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I år er der ikke Rodbjerggård-træf,
men der er manoe akliviteter rundl
omkring, forde gildebrødre, derønsker
at opleve gildeliv isommerlerien.
Eks,vis holderLolland Falsterdistrikt
sil Midtvejslræl i uge 28, Odense gilderne holder et mini"lræt her ijuni, for
atvære med til atreire byens jubilæum.

Allerede nu bør man nok begynde at
forberede sommeren 1989 lgen hol'
der Del danske Spejderkorps landslejr
- denne gang På Slevninghus ved
Åbenrå. Også i 1989 vilder være bud
eller gildebrødre tit at give en hånd
med.
Blå Sommer 1989 bliver i dagene 18.
- 27.juli, og det ertilrellelagtsåledes, at

man kan nå al dellage

idel

slore

Rodbjerggård lræf inden Blå §ommer.
Tænk over det, må§ke er dei lige
noget lor ier at dellage.
Bjarne

Land§gildekontoret holder ferie
uoerne 28-29-30. 1988

I

BARE I DAG.

Barsidag -vilieg sorgeiorat have en halv
tirne lormig selv, hvorjeg kan slappe al og

Når livel overvælderos og del hele ser håblost ud,
€r del oflesl, lordi vi iors Luger os tager ali {or megel pålorskud

JA-detkan nok give nogelatlænkepåog
derlorsom allid .......: VÆR BEREDT

og prøver al løse aiie problemer på

tænke lingene roligl igennem, prøve at se
mil llv og mig selv iel klarere lys.

6n

gang.

VI BLIVER ÆLDRE

Måske det kunno berale sig at sige lilsig

selv hver enesl6 morgen:
Bare idag - viljeg lægge mærke lilalt del
gode og smukke, der er imil lv.

Bar€ i dag - vil jeg lade mine medmenneskerværesom de er- uden al krilisereoq
uden atlorssge at lave dem om.

Del er en ling, vi ikke kan ændre, men
derlorerviikkeale iige glade herlor. Lad os
ikks al angsl lor alderen kore over i den
anden graft og hængeosien ungdom, der
daq lordas svinder bas os. [,{an ska]ældes
med yndo og ikke ladeens sind påv rke al,

6i lor 6n,
som de nu kommer - og prove at iå det

al man blver ældre. Man skal ikke stirre i
speilei efier de grå hår, og man skal ikke

bedsl€ ud ai enhver silualion.
Bareidag -loren eikeltdag måleg kunne

ransaqe s n ligur og rned sorc konslalere,
al der nu er kommel nogel mere overllodjgl
Iedt histog her- [.4an ska]bare ganske rollgl
I passe sig sin alderog ho d€ sll sind lyslog
munler1. Man b iver kun sur og lvær, hv s
man tager kampen op mod ålderdoanmen
og begynder al næg1e s:g de glæder, vel
byder på, Iordi del går ud over ens ig!r.
Mån skal lade være med al misbruge de
kære, iarige goder, men man ska lejlighedsvis 96re fyxe al dem som opkvikkonde momenlei. l\,4an skalboslræbesig påal
leve uden bekymring. SlåtilSoren en gang
lrnellem, men bliv ikke a tior intim med ham

Bare idag - viljeg mode I ngene

Bare idag - viljeg prøve kun al lænke på
denne en€ dag og ikke gøre lorsog på al
lose alle mll livs problerner på een gang.
Når jes ved, del kun dreiers s omdisselolv
llmer, så er der slkkerl ingen grænser ior,
hvad ies kan sennemiore.
Bare idag -viljeg være lykkelig. Abraham
Lincoln havde reli da han sagde, al ide
I lesle lillæ lde kan man være akku rat lige så
lykkelig, som man har bestemt sig lil al

I

Bare idag-vllleg prove alalJlnde mig med
forholdene, som de er, og ikke uslandselg

lænko på, hvordan de kunne væreBare i dag - viljeg l.e gango sælle m n

karaklerclyrke på prove: jeg

vl

glve et

andel menneske en håndsrækning, uder
al nogen opdager det. Jeg vllgsre et eller
andel, som jeg egent ig ikke harlysllll-b ol
Og hvis jeg idag føler mlg iorbigåel eller
Ioruretrel, viljeg ikke lade mig
d€t.

2

mæ

e med

Detgældersåledesom iroog mag all nde
sig i al bllve ældre og nyde hver periode i
ivet med dens speciele charrne.
Livel er dejligt, ior den, deriolslår
kLrnsren al bruge de lilmålle år.

Leve i hvert lille kostbarl m nul
så kan man sm Le, den dag d€t er s ul.
Glæd dig ved llve1, de små1ings væIdi,
spild ikke liden med 1årer.

haGjøngeqosten
17. Sct. Georgs Gilde - Kobenhavn

Så kald€s der atl€r til GILDEMESTERSTÆVNE i Askov Højskoles historiske

Taklikk€n skal gildemeslrene selv være
Gildomesterclævmed lil at fastlægge

Temaet lor årels stævne er "Hvordan

For al komme videre må vi bl.a. slille
iølgende spørgsmåi til os selv:
- Hvorledes kan nuværendeog kommende gildeledelser virke som inspkaloror og
igangsætlere tilet godl gildearbeide ?

skaber ledelsen visioner og inspiralion ior
gildebrødrene ?"

Vi vil gerne, at dette stævne bliver en
naturlig lorlsætlelse ai Glldemeslelstæv_
neti l936,hvorviarbeidedemed'Gilderne
mod år 2000". Siden detie stævne har
gllderne, som lalle ved, arbeidet meddeile

emne. Der

eI

kommet mang€ gode

besvarelser på de spsrgsnå1, landsgilde_

rådet sl lede, ligesom .nange g der har
arbejdet videre med ling, sorn de menel,
h& værdi lor giidebevægelsens {remtid.
Som det llere gange har været nævni i
vore blade, e.de grupper, deI blev nedsat
iii al behande svarene 116 g Lderne, nu
lærdigs m€d deres arbejde, og derforeligger en rappod, som e{ler vor mening er
meget ove§kuelig og lel at gå 1il. Rap_

porlen !dsendes sammen mec

inci_

bydelsen liL G demesterslævnel omkrlng
1. juni.

Ålle gilder skulLe således have en mu'
lighed lcrat læse rapærlen og drolle den i
gilderne inden Gl demeslerctævnet.

