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Gildeb€vagslsens fonid er velkendt
af de ,leste ål os, og €llers kan vi io

i forskelliEe publikationer. Den bar præg af trsmgang, optimisms og "gå på mod" - det skort€de
ikke på fantari og kr$tivitet . an måt_
§e aktivitet€r blev skabt, os der vår
stort §åmmenhold blandt gildebrødrelæs€ om den

Nutiden, den vi€r ligE midt i, bærer
præg a{ stagnation. G.n§ke visr er der
rilgang tll gilderne, men arg6ngen sva.
r€r dertil, rå msdlemstallet er §tåtus

quo. Gennem§nitsalderen er stigends
af 2 årsagEr: de, dor optage§. er 3f h0_
jero .ldsr, og afgans€n ligger i manse
rilfælde hos da yngre gildebrodre. Der
år Ilere gilder end tidligere. men med_
lemsrallet i gilderns er gennemsrlit.
ligt lavere. D€r €r stadig megpn akti

vitet, men der sker ingen nytænkning.
Er mOd€procenten hoj, €llor er det så
§om §å - Ioler mån dt anrvar overfor §it

gilde?

Når d€t gæld€r fremtiden er det
helt klart, at m€d den udvikling, der
sker i såmfundet, i spejderbevægel.en og i de organhålioner, der arbei
dar par.llelt m€d os, €r det af åbsolut
botydning, at vi fander en §truktur
(profil) og en iftt€rn arbeidsform, som
€r "uP to date". Fromtid€ns gildebe_
vægslse mod år 2000 indebærer !to'
2

16 positive udviklingsmulighedår, hvis
vi lår vision€r, tanker og id€ei i en ryt'
me, der er tilpass€tden komm€ndo ud'
vikling. Hvis vi ikk€ foBtår at lægge

rorot rigtigt om, vil der næPPe være
til at tale om gilderne mod år
2000. Gilderne skal være åttraktive,
vækk6 interesse og være givonde for
på d6n måde også at få de ynsre ,rå
sp€iderbevæsals€n (tidlissrs spsjdere)
såmt §peid€rvsnnsr og andr€ irale.

grund

Endvidere sælder

d€t om nådisvæk

at have nogst at give til gildebrodre i
vora rækkor, §å d6r tor dem fortsåt
giver et udbytt€ at være med.

lron mennetkene i år 2000 vil

have

de samme behov som i dag?

Vil d6

bruge tiden andårl€des end

i dag?

Vil

formulerinqen

i

sildebevæg€l

§ens forrnål og love være aktuel om

fiet?

Vil sildebevægekens titler, ceremo'
nier og arb€jdsområd€r 'iæro det?
V; k.n still€ en hsld€l andre spgrgs'
mål og for at finde svarBt, rnå vi gil_
debrodre være kre.tive ' tænks and€r
led€s sprænge rammer. Det håbe.
ieg vil §k€ på gildemesterstævnet, og

'

at det vil loltsatte i lokalgildernå . så
vi kan se frem til sn dynamisk og le_
v€dystis sildebsvægelso.
Vel mødt til gild€mesterstævnet
B6nie Borre
landsgildekansler

I

Gildelovens åodeliqe indhotd er att.
så gildebevægelsens ABC og nu er vi
fremms ved det fundamentatr vigtige.

Som ordet siger, må vi være bevæge,
lige. nytænke, redigere, raformutere og

re§ignere og lad o§ begynde med
gildeloven, ælvom det sør ondt på

Fragmentfi fra en gildemestertale Sct. Georgs aften 1986.
Året 1986 bør gå over i gitdehistorien som det år, hvor man for alvor

sta

ede debatten om fremtidens gitdebevæselse. "Gilder mod år 2000" kal

der landsgildekansleren det, os der er
vel noget at tage rat på. I be§træbeben
på at spore debatten ind på emner,
der efter min mening primæn presser
slg på, skal følgende ses.

Grundpillen i vores bevægelie er
qildeloven. En opstillins af beqre.

ber og kat€gorier, der angiver

en

adfærd overfor os selv og vor dagtige
virkolighed, som enhver gildebroder

skal nræbe efier at nå

ien

anden sråd. En qildebroder

€tter

sr

attså
anden

st menn€ske, der ien eller
størekesorden bosidder denne ad,
færd rent

vidensmæssigt

oq

giver

sine omgiveher et indtryk af, at
man prøver ar leve efter d€t. viden
om gildelovens elementer kunne man
kalde

for

gildeetik, dens anvendelse

både ind- og udadtil for gitdemorat.
Denne grove sammenstitting vilte
filosofien sikkert ikke åcceptere, men
den sætter mis i stånd tit at definere.
hvad et gildeliv er, nemlig viden og forståelse om gildelove.s indhold o9 hvor
dan det kan realiseres-

nogle af os. En gennemgang af gitdeloven viser os nogle almenmenneskelige egenskaber, som ikke kun er rettet
imod et gildeliv, men som i hvert fatd
indtil nu har vær€t indeholdt i enhver
såkaldt god opdraqelle. M€n vil d€t
også gælde frehtiden? Hvis vi skat
oveneve århundredskiftet må vj gore

