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HVAD ER LYKKE ?

At have blomster i begge hænder
siger nan i Japan,

siget nan iSkotland,
at holde af hvad man SKAL gore og ikke
bare det, man gehe vil,

sige. man i England,

lykken e. en glidende strPm
og ikke et stille farvånd,

siger nan i Aneika,
den stdler mest, før man har den ihænd€,

siser nan i Rusland,

den, der søger lykken andre steder end i sit
egetJeg, vil aldrig finde den,

siser man i Kina.
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Så har vi det tredie oplæg til en gildenestenale, denne gang "giort" af prcvincial'
mester for F yns ptovincial, Svend Jøryenen -

Tanken ned disse oplæg er, at give inpulset til den enkelE gildemesters aheide
ned at forberede gildemesteftaleL Oplægget denne gang forner sig son en lætdig
tale, men med så neget indhold, at tlen enkelte læser kan uddnge enkelte alsnit son
g.undlag fo. sin tale-

Hvad er basis for vores livT Beton, an
falt, plastik? Vinyl, slas, metå|7 Den som
mennesker selv har skabt og qlemmer den

båsis
er jorden, sennemluftet af rødder og
regnorme, gennemglodet og beskinnet,
gennemvædet og -blæst af elementerne -

af rolsn
der springer lrem fra synsrand på syns-
rånd, en lysdir i gårdinet, en glød i huden
og zenit, g0r jorden gold eller frugtbar og

af ilden
under os ovenpå jord€n, i lava' og gnist'
form. {lydende, springende som rasende
fortærer eller vårmer og hvisker iflamm€.
tunger .
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af vandet
i rkvform, som flodbølser, srundvand,
strømme og dybder, §om vidtstrakte fla-
dsr, sne, regn på blade, i håret, klart vand

iil at drikke -

åf luft€n
vind der svæver med dræ. stvrter huse,

sænker rkibe, optOr stivfrotsent jordsmon
og sind, ilt der gir veir til latter parring og

denne
ikke alene af os, men af de fri elementer
bevæsede og bearbeidede jord var os er
o9 forbliver basis. Og op fra den strøm'
mer fornyeke til det væsen ios, som ikke
vil undvære blomster oo qræs os træer og
dyr som de virkelig er - solsortens fløit I

baqsården, lærken og soloPgangen.

Oette lille digt af Thorkild Biørnvig
står i hans miljødigte frå 1975 '1980, og
jeg faldt over det, da ieg for nylig sad og
sorterede noget gammelt materiale.
- Karakteristisk for 8jørnvig er denne
næsten reliqiøse optasethed af jorden, af
alt det l€vende - også ud ov€r menne§ket.

' I utalljge digte gor han sig til ials_

mand for de umælende dyr, for træer og

buske, for hels naturenr ret til åt leve.

Harmdirr€nde taler han til vor såmvittig_
hed og håner os for vor ufor§tand. I dag

forstår vi ham allerVi har oplevet Tierno-
byl m.m. og nikker bejående. For snårt
20 år §idsn, da de forste miljodigte kom
fra hans hånd, var der ikke megen respons.



Herresud, der fandtes jo mange medfo-
lende dyrevenner.med hver sin kæledæg-
ge - med hver sin hjenesag 'os at en af
dem så kunne skrive digte siorde vel ikke
sagen mere betydningsfuld. [4en han blev
ved, og forståeko for hans indsats blev
større og større samtidig med, at flere og

flere organisationer tog miljøet under po-

sitiv behandling. 'Og idag er det så aktu_

ek som aldris for. Også i Danmark hår vi
fået vort eget miljoparti - De Grønno _ der
kæmper ivrist for maljø, spisevaner m.m
os som €ll€rs - principieh - ikke har nogen

fast, ensartet politik.
Og den slår vel igennem efterhånden,

miijøforståehen, selv om det tager tid-
Også i andre lande, i andre verden§dele,
for ellers hjælper detjo rå lidt.

Andre verdensdele, sagde ies? Ja, s€lv'
fOlgelig må alle med, men er problemerne

nu så storo ude omkring? Er det ikke
mest hos os, forureningen og rovdriften
på naturen finder sted 7 Er det ikke me§t
hos os, vi møder foragten for naturen?
l\,led os mener ies ikke bare vidanskere, vi
tæller jo egentlig så lidt. Jeg mener vi be'
boere i de hojt udviklede lande, i Europa
og Amerika iorst og fremmest. Jo, når vi
tænk€r efter, må vi vist konstatere, at det
er rigtigt. N/ten hvorfor erdet blevet rådan?
' Ja, derom er vi ikke itvivl. Det er vor
dlqtiqhed, vor energi, og vor evne til at
organisere, der har hjulpet o§ frem i for
hold til andre lande og racer. Hjulpet os

frem til en fprerstilling, der er både for
tient og rimeliq. Vor etfektivitet, vor nys_

gerrighed, vor opdagehestrang, vor forsk
nins. På alle måder er !i foran.

vi 'det vesterlandske menn€ske.

lndbygget i os har vl jo også troen på,

at vi har retten til at udnvtte jorden.

Pl?nteriget, dwreriget og mineralriget - dei
er vort. vi hår rett€n til at bestemme over

lerden§ res§ourcer frem ror nosen. Båre

der vi gør er til menne§k€c gavn, så er alt
plausibelt. Jo det er vor holdning og

den er vel naturlig nok?

