0,
holm i toÅret 19a5

FOR KLABHEDES SKYLO:

"D6n b€dre halvdel" - er altid den

'Hvorfor ies vil brændes, når i€g dør?'
!åSde dsn en€ ældro here tal den
andsn. "Det .kål ieg sise dig. For dot
fprne er det en god gåmmel skik, os
for det andst er det det !undeste".

(Fra lllollshaves replikker)



STøTTE TiL
SO LBA KK E T.;

På landsgildeiedelsens m@cie der 26.
-21. september blev bi.å. behandier
en an§pqnlnq tra.nstiiutionen SOL
BAKKEN i Århus om okonomiskstdt-

SOLBAKKEN er er seiveiende rn.
stitution for i7-24 årge ung€ bevæ"
qelseshæmm€de. Der er institutionens
tormåI, i løbet al den period€ de unge
ophol.jer s,g der, åt ucivikle stø.st mu-
liq selvstændigheo og selvhjælp, såle.

des den unge kan etablere sig i egel
bolig med oraktisk nøtie.

Fo. åi gøre opholdet tii en mer€
realistisk forberedeke tii at bo i egen

bolig, ønsker man r endnu hojere grad,
at cie unge under opholciet inddrages i

praktiske opgaver som rengoring, mad-
lavning m.v. Dette stillsr krav om byg-
ningimæssige ændringe. og opstilling
af hiælpemidler som hæve os sænk.
bare handicap køkkener, specielle

Det er oplyst åt udgifterne er be-
resnet t:l 2.5 mjll. kr., heråt udgor
hjæipemidlerne 0,9 mili. kr. Projek"
tet er godkendt af Århus Amtskom-
mune, der yder et tihkud På 1.6 mill.

Landsqildeledels€n har besluttet at
støte proiektet med 25.000 kr. fra

Samtidig opfordres gildobrødre og
enkelt giicierne tii at slutte op om pro-
jektet v«i åt yde et bidrag. Pongsne
kan indsendes tii Iandsgaldekonroret
mærket SOLBAKKEN. Sct. Georg!
Gildern€§ postgirokonto er 6 00 13 51.
Dei samlede beløb vii blive overakt
SOLBAKKEN fdrst i 1386

fulle Wognseh
Landsgiid€rkatmest€r

For dem, der ikke ved hvem
AINO TIGERSTEDT

er - elier hvad hun står for.

Det er nu '15 år siden at Aino, der
selv er gildebroder i Sverige, stanede
sit store arbejde for de tibetanske
fiyqtninqe i Nepai Aino hår værot be,
hiælpelig med stan og drift af flere
mindre skoleorojRkter rundt om ifiygt-
ning€lojrone i Nepa:, huo har lavst ei
system med ådoptivbdrn. i lighed med
det der kor€s trå CcF.børnefondsn, o§
hun har som sit helt eget projekt, helt
hvilende på do bidråg Aino skafler,
start€t €n internatskole for 50 tibe-
tanske børn. Skolen lig€or ved en ti-
betansk flygtningelejr i Chialsa haiv-
veis oppe ved Mount Everest i Hima-
layå biersene i ca. 3000 m høide.

Aino har for åt skaff€ midler tit
alt dstte, i alle årene rein rundt og
holdr foredrag. Hun har igennemsnit
været i Nepal 1 gang om året. Dstte
for €qne midlar, for at holde admini-
§trationsomko§tningerne på et mini-

faget fra 'Rølge\", Sct. ceorgs cil-



EN GOD IDE - at ud§ende til qildebrodrene (grupperne)

førit på året ' en god hiælp til planlægningen

OIN øNSKESEDDEL FOR OET KOITIMENDE ÅFl

M =sild€mode -G = gildehål

&IÅNED EIVINE

Mai.....

TRAKTEMENT KR

August....

S€ptember . .

Oktober .. .

Dåcemb€r

Januar....

Fåbruar . . ..

April ...

Juni .,......



Hvilke lokale problemer/virksomheder/samlinger/etc. vil DU hore msreom:

2.

3.........