folgende opr Hvilket m€nneskesyn
vil vi dyrke i en tid, hvor opfindetser
os opdaseker skaber en dynamik i
vores dagligdag som aldrig før, - hvor
dan ædrer speiderbevægetsen siq med
deraf folgende sæjderlov o9 hvitken

indflydelse skal der have på vores
vi optage alte, d€r er

gildelov, skal

klærer sig villise til at holde sitdetovon,
skal vi afskaffe den feudale opdelinq i
svend, væbner og ridder (fortænsst afskaffet j sp€ideriet ) os dermed også
sige farvel til væbn€r- og ridderløfte.
Måsko skulle vi samtidigt stryqe de to
sidste elementer i gitdetøftet, §å det
kun hed :Jeg lov€r oprigtigt åt stræbe
efter at holde sildeloven. Hiætpen til
andre og kamp€n mod det persontigt
onde er vel indeholdt i den nuværende
gildelov og ies ser en inkonsekvens i.
at man skal kæmpe for det, der eftor
ens overbevisniog er ret o9 rigtigt og

dermed opstiller

en

personlig etik

med dertil hOrende morat, rom gerne
skulle være, men ikke ahid €r det, i

overen§stemmel§e

med

gitdetovens

Tillæg

til

IMPU LS nr. 2/ 1986, side 2: arslutning på Fragmenter fra en gildemestertale.

Ivlin .nsrt i forbindelre med ovennående er naturlisvir, hvad d€r er tilbags af den gildebevægelse. som ieg of.
r€r en hel del af min tid. lven der er ingen vei uden om, vi må b€væge os. Ved Iormulerins.f nyt grundlag for
vor bevegebe itador debatten om fremtidenr gilde, 09 ud af dett€ kommer nyt formåI, nye ritualer og nye
aktiviteter. Jog h6ber, gilderne i d€n nærmeite fremtid, 09 helst inden gildemesterctsevnet, vil tåge diskussio.
n€n op, så vier vol rudet talmosterrtævnet.
Viggo zuschlag
Stadssild€mester, Vordingborg
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ENHVER TRYKKERS TRYZT

'Det gr. mig oPtigtigt ondt fot det
nEnn*ke- det ikke hat fantai nok til
at stave et otd på to ford<elllge nfuer.'
Mark Twaitl

for at komme f.em med i setve oit.tchallen. Der mangiar et fomm, lvor

mån kan blive m€re end passiv tithører, nemlis aktiv arbeidende med de

givne impuher, ofte med udgansy
punkr i qildelovens ord.
D€rfor er sruppeårbejde

et tosiik

$pplemsnt til gildehatten.
Hvad sige. sitdetoven rit drsZ Du
skdl nå frem t,l en tivsånskuekc .n
personlig stittingtågen tit grundt;ser
for din tilværetre. Det er det væsentligste. Hesten er efter min meninq btot

et udtryk for, at du skat opføre dis

ordenrligt og være sod

vd

dine om,

givelser. Ja, og så ønsket om, at der e.

ti

parågrafter, for d6t høre. jo tir I en
lov, og 3.4 pårdqraffer vår råmFn.l

HVORFOR SKAL
VI HAVE GRUPPEB??

Gruppearbejdet er akså , mine øine

Efter 35 års arbejde med dette

§p9rg§måi har jes vel nok en mutis
hed for at sige noget om det, som kan
have interesse for andre. Den nye qit-

debroders første indtryk af gitdebevæqelsen er sildehallen med dens høi.
tidelig€ stemning, de smukke rituater

og ofle også seriose of tankevækkende ord fra gildemesteren. l\Ian mOder
troligt op til de følqende sild€hatter
oq horer om sildelov og gitdetøfte, og
finder efterhånden ud af, at det man

er gået ind til - hvis man da tager det
a{vorljgt, og det forudsåtter vi - er at
prove at r€alisere gildelovens ord på
sig selv i sin hverdag-

I

gildehallen er den enkehe passiv

tilhører, og selv om broderen

meget

ofte har mulighed for at hente

inspi-

rerende tanker i ha len, har han ikke
meget mulighed for at arbeide videre
med det. De talte ord kan give lyst tit
bSde markering af enighed og det mod
satte, og det har man inqen mutiqhed

det sied, hvor du kån dettaqe

iet;k-

tivt arbeide med at finde ud af, hvoF

dan gildelovens paragraf I kan btjve
en ledetråd for dit tiv.
Dorfor begyndte vi {or over gO år

siden med grupperne.

En anden nærtiggende årsåg var, at
sammentqne os med den ,peiderbe.
vægelse i hvrtken vi har rod. Grupper

ne

i

gjldet blev natiJrtigt sammentio.

net med patrutj€rne I troppen.

