PULS

ItVI
Nr.2
SCT.

G

1987

JUNI
EORGS

G

16. ÅRGANG
ILDERNE I DANMARK

INDHOLD

Erdugo'tilknob.........
Oplæg ti! gildemestertale .. .

2
.

3

Bedrekandet ikkevære, og dog

5

..

6

Landsqilderådsm@de i

marts

Båsiskursus 1986/87

1

Lovændrinser

9

I
I
.. I

Punktstævner.

Iræfstævner .
Ridderudvalsetarbejder...
Lio.s-Clubberne ...... -..

10

Optimisme pessimisme

11

La nd

sglldets

.....
i
......
okonom

11

.

.

t1

Karen Blixen oq Sct. Georg. .

.

12

Basiskursus for giidebrPdre .

lnternationali udvalg

13

Tale er

sølv

Træets

old

14
15

lnformation

.

.

.

o9

debal

......

t5

N4ange spejderledere vil tåge imod sådant et tilbud med glæde - der kan være

et arranqement

i

lederkredsen, hvor man

vil have lidt hold på at sJibe knive
o9 økser - det kan være en hiælp til at
lære spejderne at lave et godt og velfun-

gerne

serende leirkOkken (køkkenbord. fedt-

fældem.v.)detkånvære

.........ia,

man kan nævne oceaner af opgaver, hvor
vi med vores speiderviden, kan komme
de lokale spejderledere
Hjælp

tjl

til

undsætning.

salvhjælp

gange yder spørgsmålet, hvor,
dan kommer vi i kontakt med de lokale
spejdere . her er en model, prov den, os
lad os høre. hvordan det virker- Dei kunne endog blive tilen lobende information
her i IIVIPULS med forskellige aktivite
ter, der er kommet i stand lokah på denN4ange

ER DU GO' TI L KNOB?!?
Ofte går diskutionerne imellem gilde.
brodre på,'Hvordan kan vi hjælpe spei
derne' . oq her tænkes ikke blot på økoHvad med en .tejdsbors

Prøv at undeBøge i eget giide, hvor
manqe tpecialisier' der er på det spejderrekniske område. De fleste gilder råder
over gildebrodre der er'eksperter'i for
sk€lliqe spejdermæssise færdisheder, her
er måske en måde, vi kan være spejder
lederne behiælpelise.

Lav en arbejdsbpro

i gilder

eller et

katalog over sumnren afjeres evnei.
Det skal nok vise sis, at sanske manqe

gildebrodre har lyst, til at snuæ iidt til
spejderiet igen, uden direkte at blive ind-

volver€t I det daslige spejderarbeide.
En er god til knob, en anden til orienterinq ' en kan el hav af råb og bevæ-

en anden er skrap til foF
ste-hjælp ja, mån kunne blive ved med
at opremse de mange ting, som vi gamle
qekessanqe.

spejdere ved noget om.

Tilbyd speiderne ieres vid€n
Pr@v at stille al jeres viden op i et skema, os tilbyd så de lokale spejdere, ai
hjælpe med at tilrettelægge og/eller gen
nemføre et elier flere arrangementer med
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Foto's iIMPULS er taset frc

Lanctsoil

derå.lets made i herts
Fo6 iden : G i ld ets æresned len Kaj Ko rup,
som protokolføret på mødet,
Herove.: Landsgildemesteren tænket bn-

gildenestettale er samlet og behandlet af landsgildekansle' Rente
Aøtre. Oplægget binges samlet, det er vott håb, at disse oplæg givet inspi'ation ' in'

Dette oplæg

til

pulser tilarbeidet ned trembtingelse af sildemestertalerne i de enkehe

Oplæg

gilder'

.d.

til gildemestertale om

ANSVARLIGHED

l.

til

vore love.
ll.a. Tolkning åf ansvårliqhed
b. oelemne: Troværdished.
c. Citater fra gildeblade om emnel
Henvisn ing

d. KapitelXXl i"Den lille Prind'.

lll.

Citat fra Sct. Georgs budskabet
1945.

ANSVARLIGHED

l.

Henvisning

til

vore love.

lfølge § 2 i vore love er clet bl.a Sct.

Georgs Gllderne§ formå1, at under§tøtte
nen enkeltes stræben efler at lele som en
a nsva6bevldst, hiæ lpso m og nvit i9 borger'
FormåLet er heli identlsk med sp€idei
bevægelsen oq kan lOres rllbage tll Baden
Powell, der som bekendl satle deite for'
mål op ved bevægelsens §tall.

ll.

a. Tolknins at ansvarlashed.

At !ære ansvarlig kræver, at man er an'
svarsbevdst! At man er bevidstgio( an
qående det ansvar, man har ior 5ll liv oq

hvad man vil" og om "at vllle, hvad man
ved" - et hojt erisk krav af kårakterdan

n€nde art. Dermed når vi frem til en an
.len slde af samme sag, nemllg at en §ådan

D.v.s.. at han eller hun har siort sis
værdig tii, at andre kan tro på vedkom'
mende. have tlllid til personen og. hvad
denne står for i "tanke. ord og handlinq".

ll. b. Delemne: Troværdiqhed
I alle sammenhæng, også Gilderne i år
2000 - oq senere? Tror nye Gildeb@dre
vi hvad vi siqer?
Det er muligt "at vi tror vigør, men er
vi overbev isende ' tYdelige ?
Hvorfor sandhed? Den kan lettest re'
produceres, den har du en chance for at
på os? Gør