Hvilk€ samfundsproblemer vil DU s€rne hors mere om:

2.

Nævn mindst 3 arrangementer - gerne nyheder - som DU men6r, kån bruges her
igildet:

1. .. .....

2..._....

3........

Emne. til eventuella nye gildebrødre:

2_

Du er velkommen til at komme med andre gode forslag/ideer^anker etc. på bag-
siden af dett€ skema, som DU bedsr afleveretil:

GøR DET ALLEREDE I AFTEN



EN SPEJDER
ÅR 2005

En speider tra år 2005 hilser jer.
Jeq har lovet at fortælls lidt om,

hvordan det er at være speider nu, men
allerførst vil jeg for såmmenligningens
skyld skitsere speiderlivet, som det for'
mede sig {or qodt tyve år siden.

Vores ledere vår speidere densans
og har lortalr os, at de ofte foretog ud-
flugter til noget, de kaldte naturen.
Skove kaldte man et bestemt udsnit aI
natur€n, os for en speidsr var skoven
af vital betydninq, idst den blev bruEt
§om kulisse for lorskellige aktivitstsr
såsom dag- og natldb med levende po-
sterog ori€nteringdøb.

Ved disse typ€r lOb fungerede sko-
ven altså dels som stemninssskabende
kulisse - især om nalten kunne de særs
skykker og mange lyde lra dyrene, tra
vandlob os bladenes radon virke nær
mest ohyggelige. men skoven vår også

en slags forhindringsbane, som det
oaldt om ar forcsre hurtigst muligt.

lnde mellem træerne nå€de man så

6n æst. hvor man skulle løse Iorskelli
ge opgaver, som f.eks. at forbinde nog-
le eltedninger rig'tigt, så forskellige

I torbindelse med sådanne arranse-
menter boede spejderne ofte enten i
eller i umiddelbar tilknytning til §ko'
ven, som således gav spejderoe manse
nodlendige ting til livet§ opretholdel-
ser brænde tild€t bå1, man vårmde sig

os sin måd ved, rafter, §om iior§kel
lige iængder brugtes til indhegning, sta'

tiver al forskellig art, køkkenbord, ud'
sigtstårne og forskelliq udsnrykning.

Ofte benyttede man sådanne lejlis-
heder til at lære nåturen nærmere al
kende, ved f.eks. at tinde spor efter
dyr, blade'tra folskellige rræer og hele
planter, §om kunne tages med hjem tii
patrulje-lokal€t til nærmere §tudier.
Dyresporene tog man altså med hj€m
i form af giptafstøbninger. Denne ak
tivitet ka ldtes Wood-craft

Vi har i dag lignende akllviteter,
men vi kalder don Culture'crafi Der

er nemlig i mellemtiden §ket det, at
store dele af skovområde.ne deh er

foBvundet dels er blevet forqift«je.
De steder, vi har ådgang til nu, ligner
ikke meget det mån dengang kaldte
naturen. Til qengæld for de manlende

dyrespor {inder vi tnång€ spor efter
kulturen. Oq jes kan love ier, at det er
virkelig spærdende at finde gamle ting,
som en tidlig€re generation at an

eller anden grund har eflerladt i det,
der d€nsang var nåturen, os så hiemme
i patrulje-laboratoriet {orsøge at finde
ud af, hvad den ting har betYdet for
datidens mennesk€r.

Den trop, jsg er med i, består i dåg

af fire patruljer, der har taget nåvne

§om'Kilo-byte§'ne','Cyklotronerne',
'KBAM' os min Patrulje hedder'[li-
cro{hipseno', den hed i sin tid 'Egern'

kan vi s€ aI samle dågbøger, men den'
gang mån gik væk fra Junglebogen

{ik patrulierne alt§å nye nåvne. I de



gamie dagboger kan vi også §e, at spej
derne brirgte tlo på at lære at splej-
se, det kender v! også noset til idag,
men da vi fik læst mere om det, viste
det siq, at det var noqet med tov-væ.k.