Jeq

tror, ar de fteste vit give mig re1 i, ai
det var j patrutjen man landt sammen
i kammeratståb. og hvor en overvejen-

de del ag spejderatuejdet skere. Er der
væsentligt det ene std. må det vet o..
så være det det ander

Problemer om

at finde sin

tivsan-

shuehe os blive en mere hetstobt per-

$nlighed kan stvkkes ud i detairpro.
blemer, af reliqros art, potirisk over.

bevisnins, retation tit omsivetssrne lEe
hete ot.h,;(.
sen. Der er nok at tase fat på, ;s min

f,a de^ nære famrtie t,r

erfarinq er, at der er meget at hente
ved at lægge sit eget svnspunkt frem,
hore de åndr€s og få en diskussion
iqanq. Jeg har per§onlig oplevet at få
et nvt lys på tinsene mange gange, og
syne§ jeg sennem årene har

hold

d

"fået merå

det hele".

Hvad så med etturingerne? Hvordan
går man praki§k iil værks?

Gruppeni størrske? Bedst er 6'8

medlemmer. Færre giver risiko lor at
forsk€llene, som er det bærende ; idd_

en ikke er tydelig nok, os flere kan
meget l€t gå ud overden enkeltes akti'
vitst. I dette svar og i alle de folgede
er d€t §tadiq kravet om ak'tivitet, der
er i hojsaedet og det vil d€rfor ikke bliv€ qentaget i det u€ndelige.
Skal der være en sruPpe{orsr? Både

ja os nej. En kontåltmand el:or koordinator er nødvend,q, men han/hun
må ikke være dom inerende. Den enkelstadig fple sig som ligeværdig

te skål
og

åktiv.

Skal orupperne tammentat!€§ På

nY

måde efter en vis tid?

Et meget diskuteret spo4små|. En
godt arbejdende gruppe bOr have lov
at fortsætte i årevis. Den vil føle det
som bedroveligt at blivo spiittet med
honblik på ny sarnmensætning og det
vil vække berettiget modstand- På den
anden side vil man ikke have mulig'
heden for at få nye sildebrødre ind i
den gode sruppe, gildebrødre som måske netop trængte til inspiration. l\,en
dår er io noget som hedder "naturlig
ålqans", så der dukker muligheden oP.
En dårlist arbeldende gruppe bor man
derimod anspo.e til at bllve lavet om,
oo oft€ vil Onsker derom komme fra
s;ppen selv, således ai der ikke opnår

problemer. Kon sagt en for§igti9 folen
sis frem og ændrinqer kun hv;s det er
nødvendigt og med stOrst muligt hensyn tilgrupppens eget onske.

6

Ydre ramme? Start med et beskedent

måltid i hjemmene på skift

sålede§

at

man får overstået den uuhddelige
§nak om bysladder os de nye'bilmod€lier så rest€n af aftenen kan koncen'
treres om d€t eqendige emne Hold for

quds skyld t6ktementet imegel fa'
§re rammer.

Værtinder hoider neqet at

siq ud". F.eks. een ret mad,
een Ol eller lrinas billigs rød'/il).
oq så til det væsentli{e, åftenen§

at'tulle

Dem er d€r så manse af, at jes finder det urimeliqt at remse oP. Alt,
hvad der rører sig i tiden ellsr er evigt
bestående probtemer kan have inteF
esse. Jeg er mere r.teres§eret i at gile
er par eksemPler ir;, hvordan man ndr
uidere end til al Dlruo enig€ om Iiklul'
ninq til nogei, som alle var mere -'l'
ler mlndre enige om i forveien En ud'
bvtteriq dkkussion forudsetter at der

er mindst to for§keliige svnepunkter

på de! foreliggende emne. Lad os tom

eksempel tage den, der er kaldt spei_

derbevægelsen§ .Phavsmand, Baden
Powell. Vi er vant til at betragte ham
som en iremsYnet mand, der havde en
fremrågende idc vedrprende drenge og

unses opdraselse

og udvikling

§om

til

gavn for dem selv og sarnteenagers
fundet. Kan Ifornemme gflrppens ro'
rende enighed om noget, der er meget

centrah omkring oprindelsen

til

spei

derbevæsehen? Hvad nu, hvi§ en i

gruppen vover sig frem med det svns
punll, dt han i virkeligheden ldrst og
fremmest varetog d€t engehke sam_
Iund, imperiets interesser. Kunne det
ikke tænkes, at han først og fremme§t

tænkt€ På den gavn imperiet kunne

have af speidertrænet ungdom? Ligger

det ikke lige for at den konservåtive
enoelske officer, senere Lord, kunne
hav€ det som udgangsPunktT Der vit

være så manse hjernevaskede i sruppen, at der vil blive diskussion om det.
Lykken vil være at find€ frem tit at
d€n oprindelise, føiste indsti ins nok
var den rigtige, men nu efter en ånaty,
se af §porgsmåler. så man har noget at

have der i. Sådan
mig..

sik det ihven fatd

Andet eksemp€l: Til en livsånrkuelse hører et religiøst ståsted. Snak om

detle hører efter min mening

også

til

i en gruppe. Lad udgangspunktet værel
Kan du sige du er €nis i trosbekendelsenT Jomfrulødrlen, opstandelsen frå
de døde (for os alle), det evige liv en
personificeret sud o.s.v.? [Iange vil
nok r9be en vis tvivl, og kommer mån
kun til det og ikke længere er aftenen

spildt. Fortsættelsen

e

Hvad

vil du

§ætte i st€det? Hvad er meningsn med

dit liv?