Pudsigt er det imidledid at sammen-
ligne den med indianercns verdensopfat-
teke. Læser vigåmle beretninger or.r dem,
fortællss der, at de troede, at ah på jor.
den: Træer, floder, bjerge, blomster, dyr -

alt havde liv - alt var besjælet, og alle ting
havde deres beskyttende ånder. Oq indi-
aneren tilbåd dem os otrede til dem af
ang§t for dem. Det er nok rigtigt, men
kun til en vis grad. For læser mån Vagn
Lundbye og lignende forfattere, opdager
vi hurtigt, at det med angsten kun er den
halve sandhed. For for indianeren var ak
i naturen qudernes værk oq dermed helliqt.

Det rkulle dedor behandles med re-

spekt og besindighed. Deres plove måtte
kun skære til en vis dybde. Gik man dy.
bere ned, da flængede man bugen På
moder jord os sjorde sis selv strafskyldis.
- Oq samme holdning havde man til dy_
rene. lvlan måtte kun jage til eget eller
stammens forbrug og §å ikke mere - oq sit
eget totemdyr rørte man åldrig, lige
meget hvor slemt §ulten gnavede. Den
samme ærefryqt for alt det skabte findes i

mange af de såkaldte "primitive" religi_
oner, der er tusinder af år ældre end vor'
og hvis tilhængere slet ikko forstår os og
vor grådished.

Hvor har vi den da fra, denne hold-
ning? Hvorior er vi ivesten blevet den
store skurk i dette spilom verdensmiljøet
og om ålle kloden§ ressourcer?

Jå. måske kan vi hente nosst af svarst i

det gamle testamente. hvk fortællinger vi
har lsvet med siden vore fø6te skoleår.
Der i skabelsesberetningen - hører vi om,
at Gud skabte verden på 6 dase. Det sid'
§te han skabte var menoesket, manden
Adam. Han blev skabt i Guds bill€de os
Herren blæste livsånde i han næsebor. Så

fik Adam Eva til sin medhjælp os sam-

mon skulls de herrke ovor jorden os alle
dens skabnins€r. Bemærk lige det-§am-
men skulle de herske over jorden os alle
dens skabninger. Del er en helt anden op-
fattelse, en helt anden ranqorden end den



indianske. hvor hele naturen var eet ska
berværk, oq hvor ak der skabre var tige
rærdifuldt, havde samme ret på iorden.

Det €r som om vi er besatte af den
i:nke: At vi- den hvide race - er jordens
here, at vi har retten tilatt, hvad der fin-
ies på den, bare vi har lyst og del har vi
som regel. vi vester!ændinge bruger tøs af
jordens re$ourcer - uden tanke for hvor
længe de holder, oq hvor meget viegentttg
har brug for deting, viproducerer Vi er så
iiklerede på vor egen dygtilhe., oq erfek
tlvi!ei, at vore værdinormer efterhånden
er helt præget deraf. Går vi bag om de
samf undsideologi€r, de tolskellige parier
Lygger deres programmer op på, og hefter
os ved de værdier, de lover os-de værdier
de sætter focus på ved et valg da vlsar
clet sig, at de værdier, man stræber efter,
den gulerod man hænger op for næsen af
rs, det er stadig srgrr'e tilfredsstillelse af
vore renr marerielle behov. - og det, der
loves, dei er io det de ved, de kan sælse
deres program på - der, vi qerne vil have.

Vore normer, vore væidisæt er blevet
vore forbrugsgoder - og i kampen for at få
dem har vi efterhånden sat vor solidarhet
rned den Ovrige verden og den øvrige na-
tur iil.

Afrika sulter . og vi hiælper straks. -

Og Gud ske lov for det. Ivlen samtidig
fodsætter vi vor egen egoistiske udnyt-
tehespolhik, der for hver dåg gør de
fattige lande endnu fatrigere. - Og for
hver dag forurener vi, kvæler fisk i ilt-
fattjgt vand, dræber træer og forgifrer
vandløb over alt i vor egen del af verden.
Stadig af bar€ virkelyst og effekrivhet.

De syner jeg her måner frem er ikke
nye i dag. Jeg tro. at flere og flere forstår
dem, at flere og flere fatter rækkevidden
.af vor rovdrift på jorden oq vor eqoism€
ovedor landene på den sydlige halvkugle.
Men j€s finder det vigti$ at vi trækker
det frem is6n os isen. - For har er vor
grundforpligtel§e. Hsr er den egentlige,
den vanskelige opgave, vi har at slås med.
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Det, som vi kommer t lat kæmpe mod i

mange ar end.ui Vor egen races egoisme,
vor egen races §elvopfattehe §om dam,
der er verdens herrer oq scm hår rerren til

At min fonoikningsmåde rf skabelser
myren i den forste mosebog å1 nogle reo
ioqer regnes for problemarisk, al nogle
endda fejlagtig, er en anden sas. D.i æn.
dre ikke ved, at vi er vokset op med diss.
iortællinger, og at vi ind til selve marvetr i
,ore knogler har fået vore holdninger ind
podet derfra. Det sidder me!4r dybt i o§.

Oq de1 hjælper kun lidt at nogle af os
er begyndt at falte det. De r skal en generer
iroldninqsændring 1il. Der skal fremehkes
en holdning, der ikke kun intresserer sig
for at skabe og forbruge ting, men som
også genopdager værdie4 åf at leve i nuet,
forstår at ryste fremadrerrerheden af o§,
genoplever qlæden ved nærsynet ved at
være til. dette bare ar røle sig i ro oq ba,
lancer eet med natur og mennesker udan
lanke på tid oq fremrid.