Vi splejser osså, nen ikke i tov-
værk. i patrulieraboratoriet har vi mu'
liqheC for at foretage enkle gen-spleis-

ninger på nogle bakteri€-kulturer, de.
er spe.ielt fremnillet til undervisnings-
brug- Vi har fået vores sennem Spej-
der-depotet, så der er garanti på. Al"
liqevel kan man ikke være lorsiqti§
nok, derfor er patruljens PC'er {pa.
trulie computer) tihluttet gruppens da
tarnal, der igen er on-line med deh
åndre gruda'er dels sådan noqet som
databanken på Biokulturelt lnstitut,
således at de splejsninger, vi laver hele
tiden er overvåget af kompetent ma-

lndimellem laver vi i troppen
srore projekter, der kræver konstant
rnenneskelig tilstedeværelse, særlig
ette. et lilla uheld, vl havde, hvor
strømmen pludselig satte ud, og nød-
strømsanlægget ikke koblede åutoma.
tisk ind. Vi kunne ikke bruge tropshu'
set i en hel måned efter. Heldigvis fik
vi dræbt alle de fejludviklede kultu'
rer inden de dap ud idet, man i1985
kaldte det økologiske kredslob. Nå,
del er altså rnin vågt i aften, så jeg lø.

NICOLAJTJENESTE
- ot nyt tiltag i Sønderiylland

I 1983 var der i den lokale åvis en
serio om "ensomhedsproblematikkeo".
Då den havde køn nogen tid, tog Sct.
Georgs Gildet i Haderslev og Lions
€mnet op til en "høring", hvortil alle,
d€r måtte have berøring m€d ensomme

Vi blov klogero af det, "Ensomme"
er ikke en gruppe i samfundet, der er
nemme at afgrænse. Vi måtte altså se

om vi enten kunne afgranse en del af
dern €ller give dem alle et rilbud. Ef-
ter en kraftig mødeaktivitet i den ef-
terføigende vinter nedsatte§ et arbejds-
udvalg med det formål at iværksætte
det hojst priorit€r€de på lorslagsli'
sren: en Nicolåitieneste.

Det viste sig, at mbobyen, Aaben-
raa også vår i gang md en sådan {stod
der i avken), så vi søgte kontakt mad
dem, os de sav gladelig vores albeid§-

srupps frie hænder til at gå videre nu
ikk€ længere for Håderslov, men sorn
foreslåst af korshærspræstsn i Køben-
havnr "€n Nikolaiti€neste for hele Søn-
derjylland", idet områder belolkninqr-
rnæssigt ellers vill6 blive for lille til
at sikre den anonymitet, dor er væ-
sentlig for både kliont€r og medar
bejdere. Nlødet med Gerlach medfOr-
te også invitation tal at deltag€ i de
danske Nicolaitienest€rs årsmøde i
Ag€drup på Fyn. I dette mOde d€hog
2 fra Haderslev og 2 fra Aab€nraå.
Efter dette mdde meldte Aåbenræ

Årsmødet gav åt godt indblik i,
hvad Nikolaitieneste er, hvilks proble-
mer dsn hår og gav gode kontakter til
tienester i landet, der ville vær€ vil
lige til at hiælpe med gode råd i vorss



videro stårt. Abeidsgruppen nsdsåtte
derofter en "bestyrelso" på 3 mand
til at åf3lutte stan6n, og 1. f€bruar
1985 var den fdrrte dag, tjenesten vk-
kde. Vi har vagten frå vort aget hjem,
msn klient€rns kan gråtis ringe på

0013.
Endnu en dol åf Danmark havde

h€rmad fået sin egon Nicolsilienene,
men det er sådån, at liqe meggt hvor
man bor i landst, § kan man kald€
Nicolaitj6n.slen nogle steder skal
filån vare h€ldig, {or at få forbindelse,

Råd oq vink kan giv€s, dersom I vil
i qang.

Erik Asaa
4. gilde Håderslev

3. Sct. Georgs Gilde i Sjlkebors fr€m-
stillsr mærket og distribuerer det gen-
nem Sct. Georgs Gilderne og spejder-
korpsene i Dånmårk.