På Gildemeslerstævnet vil grupp€n
iodæ le om arbeldet med'Gildeme mod år
2ooo", de vil lortælle om, hvordan vi kan
bruge rapponen, lgesom de vil komme
med iorslag tilden strategi, g lderne skal

ø

- Hvo edes sørgervifor, atgildeled€lso,
distrikls-, provincial" og lardsgildel€delse
insplrerer hinanden og formidler samme

' Hvorl€dos kan vi faslholde og udvikle do
aktivileler, viigangsæller, seTvom en delal
gildeledelserne udskilies hvert år ?
Disse, og mange andre sporgsmå1, skal
belyses så godt som mullgt. Vi har do{or
bedtto konsulenier iortælle osom, hvorledes ds mener, vibedsl kan bruge €ppo(€n
iil gavn lor glldobevægelsen.

Vi brugle de samme to konsulenter ved
sidste års alslutning på basiskurcus, og

ved, at dei kan blive megel interessant,
hvadde kan sige om os og voresorga.isaVel modl

I

Palle Wognsen, Landsgildeskatmester Ulla Jensen, Landsgildekansler

Iremtiden skullegå ud påandel end spare'

planer og bearbeldning ai medlemsslati'
sl kker.

Helhedsskole kommer del spejderne
v€d?Ja I i allerhøjesie g rad, og herkan Sci.
Georgs Gildet n6top også være med, og
hervi:ls dervære slor mulighed lor at øge
kendskabel lil Sct. Georgs Gidet,lkke kun
blandlspejderne. men også ibeloikningen.
Spejderbevægelsen har ide sidsle ånier
sogl at ind refle sig eile r tidens slrø m i inger
l- måske -siorre udslrækning enC gildebe-

Detle erblot nogle ai deting scm forerne
denior korpse ne riå bruge iregel lrd på i
disse år, lorlden har de jo de almindeiige
speiderakliviieler ved siden af-

Har udvikllngen iørt os så langtlra hlnan-

Kandlsseyngre gamle speidere slad g lå
lod{.esie iScl.Georgs gildet nårde engang
onskerat sloppe med atvære aki;vespei

den, at gildet etlerhånden kun er et sam'
lingssled lor de gamLe gamle speldere",
eller kan de yngre "gamlo spejdere" stadi9
lå lodlæsie ?
Hvad kan vigore 1or al hjæ oe vore spel-

som akriv xFUK SPEJDER viljeg stade
med ål lortæle om nogie ai de 1ng, der
rorersig indenlorspelderbevægelsen, som
nød tilaltage hensyn tilloral indrete
os eiler lidens slrømninger, ior i disse år
sker der mang€ ling i vorl samfund, som
gør, al speiderbevægetsen må iorsoge at
lænke mange nye og anderledes laoker,
hvis den iortsal skaib6s1å, vlskaiholde el

vier

vågentole med de impu lser vi modtag eI Ira
vore omglvelser. samt være opmærksommepå, hvodor kopsel udvlklersig somdet
gor. Disse signalerskal vi imodekomme.
ændrel
Hvis vi ser på omqivelserne,
iamlliemønsler, øgel {rilid, tipslovglvning
og helhsdsskolen være nogle ai de probiemsllllinger, som vi skal tage i betragtnlng. retler vi bllkkel indad, har viop evet
medlemslilbagegang og en deral iolgende
stram økonomi, m€dlemsl lbagegang og
sparekrav er i sig s€lv nedslående, og det
ville også værelalligt, om lkke visionel lor

v

in

dere ?

ia

lmen sildebrodrene skalmode

dam med el neqel åbe.t sind.

ieg ved godi,

ai det kan vær€ svæd Jor en

riglrg garnmel speider, at forslå aile .je
.noderne ling, d€r erisrl lnd ispejderbevægelsen. l\4en del har været nodveno 91.
På vores landsiejr sldste sommer horle
jeg €n qammel spejder slge,'Hvodor bru'
ger I ikke oe qod€ gamme mands ildsieder
mere, hvad er det {or nogel pjal med en
lrom e og så bare ior al fåvarml vand ud al

Del som den garnle spejder omtalte så
negalivl, var a le iiderc energ besparende
komiur. lavet af en lrom e, som sanrl dig
.ned madlavn ngen leverede varmlvand lil
opvasken, atså en nodvendighed, der En
lkke all del brænde, og de slore mængder
al raller 1 I rådlghed mere.

Alle giHebrodre ved godl hvorlor, men
tænkeroll€ ikkeover de1, nårde ser lelrene
nu, mensiger, nej,da jegvarspelder, davar
derspejd€retll. Deikanoqska lykkesmed
al gi'de yngre gamle speidere iodlæsle i
Scl. Georgs Gildel.
Jeg viLbruge nogle udpluk lIa en arllkeLi
vores udm€erkedeblad SCT.GEORG,Som
udtrykkerlige neiop del, som jeg synes, må

være de vises s1en, i I ai løse denne op'
gave.
Hvis vi moner nog et seriost med

tere gildeines irerntid i en

s

a1

debat-

lualion,

SPEJDERKULTUR ergodt humørog gå,

hvoa

gilderne ikke kan lilrrække næsie generalion, må vi interessere os lor, hvad vi kan
byde på, som kan væfe vlrkejig inleressanl
,or næste generation - de 30 - 40 åige.

Vi kan simpellhen ikke lrliade os at blive
ved m6d åttraske rundt idegaml€ probl€nstillinger, som vi har spillei falrit medoverfor
n æste g e neralion. Del er kke nok at drøiie,

hvordan vi Iår praesenrerel os ior llere
garnle spejdere. Hvis vi nsjes med det,
sviglervi glldetanken I
Men dei ervelhelier ikke sådumt foros,
der er ig derne. Dei k!nne veilænkes, at
del bievbedre, sjovere, mere spændende.
Kan viløbeden rislkc, d€rerved at udvande gildelanken ? Net, og del er helier kke
nodve nd igi lor al io rynge gi de iivet. Tvæ rlimodlVikan finde loryngeisen ved at gå til'
bage lrl gildernes roacier, speider;(u luren.
Vl kan gore det uden at lave revorLrricn. V
kan bygge på ianker oq aktivlteler, som er

velkendle igiicierne
Vikan ogsåhenle nspiralion iat ioreslill€
os, hvad en organ sation 1or voksne sp-ojdere vlle arbelde med, hvls nogen stod og
skulie s1a(e d6n i 1988.
Hvad er speideikull!r 1988 ??
J€g vover ai g ve et bLrd på besKrvelsen
setira en voksenv nkel- en buket al beskr velser, inspireret ai rnin egen spejderiid og
mil mode med speidere igennem mange år

samlai minloreslllling om, hvadCeivar c;er
inspirerede Baden Powe ill spejdervfor

drense -oq p ger
SPEJDERKULTUR er en iivsJorm

SPEJDERKULTUR er at kunne klare sig

-

SPEJDERKULTUR er akllvitet og f anlasl.