Banalt ' ja, måske for nogle her i salen.
Men som race har vi ios en evindelig uro,
en dyrken af det menneskeskabte, en tro
på vor egen skåb€rtrang, en to på udvik'
linqen, §om vi får svært ved at rvste af o§.

Nu nærrner k okken sig tolv - og vi rnå
for vore børnebørns skyld og for de fat,
tige landes skyld til at sadlo om - vi må -
selv om det bliver svært og det blir'svært

af mange forskelliqe qrunde bestræbe os
på at holde op med at flænseiordens bug
tiltomt lorbrug?

Det er måske vor vigtigste opgave som
menneske og gildebror Idag.



SÅ ER DEN HER !

Nu er Landsgildekontoret leverings-
dygtig af det nye sangbogstillæ9.

lMen, åk! - der har indsneget sig en
feil. Sans nr l4r "Ofte, når visad v€d bå,
let,' har fået forken forfatter, der skul-
le reftelig have §tået lngrid Tru€l$n, §ær-
ternissen siger undskyld til lngrid.

Har du sikret dig sangbogrtillægget tit
dit gilde?

Af det samlede oplao er der kun cå.
'1.600 tilbage, så skynd jer at rekvirer
tillægget på landsgildekontoret, prisen
kun kr. 5, pr. stk.

red

IKKE, ALDRIc og
HVAD KAN DET DOG NYTTE

I et gammeh histo.isk skuespil, siger
Mor Sigbritt til Bigsforstander Peder Oxe,
følgende: "Kere Peder Oxe, husk åt or-
dene IKKE, ALDRIG os HVAD KAN
DET DOG NYTTE altid bør være ukrudt
for din vilies luoeiern."

Oet samlne må gælde for o§.
Vi må ikke på forhånd opgive at kæm-

pe for €n såg ' os sise "det kan jes IKKE',,
eller " det går ALDBlc", eller "hvåd kan

Vor vilier lusejern skal luge disse ord

Er der noget i en bestemt sag, vi synes
er værd at kæmpefor så skal vi kæmpe.

Er der noget som vi er modståndsr af
og som efter vor mening er drevetforvidr,
så skalvistoppe det.

Er der noget i vort gilde, vi synes skåt
være anderldes, eller som vi synes fun.
gerer miodre godt, så er vor pligt, som
gildebrødre, at tag€ problemet op og præ-
ge det i den rjgtige retning.

Vi må, fremfor alt, ikke vende ryssen
tilog sig€ "hvad kan dst nytto".

vi skål brus€ vor vilies lugeiern.
Stoffor

fla clLDENyT,
Sct- ceo.ss citdet, Faabors



en

KOIVIMUNIKATION

Kommunikation er et ord vi horer fle'
re gange om dag€n. Ordet stammer fra det

latinske Communi'care som betvder at

"qøre tælles". Ord som kommune er frå

samme sprogståmme-
Kommunikation ersåledes blevet et al'

mindeligt udlryk i lores sprogbrug?
Hvorfor taler vi eå mesetom kommuni'

Formentlis fordi vi er blevet dårlisere
til at'tnakke sammen" I dagligdagen!

Vi gor det almindelige og naturlige at

'tnakke sammen" til noget teknhk, noget

man skal uddannes til.
Hvorfor kan vi ikke bare "§nakke sam-

men", gore vore opleveher fælles ved at

Jeg tror ikke, at mennesker lvtter dår_

liqt fordide ikke kan lytte
Jeq tror de lvtt€r dårligt, fordi de ikke

gid€r at lytte.
Jeg tror dedor ikke, at der er noget

gålt med vores evnJ til at lvtte. IVen der

er måske noget galt m€d vores interesse

for andre end os selv.

Måske er der noset galt med vores vilie

til at dele oplevelser med andre, og åt vi

derfor ikke har reel interesse iar lvtte'
Hvis del forholder §ig som her betkre-

vet, så bliver vi jo ikke en bedre kommu-
. nikator ved atrræne iforskollige tekni§k€

metoder eller modeller til formidlang af

Jeg mener ikke der Iinde§ teknikker,
som kån klare forholdet mellem menne_
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Jeg tror, åt i tamme grad som vi får

forkærlighed til teknikker, i samme gråd

oplev€r vi os s€lv som tilskuer til andre§

Energien i det at "snakke sammen"

bliver sålede§ kanalkeret ind i modeller os

resultater kan ofte blive, at indholdet
bøjes, så modellen passer os ikke om-

Mån kunne så stille sig selv det spørgt
mål:

Hvorfor deltsger en mas§e menne§ker

rå i forskellise kurser, som handler om

Jeg tror, at der er en sammenhæng

mellsm en reghtreret mangel hos den en'

kelte (altså ieg er blevet dårligere til at

'tnakke med andre") og ønsket om, at

blive bedre tilat'tnåkke med andre".
På mange kurser bliver deltagernesnvdt

idet en stor del åf kurserne er teknisk be_

'tonet, og dermed forholder sig teknkk til

Det mener jeg er et feiltrin åf dimen-

sioner. Jeg mener, at forudsærningen for
at bllve bedre til at snakke med andre er

bevidsthed om de menneskelise årsaser

til, at ieg ikke er så god til at snakke med

At arbejde msd årsaserne til min

manqlendo interetse/lv§t til at lvtte og

§nakke, os dermed blive bedre til at dele

oplevelser med andre.
En lræning §om fokuærer På årsager

oo som skaber bevid§thed hosden enkelte

o; disse forhold, er den ene§te farbare

vej til at fobedre kommunikation i dåq

liqdaqen.
Konsulent Eigil Nielsen,

Gurre'GruPPen



TAG DIG SELV OP TIL
REVISION !