Evisheden

Der er stof

tjl

i

både

tid os rum?

flere gruppomøder os
når I er groet fast, vil det være en god
idd at få en saskyndiq, d.v.s. en præst
Afdutningsvk vil ieg røbe, ar gruppearbejdet i h€l€ min gildetilværdse
over 40 år har været det centråle for
mig og givet mig .å meget hold på min
tilværehe at ieq er meget taknemlig.

Vi

stariode m€d

at

spørge: Hvorfor

skal vi håve qrupper?
Mit svar e. kort: Derfor!l

BLANDEDE GRUPPEMøDER

Et silde iOdense (det

syvende)

arrangerer een gang om år€t noget de
kålder "blanded€ sruppemøder".
Dette gild6§ srupper kører 3 år ad
g€ngen. For at give lidt fornyeke og
inspiration, samler sildeledelsen all€

grupper oq deler dem for denflo ene
åften op i nye grupper ved lodtræk,
ning. Gildeledelsen lægger op med et
bestemt emne - ofte noget fra væb,

nerforberedehen - og grupperne diskuterer. IVan slutter med et plenum.
[4an har erfaring for, at når sruo-

perne isen samler på vanlig måde
næ§te måned, har man fået et frisk
pu§t

til

at atuejde videre på. Båd€ ved

emnet og ved en enkelt aften at tale
med en helt anden såmmonsætning af
sildebrødre.

Ar€ngementet kan ogrå laves ude

hjemmene, således

at de

i

enkette

gruppeledere får emnet tihendt tilden
påsældende åften, og fårtildelt en helt
anden gruppe itådig sammensat v€d
lodtrækning af gildel€delsen.

Rittå Hossen
Fyns Provinciat

RODBJERGGÅRD

I

1976 overog Sct. Georgs Gilder'

i Dånmark Bodbjersgåd. Tidligere
havde Rodbierqgård tilhort dst davæ'
ne

rende Danske PisesøderkorP§, som
oqså havde benytt€t Rodblerugård til
lejrcer'rer . de havde da haft centret i
10 år.

Ved sammenlægningen af D.D.P og
D.D.S. onskede §peiderkorps€ne imid_
lertid at åfhænde RodbierssåId, os da
Sct. Georgs Gildernes glldecenterfond
udkik elt€r et mturom'
netop vår
mturligt tor gilderne åt
var
det
råde,
overtage Rodbj€rsgård, så st€det fort§åt kunne være st tri§tod lor speiders

d

og andr€ ungdomsorganisationer'

En norle ombyqning blev indledt
- hovedbygning€n blev bråndisolerot og

stalden blev re§taurerst så den kunne
benyttes til gildearrångememer. En nv
toiletbygning blev opI9rt så de §ånitæ_

rorhold blev tip top.
I 1979 kunne så det forste interna_
tionals træf afholde§ på Fodbierggård,
os siden har der i all€ ulig€ år værei
eihotdt imernatiomlt træf her til nor
re

glæde

for

§åv€l udenl.ndske som dan-

skegildebrodr€.
8

Ssnere €r og§å "laden". som var den

sidste bestående bygning, blevst om'
bygget, 3åledes at der her or an såm_
lingssal, en sovesalog et l€derrum.
10 år €r åltså gået siden gilderne o'
vertos Bodbiersgård og centret fremtræder i dåg som ot velfungerende cen-

t€r hvor nvt os qammell fr€mnår

i

Det har t.get tid åt lå alle bygninger klar . men prakti§k tagsr ålt arbei_
det er også ud{ørt atgild€brgdre.
Hvor når vi !å i 19a5?
Der er stadig nogle ting På ønske_
sedl€n, msn sådan vil det vel altid væ_

F.eks. er dst et §tort onske at få
kdkkenet ombvEget og moderni§eret
Dett€ håb€r vi at rå klåret her i 1S86.
Et sporgsmål §om ies ofte biiver

stillet overlor er: Hvordan lår gildebrodrsne mere fornøielse af Rodbj€rssårdl

vi raler i

d6nne

tid me{et om

den

tredjealder.
Er det muligt i lorbindelæ hermed
at søre brug af Rodbiersgåd?

M.rEe gildobrøre udtålsr også ofte
Onsket om at kunne campere På Rodbjerggårdt jorder, når de er på f€rietur eller lignendo.
Kan der evt. af gilderno arrånger€s
lejre lor born fra dårligt stilld€ hiem
ellor Iigdende?
Kan dissetinq evt, forones?
Måske enddå på en måd€ så både
uns og gammel sildebroder tår fornoJa, j€g tror det.