SPEJDEBKULTUR er speidersange.
SPEJDEBKULTUR er spejderspon.
SPEJDEBKULTUR er at iærdes inaturen, at kende den, og på sammelid udnylte
nalurens muligheder og have ærefrygt lor
den og beskyiie den.
SPEJDERKULTUR er lællesskab og
kanrmeratskab - at iage sin lørn lor helheden og styrke sammenholdet-

SPEJDEBKULTUR er at leve
opfnærksomt, ansvarLigl og hjælpsoml
over,or sine medmennesker og ovefior
SPEJDERKULTUR eI at Udv]KIe sine
evnerog bruge dem tildel gocie -og derved
gore sig ioirjent lil s ne medmenneskers
1ii,id.

SPEJDERKULTUR er aivære et redelig!
menneske, som er iilal sloLe på.

SPEJDERKULTUF er al sæt€ sig per
son ge mållorsin udvik ng.
SPEJDERKUI-TUR eratlorsoge al torstå
sin siluaton iverden. hvilke krælterman 6r
påvi*etai, og al have en menlng om, hvad

SPEJDERKULTUR er at være ilorm ,y-

sisk og psykisk

al

eller sine personlige

lorudsætninger - og ikke at give op, hvis
målei er rigrigt og reaiislisk.
Voksenspejderku turen udlo dersig.aturligvis ikke helt som bornespejderkultu16n,
rnen kernen erden samme. Bsrnespejder-

en

kuliuren lægger nalurLigl mesl vægt på
speidersport og mindro på de perconlige

SPEJDERKULTUR eralvære b€redll at

overuejelser. Voksenspejderkulluren kræver nrere af den enkeltes ansvarlighed,
men det lrodige spetdersind, iderigdommen og gå-på-moder erdet, der bærer og

måcie ai udlolde slg pa.

mode overraskende situaiioner og kare

5

Og hvad gør viså ipraksis, når vidyrker
voksenspejderkuliuren i gilderne ? l,{ange
al aktivilelerne er velkendte ira glld€lræt.
Del giver dog nye mulgheder, når vi går i
gang med det idei onkelte gilde.

Kombinalionon ål gruppearbejde og gil'
dea angement er som skræddersyet lil
voksenspejderkulluron. Dei er naiurligvis
ikke lorbeholdl lor born al have giæder af
spejderspod. I gruppen går vi ; gang med
i.nob, knuder og iovværk. [4orse og koder
er mindsl iige så sjovt ior voksne som lor
Oorn. Og så vider€. Der er et væld a{ mu_
lgheder.
[,{ange al dem b.ingeros ud inaluren. Der
er spejderkulluren isil es. Opgaveiure til
lods, påcykel, ib l. Orlenlering. Naturkend'
skab på mange måder: lugle, blomsler,
landskabsdannelse- meleorologi skolo_
gihj€mmesludierog ud i virkellghede n. GiiBigligl organiseret giver voksenspeldeF
akliviret liv og {rodighed igildel, som også
75-årige kan være med i. Og delviltilla e 30
-40 år g e gildeinleressered e Hvad med a1
invilere dern på et opgaveløb og lejrbål
bageiter- B ngene vi brede s g.

Herligger rnuligheden{orallorynge gildeliver og at Iå næsl€ generalion medFik ieq nævnt konlaklen lilspejderne?
Den bliver neml en nalurilg 1ng, som
begge parlei kan have glæde al.
Om jeg virkelig lror,

atalldellsvilgå letog

sm€neiril uden skuilelsel? nej, da. Skal
det, det??
Disse speiderprægede aklivileter kan bLi'

vs elfisk indslag iethvengildes liv. De kan
leve godt side om slde med de velkendle
akiivileter igildel. De kan udvikles si l€ og
roligt og ellerhånden givegildelivel en slor'
re spændevidde og el toryngel kredslob.

Kanvigøre nogelior al hiælpevore speiEr gilderne

der€ lyd6rdelsidstesporgsmå1.
dygtige nok 111 at hjælpe spejderne, og er
6

spejdern€ oygtlge nok tilal bruge giloerne,
d sse sælninqel vendle ieq hele iiden

lll'

bagelilisidste uge, hvorleg imine lanker
beskælligede mig meget rned delle
spørgsmållNorges ileld€ på nogle dejllg€
ture på ski, i denns lanlastiske nalur og
slllhed, kunne det ikke være anderledes,
lcsningen må1le være naluren,
Som ,or nævnl, del er i naturen spejder_
kulluren er i sjl es, olienlering, knob, morse
Rent konkret mener ieg, at vi i gildern6,
e n opslag sbog, hvori gildebrodre'
skrev
tvad degernevilhjælpe spejder'
ne
ne med, sådan at ioreme kunne slå oP i
bogen, og se hvem de kunneiålilal hjælpe
sig nogle gange med - f.eks. a1 Iæra spejderne morce. Delle v lvære en meget slor
hjælp - Ior forersitualionen er ikke god,
skal lave

mange gange

er de! meget

ung€

patrulelørere, og de har siort behov ior
hjælp, ellersslldeldelrcpsiørerenop,også
er ålt labl,

I Baden Powells elleradte papirel lanot
nran 2 br€ve der aldllg blev alsendt:

Til en lkendt drengespejder og iil en
! ke ndt pig espejder. Del lil
os alle som oiidebrodre.

d

reng

e n

dækker

Det lydel såLedes:

Hv:s I har sei skuespillel PeteI Pan, hu_
sker lnok, hvordan ssroverkaplainen hels
tiden harlravll med sln sidsle lale,lor han
varbangeior, al når han vlrkelig §kulle do,
viie han ikks ,å lid lil at iå den allevelet
Sådan omlrenl har ieg det også. Selv om
jeg ikke erdøende neiop nu, dørjeg nok en

ai de nærmesle dage, og jeg vil geme

sende jer et pal oId tll aisked.
Husk på, at del erdet sidsle, !nogensinde
vilhs/e,ra mig. Tænk darior slvorligl over
det-

Mrt liv harværet ualmindeligl lykkeligl, og
ieg ønsker, at hverenesle aljer må opleve
li96 så lykkeligt et liv.