Vi vil allesammen gerne have det qodt.
llen lad nu være med ai tro, at du nogen
sinde kan opnå fuLdstændig selvkontro:.
eller at du kan lære at slappe helt af- Dei
er heller ikke muligt at opnå sn perf€kt
kondi lige meget hvor meget du anstrerg-
er dis.

Det er som med vore idealer iSct.
Georgs Gildet, ikke ret mange kan gen
nemipre så hpje må|. IVen aLlisevel må vi
på en elLer anden nråde finde ud af ai
have det godt med os selv. Til at Leve lyk-
keliqt i en streset verden uder at iple os
kolt ned, hvis vi for alvor prøver at tage
hånd I hanke med vores egen tilværehe og
begynder at tage os selv op tiirevision.

Tage dig selv op til r€vision ' jeg har
ikke dermed tænkt mis, at du skulie næg-

te dig selv noget. Nej, du skal .yde iivet,
mens du har det - jeg tror, at det åt nvde
livet, det er den bedste s!ndhedskur, men
for at kunne det, er det nodvendigr, at
man erkender sine egne f0lelser og inderste

Jeg må hellere korigere mig selv lidt,
for det jeg sagde om ikke at nægte sig selv
noqet, for §elvfplgelig skal vi spise §undt
og holde os selv i nogenlunde god form -

for begge dele er jo nødvendise for åt vi
k.n befinde cs godt men lad os nu sige,
at dette følger vir vi spl§er §rndt og er
nogenlunde i form, så kan vi iage fat på

det, jeg vil ind på i aftenrden sjælelage og
følekesmæssiSe sundhed - den er nok nOg.
len til vort velbefi.dende

Har du ikke af 09 til lyst til at tigge i

senqen og læse hele natten, men alligevel
§ukket trlsædvanlig tid ?

Har du ikke af oq til lvst ril at spise
bof til morqenmad, men alligevel er endr
med at taqe det sædlanlige?

Vi lever alle med forbud og regler, som
vai udmærkede, da vi selv vår børn elter
sel! havde born, men egentliq er ganske
fjollede nu vi er voksne, men vi har levet
os sådan ind idem, at vi ikke tænkerover,
at vi dermed qor vor voksentilværelse
mere be§værlig end srrengt nødvendigt.

Prøv engåns at lave dig en liste over
alle de ting, du aldrig har prøvet, men
egentlrg godt kunne have lyst til. Det kan
være gan§ke ubetydelige t inq §om de nævn,
re, men det kan også være storre ting.
som f.eks. at henvende sig til personer
man ikke kender, eller søre noqet, du al
driq har giort, tor sådan noget gor man
ikke. BRYD ET TABU - HELT BEVIDSI
. ENTEN IDAG ELLER IMORGEN,
Hvor ofte rører du ved noget uden at
FøLE? Spiser uden at SMAGE? Ån.ter -

Lrden at LUGTE? Ser. uden at SE? Lyt-
ter - uden at HøRE? Oet meste ai tiden
sover vore sanser. Vi "slukker" for dem,
for at de ikke skal forstyre os i det, vi

Begynd med at låde DIN KROP NYDE
GLÆDEN VED AISANSE. Skær et styk-
ke lrhk frugt eller en grønsag i skiver.
Hvordan smaser det? Se n@je på en vet,
kendt overflade, en dor, et blad, etter bag-
siden af din hånd: hvor meget er der ikke
her, du ikkefor har lagt mærketil.

LUK øJNENE OG TÆL HVOR
MANGE LYDE DU KAN HøRE PÅ TRE
MINUTTER.

Tag en håiv snes glas ned fra krydder
hylden. Luk øjnene og snus til dem et ad
gangen. Hvor længe va.er det før du kan
kende dem fra hinanden uden at se på



MASSEB DINE TINDINGER FOB-
SlcTlGT - hvor giver det den me* afslap-

Dette er kun nogle få af de sanseoplev
elser, d€r venter på dis. - Hvis du giver dig

Jeg !alte fornylig med en god-veninde,

der er ansat hos e. af ROnnes store fotret'
ningsmænd. Hun har taget en lang række
ekstra kurser'os er ivirkliqheden uund-
værlig for ham, men hun er mege! §kuffet
over, at han aldrig siger noget til hende

om det, og overvejer meget at skifte plads.

Oa mine børn begyndte at gå til spi! og

Ov€de sig lidt på klaveret der hjem me, sagd e

ieg i begyndelsen altid: Hvorfor øver du
dlg ikke noget mere - uden at det hjalp
noqet. Førsr da ieg begyndte at rose dem
ved at slge, at jeg synies, at de var blevet
dygtige, hjalp det, og så ovede de siq også.