§2
Good-Turn mærkets forr'ål er at yde
dkonomhk stotte til:
A Aktivt sp€jderarbeide inden for de

danske, internationalt anerkendte
speiderkorps. Speiderkorpsenes
handicapaf del ing har fortrinsret.

B. Arb€jdet blandt grønlandske børn,
md størst vægt lagt på spejderar-
bejdet.

C. Uiandsårbejde, hvor dette måtte
var€ påkrævet, fortrin§vi§ dog r;l
spejder- os unsdomsarbejde.

D. Humanitær indsats ved katastrofe-
situationer overalt i verden.

E. Landslildets abeide for almene
ramf undsmæssige f ormål iovrigt.

§3
Ansvår lor udgiv€h€n åf Good'Turn
mærket og Ior dcttos ov€rskud. på-
hviler en ulønnet bestyrels€ beståond€
af 5 medlemmer, nemlig:

En r€præsentart for land8ildet
(Vælges aI landsgild.l€delsen).
En rapræs€ntånt for provincial€t i

[4idtiylland. (Vælges af provinci-
alledelsan)
En ropræsentam for Silkeborg
Stadsgilda. (Vælges aI sladsgildel€-
delsen).
To reprærenta rter for 3. Sct. Gsorgs
Gilde i Silk€bors. {Vælgss af gil-
d€l6delsen).

Valg gældende Iorro år, tinder st€d se-

nest i oktob€r måned i de år hvor
land,gild6ting afholdes. Gonvalg sr mu-
lig. Formardon orient€rer l€dekerne
om, når en repræsemant er på valg.

FUNDATS
for den del al

Sct. Gsorgs Gild€.nes
hiælpearbeide

der rimnceres v€d midl€t fra
GOOD.TURN MÆRKET

§t
Good-Tu.n mærka udgives af Sct. Ge"
orgs Gilderne i Dånmårk, repræs6n-
terst vd den i §3 anfone fondsbe-



)

Bestyrek€n konstiruer€r sig med for-
mand, kasserer og sekretær. Bestyrel
sen tegnes forpligtende af formand o9
kasserer i fællesskab. Formand, kasse-

rer og sekretær fungerer også som §å-

dan i arbejdsudvalget, der varetager
mærkets daglige forretninssgang. Ar-
beidsudvalget er selvsupplerende.

§4
Fondsbestyrekesmode af holdes mindst
en gang orn å.et og inden 15. juni-
Guu Turn mærkets regnskabsår går fra
1. juni til 31. måj, og regnskabet
fremlægges hvert år senest i iuli må.
ned til qodkendelse af en stat§åuto-
riseret revisor. Beqnskabet offentliq-
gores i bladet "sct. Geolg".

§5
Meddelelre om uddelins ar fondens
midler bekendtsores hvert år ispej-
derkorpsenes officielle publikationer
os i bladet "Sct. Georg". Fondsbesty-
relsen fordeler overrkuddet efter ind-
komne ansogninger fra støtteb€rsttige
de ansogere efter retningslinier og pri-
oritet såled€s som angivet i § 2.

§6
Ved en eventuel standsning af udgi
velsen af Good-Turn mærket, til-
falder resrerends midlsr Sct. Georgt
Gilderne, hjælp6årbejde.

Ovenstående vedtægter et endelig god'
kedt af landssilderådet løtdas den

16 T|PS
- om at holde en tale

Der er ikke nogat unaturligr i at
være nervøs. før man skal tale til 3n

Nerv6sit.t6n kån imidl€rtid kon.
trolleres. Dst har Rolf H. Ruhleder
!ært mere en 7.000 erhvervsledere på

sine retorik- og sålgssymposior.
I tidsskriftet "l åffgement.Zei

schrift i.o." givsr han sn rækk€ tips.
som kan anvend€s i bestr6bal3rme
på at beherske fænomenet, "låmpe-

t»n vigrige forb.r€d.li..
. jo kortsrs Ior€draget skal være,

deno længere forb€rodslssstid. Dst
er vånskeligt at få det hals sågt på

5 min. Men det kan lade sig grre.
Der kan hold€s talar over all€ 6m.
n€r - msn ikke over 20 min.