Jeg kunne personligt tænke mig at
der rejses midler tilat bygge en mindr€

leFhytte

på grund€n.

Oenn€ skull€ d stilles til rrdiqhed
lor en sildefamilie 8-14 dag€ eller efter

Dette ville samtidig være med til

at formidle kontaktsn msllem

gildebrodre.
Det skål lige nævnss, at det p.t. ikke rigtig lader sig gors at flere hold er
på centrd samtidig, for hvem skalevt.
klare rengoring åItoiletter og lignende.

Jeg har

talt

med llere gildsbrodre

om d€nns idd, og allo har været posi.

Jå dst var lidt fortid - nutid og
fremtid om Bodbisrgsård. Mange gildebrødre har endnu ikke været på
centret, men ieg vil oplordre gilderna
årrangare en tur derud, og ved

ril at

ælvsyn ss det dejlige områds.
Evt. altale dm besOg kan sk€

behov - mod ar dis§e så holdt oPsYn
m€d centret ramt åvt. klarede rengo_
ring €ller lignende idenne Period6.
Her tænker ios spocielt På sildebrOdre som har nået denlredje alder.
Leirplads€n kunne §å i sådanne Pe_
rioder benytt€s af gitdebrødre §om
kom med telt eller campingvogn, og
samtidig kunne der alligev€l lrære le-

til

Med sildehil!en

Kai Thyg€ren

Ballumvsj3
6000 Koldins
ttf. (05) 52 81 40

lere ide ovrige bysninger.

mod mange, månge andre er ved at sPa_
re §ammen til en svommehal for han_
dic.pp€ds. Der står spårebosssr mange

steder, bl.a. på Seruminslituttot- Kun
5.øror modragesl

EN 5.øRE
En s-ore r€qnes

ikkefornogst,

Hvåd

kan man få for d€n? lngenting! Der_
lor kån man lige så godt lægg€ sine 5'

tilet

qodt formål.
Kobenhavn lægger gild€brodre,
deres v€nner, derss venners venn€r o
s. v. s-Orer til side. Oe går videre til
orer

I

til

side

l. Gildes Scleroseklub. som

§åmmen

Der er p.t. ialt åflev€ret 5.300 kg
s-ører lil banken. Det er det 3.mme
som kr. 171.000,001
Vi er ligiefrem blevet glade for pri'
ser, der ender På 95 ørs, for så kommer der igen en EOro i ka§ssn.

Den lill€ ov€rlete mønt hår

pludse_

lig fået stor b€tydning.
Greie
tB gilde

Udpeg en byqgekyndiq eller teknisk uddannet gildebroder t;l åi

llrrrl
CILDET

udarbejde et sennembeårbejdet
proiekt omfattende t€gninger og

SOM

SELVBYCCER
I

For 11 år siden gennemførte Næstved"
grlderne med en stor ind§åts af egen ar
beidslrah en omfattende ombYgning
åf Farmen, en ombygning som inde'
bar nedrivnins og nvbvgning af en fioi,

etablering af bær€nde konstuktioner,
nvr varmesy*em m.m
(vin'
Ombvqninqen varede et hålvt år
som
budter), og såvel bysigeplanen
gettet holdt.
Der blev udfød næeten 3000 mandti
mer åfgildebrodre.
Ofte er det sådan, al når en forening

sellbYgger' darter en
h6ei!rret skare medlemmer, men hen'
ad !;ien tvnder det ud osenlrllestålsat skare Pådraq sig "hus Psvkose"

optrder tom

i byqgeriets slutfase.
Årsaqen er ireglen dårlig tilrettelagt

atueidssans, Manslende koordinerins,
materialemangelo s.v.
Vi prøvede forlod§ åt tase høide for
dkse ting og indhentede f@r og under

byggeriet nogle po§itive erfåringer,
som viserne vil ladeqå videre:

beskrivels€r. Låd vedkomm€nde Iå

til

at kOre byggesa'
gen og lede byggeriet.
lndh.nt tilbud fra professioneUe
mvndished

håndværksmostre På det lukkede
råhus, gerne som en totalentre_

Slå qildets grupper

"i

stykker"

og dan nogle helt nYe bYggegruP_
per, bas€ret på gildebrodrene§ faslige grunduddannelse

Den mest kyndige i sin faggnrpPe
håndplukkes forlod§ til entrepriden måde kunne vi ælv Påtase
El-entrePrisen, VVS entrePri
sen, det indre tomrer_ og snedkeF
På

os

arbejde, herunder beklædninq,
etageadskillelse og i§olation, samt
malerarbeidet. Endvidere havde vi
en alt-mulig entreprise

Opstil et budget over gildets

egne

Udarbejd en byggeplan i samårbej

de med håndværksmestre og

en-

trepriseldere, lad den være kendt
af alle sildebrodre med Pålæg om,
at opfyldelæn er afhæng;g åf den
aktuelle indsats på det rigtige tids_

Koordiner byggeriet ved regel_
mæssige bYggemoder, og ud§tyr
entreprisel€derne med ansvar og

befojelser for opfølgning, herun'
der bemyndigelæ til indkøb af
npdvendige materialer.