Du kan vlrke spænende med "en qod

historie', men virker du på lænsere

5i9t

Den "hvide logn"? Ja, måske_ hvisdu
er heLt sikk€r på . at du bedst hjælper an
dre I en speclel situation. Ii4en aldrig som
Det sandhedkærlige menneske kan mu'

sin plads

itllværelsen og dermed for sit
forhold.sine relatloner til sine medmen

ligvis virke en smule

nesker. Det kræver tiLl;ge, at man nræber
eiter at leve I overensstemnlelse rned sine
erkendehe Der nilles altsa sennern dene
i.ieål et kra! lil .di! d.t om "a1 vide,

kert iydelige slgnaler, eller gor det? Taler
vl Jor megel om del? Handlervllorvagt?

naiv, ior vi virke

Hpie idealer {Lov og Lofte) kræver sik

Springer vi over hlcr gærdet er lavt, _ eller
venter vl til vi finder et hul i hækken? lrnponerer vi andre - også nye gildebrødre
med §ådanne attituder?
Kan vi klare os med at fo(ælle vore

skal gøre §om o§, '
men at de skal gøre som !i siger?
Nej jeg er stadig overbevist om, åt ek-

omgiveker, at de ikke

semplets magt er et brugbart, ja uundgåe'
ligt middel som overbevisende sisnålslver,
- den afsmittende virkning har fortsat en

Troværdighed udtrykkes ikke mindst
overbevisende, i den begejstrins en sag
fremfores med - under§treget af et tilho
rende naturlig gestikuleren (kropssprog)
Vi ved naturligvis akid selv hvornår vi
burde virke/være troværdige, nemlig når
vi fremsætter sandfærdige påstande,
men hvornår kan vi være heh sikre på at
vi også bliver opfattet som troværdige, _
åhså efter fortjeneste 7
Det kan vi heltgivet hvis vifår tiibagemeldins frå vore iilhorer(e) på den måde
at vioplever at vedkomm€nde bruger vore

sprogvendinger, vi udtrykker os jo alle
lidt fotskelligt, €ller hvis vi oplever 3t vore

tilhører ved sit krop$prog ligner von
spejlbillede.
Denne påstand må da være ristig, for
ingen Onsker vel sprogligt . eller kropsligt

at efterligne en fremstlller, som ikke er
overbevis€nde altså troværdiq. eller har
vedkommende måske kun være ldsat for
manipulationT Og var det, det vi øns
kede 7 Nej, vel?

Vi onsker ikke den kortvarig€ qlæde
ved at den hunigeAiærke har vLrrdet ;or
siq, den måske

lidt langsommere^vage.

Nei. vi ønsker - oq har brus for, - den
langvarige fornoiehe ved med os §elv at
vide, at vi har været overbevisende tro'
værdige og dermed har levet for, og hekt
også videregivet noget, som har værdifor
andre at tage med ind i næ§te årtusind.
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l. c. Citater frå qildeblade

o

m emnet.

1. Fra Banders Gildernes blad "Ekkoet":
Ansvårlighed, an§varet for sine nærme'
§te og ornsorgen for at værne om de ting,
de nu engang holderaf, er vel ogtå en slag§

et menneske, der
påtaget
for sig selv og sine
slg
ansvaret
har
nærme§te? Han har naturligvis også pålå9r
sig ansvaret for, hvad der nu og i fremti'
den skal blive ud af ham selv. Det kan jo
fpre alt muligi med sig, men det medforer
i hvert fald- at han ikke lænsere identifi'
cerer slg m€d de sængse vedtægter om,
hvad et menneske er og er værd. Blot at
gOre, hvad "man" gør, er ikke at gore al'
vor af ansvarliqheden. For den ansvarlise

respekt. Ivlen hvad er

udspringer enhver handling af, hvad han
selv vll oq vil stå inde for.

2.

Fra Fredericia Gild€rnes blad "Broen",
mart§ 1982:
Et gruk af Piet Hein lyderl

"Når du la'r dit ansvar llgge,
tror du vist. du har det lkke".
Det er vi§t så sandt. som det er

sagt

Nlan kan sporge, hvad er ansvar, og hvem
har vi ansvar overfor? For mange er an
svar sikke( blot noge!, der har med for

sikringer at gøre. N4an rydder sit fortov
for sne. for eliers betaler forsikrinqen ikke
for det ansvar, man har, hvis en lalderog
brækker benet. Det er selvfOlgelig også
ansvar man kan betale sig fra med penge.
Jeg vil sige, at ansvår er noget man hrr
overfor ,ine medmennesker. Nogle vll må'

ske synes, det er helt uoverkommeligt, _
og heltgennemføre dei, er der da nok hel

ler insen. der kan, men man kunne måske

tilatfole lidt m
for ålle dem- man færdes iblandt i
!ænne sig
daglige.

det

Jes så en fjernsynsudsendehe "Dasen§

Danmark", hvori der var et inddag om
flskerne i Hirtshals. De kvinder, som går

hiemme i Hidshals, medens manden eller
sønnen er på havet, har en vis frygt, hvil'
ket gør, at de holder sammen. Når en fis
ker er på havet, og hans kone har problemer med et eller andet, når naboen klar
t I at hjælpe hende, llgesom fiskerne
h;ælper hinanden ved havnen. De føleret
ansvar for hinånden
Det er io kedeliqt. at vimennesker van.
skeligt kan finde ud ai det sammen, når vi
føler tryghed og har det godt. Oer skalutryghed og usikkerhed tll, før man har
tanke for andre. Vi kan se det f.eks. I Polen, liqesom det var tilfældet her i landet
under 2. verden§kr g.