Jeg har altså opdaget, at et par venllqe ord
på rette tidspunkt, 90r, at det er meget
slovere at omsås folk - eller osså er det
mig der er blevet sjovere at omgå§lM

Hvor th har du tænkt. at en liile uven'
tei qave vist alligevel ikke var noget, fordi
den kun kostede et b€skedent bel0b Prov

engang at se hvor meqet, du kan få ud af
en tier. Kob en blomst eller inviter oå en

kop kaffe.som en gave tildig §elv!ll
For manqe år slden kObte jeg tre flas

ker champagne. Jeg havde fakti§k slet
ikke råd til det. men vinhandleren svor
på, at jes aldris ville lå et lisnende tilbud.
Vi havde flaskerne lisoende i femten år og
venrede blot på en højtidelis lejlished til
at lade propperne springe, indtil €n elier
anden fortalte mig, at CHAMPAGNE
IKKE KAN TÅLE AT BLIVE OPBE_
VARET FOB LÆNGE Samme aften åb'

nede min kone oq jes flaskerne uden nos-

en som heht anledniog. De to vår udrik-
kelise os den tredie kunne lise gå an. Jeq

følte at det var en barsk måde at blive be'
Iært om, at LIVETS SKATTE I.,ISTER
OERES VÆRDI, hvk man ikke bruger
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En anden sang, hvor jeg oqså følte, at
jeg mistede en af livets skatte var på Mon'
matre i Paris, hvor ieg slentrede rundt og
nOd stemningen som så ofte før, plud§eli9

fyldte en dyb glæde mlg. Et måleri på et
staffeli havde indfanget alt det,jegehkede
ved Paris. "To hundrede francy', §agde

kLrnstmaieren. Oet var ikke noqen van

Gogh og min prakthke sans sagde mig, at
det var alt for meqet. "150", hviskede jag.

"200", gentog han, og hans an§igtsudtryk
sagde tydeligt, at han ikke ville gå en .en'
tirne ned. 50 francs stod mellem mig og et
portræt af den by, ies el§kede. I!'line iøl'
elser sagde: Køb det. lllin prakthke sans

saqde: Skynd dlg at 9å. Jeg tpvede og så . .

så gik jeg, men i måneder derefter tænkte
jes på denne ephode os ønskede brænd-

ende, at jeg havde slået ti!. DU SKAL
LYTTE MERE TIL DINE FøLELSEB,

Har du foretaget dig noget, men stadig

har en utryg fornemmelse af, at det d!
siorde, var forkert, så stol på dine fo elsc,

så du ændrer din beslutnlng eller må givc

en undskyldning - du vil have det m€get

bedre med dig selv basefter. Giv en ven et
knus, selv om du aldrig har gjort det iør.
EerOring er den mest di.ekte form for
accept og alrerkende se-

Fra Burgundla
Sct. Georgs Gildetne på Bornholn



Fyns p.ovincial hotdt fot et pat år siden et kurcus on "Gildet i Ko'sbæk" Fra

dett; kutsus har vi sakset en det relevant stof - suppleret ned ideet til sruPpearbelde

|Å ota Liu. e, del et sætdeles aktuelt nebp nu, hftr silderne ståt over for det åt

lioe sildeting- 
rcd.

BRAINSTORMING

Formålet med ai lave en brain§torming
(et idemode) er at få flest mulige ideer

frem til senere vurdering.
Problemstillinqen omkring det pågæld-

ende mødeemne må være helt klan for
alle mødedeltasere oq indholde en ekke
l0sninssmulisheder.

Såvel mødelederen tom modedeltaser'
ne må kende . og overholde _ følgende
grundregler for brain§tormin9.

1. KBITIK ER BANDLYST.
Fremsatte forslag må ikke kommen-

teres af hverken forclagsstiller eller andre.

Al kritik i ord, minespil og kropssprog er

forbudt. Det er let at ødelægge enhver ide

"ved fods€len", også den geniale. Endvid_

ere medforer det ofte, åt deltagorne væl_

ger at holde sig tilbåge med nye ideer af
Irygt for at blive imødegået straks, evt.

endda blive lidt tilgrin.

2. ALT ER MULIGT.
lndstillinsen hos ålle i modet må være,

at ALT er mulist, ALT kan blive bedie
end det er nu, at penge ingen rolle spiller,
oq at ingen kan lægge hindrinqor i ,eien
for ideens gennemforelse.

3. ÅBENHED OG OPTII,IISME.
Åbenhed og frihed blandt modedeltag_

erne er absolut vigtiq. Alle ideer skalfiem,
- det drejer sig ikke om kvalitot men kvan-

titet. Det spontane bør fremel§kes af

4, KOMBINEB IOEERNE.
Alle b@r være opmærksom På kombi'

nation af fremsatte ideer. lvlålet er en

5. IDEER NOTERES.
9et er vigtiqt, at alle kan se, hvilke

forrlag der indtil nu er fremsat. Derfor
bor tåvle €.1. hiælpemiddel anvendes af
hødelederen eller bedre _ af dennes

hjælper.

6, EFTEB BFAINSTORMING.
Mødelederen overvejer. hvordan de

fremratte forslag ' nogle enkeltvlsog nogle

kædet sammen - kan danne grundlag for
opdeling af modeemnet i underpunkter
ved den efterfølgende diskussion

9.



HVORDAN ET MøDE
øDELÆGGES

1. lndkald mødet uden varcel på forhånd.
Nlåske vil alle ikke kunne komme, os del
tagerne m0der uforberedt.

2. Gpr indledningen lang og læs høit fra
notater og dokumenter, sorn alle kender.
Læs lavt og monotont, så inqen opfaiter,

3. Lad dem, som er ueniqe,diskulere sågen

til bunds. Hvis de skulle begynde at mo'
derere sig, kan mødelederen Sive dem
nogle stikord, så får man diskussionen i

gang igen. Dette vise. sig ofte at være god

4. Hvis diskussionen qår lidt trægt, så kan
man blot begynde at diskutere skattetryk-
ket eiler Jensens nye bil.

5. Sorq for at andre udefra kan komme
ind og forstyrre, og at telefoner kan tilive
sat ind. På den måde viser man, hvor be-
tydningsfuld, man er.