-

10

Foretaq en grundig behovsvurdering, såvel fysisk som funktions_

Udsend regelmæ§sige bYggerefera
ter om forlPbet, ændringer m.m
Udarbejd ved bYggeriets af slutning
en mangelliste med datosat frist

Byggeplanen virk€d€ efter hensigtan,
og man var til stede på de rigtigetids_
punkter. - F. ekr. skulle VVSfolk ned_
lægge varmluftkanaler

i

l0r
md roF

december

overstobning, og atter i gang
arbeider i februar.

I

prakris virkede planen således, at
arbeidsnyrken voksede i takt med
færdiggørels€n af de enkelte Rntrepriser, uden at folk gik i vejen Ior hinanden. Resultåtet var dn enorm arbåids'
indsats, fordi mån dels k'/nne så, at
byg{eplanen virked€, os deh forlodt
kunne so, hvornår man selv tkulle iak'

At følgevirkningen af alt dett€ var

er
gevaldigt fællesskab, må næst€n ligge i

FARIVIEN var en rtor byggeopgåve,
men dot er lise så vigtigt 3t tikettelæg.
9e en intern ombygning På bedne må_

de, og elemBnter frå det ovenstående
kan garanterd gore sliddet til €n for
nøielse.
Bu§ser.

øKSELøB . KNUDELøB

LøB.
LIL'ELøB. HELLEBARDLøB

SCT. GEORGS

\q

P

Kært barn har mangp nåYne _ så_
ledes osså de manse sp€idorlob, gild€r'
de åriige arrang€ne producercr

til

menter for korpsene.

I et af de komm€nde numre af

IIVPULS, vil vi bring€ forclag til Ior'
skellise l0bsformer m.v.
Hår du et godt lob liggende i skuf'
fen, eller en god idå til. hvordan vi§om
gildebrOdre kan senn€mføre et spændende løb for 200 sPejdere?

Prov

.t

skrjve lidt om det, og ind'

send dins forsl.g

til

IMPULS.
red

T1

også lov
plads

TANKER OP TIL OG EFTER
AT VÆRE VALGT IND I EN
G

ILDELEDELSE

med begrebet gildel€dels€ - nog€t, der
står noget uvirkeligt for dig _ i ihvbrt
fald noq€t, du slet ikke aspirerer til.

Så går tiden - du blivår fortrolis
med s;ldets liv og ånd - du kommer i

og stifter bekendtskab

med sruppearbeidet som sådan 'du
bliver optaget i væbnernes kreds og
de,taser nu i sildets arbeide så pludse'
lig en dag bliver du spurgt, om du vil

låde dig vælge til luppl€ant og _ der'
med er indforitået med, at du ifald du
bliv€r valgt, er det underforstået, at du
så nælte såns, der bliver en ledis pladi
i sildeledelsen, er kandidat til denne.
lførste oieblik vil mange sise NEJ,

fordi det er noget ukendt eller

næsten

ukendt ' men hvis du overveier det os
kan se den udfordring, der er i at sige
iå - så vil du forhåbentliq sise ja - os så
begynder en ny periode af dit gildeliv _
som suppleant vil du uden tvivl blive

indkaldt deh

til

gildeledekesmøde/

silderådsmøde os forhåbentlis får du
12

til at prøve at indtage en

højsædet ved en sildehal eller
funsere ' som herold, når en af de
valgte ha. fået {orfald.
Alt dette vil nsturligt lede dine tan'
ker hen imod, at du solv en dag skal
indtage en af disse pladser - og du får
leilished til at tænke over, hvordan du
selv vil prove på at udfylde den plads,
du vil kunne blive valgt til - og du får
mulighed for at følq€ den nuværende
gildeledelses a.bejde du vil kunne

stille sporqsmål om arbeidets art
Så en

Når du bliver optaget i et gilde,
stifter du for for§te gang beksndtsk.b

svendegruppe

i

og

das i marts bliver dir på qilde.

tinget valgt ind i gildeledelsen - og på
Sct. Georqs aften bliver du ved det
højtidelise ritual indsat idet embede.
der nu er blevet din nye opgave i
gildet.

I løbet af kort tid bliver du klar
over, hvilket ansvar gildeledelsen har,
nemlig at skåb€ rammen om et godt

sildearbejde dels ved at

afholde
gildehaller med et seripst indhold 'dels
ved at finde frem til gode emner for
gildemøder ' deli ved at prøve på at
skåbe elier videreføre praktisk arbeide
- dek ved at inspirere til at sodt srup
pearbejde - dels ved at opiordre til
eller selv arangere besøg iandre gilder
elier ved dktrikts- eller provincial.