BEDBE KAN DET IKKE VÆRE , .

oGDOG...
1.

Årets uforanderlige vekslen med som
mer og vinter, endnu bedre ved iid
varslet al forår oq efterår.
3. Veiret, sommersol oq vintersne. et
forårsreqnskyl, friske vinde, hoie kla.
re himle og tordenstorme.
Farverne, alie nuancer igront græs,
blå himmel, røde solspiloggule måne-

ijo'd os vand.
Træern€, tavse og vældige, der skæn
k€r os sky99e om sommeren og lkke
spærer fo. solen om vinteren.
Blomsterne, som glæder med sin ud.
slråLer,

ll. d.Kapitel XXI i "Oetr lille PrinY'.

I den n'anske

forfatter Anlo;ne de
Pr n(', ka.
pitel XXl, fortæl€s om prinsens møde

DøSnets regelmæssige rytme - nat og
dag, stili€ o9 klar gry, - farverig sol

Saint Exuperyt lros "Den lllle

1. FLrgLen"", med de uforligneligste sange

oq himmelf t]gt.
Fiskene, små og stor€, en mangfojdig.
hed ai opfindsomh€d.
Dyr i alle variationer, snildelgt ind

rned ræven. Dette kapite handler om v€n.

lll. Citat fra Sct. Georgs-budskabet
1945

I det Sct. Georss.budskab, Sjo skrev
1945, står der bl.a.: I det nye Sct. Georgs
år, vl nu går ind i, viLd€r mere end nogen.
s:nde bllve brug for nrænd oq kvind€r,
som ikke føst 09 fremmest søger deres
eget, men som vii gore §ig nyttige i rnen
neskenes fællesskab, fordl de ha. forstået,
ai friheden i livet dybest set betyder: Ak-

ti!ilet,

Ansvar og Sama,b€jde

10.

Skove, bjerse, fredfyldte soer, bru
sende floder oq kukkende bække,
bredder og strande mod det bølgende
hav. majesiætiske tinder, stotslåede
huler og uendelige sLetler, lyde og
- vor levende forfuæflelige pjanet, vor

uendeLiqe 9læde oq rigdom.

Og dog
med a le

.

næsten daglig fodres vi
ved vor ube-

tiiss iorgængelighed

Er historien om dot tåbte parad s slet
ikke historie, rnen skinbarlio gentagelse
m€d passend€ mellemrum?. Det kommer
os os vor slægt ved . .

.

Frc GILDE SKRÅLET
Sct- Geotqs Gildet, Ketrcnnide

LANDSG ILDERÅDETS MøDE
28. -29. marts i Kolding.
I weekenden den

des landsgilderådet

28. 29. marts samle'
i Kolding til det fjer

Der var som vanligt en lang dagsor
den. man havde doq fundet plads til og'
så en uformel snak omkling vigtige gll'
Hele lOrdagen blev der arbejdet efter
den udsendte daqsoden dog sådan, at
rådet efter en lidt sen aftensplsning, qik
uden for dagsordenen for at dlskutere
visioner og holdninger.
Det er altid spændende. når rådet b''

qynder

at tænke kreativt.

ldeer flvler

over bordet _ nogen'levolutionære" andre mere jordbundne, givet er det, at net
op med denne merefrie snak, bliver man'
ge problemer endevendt og efterhånden
løst, . jeg kunne unde mange gildebrød'
re at være med til en sådan snak.
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Sondag - uden morgenmad!

Sondag morgen mpdtes LGR
qenmad, som aftalt

til

moF

kl. 8 - frhke og

ve1'

oplagte, lndlog man sine pl€dser ved de
udækkede bordel?l io, det er rigtlgt
nok, hotellet havde glemi, at vi var gå_
et ov€r tll somrnertid, nå det gik naturlig_
vis også, omend lldt hastigt
Sondag formiddag gik med en fort'
særteLse af daqsordenen for modet, og
man fornemmede at aftenen§ fiie snak

var

medvirkende

til at

daqsordenens

ounkter qled lidt nemmere over bordet.
Efter frokon skiltes man igen, provln
cialmestrene hiem til egel provincial, og
landsgildeledehen hiem for at virkeliggo'
re de mange vedtagelser irådet.
red

Deltageme i årets basis-kursus

BASISKURSUS

En boretning on hvorclan efterårets
studier ag vinterens gruppeahejde gik op
i en hojerc sontnerlig enhe.l på Banne tp
Så er det forste basisk!rsus afsluttet.
Det tror ieg egentlig at samt ige kLr6!sde
tagere er lidr kede af, men p/r .vi modes

forhåbentlig ved andre g dearrangemen
rer. Næppe

"dn

af os er

t

I

gengæid kede af

Vi har indledningsv s efteraret været
samlet provincialv s t I et "på.lej. kursus"
af en dags varighed. Næste fase benod al
lre brele med opæg og spo.qsmå], som
skulle besvares ndividuelt. Jeg tror nok,
ar de fleste srakkede idl sammen. nden
de skrev eller indtate svaret. Emnerne
ove(askede vist de fest€ v€d thyne.
adende ikke at have nogen gllderelevans.
Og dogl lvlenneskec adfærd (personllg
hedens opbygninq), kommunikation saml

gruppe/gruppeprykolog har jo i hojgrad
re

ationer tlgildernes fo.mål og gilde.