Jeg tror, ai Gud satte os ind i denne
verden, for at vi skulle blive lykkelige og

glædeosover livet. Lykke har inlet atgsre
med rigdorn eller sn iin karle re etler m€d el
iiv inydelse. El skidt iden rigtige retning er
det, at du som spejder sørger lor al btive
sund og slæ.k, så du kan gør€ gavn og
cierved biive glad og lilireds i livei, når du

Lær naluren at kende, og du vil undres
overskabningens mangiold ghed og opdage, hvor megetriglog skønt og vidunderligt,

Gld

har skabl, for ai du kanglædedigover
del. Livetalhænger ikke så megeiaf, hvor,
dan man hardet, som al, hvordan man ta'r
det. Se på dei lyse ililværeisen og ikke allid
IVen den virkeige måcje al biive lykkelig
på, er at gøre andre mennesker lykkelge.
Prøv på at eiterade denne v€rden en Iille
smule bedrs, end du landtden. Og nåro n
s

dsle stund engang kornmer, kan

d!

do

lykkellg ibevidslheden om, ardu ihverl la d
kke har spildt dlt lM, men gtort dll bedsle.
Jeg sigefl Væ.beredl lilai leve lykke g og
lilatdo lykkelig - hold all d dlspejderlolteogså nårdu ikke ercjreng mere - måneGud
hjæ pe diq derli I

Di. ven

HJÆLPSOMHED
Hvåd ønskerduatnye gitdebrødreskåt
" og hvad kan vi

finde ig ildebevægelsen

gøre lor at hjælpo clem dertit.
Spørgsmålett lmig €rdelt i2 afsnit - hvad
ønskerdu og hvadkan vigsrelorat hjætpe
nye gildebrødrc - altså el ieg og etvi, den
enkelts og iællesskabet i gitdet. Jeg er
overbovisl om al en ny g ildebror skat h ave
orientering om hvad gildebevægelsen står
lor. Al vi ha gildelov og ioitesom nogetcen,
lrait, en ledetråd cier kan iøre os langt omkring - hjælpsomhed lllden enkelre gitdebror og hjælpsomhed i et storl fæliesskab
med maoge m!llgheder det giver.
Mine ønskerior nye g .iebrødre må være
3t defes iorue oh ing er lilos må biive opIyidt. Ved min ege. oplagetse i2. Holstebio
giide, vardet med storeiorventn ngerom et
kammeratskab - e! fæilesskab. Jeo btev
mødimed etåbent hledeligt stnd igruppen
og gilder. Jeg har været så hetdg al
overvære mange oplagelser (af nye gtldebrsdre) i de senesle år. Det er oile me.l
ønsker om et kammeraiskab lra speldeF
tiden, med den sarnme grundholdning som sPejderne står lor.
Jeg trordet erv gligt atfo e sig accepterer
uansel hviiken iarve r.an har - jeg synles
iovriglal de b åoq gron.eiaruer passeriint

Baden - Povrell
Knsten Schnidt
Bramming

Også onsket om ai synge sammef kan
være nogleiorvenlninger -sanglekst siger
ofte noget - kan glæde os også eilerel gitdeafiångemenl - iå sm el og en hiedetig
Det er m I onske at de gode iorventnlnger
en ny gildebror har - kan biive oply dr.

Vikan også se lidt på os selv. Vihar brug
lor nyeqildebrsdre, hvis der ikke skalvære
nedgang eller slatus quo.

I'lye qildebrodre har også brug ior os. I
g lCelkan vigensid gl give og modlaqe - vi
skalvære åbne ior lnspiralion og ikke bol
s se (sådan plejer vl al gsre).
L{it onske 10r nye gildebrodre må også
være aideiolerog mærkeral i hverdage!s
rees, kan gildel væro en oase - der er også
plads I I den gildebroder der 1rænger 1 et
hvil, men mil slorcleonske eratgildebrodre

må mærke al del er sjovl ai være med i el

glide' hvordererbruq torhjælplil eniæl es
opgave'delforermig vlderelll anden delal
sporgsmalet.
Hvad kan vigsre ior at hjælpe nye giide'
brodre. Dellebetyderior m g eliællesskab.
Jeg tror del er godl for os menneske. al
håve nog e lasie holdepunkter - elsled al

ly"1i når hverdagen måske bllver ior broget. Hvad vildel sige at hjælpe nye gilde'
brodre, hvlke mol:ver har vi. Hlælpsomhed
kan være ired en båqlanke. Hvad kan jeg
opnå ved at hlælpe ?
Hvls jeg hjælper synles de nck jeg er en
I ink lyr ellei hvis ieq qorde1le, r{an leg vel
lorvenre -ar de hjælper mig - nu harjeg gjoar
så meget - nu må han/hun vlse noget in:tia

iiv. Jeg har sendt lodselsdag 'iulehilsen
uden al hsre en lyd ll!

Jeg vi e være hjælpsom og llink, er del,
hvad jeg mener med at hjæ pe - al jeg skal
have nogellilgengæld.Ja, såkan viotl€ blive skuJlede. El menneskederv rke iglrænseril hiælptormår ikke a ud ai udlrykke det

i

brlgle disse sætninger jeg del var jeg'el der var i cenirum
( dl m ndre ieg - lidt mere vi).
i ord og handling. Jeg

De11e

at hjælps hinandgn kan 1å lov at

gore nogetlor andre - at der er mennesker

en rod lråd ivon liv-

v

kender hisloren om

edde*oppens arbelde med ai spinde - af
Joh. Jorgensen - "lråden ovenira". Edderkoppen spinder en 1råcj lratræel ned I len
store ljornehæk - edderkoppens ledetråd,
b evdetderkomlil al o,tedeloverste af det
efteIhånden I olie nelværk. Den arbejdede
I tligi med detiine soind, der brodte sig så
llol at det I dugdråbeme lignede perler og
kryslal - når so Lens srråle r rarnte ljo rne hækken og nelvæ*el. Edderkoppen synies det
variintogdenvarslollaldel- menpludse g
var der en 1råd - ledetråden - der lkke
passede r 91g ldel ilolte nei -og ielbid b ev
den knækkel al - hele det{ine nelværkvar
ode åot, den havde g emi hvorvigllgl dei er
ai have ledelråden læsinel.