6. Vær opmærksom på at få uddybet alle
uvæsendise detalier, serne så lænse, §å

man ikke når frem til hovedsasen. På den
måde kan man måske oqså undså at kon'

7. [4ødelederen er ansvarlig for mødet, oq
han bør derfor bruge det meste af tiden
selv og ikke spilde tid på at høre på andre.

8. furg for at uddybe de lidt naivespdrgs'
må|. så man får noget at le ad. Skadefryd
er den bed(e torm for morskab- Det let
ter stemningen på mødet.

HVOBDAN ET MøDE
øDELÆGGEs

1. S0rg for at være dårlig forberedt og
bed modelederen uddybe bassrundsma.

2. Det er vigtigt at få alle detaljer med og
få dem srundiqt belvst, selv om de ikke
betyder noget for hovedsagen.

3. Lad være med at hore efte.. hvåd de
andre siger, og brug heller ikke tiden på ar
planlægge modargumenter.

4. Vær uenig i forrnålet med mOdet, fore-
slå ændringer og bed om en anden dagr
orden, således at det kan forsinkes unød.

5. Afbryd dem, der snåkker, og kom med
dlne eqne synspunkter.

6. Hvis mån ikke får de andre til ar god-
tage sine for§lag, er det vigtigt at gentagd
dem så ofte som muligt, så de andre kore.

7. Hvis nogen kommer med et forslag,
som man er ueniq i, bor mandreie detoo
misforstå det oq få startet en diskussion
om, at det ikke hører til dagsordene n. Erug
alle midler for at få ret.

8. Taq stadig §porSsmål op, som er b6
handlet tidligere, og rejs tvivl om rigtig
heden af tidligere konklusioner.

9. Tal hyggeligt med sidemanden lnder
de indlæ9, som ikke interesserer, el er niir
mødelederen forsøger at komme vid€re.

10. Diskuter grundiqt hvert punkt irefe.
ratet og slem ikke atfå de. igtige ordvaig,
§ætningsopbyqring, teqnsælninq eic.

t0



KENDETEGN FOR
DÅRLIGE MøDER

FøR MøDET
- mOdetidspunkt og 'sted dårligi valgt,
- dårlig information, l.eks mdhglende

dagsorden eller for få oplvt.'inger om

dågsordnsn§ enkeltPunkter,
- for sen indkaLdelse,
- begynder ikketil tiden.

UNOER MøDET
En 6llsr flere mododoltågere

- burde sl€t ikke deltage (hvad andre må§ke

- kender ikke alls de andre. hvodor
præsentation under en eller ånden

- kaldes bort fra modelokal€t, f.ekt. til

- ved for lidt om emnet (manslende viden
den generelt eller/og dårlig f orberedel§e

- taler i munden på hinanden,
- dominerer, f.€ks. med ,or manse eller

for lange indlæs, for stor faglig viden

- gent.ger for oft€ noget allerede.agt,
' soger at fordreie andres udtalelser, her

under ev€ntuel også del. og helkon'

- er dårlige lyttere,
- taler ikke samme 'tpros", i.eks- jarson

faqudtryk og fremmedord,
' kommer med uklare standpunkter,
. holder sig ikke tildet punkt, som disku_

- kommer med uvæsentlige bemærk_
ninger os detalier,

- er u§aglige/ for "Piattede" e.1.,

- viser for lidt smidighed til at oå en

- ove eier ikke i tide konsokvenserne af

- trækker mOdet i langdrag.

ENDVIDEBE
' manglende opdeling af dhkussionæmnet

- selve mOdelokalel, f.sks. dårlig ventlla-
tion, temperåtur, belysning, indretning

dårligt formot modebord og -stole,
- generende tobåksrøg
- "uvedkommende", f.ekt. chefer, over

EFTER MdDET
- manglende eller dårligt referatlProto_

kolfOring,
- ingen aftal€ om ny mødedato,
- nogle dekagero holde "eftermode"

udenfor mddelokålet.

1l



MøDELEDERENS
SPøRGETE KNI K

Et af modelederens vigtigste hjælpe.
midler til at lede/styre modet med er
rigtig brug af spørgeteknik.

Spørgsmål kan være åbne og læggqop
til et langt svår, ellerde kan være lukkede
og lægge optil et kort svar. Se det særlige
bilas om de seks spørqeformer.

Fælles for alle former for spørgefor-
mulering er, at dan bedste effekt opnå6s
ved, at spørgsmålet fremkommer som sid-
ste sætning i en række åf sætninger, der
har begrundet, fdn ind til, givet fornøden
reference etc. til sporgsmålet.

DÅRLIGT OPBYGGEDE SPøRGSMÅL:
Hvad kan vi nu gore, når vi ved, at . . .

,.....'''''.,,.' ?