I vlnterens mulm og mørke modtes vi
så igen I provincialerne til et midt.vejs.
seminar. Her bev 1. del afrundet og v
mLrntrede o§ bl.a. med teleteknik og an.
dre former ior kommunikation.
Næstsidste etape var gruppearbejde. V
b ev saml€i i 16 grupper (nogenlunde på
disrr ktsplan) for at drøfie mlljø ( . . . ai
værne nat!ren o9 vore natlonale værdier)
ntegration ai flygtn nge (. . . at virke for
internatlonal forslåelse), gilderne mod år
2000 samt optimering af udbyttet af gil.
dea'bejde ior ale arbejdssruppe,. Disse
emn€r bl€v fatunigvis og§a droftet, men
ko6 hvor vi dog kom

langt omkring i
vores gruppe Det er nu en dejliq tii]g, at
gildebrodre er hurtlge i mundtojet.

Efdelig modtes ei så til "v€d-vejsende-seminaret" på Bønnerup Strand d
23. . 24- rr,:j I sftålende sommerveir. Sik.
ken en oplevelse. jeg er helt or i hovedet
endnu. Der var simpeLthen Jart over feltet
ira start til slut. FOBI alrundede vi qruppearbejderne i en livliq paneldiskussion.
Jes hæftede miq især ved den qennem.
gåend€ virketranq, der blev afsloret I ind
lægsene, ord oq tale alene løser ikke op.

Aktivitet på basisku6us

lnden middag€n blev de to "eksterne
konsulenter" lntroducerat, Det var O e og
Tom, som til daglig kører kurser I transaktionsanalyse ved P&T. Det lyder fint og
hojtravende, men jeg skal love for, at de

io6tod at

sælge varen.

Vi startede med at

spise pærer. Det kan der fakti§k siges me.

ger om og ldlede§ meget af. Bl.a. om at
bruse hojre hjern€ha vdel os om at snyde

Aftenen (og natten) forlob, som afte
ner skal fonøbe, når gildebrOdre mpdes l
fest ig lag Aftenens konkutrence glk ud
på at bygge tårne af avispapn (det havde
oqså noget med trans. . . . at gøre). Lands
g ldemesteren demostrerede god brug af
hojre hjernehalvde . Han påstod i hvert
fald, at det enetårn var en girafl
Hele søndag fornriddaq forestod Ole og
Tom på fortrinlig måde. Vi ærte utro lgt
meget, bl.a- om poshiv, - negativ og nul'
opmærksomhed. Organisationsopbygnlng
blev også berørt. Nivauer mel em top og

bund blev benævnt "rockwool lagef'
(det 1o top og bund meget af den som
a

Pladsen ti lader nok ikke yderliqere re_
ferat af aLle d€ mange guldkorn. Derfor vil
Fg sammenfaltende konstatere, at vi på
seminaret fik uddybet og afrundet ålle de
ranker der er lodt i obet af kurset. om
der så kommer noget varlgt resu tat, ja
det v Ltlden !ise. Til jul vil hver deltager
modrage et bre! fra sig selv. Så vil vi hver
især kunne se, om den personlige hand
Lingsplan blev rulgt.
En stor tak til kursusgruppen for et
nyt og fremragende kursus, der vlrke ig gi
ver os hiælp i den pe6onlige udvikling.
Ti alle Jer der endnu ikke har meldt ier:
Kurset er knagende godt og relevant for
alle gildebrødre, lige fra den unge svend
til den gamle ridder med adskelllge år§
ledelseserfaring. [Ield jeg €nkeltvis eller
tag kurset §orn årets gruppeakllvitet _ men
skynd jer lnden kureet bliver overivldt.
Nled venlig hilsen

Niels Rosenbom
Provincialet f ra SYdiYlland

Lovændringer Ior
SCT. GEORGS GI LDERN E

På landsgllderådets raOde

i

Nled

Koiding

den 28. - 29. marts vedtoges enstemmlgt
3t foreslå nogle enke te iovændringer.
Nuvel. ændrinserne er hverken store
eller revulutionerende, men §narere op'
kl.rende i iorhoid til de nuværende o'

Vi

skaL altså på det kornrnende lands

træf

stævner der aaangeres af en-

keltgilder rundt omkring, er man ILGR
blevet enige om, ai man vil samle offentliggorelsen i et enkelt nummer af Sct.
Georg, således, at alle har en samet olersigt over de mange "træf-aktlviteter"
der er rundt omkring. Der vil blive sendt
§pørgeskema ud

ti

glldeledelserne, som

5lot skal udiyldes og indserdes,

så kom

mer oversioten I sct. G€orq.

qlldeting på Fai§ter tage stilling tilto for
nag fra landsgi derådet (LGR)
Beqqe fo,nag betvder en afklaring m h
r. distrikterr mu ighed for at virkeliggø'
re deres medl€mskab i andsgildetlnget'