Jegtrordet er rnegel nodvendigtlorosg debrodre'som det var med det Iine edderar vi har iedetrådene'del eren
slolle og en hlælp al have gildelovog lollel,
vi alle gav ved vor oplagelse i gildebevægelsen. Ved a1 hjæ pe hinanden og and16
udenfor gidel Jorstår vi, at den hjælpsomhed vl som spejdere blev iilskyndet t I, nrå
viderelores ivorlærden blandt mennesker.

koopesprnd,

såhiælpsomhedb verennatu sdel aivor
livshc dning.
[4ed g]ldelov og lolle borviogså k;gge ud
Jra gildebevæge sen r lverden
udenior - udenlor vore vlnduer - ensomrne/

aivinduerne

uskre lryglsomrne unge afennesker der
manglerseivi ilid-lroef på slg selv - det er
måske de unge mennekser der lkke llk
mu igheden lor at b ive spejd-Åre - og så i
sredei llk helt åndro kåmmelater.
- bol
give dlalvcrest:dior vo{ medmenneske ' der ikke 1k de

Herharvien ba astlilal videregivo

ved at inleressere os,

derharbrugloroseretprivilegi!m-al mær
ke hvordan - vi i el iælesskab som Scl.
Georgs Gildet kan være medvlrkende l lal
give elmedmenneskelroen på sigselv-"du
er noget - vikan ikke undvære dig"- vihar

samme livsvl kårsom dlg ogdine born. E !er
vi kan se lidl vid€re Lid iverden, vl gor el

nogle hjælpemidler ivor gildelov og loile -

verden Lad o§ ikke sælle os sammen
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arbejde indsamllng/lombolaer/slIikker/
hækler Ior nodlidende i u-landene.

Jeg tror vi må åbne flere vinduer

!d tl
i

an sigtsudtrykket - vi h ar nok I os
seiv, rnen lad os slotie hinanden ibestræ
belserne forai huske a1 vort g iideloile slår

k ker, med

Cer,

leg

Lover

oprgtigl at hiæpe andre,

hiælpsonrhed uden lordomme om al iå
.ogei igen, kan
ære ncgel ai Moder
Terese, oer blandl verdens latllgsl€ og
syge mennesker - selv under de dårligst
1ænkellgelorhod, s ger ien afsine bogerOm dei er svær'i at vis6 h æ psomhed
Verden eriorlabl isin mangeipå venllghed
cg omsorg. lvlenlresker hungrer e{ter kæriighed - iordi de aLLe har så lorfærde gl
iiav t,

v

'

HJÆLPSOMHED
Et megetvarmt emne ldagens debat er

ulandsbistanden. Som glldebrødre har
vialle pålagt osselv ai "virk€

10r

inlerna-

tionalforståels€".
Hvordan kan vi efler din mening leve
op til dette bud ilorbindelse med ulandsbisland.
I

denne dybe nat skal milioner

af nennesket uorcket blive til.
Og døencles utalle formationet

,Moder Terese siger v dere i bogen Kærghedens Udlord.ing'. Del er ikke mængden af det du udls!er - som behager gud
- det er mænlden af oen kærlighed vi
æggeri arrejdel - adossammen danne en
keede af kærlighed der nå. rundt onr iorden.

skalgå ad veie, son de ikke vil-

ieg vll ons(eior iye g idebrodrealde må
is e al vl oanrer en kæde af kær ghed og
omsorg, t !ore meoren.esKer, hlælp-

skal skjules det, son- nu skal ske - skal

somhe.j er at g:ve slg licl.

i

o

t medmen'

neske, Cu er prvi qe/elnårdu 1år lovlilal
hjæ p. mærke andre harbrug Ior d g.
[,1ed

g;de ovog ]olle kan vrsryike vorlJlne

g trende edoerkoppesprnd - der gerne må
være srorl og ilot -elsct. Georg - vier siolte

ldenne dybe nar skal gråden gtæde
disse stjernercglans, skallysten le;

nod

ilollene

af dette skønne klæde

Høt, søde ban. høttemingerne son ruL
ag øjne tællestyst inattens grå-

ieq tatter kun
ag

dit haved mod min skulder,

atvi et så små - så myresme...

af al være en dei a] - at åDne vore vinduer
li veroen - visi(a prakilsefe vori giLdeloll6
- iage det meo på vori arbelde - l€ve med

Så mange var ordene lra Nis Pelersens
digl "Spiiiel". Jeg har laget del {ordi jeg
synes, det udrrykker oprimismelrcds mag-

Det er spænde.de - .sp .e'efde -slo!1det er en uofording lor oig al være g lde'

Selv om vl virker firegei og skal lirke
rnegel inlernationall arbejde, så vlrker det
kun som en enkelt dråbe i havel af nød i
verden. Der er mange rnåder at hlælpe på

men en

al

lormålsparagrailerne

iScl.

Geoigsgildet er, al viskalvære upolillske.
Jeg har værel så heldig at have hait mulighedloral rejse endeltldligere,somlurlst.
Dog havde vi mulighed ,or al lære d6n
lokale belolknins oq de Iorskellise kulturer
at kende mange sleder. På Ceylonlikvi, på

en almindelig landevejlilbudt ei lille barn,
som moderen raklelrem mod miq. Barnels
ansigt var lyldt med sår og der var iluer i
sårene. Moderen bad, om al vikunne iage
barnet med lilDanmalkfor at det kunne Iå
en bedre tilværelse. Det gjorde ondt imig,
for hvor må det have gjo(ondl idenne mor
og hvor må hun have elskel sit bah. Del
kunne jo ikks lade sig gøre, men sådan
lænker sikkert mange ,orældre verden
over. Derior måviomend idel små, prøv6
at gøre nogetved del. Del bedstevill€ dog
vær€ hjælp lil selvhjælp.
Hjæ plilselvhjælp ervigl gl, dadet ellers

Iel kan betragles som lormynder og al vi
ligesom pøver a1 presss nogen ting nod
over hovedel på andre iolkesag. Deres
kulturmønslor er jo hell anderledes end
vores. så ved at give dem midler, sikrer
rnan sig, ai de får ling, de kan bruge på
længere sigi, lrem lor al få Jærd

ig

prod

u

kler,

som de ikke selv har tagei del iat lave.
I den {orbindelse høreroqså uddannelselsærkvlnderno har brug ior hjæ p tiluddanneise, da del er mere alrnindei;91,. at
mændens får mulighed lor uddanne se.

Der er både på spejder og gijdeplan prolekler igang i Bangladesh, hvor man giver
!ngeplgermul ghedlorskoleophold. Dlsse
piger kunne evl. få en uddannelse som

sygeplejercker, så

de gen kunne

hjælpe

andre l.eks. indenJor spedalskhedsar-

lddannelse, enten indenlor den privale
sektor eller lndenlor dei oiientllge.
En type aktioner, som

bsr nævnes, erak-

tioner i lolbindelse med iordskæivs- oq
andre nalu*alaslrof er.

Der har bl.a. værel hjælpearbejder ved
jordskælvene iJugoslavien og i Grækenland og ved oversvommelserne i lndien.
Ved sidslnævnte havde Bramming'gildet
€n såkaldt '5-øres" aklio n, som bidrog med

maleriaLer tilopioreis€ ai 3 huse iområdet
ved Calcutta. Alter hjæ]p I lselvhjærp.
Noget, dererså naiurligtloros som vand,
er et slorl probiem lor mange u.lande.