Jo - ansvaret kan nok give tanker
nok at beskæftige sig med - vel nær.
mest i d€ tilfælde, hvor der er problemer af den ene eller anden a( . og det
er måske nok en af de ting, det er
vanskeligt at sige noget om men hvis

du er

i tvivl,

kan du naturlisvis ind.

hente qilderinqets af qøreke.

vil

Normalt
dette problem dos
kunne lorer i det gruppe.rbeide, som
gildeled6lre3arbeidet i virkeligheden sr
- og i el godt gruppearbåid€ er m€get
muligt . opgavorne k.n fordel€§ efter
evne og formåsn, lyst, €ller intersss€,

eller hvorda.!, I ou bliv€r enig€ om at
tåge imod den gode udtordring, rom
gildeledohesarbejd€t er.

Lad mig hår til slut blot gøre op
mærksom på, at DU naturligvis bor
gore en h€lhjertet indrats, yde et godt
stykk€ arbeJ'de, men åt du også §elv
hoster lønnen herfor, idet du efter at
have lost eo sådan udfordring selv vil
have lært en masse, som vilvære dig til
nrrao os såvn §€nore hen i livet ell€r i
ens ,ortiåtte gild€arbejde - d dsrfor
bor DU åldriq siso nei til ds udfordringer, som enr sildotid kan sive en m€n tværtimod tage imod dem tilgavn
for dit silde- os DiE ielv.
Ovenstående er frc Fyns Provincials
kurtus f o. I i ldeledelser

DAG: '

DAGEN I
DEN ER DIN
Dåg€n

i

DE HISTORISKE SAI\4LINGER,
GILDEBORGEN, AALBORG.
De historiske samlinser, Gildebor'
gen, Aalbgrg sr stiftet af Sct. Georgt
Dag 1957 som et sp€ider- og gildebi
bliot€k samt et lokalt årkiv, og de er

§enere tidvidet til at idsåmle skriftligt materials samt samle, reginrers og

udstille effekter med tilknytning til
dansk os intermtional spejder-os gil'
d€bevægelse med særlig hen§yntagen

tilSct. Georgs Gitderne iDanmark.
Biblioteket rummer i dag (1985)
bl.a. mere end l0O0 boger os tkrit-

i

te.

dag er en mærkelig dag

_

den

Dasen i går stap ud af dine hænder,
den kan ikke få andet indhold, end du
allorsds har givet den.
Dasen i morgen har du ikke noget løI_
te på, den kan du fylde med, hvad du
vil.
Benyt dig af det.
dag kan du slæde et menneske
daq kan du hjælpe en ande.

das kan du leve §ådan, at må§ke
nogen i aften kan takk€ for, at du er
rit.
Dågsn i d.g er en berydningsfuld dag.
Den er din.

lb Rh6den

et emnekartotek
katalogi§eret
med '10 hovedsrupp€r, således et hvert
emne let kan belyses. - Såvel årkivmateriale som ellekter sår tilbage til spej'
der og gildebevæg€hen§ {ørne tid.
D€t €r endvid€r€ lamlingernes oP'

gave at mdvirke til oplYsning om
dansk gildebevægeh€s oprindelige ar_
bejdrform og udvikling.
Samlinqerne er Placeret i Aålborg
Gildernes hus, Gildeborgen, Rafn§ Al_
lC
9000 Aalbors, hvor mange af
effekterne samtidig indgår som en væ_

l.

sentliq delåf hurets udsmYkning.

Ds historiske Samlinger er tilsæn'
gelige efter ,orudgående aftale med en
a, musestr daglig€ ledere: Erik Pflug,

tlf. (08) 13 03 22 og Jorgsn

Orlien,

trf. (08) 18 13 67.

l3

y;i,"T-:tri1"3fit"ii""'H,:.:::
plan" udført -

sanske

tankevækkende,

at man fra Aslbors har været starter af
en sådan kædereaktion. - Hvordan
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Jeg skal bruga noglo spirl 3vårede

hun blot.

- Jamen, vi har
nede.ikælderan

&

nogl€ tsltplgkke

- Na-a-aj. ikk6 sådån

no{En - lom-

mepengel

Hvad m€d de p€nge, du tjenle hos

gamls

fru Niobin

på sødsrhjælps-

dag€n? spurgte ieg.
_ De er r6ndtlilAfrikal

- Det var lån$ vækltrak jes det ud.
- Skal isg nu ikke ha' lommepenge,
bar§ ,ordi jeg gor en god gorning _ og
så oven i kobet tilsn korpslsir! t dbrod
hun smæHornærmet.
Kommer der drenge? 3purgte leg

'

bekYmret.

- Ansr det ikke, men vi bli'r tyvo
turind, iå en snkslt 3muttsr der vsl
imellem.

BLÅ SPEJDER
Min datter €r søder. Blå. Oet sr
fieget vigtigl. Engang fik ieg t.gt gul
ell€r gron, mrn:d8t sor.ieg aldrig msrs.