Efter LGH\ forslaq er det naturlig'
vc .,åledes. at alle medlemmer af landsqildetinqet også har mLrlighed for at frem'
sætte lorslag disse forslag er i virkelig_
heden ikke en ændrlng, rnen en tvdelig_
§prel§e af de iaktlske forhold.
Det vil §å vlse sig, om der komm€r for

slaq na 9,lde,ne

tLl

andsgrldet

nget

el'

h' ^m vL slal ''noiet med LGB s {or'
ndglrlmodern§ennq af lovtel nen.
R

IDDE BUDVALGET ARBEJDER

LGBt

PUNKTSTÆVNER
LGB har vedtaget. a1 man ifebruar
måned iSct. Georg vll samlc årets udbt'd
af punktstævner. Der efterlvses gi der og
distrikter som viL kaste sig ud i at forbe'
rcde siævner

i

1988. VLGK Ulla Jensen

§idder spændt ved sin teleiorn, for at
modrage tilbud om pl]nktstælner idet
kommend€ år. Punktstævnerne er at be'
tragte som landsarrang€menter, men her
oælder naturliqvls, ar det er landsglldets
;d!als der sodkender os koordinerer dis

se nævner, men at det er gildebrodre fra
de enkelte gilder , der planlægger ogsen
nemfører ariangementerne Har I en god
ide tilet punktstævne, så kontakt Ulla.

ridderudvals bearbejder de

tij ridderspørg§mål. Op til
LGRt møde I marts, havde hvert enkelt
medlem af LGR fået tilsendt ca. 300 for

mang€ forslag

slag til ridderspørgsmå|. Det var spæn_
dende læsning - og ingen tvivl om, at de
kommende ridderhaller vil give mulighed
for en mangfoldighed af forskellige
sporgsmå1. Bidderudvalget arbejder videre

med de mange forslag, og tanken er

så,

at sende et spørqsmålskatalog ud til pro_
vinciåI. og distriktsgildemestre så snart
udvalgsarbejdet er færdigt.
Det er lænqe siden, at der centralt er
arbejdet med disse spOrgsmåI, og godt er

det, ar der nu sker en f«nyelse - en vder
ligere inspiration til de, der leder ridder
forberedelserne rundt omkrins.

stort ungdoms udvekslingsprograrn
lejre

i

med

Danmark os udlandet. Vi arbejdef
med handicappede, ældre, sportsforen n
ser, spejdere-os vi ko.er kampasner mod
rusmidler os forbereder p.t. en aktiv ind
sat§ mod AIDS {optysning og §tote t I
Danske clubber kan gennem en særltg
katastrofe og hjælpefond gådirekte ind:
katastrotearbejde, oftest sammen med
Lions i de ramre områder. Her i lander

LIONS. CLUBBERNE
. i:N AF LANDETS
HtJMANITÆRE"

Hrac er Lions clubberneT Det er er
tr'ie s:lllet sp0rgsmå1, fordi folk fOler at
Lro.s er et lukkel foretagende. Der sidste
e. rigiig: . og forkert. Lions er i realiteten
§ærcieies udadvendt.

fordidet er nodven-

nrgt :i3r der skal §kaffes penge - og kan
være -re så lndadvendt, når e. opgave

(ræve

ci skretion. l,len ellers er en clubs
arbejde i princippet så åbent, somen'for
eni.g rormait foretrækker åbenhed.
Li/-is slartede i USA i 1917. En llok

'.rern ngsfolk fandt ud af, at man ud.
,nærke' både kunne modes oq bruse sin
cvnei rg kræfter på at hjælpe medmen,
iesKer i nod. Organisationen udviklede sig
srærk:r. kom I 1948 tii Sverige og i 1950
til D.nmark, hvor d6r dag er 260 club
ber n3d ca 6.500 medlemmer. lnrerna

i,cralt erder

1,4 mill. medlemmer I 161
iande oq qaosraiiske område,. Lions er
verdens største, private humanitære o.
ARBEJOET

Fc, eq Lio.s Club er det iokale arbej
de ho t orioriteret. llen der satses i meget
hoj qrad oqså på decideret U landsarbejde
(sundheds oq svqepleie, uddannehe ai
unge, brpndboring, øjenkllnikker, slO e
tlL hospitaler. børnebver m.v.). dcr e, et
10

driver vi nosle plejehiem, I lande med a.
dre grader af offentlig velfærd drives sko.
ler, hospitaler, børnehiem . oS vi uddanner iorerhunde til blinde.

øKONOMI
En Lions club korer

ro kasser. For
e.ingens egen kasse {kontigenrer ogdrifrs

omkostninger) og en §åkaldt ,,aktivireis.
kasse". Den sidsre gælder indsam ede
midler. De to kasser må ikkebtandes o!
vi er en smule stolte af, al vi i Lions kan
drive humanhært arbejde uden at anvende dn indsamlet krone rii adrninkiration.
En lokalclub er suveræn,d v.s fasttæg.
ger sine pe.gegivende akriviterer

.

oq hvjl

ke projekter, de. skat stoftes. Organisa
tionen blander sig ikke disse ting, nrr

blot clubberne optytde,

forpitgreherne

ov€rfor Lions Club§ tnrernationa, del
binder de mange tusnde c ubber sammen.