I\ibd på iålen
. s€ivtillid skal der til. SolvtOlgelig

kan Oe håndtere tilhorerne. D€ er

io godt forb6r6dt og en blæn-



De skalrænde.
. hold kun for€drag om emner, der

kan "tænde" Dem. Fol Dem ove.
bevist om de aspekter, De frem,
lægger. lngen våklen, for tithører-
ne skal kunne fornemme Deres en-
gagement i sågen.

Hvorfor lampef€b.r ?
- overvei, hvorfor De er nervø§. Er

det tilhgrerne, emnet etler loka,
liteten, De frygter. Angsten kan
overvindes oo beherskes. når De er

øvslr€ grr msnor.
- benyt enhver lejlighed til at øve

Dem ifor€dragskunsten. Eegynd l

familions rkø og fortsæt med år-
beidskollegorne.

At3pandingt vslr6r.
- såkaldt afspændings,t.æoing er

glimrende. F.eks. stil Dem rånk og
oprejst. Træk vejr.t dvbr sennem
r'æsen, sank armene og træk vej-
ret dybt g€nnem munden. Gentag
10.15 ganse-hetst udendørs - af-
tonen og morgenen før foredra-
get.

Undså tor tunge mrttidar.
' taaterfolk §pi§€r små, tette mål-

tider, for de skat på scenen os
et enkelt gla§ hvidvin tøsner stem-

AIprOv omgiveko.ne.
- d. fiskke omgiveker omkranq fore,

dragot bør åfproves før itddåben.
Mikrofon, ew. generende sottvs.
ov€rhead.proiektorer m.v. Jo mere
teknik, de§to flere afprøvninger og

,o

tænk ikke på den lorestående ta
le det mindste 20 min. lør ai
viklingen- Det nytter ikke noger al
finpudse eilff ændre taien I sr.l§.:
ojeb lik.

En dyb indånding.
. tag en dyb indånding før De be§1i

ger talersto en. Gå nred iaste, lange

Positiv formulering.
' inddråg tilhorerne iforedraget. Der

engågerer dem og får deni tit at

En smutt€r
- bliv ikke forvirret, hvis De stemmef

en halv sætning. Det virker ofte
mere menne§keliqt at "hakke,,iidr
i det, end at fremføre en fuldkom.
men perfekt tale fra ende til anden.
lndøv naturliqe pauser tøv tidi
m€d de sidsre ord i §ætningen, §til
rotoristGke spørgsmål m.v.

Tilhororne er ikke fjender.
- betraqt ikke tilhørerne som Deres

p€rsonlise tiender, men som med-

- benyt Dem af video, dias, over.
heads m.v. Det audio-visiuile ind-
tryk står stærkt i erindringen.
Men anvend udelukkende tekniske
hiælpemidler, De er h€lt {ortrolig



Den posiiive tilhorer.
- lad blikket hvile et kort ojeblik

d en særlig interesseret tilhø.er.
Det sryrker §elvtilliden. NIen husk
at lade blikket panorere hele §ålen

rundt af oq til.

Sådån styrkes selvtilliden.
lær de 3-5 fø6te og sidste sæt_

ninger af tålen udenad
' stå rank og ret På talerstolen

Det Iettar ve,nrækningen.
- få ojenkontakt med tilhørern€

straks fra starten.
" tal hoit i begyndelsen. En låv st€m_

melorinq kån oPfattes som usik_

bruqer De hånd' og armbevægel'

ser eksempelvis til understreg_

ninger af vigtige sætninger §å

brus hele armen lkke kun under-

armen. Det får Dem til at virke be'
vægelseshæmmet.
Kun den taier, som €r ladet PsY_

kisk op på forhånd, kan Præstere den

dvnamik, som skal til for at frembrin-
ge en god tale _ og €n god taler' Det

fdrste indovk er afgor€nde, det sid_

ste er uomstødelist.