Er det væsentligt for sagen, når NN

Udover at stille qennemtænkte og vel'
formulerende spørssmål bør mødelederen
overveje, hvilken af de følgende to måder
dsr skonnes at være den mest h€nrigts.
mæs§iqe at stille spørqsmålet på iden givne

Personspørqsmål . . . . . . . . . . . . . d.v.s.
spOrgsmål §tillet til en eller flere bestem.
te personer i gruppen,

Gruppesporgsmål . . . . . . . . . . d.v.s.
spørgsmål §tillet til gruppen. Kun de at
qruppens medlemmer, §om har lyst, be-

høver at besvare sørgsmålet.
Spørgsmålet, iom stilles til lederen al

en deltåger kan ofte med stor fordel for
den efterfølgende diskussion viderebefor-
dres som et gruppespørgsmål eller som et
personspprgsmå1, evt. returneret til sporg-

VED ARUGEN AF
personsporssmål bor leder€n vær€

- at nævne deltagerens navn for §pølgs.
målet stilles,

- at der til saokyndioe qerne må stilles
åbne spørssmål af stor sværhedssrad,t

- at der til tavse deltagere og til ikke- sag-

kyndige deltagere skal stillesspørgsmå1,
helst lukkede, som er lette at besvare,

- at overdreven brug af per§onlige §polgs'
mål kan slå det frie replikskifte i styk-
ker, og at modelederen ubevidst kom'
mer tilat stYre mødet for meget.

VED BBUGEN AF
gruppespørgsmål bor ledsren være

- at der ofte går nogle sekunder for en af
deltagerne tager ordet,

at undgå at få stillet flere sporgsmål i

samme "åndedrag".
BEDRE OPBYGGEDE SPøRGSMÅL:

.,osJJsis€r....... ?

NNsiger .....,ogJJsiger
Er de ting væsentlige for sageo?

12



FOBDELING AF OPGAVER VED ABRANGEMENTET DEN / 19

Ansvarlis oq hjælpere
. Ansvarlis for aransementet er: EN, OP, HS. l,o lærre jo bedre).

:. Hiælpere lor EN:DB, HJ, VS. {jo flere io bedre)
i-llælpere for OP:VA, HC, HH, CW.

lljælpere for HS:AB, CD, Eø.

For årranqementer
J. Leie d oldler
4. Endelige aftaier . også om honorar - med foredragshoider e.l. her

,nder op\rr I ng al 'e§Pruep ogram . . . .

5. Publicerinq af arr. (annoncer, indbydelser, programmer, billetter,
presseonrrale, indbydeh€ af pres§en, orientering til politi og

6.
7.
3.

9.
10.

11.

dnore rnyndighede')
Tllmeldelser såmt opfølgning, hvh tilmeldelserne svigter - . . . . .

Korrro ved ndsansen
Indretni.g af lokale (opstilling afbordeog stoie, duge, glas, aske-

bægre. gllvand på bord€ne, talerpult, AV Hjælpemidler med
nodvendige ledninger, mOrklægningsmuliqhed, musik, pyntning,
oe ys..-9. lot.to.pir og olyånte4 . . .

A{laie, omserve, _S .......
AIra e- on gdrde obeforhold . . . . .

Sidste kontakt til foredraqsholdere e.l. oo aftaler om ankomst,
fo'prej.:.9, opholo alrei5e m.m.) . . . ..
T d\plan lor ar raaqement12-

13.

14.
15.

16.

18.
h vedrørende anangementet (med undtagehe af nedennævnte

19.

Efter årrangementet
20. Nødvendis oprydning og hjemtransport åfdiverse materialer '
2'1. Slriftlig tå( r.l
22. Unde(elnrnq af p,ess

23. lndretning 1il KODA, politi, landsorqanisation o.l. . . . . . . .

HVAD VAH GODT? HVAD VAB DÅRLIGT?
To sporgsmål arangører altid bør diskutere qrundigt igennem efter hvert arrangement-

13



4.
5.
6.
1.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

IDEER TIL GBUPPEMøDET ,
EVENTUEL OGSÅ TIL EN
G ILDEAFTENI

1. rugemodreproblemet - for eller imod ?

2. tabe ansigt 'føle skyld
3. min feriereise til ......-meddias/

28. sruppens årlige good-turn - ældreud-
flugt

29. gruppeiuletræstur med skov€ træ,
travetur og grovbrOd og en lille klar

30. grupp€n besøger et udenbys qilde . til
qildeåften eller qildemøde

31. står din aale i forbold tildine hånd-
linger?

32. hvad betyder sildeloftet for dig idin

33. hvorfor er danskerne så utilfredseT
34. hvåd forstår du ved gildeetik?
35. byens økortomi og fremtidsplaner

ved borgmesteren
36. er moralen blevet bedre sidendin ung.

37. reklame iradio og tv?
38. hvor meget bør ægtemanden hiælpe

39. bruden§ medgilt via afbetalingssy'

40- for eller imod automation og edb?
41. er demokratiet blevet en parodi?
42. b0r eksamer afskaffes ?

43. de unges problemer - på lokalt plan?
zl4. skal fagforeningernes magt begrært-

45. bør man altid qive flertallet ret?
46. . du kan gi den gas og klare fusten -

måske kommer du blot lidt for i

om hastighedsbegrænsning og færd.
selsulykker - vise hensyn itrafik

47. børns opdragelse . før og nu
48. børns iommepenge mod pligter eller?
43. hvornår og hvordan gårvi påefterlon?
50. dit syn på medlidensdrab?
51- din datter på 19 år møder op med en

farvet pæn ung mandT
52. hvad forstår du ved "en lykkelig dag"

(knuden på Iommetørklædet)
53. byens ældreforsorg -

54. er frihed det samme som fritid
56. fonæl le såndheden ti I håblost syqe ?

film
byvandring - evt. via turistbureau
byens gamle bygninger
krim ina lfo rsorsen - v /socialrådsiver
Sct. Nikolaitjenesten
en aften med "sesandf'lra byens
øvrige servicsklubber
hiertedød eller hjernedød
min arbejdsplåds ' ru ndvisn ing ' f. eks.