MEDLEMIJIEB
Iv4an kan ikke soge optagelse i en Lions

club, man bllver invrteret. Skal en cub
kunne arbejde, k,æve, det aklive medlem
mer og a! medlemmer kan ho de ud ar
Dks€ krav sikrer man sg,
at nye medlemrner kan honoiere. Ved
kommende skal også kurne acceptere
Llons' srundlag (det h!man tære), og da

vi

operere, med lndsamlede mdlei må
medlemmenre {or al sige det pooulær1
have

orden lderes egie saser

I

princippet er der nge' begrænsn n'

LANDSGI LDETS øKONOMI

qer for, hvem de, kan optaqes I en cLub
(erhvervsmæ§si9 tilknvtnng branche
o.§.v.) Nye med enrme/ far osså besred
om, at de ud oler lontrsenterne osså ska
5crål..leres oer§on oe omtostnlnqer' n;r

Landssilderådsmodet (LGR) be'
siq sdnsle meget med o_
kono;ien. BeqnskabsperLoden er ved al

På

rlæftoede man
være udlObet

{1.iuli 1985

30 juni

, arbeider " mårlen . Disse penqe må
man altså oqsa være Lnd5t llet pa at vde'

19871, os det er naturligvis spændende at
se, om budgettallene holder om der er
penqe I las§en til de mange lommenoe

Medlemmernes hustruer tager ofte dei
aktive arbeide og sociaie samvær'

Palle (LGS) qennemgrk de kendte ial

i .let

oo man må bøie slq for den dyqtlghed

En club holder normalt to moter måned_
til
i qt For at planlægq. elLe Ior at lytte
er foredraq, besoge en virksomhed etc'
Dertil konrmer aktiviteterne'

AFBUNDING
Det er håbløst at give et fuldt billede
af ;ion§ Då så få linjer' Blot tkaldet med,

.t vi ikke selv opfarter

et Lions_medlems'

skab som en kvaliteisstempllng, men mere
som det privil€gium det er at kunne hjæloe menneske, I nod.

De 6.500 medlemme' her i andet er
delt oa fre distrtt€r med en distrrits'
(et
ouvernø, I spidsen lor hveft dislrll't
guver
nor'
i
aLde!
åriot lob). Ldndnedelsen
rådet- beslående af de fire guvefnører
med en netop afqået quvernor §om Jor

h;ormed gildets mldler bIver forv'ltet'
På trods af et noqel mindre lonrrn'

.

gent end oprindeligt budgetæret er det
lvkkedes at lomme iqennem perrooen,
næsten uden skrammer. Som dei vilfremqå af gideis regnel'ab der fremlægges p;
land5qLldetrnqet i sePternber' har sct'
Ge..;s Grlderne en ,trnd dkonomi
Ai cer vil komnre iorslas om en kon'

tinqentforhøjehe, ka. næppe komme bag
på nosen, oq her gælder n'turligvis' at
kontinqent fastsætte sen 09§å e' er udtrvk
for, hvilken aktivitetsgrad vi ønsker at
landsgildeledehe og af provincialerne'

Peter BrPndahl

Guvernorrådsformand 1 S87'88
Maiibo

Basiskursus {or gildebrOdre
En ai de ting, der er brugt midler
Der findes en slags optimi§ter som bur_
de slas långsomt rhlel Demdetsærre/!g
ned oq tro' der a ttammen 9år af sLg selv

Der iindes en slågs pe$imister sonr bor
udrvdd6 tand lor land' Dem der Iror, at
det doq ilke går' sel! om man 9or hvad
fra Sydj vdsk Pravi ncial I nfomation

På

I den torqangne periode er at udvikle
er helt nvI turiu! som et trlbud Iil grl'
.r.6,odre;e. Kursusqruppen har arbeidet
hårdr- med at iremtrvlle en helt nv lur
susroim, oer er blevet sennemfort i
1986/87.

lf,lPULS har vi en delind'
tagerberetning fra kursel, det er von
vrn'
gennemtorte
der
mange
lrvk, at de
rerens kursus. virkelig har iået meget ud

Andet steds

i
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KABEN BLIXEN OG
SCT. GEORG
Ude på marken sår Ane Marie og prø"
ver at gore det umuJise:at meie hete mar
ken alene fra solopgang til sotnedgang for
på den nråde at lade sin son s ippe lor en
(uretfærdig7) tiltale han er mistænkt for

Omkring herresården bevæse'
manden

Ku6usledelsen . bæiskusus 19Bl

Tidligere var gilders kurser meger oii
enteret omkring vore indre og ydre aktivi.
teter nu har kuuusgruppen rrukket den
enkehe gildebroder frem - oo sar hdnde
m/k i focus. Kurset satser på at ldvikte

den enkelte ikke alene ud fra

gitdets

arbejde, men {orst og frenimest for at gi
ve den enkelte en mulighed for at arbej-

At

kursu§gruppen har haft hetd med
§i9. vidner afslutningsstævnets aktiviie.
ter omi det er en række ambasadorer for
den nye ku6usform, der blev "slupper,'
afsted efter dette stævne.
Husk iøvrigt, at det sidste trist for at
tilmelde sig det kommende Basis kurcus.
red.

hetreen

og han§ nevg sig af sted i

andenede§ lornem gangart: de er opraget
af en filosofisk debat for os jmod den nve
humane verdensorden.
Og oppe i huset stikker den unge frue
sine fodder et par små tofter Hendes
gamle mand behandler hende med respekl
og omhu, fordi hun skal btive moder tit
hans son. Det var hovedpunktetadentraktåt, som hendes forældre havde afstutrer
på hendes vegne, og da hun er en honnet
natur og dertil velopdragen, vil hun ikke
unddrage sig sin pligt, men tangsoml går
en lomh€d i hendes tilværeke op lor hen
de og forhindrer hende i at btive så tykkelig, som hun hivde venrer.