I AEGYNDELSEN S(ASTE GUO
HIMLEN OG JONDEN,
- msn elter mangå milionor års lorlob
havde mennesket omsidsr
f ået tilstrækk6lig forstånd.
Han sågde: "Hvem talsr hsr om Gud?
Jeg tager lromtidsn i min egsn hånd"
- og det giorde hån,
og iordens sidne §Yv dage begyndto.

Om mo.g6non d€n ,ortte d.!
beslutt€ds m6nnoskot
åt han villa være god, smuk og lykkelig
lkke længere at bill€de af Gud,

Oq fordihan vårnrdttilattro på nog.t,
rro€de han p6 frihoden og lykken,
på tognebogen og På lrom§ki{it€t,
på plånlægningon og på sin 6gen

trykhed.
For at fol€ sig virkeligtrYk
havde han fyldt iorden til brinopunkt€t
m€d raketter og atom§prængladningpr

1t



Den andon d.s
dode al16 tirkene i indusrrivandl6be6e
fugl6ne af d6t pulv€r frå d€n kemiske

fabrik
som var bestemt til larverne,
d€ grå haref af blvduost€rne frå

landevejen,
skrdehurde af den smukk€
r0d6 farve i pølserne,
sildon€ af olien på havet
og af affåldot på havets bund.
For atfåldot var aktivt.

D€n trdi.då!
visned. sræssol på markerne.

rnosset på klipperne
og blomsterne i havern€,
For monneskot var selv here over

vejret
og fordelte r€gnen eftfi en nøie

fasrlagt plan.
Der var bare en lille feil idatamaten,
der skul16 fordele regnon.
Då Iejl.n vår frhdot,
lå låstprammsne på bunden
aI den smukke, udtgrede Rhin . . . . .

DBn liord. d.g
gik tre al de fire
milliardor tilgrunde.
Nogle som lOlge af sygdomme,
tom mennesket selv havde fremohket,
forsn havd€ glemt at lukke behotderen
d€r stod pårat til nærte krig.
Og deres m€dikament€r havde ingen

virkning.
De havde for længst holdt deres indtog
i hudcremor og i svinemørbrader.

fordi nogen havde glemt
n9tgleh til korn§iloorne.
Oqd6lorbandedo Gud.
som der dog var skyld ideres lvkke.
H.n var doq Dsn Kære cudl
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trykkede de sidste mennesker

for de folte sig truede.
lld omspændte jordkloden,
b;ersene brændte, havene fordampede,
o9 betonsketetterne i byern€
stod sorte og osde.
Og enslene i himten så,
hvordan den btå planet btev roct.
derefter grumset oq t sidst askeqrå
Og de afbrod deres sanq i ti minutar.

Den rjeto dag

Støv og aske tilhyllede solen,
månen o9 stjernerne.
Og den sidste kakertak,
som havde overlevet i en .akelbunker
gik tilgrunde som føtge
af den umåd€lise varme,
som den ikke kunne tåte

Endelig.
Jorden var øde og tom,
og d€r var mprkt over revnerne og

spalterne

den tørre iordskorpe.
Og månneskets ånd
svævede som ot genfærd over kao§

fortalte man den mo.somme histori!

der tog fr€ftiden i sin eqen iålrri.
oq latteren runqede hek op

Jirr! Zin.k

Ovenstående digt .r t.!e.t t:.? ,:. ,a;)
nersvaft,oldt ; 2 .S... ,''.-ir ajld€ :
Slagelse iltg Sitde Nr']



iELLOWSHIP.DAY
!NiERNATIONALT
rN,s 40 ÅRS JUBILÆUM
I!!'iGDOMSÅRET
- oq aiie de andre år.

i-lvFr år ioktober holder vi Fel'
lo$,ship..lay .vi tocuserer på det ln

l vcrcan rakier vi qlldebrøre det
:er inter.alionale arbeide. Er det.'o_
jrt med at vi rens€r sarnvittlgheden ån

!arq ofir iret, ved at såmle§ denne

':i3g 
? Er det noqet med at vi lader 0j-

iene pa.orere kloden rundt for skyn_

.omt, åt lade bllkket havne det normå_

ie red igen - I led det der sted lige
:ver bæltet7 ' eler er vi alle så fru-
itrercde over det ner inrernaiionale, al
vi rkk€ 3ner, hvad vl skal gore nied det