Jeg har i Xenya se1, hvordan kvindern6
må gå op Ul 10 km lor at henlevand ved en
Vihar her iBrarrm ng-gildet samlei penge ind lilbygnlng al en brond i Kenya.
Brsnden blev bygget ai okalberclkningen. Det er kvlnderne ibyen som slårlor
drillen af bfonden, - d v.s. man belåler for
vandel, de penge, der kommer ind, bruges

li

suicjhedsarbetde ibyen og liletableri.ll
af bronde i andre områder. Således breder
den gode gern fg s g så at s Oe sonn ringe
Alie disseaki onef erianlasr sk gode Joret

vi lærer at lo,le i Ick os arbeider
sarnmen på en væ c q qod måce oq del
slyrker samnrenhoide! og iiåmrneratskaq;!de,

0ejdet.
O€n danske hjæ pekornile lor speda skhedsrnissionen har i adski! ge år værel

blandt de oqanisationer, som har iået
penge. Disse bliver brugt 1l rnedic n, lorbindssloffer, mobil€ klinlkker samtrilsko e
1ll opsogende arbejde. På skolerns kan unge mennesker
med et mindre handicap lå en qod 2 år g

lor spedalske born og

uddannes6, afpasset eller deres handi
cåp. Denn€ uddannelse er så god, at der
ikke er problemer med a1lå iob e{ler efCt

10

Sarnmenhc oel kan også nrærkes på inlernatonah plan, spec. hvis nran detaseri
de store nlernalionaie !ræ{.
Herlænkerjeg bl.a. påGrossarl Jeg var
med lor Iorsle gang år. Her htemfirelra
kendle jes kun 3 personer, men jes iohe

slraks en samhorighed rned de mange
de lagere ira andre ande. Der blev lagei
hånd om en, 'der var el detligt kammeralskab. Her nrærkede nran rigl;91, ar man er
med i en verdensorgan sation, scrn giver.l

åndsrællesskab udover sprog - cg lande'

Derlor viLjeg her megel kod nævne nogle

ooqaver, rnan kan lage lat på ide enkelte
lnie rnallonalt gi

d

glder.

earbejd e eI lkke bale €n

Elafde emner Internatonall Udvalg specielt ønsker at stølte er Gambia-proleklei.
Fordidel rummer mulghed ioral iværksæl1e andre akliviteler end blol pengeindsamnger. Der er l.eks. sendt hospitalsudslyr
cg håndvæ rklol demed. løjeb ikket lorsoser man al saml6 gronsagslro, - gerne €1
par åI gam e, som har bedre vækslbel nge ser dernede - desuden samler man som
nævnl i Scl. Georc brugl spejd€ruds1yr.
Yderligere oplysnlnger om delie projekt
kan iås ved h enve ndelse lil P lf,4 lor Ko ben'
havn og Bornholm, Hann€ lvlonberg.

lestlig tf ilidsbeskæitigeise.
D€i erogsåen nåo€ at ieve på, -en måoe,
ier give. den e.kelle et belyde gi ilvslnd_

hcld 09 llvskva tet.
.jeg vli slut€ fleo ai æse ei par vers ila
Kålunds keidle d gi, som ieg iuldl og hsll
kan t;lslutl€ m g.
Jeg elsker den brogede vetden
trads aldens nad og sitid.
iar

hig erjaden skoh

endnu

som i patiarkernes tid.

El andet emne, man kan tag€ lal på er
T,l/inning", som var emnel lor gr!ppedis'
klssiofen påG-4. -87 iCovenlry. De1l6 er
enlorm lorudbygning al ve nskabsgl delanken, som jo kendes ai €n delgilder i Dan'
mark. Twlnning kan udvldes lil al omlalie
venskabslorD ndelser mellem IFOFSAG-s
medlemslande. To lande kan måske arbelde sammenom elspeciell prcjekl. [,1an kan
udveksle ideer og programmerog arrang€re lælles møder og kurser.

Kamp nå dettil, skallivet gro,
ej kamp blat lardagiigtbrød,

nen kamp foriiihed. i liv og
lhievig slilstand er døc!.

to

Ag denar elsker jeg verden

tra& aldens nød og strid,
lotfiig et joden skøn endnu
son i skabelsens ungdonstiilHanne KjellSerg

Bfam..ing

ilNTERNATIONAL]T =

og I dspunkl (lør

eller€il€r)lilmig, hvis ler

De rudover skal kod nævfes emner som:
Flygtninge - Am nesty lnie rn alional - MolheI
Theresa o.lign. som man kan 1ag€,at på.

rHVAD ER

Disse opgav€r er måske nok lor slore al

DET?

gå lgang med ior 6t enkelt gilde, d€rior

Del kan være vanskeligt at deiinere og

konkrelisere, hvacj iniernalonal arbejde
gildesammenhæng kan være.

Næ§re General Assembly skal som bekendi være iAalborg den 5. - 12. augusl
1989. Jeg er allerede nu blevel bedt om at
r.rnddersøge mu ghederne lor Horne Hospia iiy ivores provincial ilorbinde se hermed. Her har lchancenior al sla einlernalionale konlakter- Send venligsl navn, adr.

i

ior€slår jeg, al mandannergruppe/laug på
tværs af siad§/dislriklsgilder.
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Fra vort sidsle Pllv-mode skaljeg lremhæve en opiordring lil ai samle så mange
lvaskede Irimærker som muligt Ul irimær
kebanken i Aarhus,som sorlererog sæ ger
dem lilgrossisler. Overskuddel deles mellem iandsgildet og IFOFSAG-

engeske dronning med at være iormei

Tilslul skaljeq nævne, atjeg gerno kommerr!ndltil gi dernoforallonælle mereom
inlemalionalt arbelds og hjælper med at
sælie nogel lgang.

Der erlor liden 4 panier:

ovorhoved. Gambia har nLl en præsidenl.
Landet er en demokrallsk republik iden
engelske Commonweallh og er medlem al
FN.

Styrelorm:
P.P.P. - Peopies progressive parly.
N.C.P. - NaUonal covention party.

Aase cunnar - PlM.
N.L.P. - Nailonal lberalion parlv.

Folkeling med 35 direkle valgte mediem-

4 hovdifse (væises aJ samt se hsvdinsel
3 udpegesalpræs denlen, men med bellnge ser:
1

skalværeaklivindelorkvindebevægelse

krn? e 6r Sjæiland + Fyn +
Loland. udslrækning osh/esl ca.370 km.

1

skalvære ira en lagloreiin!