Hun søuttode og hvæsede i et væk,
kom slæbende med sp€iderboger, talte
om løftsr for livet og fik til sidlt og.å
blandot Gud ind i det. Oå leg så fik

lpurgt, om

r

.

også han var spejd€r, klap_

D€de hLin totålt i €t par lekunder og
ragd€ toiådreng! Hun €r 14 år og har

opdåget, der findos ro slag§ drengE:
dem, der båre €r lkonne - og så tøse.
drengenel Jeg havde ellsrs altid troet,
at ieg hørte t;l "de skonne".
Siden har vi ikke talt så meg€t spei
der, liqe indtil hun meddelt€, åt hun
skulle.på korpslejr.

-Er det larligr? Spurgto ieg

og
tænkte med qru på, hvåd hun allereds
h.vde været igennern af speld€rlivet§

fårer. overnatfling€r

i

det fri,

van_

dringer gonnsm store, gde skov€ o.s.v.

- Du Iår spirene, hvis du lover åt
kvitt€re med et postkort.
. Der bli'r forældredagl oplyne hun
og tog imod p€ngena.
. Skå'j6g kommel
' Vorhorre bevares, du i €n sp€idorlejr! Hold dig end€lig vækl
.

På iperderæra . msn så skål isg hå'

Da hun stod m€d hel6 opp.kningen,

os

bussen drei€de om hjørn6t, kom
hun alligevel i tankor om, at hvii i6g
meget, m€g€t g€rn6 ville til den for-

ældradag, måtta jeg da gerne.
- Så let slipper du ikke. udbrød ieg.
Jeg korer ikke 300 km for at du kan
slippe ior at rkrive postkort.
Srlvfolsålig kom der ikks noget
postkort. og lig€ §å selvfølgslig tog jes

tilforæidredag.
Hun havds ikke overdrevet. Osr var
virkolig tyve tusind sød€.s, men de
drukn€do taktisk i mængden åf for
ældre, !må og nore sosk€nde, bodste.
forældre, onklsr, tanter o.§.v. Jeg,tod
15

hav'
tå bare

selv som Moses v€d det åbn€
menneskehav. Håvd§ hun da

ændt et po3tkon hlem om, hvor

PROVINCIAL.JOURNALISTER

- Undskyld, sasde ieg til 6n månd.
der stod og sp€idede til alle sider.
- Du v€d vel ikk€ hvorjeg kan Iinde
en sp6jderpige, der kommår trå....?

No.djylhrd:
EIse Lørup, Norgesvej 18,
7500 Holst€bro, tlf. 07'42 31 38

l

-Jeg ka'ikke ensång finda min esen
Pernillo, og nu er min kon€ også blevet

idrjyll.id:

BinheWinthsr, Bredgade 2,

væk-os ieg anor ikko hvoriegerl
Aldriq har ieg s€t !å månse msn-

8850 Bierringbro, tlf. 06'68 l0 29

sydiyllård:
Kent Gads Ole.en. østerbrogad€
6000 Kolding, tlf.05'50 l4 48.

nolker lede så meget På sn gEng.
Og så stod min dåttar der pludselig.
Med sp€iderhat, dueligheditsgn og'
hojre arm ibind
- Nu v€d du, hvorfor jes ikke har

m

Ritta Rossen, Nyvangen 3, Turup
5610 Ass€ns.

- Jamen, hv.d sr der dog sket, er
den brækket? faldt iog over hendo. '
Hvorfor har du ikke iendt bud?

Camping Willemoes. 5610 As$ns.
Nord- og Nordv6.$iællånd:
Gretho Sernor Thoms€n, Bkke Allå 33
3630 Jægerspris, tlf. 02-33 l2 72.

Siorktbenh.vn o!

Bor

ieg

- Det er ikke så slemtl fniste hun.
Fnists som kun en l4_årig kan fnite
oq lniset bredte sig til h€nde§ omkring-ståends tpeidsrveninder. Først då ieg

olm:

Tove Jsn!€n, Pilwanq6n 37,
2660 Brøndby strand,tlf. 02'13 25 46

qik, blev mine

Poul Erik Johånsen, Skovmollevej 3,

l2

be-

- I morqen er d€t min tur til at låne
arÅbindet, hgrte ieg nemlig en venindo

Sydralland og Lolland-Falstor:
Myrup,4700 Næstved,tlf 03-76

værste anelser

10

hviske.

_

For så kommer min mor!

Sådan er d€ blå §P€jdere.

PIA

Kliqwt fn gildebladet Bogenæ
HUSK AT VIDEREGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGER

IMPULS

i Danna*'
]MP:JLS udsi,es af Sct. Georys Gitdene
'iiiJ
1. 1460 Kobenhavn K. ttf'

arrns*wa"

33 os sendes til ehtlige gildeledetser'
ned
iiniÅ", i mhuts *z t' bruses i torbindetse
n'v'
løbesedtet
blade
herunde.
aildeatueidet
Ol .32 21

iMPULs
'Åiaiii,,udkommet 4 gange åtligt'

aa,n" a,øge*. Esetevpde 26 4840 Nørc

Atslev.tlf. 03A3 45 23.

hrød! tdksdvid
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03 s3 45 23
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