Der har igernem tiderne været
|nange forslag til, hvaordån vi som gil'
crebrodre skal opfatl€ det internåtio'
iaie ' det værste er v€l egentlig, at der
i:eller ikke her findes en facitliste, men

hvls vi &ger udganqspunkt ivores rø'
der - speiderkorpsene oq prgv€r tt
iorstå, hvoroan man i sp€iderbevæ-
gelsen cplatter det internationale, har

!i måske en bedre lndsang§vinkel til

For sødere har det inr€rnatioml€
ahid værst lorbundot med 2 ting:

1. Udvekslinq af t6nkor og arb€ide
med sæider€ alls andre st€det På

2. At give don enk€lte speidor ån

opiattelse af og Iorståsls€ for, at
vi all6 uanset racs. politik og
tro er menn6skor, m€d ,orskol'
iig baggrund, m€n m6d §åmma

ansvar ovsr for os iolv og over
for €ltertidon.

Hvis vi koncentreror osom den for'
st€ d€i, kan det parålellis€ras m€d an

interosse ,or gildor og gildebrodrs ån_

dre steder i verden. Dat kan være v€d

at deitago i internationalo stavner, det
kan værs ved sammen m€d sit gild€, at
have kontakt m€d €t gild€ i st åndot
lånd - det kan naturligvis også ver.
ved at opsogs gildebrodre iandro lande

De qild€kontaktd der skab€s ov€r
iand€græns€rne sr nok on af de b€d§te

muiigh€dor vi har, for at lære andre
kulturer at kende. vi kån her smkk€
mod folk, d€r h6r en bagErund fælles
med os sslv, men som idst dagli$ har

§å mang€ andorl€des påvirkninger. Dot
sr måske dsn 6g€ndi$ menin0 msd

det int€rnåtionale qildserb6ide.

Det and€t punkt - den ålmen€ for'
ståelse for andre kulturor m.v. _ je,
hvii vi har forne d€l "i hus" så kom-
mer meget af fornå€lssn tor vor om'
v€rden sf sig solv - som en gratil g.v€.

Vi skal naturligvh - som gild€brod_

re - osrå inter€ssore os for do strom-
ning€r, der år i tiden _ viskaltags per-

sonlig stilling til probl6morns. mon vi
skal ikke tvinqe os s€lv til åt tro, at
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irtsrmtiomlt gildearbejds sr = hjæl-
æarbåjds .lle mutigs d€der, interna-
tiomlt arb.ide er naturtjgvis OGSÅ at
hjalp€, at sngag€r€ iig. men det er en
pligt vi alle hår såvet i. som udenfor
0ildsrne.

Fil'r JUBILÆUM
FN kån i 6r fejre sin 40 års Iøsots-

dag. Oor blev i sin tjd forventet m€get
6f denn. vordens.rganisåtion. Probte-
mo. rkulls lrses - indsn de blev probte,
mor. (rige og konfl;kter skulle fore.
bygg.s og det humanitere arbejde
skull. sætt6 i hojsædea.

Hvåd er dår d nå.t i disse 40 år.
Er krig.n6 åfværget? - Er probte,
rnorno l$t? Hår vi fået on fr€detige-

NBh, d.t €r vel sg€ntlig ikke bta-
v.t sadigt fr€deligt at levs på denne
jord - - mon dgt kan da godt vare, år
&t er b€dr. end hvis ikke FN hslde
6k3ister€l - j6, det er vel endda sand.
rynligt, at vsrd€n s6r en del bedro uC,
end hvis FN ikke h6vde eksisteret.

DEt humanitærc arbejde irden tor
FN'§ råmmor her været - og er - en
rnegat væsontlig del åf dst fredrbeva.
ronde a6oids.

UNGDOi'SAB
FN har i de sen6re år udpeget et

tpocielt områdo at focusere på. I år
sr d6t ungdomm€n d6r må ',stå for
3kud". Det er naturligr a! gitderne
,rlgor di§ss "år§-aktivitstet" op, ar vi
g0r o. umage for åt for§tå, ds proble-
rner enkslte råmfundsgrupp.r har.

