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EFTERÅRET
LIGGER
FORAN OS
HOJSKOLEN ROLD SKOV Sp€jderhøi

skolen - lor alle
På side 15 hår vi omtalt Hølskolen Rold
skov. Læs arlikl€n,og givgildebødrene el
hudigt, godt tilbud.
Spejderhøjskolens iilbud er el ai mange
lil gildsbrødrene iden kommende
periode.
Tradltionell erder igilderne en stor aktiv_
ilel i €fterålsperioden. Det er i denne peri_

lilbud

ode at enkellgilderne kaster sig ud i nys
programmer, man harendellig lang sæson
foran sigVinterens baslskursus €i begyndt, deltaqehe har lået det lørste brev lra Kur
susudvalget (KU). Øslholdet starler med
PÅ-vEJ'sE[.rllNAF all€rede don 1 oktob€r
i H illerød{ ildernes hu§, Vesl-holdet slartor
op den 5 november i Hofsens
De mange kursisler har en dejlig vinter
ioran sig. - God fornøjelse.
rcd.

SPEIDER
PROLOG
Du undres velpå hva el spoiderllv er
nårdu ser denne myldrende llokk
avjublende guiter{rarjern og ila nær
som har denne saken så indeiig kjær
al bare det halve er nok.
Om du leste og så - og siuderle deg grå
såville du aldriden visdommen 1å
som løser diltspsrgsmåloq girdeg el
svar på hva speiderliv var.
Å iånge dels drornm€r- det provde du

Men da må j€g sideg al del som du så
og irodde al speiderliv var,

det var kun detylre som alle kan få.
Det €r bare noen som klarer å nå
der inn hvor en lys€nde stjerne så klar
skalvis€ fordeg den enesre lei
som lørerira m€nneskers rnyldrende vei,
Og stjemen er TROEN som lysende klar
lorleller hva speiderliv var.

Fordel sorn vilærer med krcpp
og med hånd,
9r no€ enhver kan 1å lært.
Men leken som lenle mitt sinn og min
ånd,
den knyller meg Jasl med d6

Du trodd€ du klarle det nok.
Du analyserle en speidercutls sprell
og prsvde å iolga ham morgen og kveld
på tur med palruljo og llokk.
Du lenkie veld 1l når el olle blegitr.
studerle el iiv som var lreid g og lrilt.
Men aldrivilnoen oppleve å se

så speiding blirvakken og kjæfl.
Og speidino€n viliå1enne sln ild
så enge del linnes €n sp€idergultlil.
Og spoidingen vilværeliljes ikke ser
no€n sPeidergult mer-

hva speiderliv virkelg ble.

qutl

Så msler du gulten ispeiderfes draki
og hor€r hans jubelog sang.
Du aner der on egen slags rnakl
sorn fårdenne gullen så uiorsagl
å1ølge sin veiselvom loypa er ang.
Du sel ham med hasl bruke lnen ikasl
ser ysning av bål når pakulien har rasr.
Kompassel og kadel - ja loypadu ser
og undres: Er spe der iv rner ?

Hva speiderliv var ? Det er vennskap min
!

Det er drommen om at viskal nå |
Det bedste iverden vilselre tilslutl
så det som dånlg slumper blir bruti
og ikkelil hinder vilstå I
De minrer du {ikk da som spelderdu
gtkk,
vilvise en vellor dilt undrende blkk,
og veien blir rett når d! går blanl oss her
og viser hva speider iv €r.

lra GILDEBLADEI
D€ læ rer lorbind ning og plastrlng av sår,
behandler et tau som en mann,
O€ koker sin mat nå. iskauen d6 går
og bær€r sin tettilde leiren sin slår
og skogljem og blånende vannOg mens årene vek, han dehok så sprek
isommerens idreit og v nterens lek.
Du serdel og tenker:al delte ve er
hva el spelderliv virkelig er-
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nr.3 binger vl het igen "Speiderprologd fra clet norske blacl: Gil-

Vi haa velal,esammen el ønske om at

GLÆDE

være glade.

Jeglrornok, man selvkan gøre lidtfor

ai hæve humøret, hvis det er langt

5. minutters Sct. Georg
Dajeg sagde iatilat holde 5. minutters
Sct. Georg, beslullede ieg mig til at
lade være med al tale om Problemer,
dem synesjeg, vi hører nokom idenne
1id.

Nej, det skulle være om nogetglædeligt. Der er så megel, man kan glæde
sig over, hvis man giversig tid, tænkte

nede.
Jeg plejerat bruge den med at synge

alle de fædrelandssange, jeg

kan

udenad, hvis der har værel noget, der
har plaget mig. Det virker lil de ileste
tider.
Alle har velen eller anden meiode til
al hive sig selv op ved håret.