Karen Brixens fortætting,,Sor9.Ag.e,,
bevæger sig på mange ptaner på een o9
sarnrne tid, oq i dl§kusionen mettem her
remanden og nevoen kommer taten ind pa
Sct. Georg o9 d.agen, hvorfor det maske

kunne være lnteressanl

at hore, hvad

Karen Bljxen mener om detre begreb.

Den gamle heremand siqer:,'Bidder
lighed forudsætrer os kræver isig setv
fare og modsland, en overmagl, når der
skal gå ret til- Hvitken tigur vit vet Scr.
Georg gøre over for en draoe, som han på

forhånd ved, ai han kan bellinge? D-qr
ridder, der ikke finder nogen overicgen
fje.de al bekæmpe, må oplinde en sadan

os kommer ril ar prove sryrke med vind12

len den kamp. derfor€qik På mark€n,

var ikko_en kamp mod vindmOller. Oet
var en kamp på ivogdod Enfattlgmor

I hånd for sin sons llv.
I denne fortæl ing
hun
Repræsenter€de

stred med segien

Scr. GeoB?
Og hvem !ar sådragen?

Ham. der med en qammel mand hov'
mod log den svage og enfoldiqes liv i sine
hænder?
Eller skvtten os hiulmanden?

Dem. der for gammel nags skYld for
§ogte at slippe af med en uven og rivalT
Eller repræsenterede herremandenden
samle, danske bondeadel, der kendte sine

fæstere ved navn og familieforhold i mod_
sælning til den nye, tyske adel, der blot
betråstede bønderne som billis årbeidskraft. 09 viste han i så fald Ane lvlarie sin
dvbeste respekt os anderkendeke ved at i

fore sig den fornemme dragt, han ikke
havde båret efier sin bortvisning fra hof_
NIen forst og iremmest: Har han ret i
sin påstand om. åt de fleste af os _ som
ridderen af den bedrpvelige skikkeke -

kæmper en unyitiq kamp mod veirmøller
i stedet Jor at koncentrere os om det væ
sentlige?

lra Kæden

Sd

Georgs Gildet

i

vær|øse

INTERNATIONALT UDVALG
På landsqilderådets mOde fortake Paul_
verden-

liom nyt fra den store

For første gang deltog Danmark

idet

ånige Grossarl stævne med en officiel
delegatlonsleder. Der var stor tilfredshed
både hos ariångorerne og hos de traditio'
nelt manqe danske deltagere med denne

Til det kommende General AsamplY
i Englånd er der tilmedt lkke mindre end
44 rra Dånmark. Danrnark skal stå for
det næste værtsskab, som bliver

i

1989.

Det vil naturliqvis optase den danske de'
legation en del i år, idet man skal '3æl'
ge" arrangementet om to år til de mange
der er med på årets internationale general_

Jorsen Pedersen fra Århus, skal være
viseformand i år på G.A., forhåbentlis
mest et æresjob, p.q.a. Danmark§ værts_
skab i I98S-

Vi ønsker de danske deltagere end god
tur til England, og så kan vi da glæde os
til 1989, hvor Ålborg slår po(ene op for
de mange gæster til G.A. 1989.
red

1a

TALE ER SøLV
TAVSHED ER GULD
Lågde

lmærketil,

!

hvad visagde ud

fia

vore idealer og ritualer, ellers tad miggen.
tage dem direkte fra opskriftenl

-

jeg plejer så vidt mutist at lddvbe

dette i min gildemestertate. Det vitieg og.
så

sore idag, men på en anden måde.

Jeg var til rec€ption icudhjem i
lordags og der lom ma^ge mennes(er, og
sa går man rundt oq enåkker med de for.
skellige. Det kunne endda gå i tørdags,
hvor jeg kendre de fteste af de titstede
værende, men jeg har osså været tit recep.
tioner, hvor jeg kun kendte værrspatrer,
og derfor følte mig forptigtet rit at konr

ford de

venrede der af mjg I en
tuation prover man at indtede en
intelligen! 09 fornøjeti9 samtate med de

m€,

sådan

s

andre deltagere, men der kan nran komme
gruelgt galt af sted.

D. vi var blevet budr velkommen,
sågde jeg til værtinden: Til lykke qred
hundredeårsdagen. Du holder dig lig0 !ng

- Det er nu heLler ikke
min hundredeåB fodselsciag, det er min
mands f rma. Jeg fik el glas §tukket i
hånde.. Smagte på det og vendre mg
anerkendende t I værten En pragtfuld
Sherry, sagdejeg Derer lransk vermorh
med et §tænk jarnarca,rom, sagde han.
og fo(ryllende.