Ungdomsåret burdo specielt håve
voraa i ttro3!€ - don v€d viio så meg€t
om - ia, vi har da j hvsrt fald atte pro-
vgt at vafe ung€, Hvorfor nu beskæI-
tige o! mod sp.cialt de ung€ - de har
drt då udemBrket, rimsliga uddånnet-

1a

ses mulighoder, hæde.lige Okonomkke
mulisheder, et socialt sikkerhedsnei. er
hav ai interess€tiibud, ja, man kunne
bliv€ v€d med at finde qruncie tii, at
specielt de unge er dei "forgyldte" år
gang. ' IVen er det nu så godt alle sre-
dsr. FN focuserer ikke bare pa de unse
i Danmark, men p6 unqe.ver here
kloden - og så er det straks mere fo-
stå€ligt. Vi skal ikke lulle os i søvx
med bevidstheden om, at de unge hår
det da meget godl - det kunne f.eks.
være, at de kunne få det becire, ar vi
mårke ikke ha. gjort os klari, ar cer
der ser ud som en lykkelig ungdonl,
naturligvjs også er en årgang med pro-
blem€r, med usikkerhed, med fryst.

Vi skal - sorn en inreroationat 5e.
vægelse være med til at bakke op om
disse FN-år - vi har menneskelist ove.
skud til det - og måske også Okono-
mkk overskud til at hjælpe hvor der

Satter du dig tilbage i lænestoien
og venter på, at andre skal lonælle drq,
hvad du kan hjælpe med - så kommcr
du aldrig igang. Vi skål være aktive i

vor §ogen - vi rkal være aktive I vori
bestræbekor på at verden er en liile
smule bedre når vi forlåder den enC
den var da vi kom ind iden.

tsiarne B.øsser
redaktør



Hvad er en
BRAINSTORM

Fofln5lel med ai lav€ en bra nstor
nrng 1et ldemode) er ai få flen mulige
nleer frem ril senere vurdering

Problemsiill ngen omkring del på

gældende møCeemne må være helt
klar lor alle modedeltåqerne og inde.
holde en række losningsmullgheder.

Såvel modelederen som modedel-
lagerne må kende oq overholde
f plgende grundregler ior brainstormlng.

1 KRITIl( EB BANDLYST
Fremsatte forslaq må ikke kom.
ntenteres af hverken {orelagssliller

eller andre Al krtik ord, mine-
spll og krop$prog er forbudt. Det
er let at odelægge enhver ide "ved
fodsel€n". osså den geniale. End.
videre medfører det ofte, at delta.
gerne vælger ar holde sig tilbage
med nye ideer af fryqt for at blive
imodegået straks, evt. enddå blive
lidt tilgrin.

2, ALT ER MULIGT
lndsl llinqen hos alle i mpdei må
være, at ALT er mlligt, ALT kan
bllve bedre end der er nu, at penge
ngen rolle §piller, og at lngen kan

læsse hindrinser ivejen for ideens

3. ÅBENHED OG OPTIIIISME
Åbenhed oq frihed blandt mode-
deltagerne er absolur vigtig. Alle
ideer skal frem, - det dreier siq ikke
om kvalitet men kvantitet. Det
spontane bør fremelskes af mddele-

4. KOIVIBINER IDEERNE
Alle bor være opmærksom på kom.
bination åf fremsatte ideer. [4ålet
er en kædereaktlon.

5, IOEEB NOTERES
Det er vigtigt, a! alle kan se, hvilke
forslag der indtil nu er fremsat. Der,
for bor tavle e.l. hjælpemiddel an-
vendes af mødelederen eller he.l-
re af denne§ hjælper.

5. EFTER ARAINSTORMING
Ivødelederen overvejer, hvordan de
fremsarte to6lag - nogle enkeltvis
og nogle kædet sammen . kan dan
ne grundlag for opdeling af mode,
emnet r underpunkter ved den ef,
terlølgende diskussion.
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