mine bed§te LP-plader

teatertur - ril f.eks. værkstedsteater -
med efterfølgendedebat
besoqe byens museer ' rundvisning

15. hvad sor jeq, hvis ulykken sker-med
UF instruktor fra FOde Kors

16. fuqletur med hele familien oq elter-
fOlsende fælles morgenbord

17. gruppetur med ægtefæller til et

18. julemøde med klip os slos os "min

besøqe en lokal kunstmaler'og få en
dialog om kunst eller fidus
besøg åf e. katolsk pater
en fast åriig tradition med en travetur
i . -. -.. plåntage og en bid brød

en årlig weekendtur som sæsonafslut'
nrng

23. H.C.Andersen os hans eventyr
24. min bedste ferie - eller ferieoplevelser

19...
25. min skoletid
26. problemer forældre/støre børn -fii

27. konfrontation - en håndens arbeider
os en åndenr arbejder

14
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20.
21.

22-



ÅRSSKIFTE /
NYTÅRSFORSÆTTER

lvlange af os bruser årsskiftet tilat gore
personlig status, har vi nået de mål vi sat.
te os iåret d€rg;k, hvad slos fejl, og hvor.
dan kan vi prøve at ændr€ det tildet bed-
re i det kommende år.

Nogle mennesker hår den lidt kedelige
vane at sætte siq en række næsten ulade'
sig-gøre'lige mål ved st hoitideligt års.
§kifte. Det er også i orden år stEbe efter
udviklins og forbedrins, men vigtigst af
alt €r at undgå at snyde og bedrage sig

selv, inser kan bysge fremtid d selvbe-
drag.

En del vilvære tilbøjelig til at give om'
givelserne skylden f or mislykkede opgåver,
og mange qange har vi iårets løb hørt ord-
lyden "det er også såmfundets skyld".

Der er også noset i veien med samfun-
det, men hvor begynder og slutter iam-
fundet? IVed enkehpersoner, dig og mig,
og det er da ikke os der har en forkert
livsopfåttehe. Er det så ålle de åndre der
tænker oq handler Jorkert? Det tror isq

Hvem er det, der præservores såmfund
og vorer opfattelse afdet?- os selv.

ønsker vi et bedre samfund med stgrre
tolerance os forståelse, må vi begynde
med os selv, vi kan ikke ændre samfundet
som enkeltperson, men vi kan atuejde på

og md vores ogen opfatt€lse åf tingenes

Vi kan øve os iat tænke poshivt på og
om hinanden, os hvem ved, en das bliver
det måske vores vnkelighed.

Hvåd ville livet væ.e værd, hvis vi ikke
havde hinånden tilåt holde os.ede når vi
er oppe, og holde os oppe når vicr nede.

Et venligt ord, et venligt od,
hvor gør det sjælen godt,
somdusgen på d€n torrejord,
det lokker frem et blomsterftor.
O, tåk Ior hven er venligt ord,
Ia, for det mind§re btot.

[4ed disse ord er mit Nytårsønsk€: Et
godt gruppe- o9 gildeår i tS87, tit a e
sildebrodre.

Lis
Fra LILJEN

Lolland - falster distriktsgiAe

UDVALGET VEDRøRENDE
DEN TBEDI E ALDER

Op mærksomheden henledes på at rek-
tor Jorgen Bruun Peders€n i efteråret har
skrevst on ny bog om ældreproblemer:
"De ældre som målsruppe" {Gyldendal,
Bibliot€k for socialpædagoger og social'
arbejdere).

Bogen rummer en gennemgang åf de
fåkorer, man særlis ikal være opmærk-
som på, når mån henv€ndor sis til ældre
mennesker. Der opereres med forskellige
former for alder: Social alder, kalender.
åldor, biolosisk alder og psykisk alder.

Bogen henv€nd€r sig til all6, som har
med ældre mennesker.t gore.
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Nordjylland:
Else LOrup, Norgesv€j 18,
7500 Holstebro, tlf.07'42 31 38

Midtiyllal|d:
Births winther, Bredgåds 2,
8850 Bjerringbro, tlf. 06-68 10 29

Sydjylland:
Lir Moller Jensen, Kirkegade 24,
6740 Bramming

Bittå Sossen, Nyvangen 3, TuruP,
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Cåmping Will6moes, 5610 Assens.

Nord- o! Nord,reatiiælland:
Grethe Serner Thomsen, Birke Allå 33
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Storkøenhavn og Bornholm:
Tove Jcnsen. Pil€vangen 37,
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Sydljallsnd og Lolland_Falstsr:
Poul Erik Johansen, Skovmøllovei 3,
I\ryrup, 4700 Næs ed,tlf. 03-76 1 2 l0

JERES BøBN

Jeres born er ikkejeres born.
De er sonner og ddtre af liv€ts længsel

mod sig selv.

De kommer ved ier, men ikke afjer, og
selv om de er hosj€r, tilh0rer de jer ikks.

Jeres kærlish€d kan I give dem, men
ikke ierss tanker, thi de har deret esne

Deres legeme kan I sive hu§lY, men
ikke deres siæle, thi deres siæl€ dvæler i
huset af i morgen, som I ikke kan besoge,
end ikke i ierer dromme. I kan stræbe
efter at blive som de, men sos ikke åt
dånne d€m i ieres eget billede, thi livåt
bsvæser sig ikke baglæns os dvæler ikke
ved det forganqne.

I er buern€, hvorfra ieres børn udsen'
des som levende pile.

citat
Fra GTLDE SKBÅ'LEN
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