Gambia I oden er 1700 km lang og har sit
udspring iGuinea.

1

skalrepræsenlere en iaqioreninq

1 skal repræsentere commerclelle inier-

Ca. 11.000

Klima:
Tropisk: en hed regnlid lrailnililmidten al
oklober. Fra novemberiil maj, varm lorke,
- v. kysten
30 , inde i landet ca. 45.

2t'

Belolkning:
Ca. 500.000, hvo ral 40.000 bor i hovedsla'

den Baniul.

Regeringen beslår af 12 m nistre, hvoraj
slatsminisleren også er viceplæs dent.
Valg: Slernmeretlor alre over 21. år. Der er
valg hver! 5. år også al oræsdent. Der
nLrværende er Dawcja Jaw.ra

Hven parii hå. el symbol oq en lalve - ai

lnddeling:

hensyn lilde, oer ikke kan læse-

l\,4andingo-slammen, F!ia-slammen, Wo-

lo,lslammen, Jola-siammen
Sprog:

Allså iat 4 mediemmer.

mf

.

ReliEion:
l,4uslimer og kristne
r€ster al gamrneltro.

- sidBobende

med

Engelsk + stammesprogene.

Underyisniig:

Hlstorie:

Grundskolen (aflmaiy scool) - 6 årig

Englænder.e kon lil Gambia i 1587. Landel blevengelsk krcnkoloni i 1 843. Gambia
iik selvstyre i1963, og fo:d sålvs1ændighed
den 18. februar 1965. I 1970 ophcfi€ den

Mellemskol€n (seconcjary scool)- 4 åriq

lndlilsirJd.eksamei {high sccol)- 5 årig
Der er inqen skole:vang, men ca. 60 %

nodl;ger unoarv.rinq.

Dereri.gen univercileler.

De nærmesle er

iGahna elierSerra Leone, rnen de er.rropæiske uiiverslleler, hvls muligheden gives,

Mønl:
[,løntsoden hedder siden 1971 dalasis,
som deles i100 Butu(s).1 Dalasis er 1. dk.

vælges.

Nærlngsveje:
Gamb, a er el landbrugs and. Dom nefende
åfgfoder er j5rdnodder- Def næsl lslger hir-

lnqen nævneværd:g :ndusin.

Sundhed:

Ceane.nsiiseveaderen er for mænd ca.

SPEIDER
PROLOG

Gennemsn :s ev€a deren er f or kvinder ca,
32. år, - oåf aldende lave o.g.r. hoj bornedsdelgheo.Ca.25%dor nden oe fy der5 år.

0u !ndr€s velpå hva et speiderliv er
nårdu ser denne myldrende fiokk
av iublende gutler lra liern og lra nær

Sysdomn,e: malar a, speoaiskheci. olm,
sovesyge, lrngebetænd€ise og FEJIER-

som har denne sak€n så nderllg kjær
at bare del halve sr nok.
om du l€st6 og så - cg sruderie deg grå
såvilled! aldriden visoommen Iå
scm løserditl spø€smålog g r deg e1
svar på hva speider iv var.

NÆRING,

Landet:
Gambla er savanne,4rusk iand, d-v-s.vege:ationen ergræs b andet buskeog træer, enCCa ret store lræer: Mangrove -

Aberodstræer-lBoabab) derkan b ive opli
2000 år gam 6 - Acasie, - lorskel g e palmer
- l,lango - Papaya og Kapoklræer.

Oyreliv:
En del iodhesle, kiokoo e., aber, anli'
loper, iorCegern og vlldsvin (v.ldsvinjages,
lkke sorn iode oa mange €r nr!harnedanere, - men,or alskåne aigroden lorafgnav-

nins).
Lidi skujiende iorluristen er inåske. al der
ikke er eleianler, lsver og næsehorn

Fugie: pelikaner, hejre, siorke. isl!gle,
duer, papegsier, gr ppe og ilange 1lere.
F sk:

ladylish, bariacuca, t!n, halog en h€

Flag:
Gambias ilag er vandrel strioel ilarvern€
Iadt'biåt -gron1, regnel oppeira, adskilt al
to smålle hvide striber.

Åiange dets drsrnmer

-

dei prøvde du

fl!

rrodde du klåne det nok
Du anaysede en spelderguils sprell
og prøvde å,olge harn morgen og kveLd
på lur med patrulje og llokk.
Du lenkle veldill når el lølle ble gitl,
studerle el liv som v& heidig og hitt.
[.Ien aldriv] noen oppleve å se
hva speiderliv virkelig ble.
Så mølerdu gulten ispoidernes dråkl
og hører hans jub€log sang.
DLr aner der en egen slags anakt
som iår denne gull€n så u,orsagl
åiølge sin veiseLv om løypa er lang.
Du ser ham med hasl bruke linen ikasi
ser lysning av bålnår palruljen har rast.
Kompasset og karlel - ja løypa du ser
og undres: Er speideliv mer ?
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De læ.er iorbind ning og plast ng av sår,
behandler et tau som en mann.
De kokei sin mat når iskauen degår
og bærer sill telt lilde leiren sin slår
og skoglj€rn og blånende vann.
og mens årene vek, han deltok så sprek
isommerens idret og vintelens lek.
Du ser detog ienker al delte veler
hva et speiderliv vikelig er.
Men da må jeg sideg at det som du så
og trodde at speiderliv var,
det varkun del Ylre som alle kan 1å.
Del er bare no€n som klarer å nå
der inn hvor en lysende slieme så klar
skalvise {or deg den eneste lei
som {ørerlra m€nneskers myldrende vei.
Og stjernen eTTROEN som lysende klar
iorleller hva speiderliv vår.
For del som vilærer med klopP
Hva speiderlivvar ? Oel ervennskap min

gutt I
og med hånd,
Del erdlømmen om alt viskalnå i
er noe enhver kan iå iædDel bedste iverden vllselre lilslufi
llen leken som lenie milt sinn og min
ånd,
så det som dårlig islumpel blr brult
den knyflor meg fasl med de
og ikke lil hinder vil slå I
De minnerdu{ikkda som speiderdu
gikk,
så speidlns blirvakkert og kjærl.
v lvise en veiford tt undrende b lkk,
og speidingen viliå1enne sin ild
og veien blk fetl når dir går blanl oss her
så lenge det Iinnes en speidergult lil.
og viser hva spelderliv er.
Og speidingen vilvære liljeg kke ser
noen speideqult mer.