Det var det eneste han saqde til m q hete
eftermiddagen. Jeg vendre mig ri nogte
herrer, der diskuterede nve heffernoder.
Hvad mener I om de reveBlose Pekinq.
jakker? Tak, det er ikke noset for miq,
vil selvfO gelig alrid være folk. der trordegordet rigtige, btotde
majer sig. lilsfuækkelig socialistisk etter
kommunistisk ud. En af herrerne vendte
mig ryggen, idet han sagde: Jeg hår selv
lige fået syet to Peking.iakker_ I der samme kom en åf mine bekendte hen og hi
ste på mlg. Jeg hOrer, du har fået ny voqn,
sagde ieg, men der

14

sasde jas, men nu I har fåer tamilieforoselse, er I også vokset fra den lilledumme
Renault. Hvad har I så fået denne gang?
En lille Renault så rraf ieq en ånden
bekendt sammen med hans kone. - Tag

,

Nete med en aften og kom her og se vor
nye dagligstue, sagde hun, ja ny og ny vi
harsåmænd bare fåetden trukketom. Nå,
har I det, ja men moden var vet esentiis
osså løbet fra uopskåren [.4ekka. Hvad hår
I fået den betrukket med nu? - UopskåSå fik jeq øie på en af mine ko eser:
Nå, sagde jeg, har I fået k@br hus?. Ja, vi
købte iSår, du, skrev papneroqdet hele.
Til lykke, det har også taget sin tid, men
jeg ndrommer, man ska ikke snuppe der
forst€ det bedste. Den gamle skote, vi var
med jer ude at se på, var nu for dyr med
alle de skavankel| vand i kætderen.

lobesod o.s.v. og så 600.000, ndr man
tænker på, hvad det vit kosre at notere
den. Hvad k@ble I egentlig?, Den gamle

På den anden side af pindemadder
bordet fik jes pje på en sammel etev fra

østre §kole. Hun stod og så megel en§om
og iortabt ud. Ham den der btege fyr,
teoiogen, du gik med i sin tid, han va da

!ist cn

undenig snegl. Hvad btev der
egeflig af ham? . Vi gliiede os, han s1,r
J€9 spisie en pindemad i iavshed. Så
holdt en af firma€ts funktionærer en laie.
Han br!gte er hav al ord !den egenrlig at
sige nogel. Bare folk dog klnne tære al
fatre sig i korlhed, sagde jeg ti en dame
ved min side. Visse mennesker etsker ar
hore sis selv. 1.1'rem er han egcntiig?.Der
Jog må indromme, ar detle er ikkc f,a
receptlonen, men frå llere, men æg mær
ke 1 l, ar der egenliig ikke elrogel ondi i
i noget af det jeg får sagr, jes lbr bare sagl

det på de forkerre tidspunkrer o9 lil de
forke(e menneske, og det har I sikkcrr

Tager man de forskellige udtaleker op
revkion som gbr., er der så noget for
kert i dem - kan vi ikke som gbr., komme
i den situation, også overfor hinanden her

til

igildet?
Jo, vist jes kunne nævne flere eksempler af tihvarende art fra de forskellise
qruppemoder, os §ørgsmålet er så, om vi
kan tillade at tale om hinanden i grupper

INFORMATION OG DEBAT
men alliqevel

I den forbindelse

kunne ieg Sodt tænke mig i denne gildemestertale at komme
ind på flere ting, som vi oqså alle kender:

Dette er et uddrag fra en gildene§ertale gengivet i Burgundia ' Rornholn gil'
demes blad . hvad der genner sig i re-

2f Elen .ja, se det eil vise siq i nænumner af IMPULS.

ste.,
ste

'

Gud er storre, end vi

1. Vifodes med et skris men allisevel
2. Vi har det godt hos mor og far '

3. Vi

4.

har de første år, dejlise os forskellige - men alligevel.
Vi skal i skole, livet begynder - m€n

ålligevel.

5. Vi

,.TBÆETS

ORD"

Du som går forbimigog måsketænker
på at lofte dln hånd imod mig. lyt iør du
Jeg er vårmen på dine arne, de kolde

vinternætter, den venlige skygge, der
skærmer diq mod sommerens sol. Jeg er
den bjælke der opholder di! hus, pladen
på dit bord, den seng hvoridu ligger, den
båd du bysser.
Jeg er skaftet på dit værktøj, dOren for
dit hjem, din vugges gænge, dit kistefiæ|.
Jeg er godhedens brod oq skpnhedens
Du som går

forbi, lyt til

nrin bon.

Gor miq ikke fo(ræd.

Teksren

iil

ovenstående slåmmer fra
Ponugal, Frank Jæger har oversat fra engelsk til dansk. Den findes på en ravle i
Tranekær Slotspark.
tra Laugsposten
l. Sct. Georgs Gilde i København

hår det skønt mellem gode bekendte evt. veoner - men alligevel.
6. Vi skaltilatbestemmeos, livets frem.
tid men allisevel.
7- Vi skal prøve at tage al
spon - men alligevel.
8. Vi er nået til et punkt, der skal vises,
nu er det fremad og opad - men
alllgevel.
9. Vi har nået et hojere må1, end vi tro
ede - men alligevel.
10. Vi må vlse, hvad livet har sagt os -

11. Vivilgerne føle

ansvar for hinanden -

12. Vi

må hiælpe hinanden med smil, ær
lighed og tak - men alligevel.
13. Vi, dagen i das- sjorde du dit bedste
alligevel - Gud er den størcteLad os synge, som lngemann skrev:
Os har og Vorhere kær,
insen siæl han slemmer,
i hvert solslimt Guder nær
09 vor glade morgensång fornemmer.

Fra lnfornation

og

debat

Sct. Georgs Gildeme i Koldins
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