ITGlLDEBLADET
St. Georgs Gilden-" iNotg-"
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LYSET

I

MøRKET
Atgøre livetlellerelorandre ---lindosder
nogen mero laknemmelg opgave?
Han kom hjem med €n blornstilihend6 _
Det erjo din halvårsfscselsdag idag, smi'
Iede han iolklareide.
Nu

srårbiomsierne i h€ndesvindueskarm

og sender sin lunge næsien bedøvende
duit uo i sluen. Hvor gang hun iår øje på
den, bliver hun varm om hiedet, og en lllle
gLæde hvlskef til hende. Han lænk1e på
rnigl Midt i sin hverdag, gik han og iænklo
på mig.

Drenqen er orCbind og har dei oerlor
sværere. end slne kammeraier med al
lølge med iskolen. Den dag, han kommel
hlem med sin ah ardet end nrålende kaiaklelb09,strygerhans morham overhåre::
- Din larog leg er slolle ai dig. Det klarede
du sorme'llol. Vived jo hvilken umage du
har gjcrt diq. Viganger liqe så slllle
med io og slgerilllykko.

laiien.

Drengen siniLer uslkken, nrå s/nke e'i
klump inaen han iårgiveisin mcrelknus.
L€oeren kader en medarbeider op på sl
konlor. Samvitughedsplaget iriner medaL

bejderen Ind ad dø.en. En orm graver i
sindel- Hår jeg kvaiet m 9? cg skal ind og
Llen lederensm lervarmtl Jeg er gladior,
al nelop du hartageldon deropgeve på dig
lor os. Ja, del var åli, jeg vil e s go.

Da m ed abejde ren ei ølebLik eller vandrer
nod Iia den "hoiestes" konlor, er dei med

en ny arbejdsglæde og slyrkel selvbevidslhed - De trorpå mlglog iu skaljegvis6

Nej,

jeg bruger hvetken nin nands lor-

navn eller hans efternavn- Min nandkalder
sig hellet ikke hr. Lane Moller.

- Har De bevis Ior, at D€ har beholdl
Deres pigenavn ?

Vi sorn qår på lorden, er

hinandens
skæbne, og rækker rnan el rnenneske en
hånd, får man næslen atid en hånd igen.
Del er veniighedens lryllemekanisme. I de1
små som idel store.
En al

oldkirkensvise mænd, Gregor us af

Nyssa, som vår biskcp i Llileasen,
hævdede ior soksten hundrede år siden:
Ondskabel er del godes iravær. Den er

mæfietsom iylder r!mrnet, men som llygter, når som he sl lysel bliver sluppei ind.
Når kæ gheden mangler, slukkes guds
bjllede ios, mendetlændes igen, såsnart
en slribe ai det gode viser sig.

Kirclen'Lilan

FG Lilien. Lolland Falster distrikt

Navn€atloslen r.rdiyides: dalter al
civilingenior Preben Larsen og huslru Lone

[.loller.
- Jeg vil geme have min slilling ned på
- Oet plejer vl ikke.
- Ja, nendetviljeg gerne have alligevel.

- Det er jeg ikk6 sikker på kan lade sig

gøte.
- Nå, er De ikke det ? Det tænkte jeg nok.
Denor har jes iforuejen sputgt iki*eninisteriet, ag det kan godt lade sig gorc.
- Hm. Tla. Ja, men det kan De da godl lå
lovtil, hvisclel vhkellg belyderså meget
for Dem. Men så må jeg io skrive en ny

blanket. Er De lærerinde eller sådan
noget.
Blankellen !diyldes med overlærerinde.

-

KØNS.
KVÆRULANTERI
På kordegnekonloret:
- Er de lru Preben Larsen ?
- Nej, ies er banets nor.

Jeg et ikke ove ærctinde. Jeg et

- Det lorslår jeg lkke. De er da kvinde,
ikke sandt ? Hvad er det egentlig, De vil
med al Deres kværulanlerl?
(Jylle Chrislensen i radiogrundbogen To
fra Båndet
7. Sct. Georys Gilde i København

- Jamen, Preben Larsen er da barnets
far, ikke sandt ?
- Ja, rnen jeg et ikke fru Prcben Larcen.
- Er D€ da ikk6 gill ?

- Men De er allså ikke gift med Preben
Larsen ?
-Jo, nen jeg er ikke fru Prcben La6en-Jeg
Men D6 eraltså gift med Preben L6rsen
- så €r De jo også lru Preben Larsen,
-

GRATIS GLÆDER
Hvorerdeldejligl med delå gralis glæder,

vi endnu har. Lad mig her nævne el par
slykker: Klimaet og naluren.
Efter den smu e vinler vi har hafl, har vi
a e glædet os over, al lernperaluren ikke
nåede ned på

d €

iroslg rader, som vihavde

PROVINCIALJOURNALISTEB
Tove Jacobsen, FugTsvængel 13
9000 Aalborg - OB 13 87 85

uidtiylland:
Birtie Winlher, Bredgade 2,
88s0 Bisrringbro, tf. 06 68 10 29

sidslo vinter, - og vi harglæd€t os over, al
vi ikke har hall de store problemer med
sneen, og viharglædel osover, al varm€lorbrlget ikke har været så stort, - ja - da
glæder d€l os alle, igen at hilse lorårels
komm€. Der sker nogel i naturen, vi kan
glæde os ved at s6 alle d€ dejlige iorålsblomsler, som desvæfi€ snarl er alblomslret, men'glæd dig, andre blomster er på
vej. Viglæderos over igen al selræklug16neog ho re deres 'kalden", og vilyller med
glæde til,!glsnes dejlige'sang".

Sydjylland:
Lis MollerJensen, Ki*egade 24,
6740 BEmming,

Tlt.05l7

Vinyder med glæded€ første varme solslråler, og nyderilulde dragden friske brise
/blæsl. Viglæderos tilal se naluren skille
karakler - lra den sorlen muld iilde d€jlige

27 66

lysegrønne larver - og vi gTæder os lil al
gøre haven island eft€rvinleren,
Vore tanker går mod sommeren, hvor vi
kan glæde os lildejllge ture iskoven og lil

Lilian Hauschild! Toppen 2,
5270 Odense N.. t11.091801 52

Nord- og Nordveslslællånd:
John Pri, Linderupvej3,
3600 Frcderikssund. tLl.02 31 31 94

Sådan kunne jeg foi(sælle, - og s;g så

Slo*øbenhah og Bolnhoh:

ikke, al alling koslor penge idagens Dan-

Lillian Deleuran, Virumvej 138,
2830 Viru.n, llf. 02 85 1052

Lad os sammen glæde os derover l!

Sydslælrånd os Lolland-F.lsler:

E k Johansen, Skovmøllevej 3,
MyruP.4700 Næstued, tl.03 76 12 lO

ln
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