Så standsede jeg ved ordet glæde og
begyndte ai tænke - ioren ting erordet

Glad . glæde. glædeligl
Det er tre gode ord, hvis vi tør bruge
dem og husker at lukke op for alt det,
der eromkring os.

mening med ordel er.

Hvo!nårfølerman egentlig glæde?

Det er lorår, ja næsten sommer,
bøgen er sprunget ud - ,uglene har
byggel rede - og har travlt med al

Pludselig lølte jeg mig lidl i vildrede.

forøge familien.

Det er meget forskelligi, hvad vibliver

Blomsterne slår med de smukkeste
farver og smilerlilos -jo, der er nok at
være glad over.

jeg.

glæde - noget andel er, hvad man
lægger idet, og hvad den dybere

lor eller føler glæde over.
Erdlr sulten og fallig - vilden størsle
glæde være at få noget at spise.
Er du mæl - og nogen lilbyder dig
mad, kan du i værsle lald føle dig
irrileret, navniig hvis de byder dig en
Olade

gang til.
Nej, deterikke de sammeling vibliver

glade for.

Glæde er noget u nderligl noget. [.4an
kan gå og løle sig glad, og pludselig
sniger en underlig vemodig stemning
kan
jeg egentlig tillade mig at være glad,
når så mange andre har del dårligt?
Eller tør du være glad - der kommer
nok nogel og ødelægger det gode
humør, hvis du bliver lor overmodig.
sig ind i ens sind, og man tænker

-

Hvad med at plukke en bukel lil en,
der ellers ingen blomsterrår - eller ikke
selv kan gå ud i naturen og se dem.

Gør du del, vil du opdage, at den
slørsie glæde man opnår, er glæden
ved at glæde andre.
Det Iår mig til al lænke på, at der er et
brev, ieg skalha'skrevet, det må jeg se
atrågjort- fordet ersvært at være glad
med en dårlig samvitlighed.

Del erogså fordårligt, at man ikke får
Ojort den slags - og samlidig ikke kan
lorstå andre ikke gørdel.

Detfå.mig tilaltænke påeldlgl al den
norske digter J. Throne Hol§l:

Det var ejde ling, du giorde

men dem d! la' ugjorl ned,
som volder den slore angst
og §ljæler din nalterred.
De varme ord du glemle,
den nød du gik kold ,orbi.
de breve du aldrig sendle,
de spøger ved nattelid.
Den slen du kunne ha'letlet
med din bror i1ælles sag,
det råd som du ejlik givei,
lor du havde så travit den dag.
Del elskende tryk af din hånd,
de munlre små ljenesters elv,
som du aldig gav tid til al slrømme
lor du havde nck i dig selv.
Jeg synes,del ereidigt, derergodi al
lænke lidt over - og lage ved lære af.

M]ASKtrR
Der kommer de åndre,

glad-rnorsom-lrisk.
Der kommer nogle andre,

lrøstende -beroligende

_

opmunlrende.

Der kommerlaI og mor,
glad -lillreds - opmærksorn.
Der kommer ingen,
afreagere - tænke - græde.

Nå, men det ergodl, al så mange har
taget sig tid til at gå tilfrilultsgildehal-

del er g1ædeliglLad os alle gleede os over at være
sammen på detle dejlige sled, hvor vi
riglig kan nyde naturen og samværel
med hinanden.

SKRUEN
engelskhisiorle handlerom en Lilleskrue
i et slod skib. der er på vei over Allanlen.
Skruen holder s1ålpiaderne på plads sam_
En

men med mange andrei men plr'rdselig
mærker den, at den er ved at gå

los

Den

sger til de andre: "Nu ialder ieS all" De
andre skruer ved slden al siger: "Hvis du
lader al, qor videt oqså: og såvilpaden

SYMBOLIK
Der kan lægges en hel del symbolik i et
billede som oversiående.
Blandt andel kan man jo sammenlgne del
med Scl. Georgs Gilderne iDanma&:Den
solide slamme, gren€ne, kvisteie og blad_
en€, alle er alhænglge ai hinanden. lkke
een del kan undværes, nårlræelskallrives,
ikke en gren kan rives al, lden al Uæei
såres, ikke el blad kan undvæIes, o m lræel
skalkunne ånde rigl gl.
Måtte vidag bare al ag tiltænke ovetdet-

4

iaLde ai, så skibei 'og vi - vil gå
med alt malerie og mandskab"

I

grunde

Rygret breder sig hudgt 1il alle dele al
skbe1, ige lra den mindsie skrue til den
slorste boll. Allebliver enige om al sætle en
adresselgangl lden lilleskrueom at holde
ud. Delsmigrerskruen, og den gorall, hvad
den kan lor al blive På sin Plads.

'Skibel kom skkertlil lard gen.
Hvis viove{orer denne historis på gilde'
bevægelsen, beiegner glldeme sk bet

grupperne slålpladerne og de enkelle g

I

debrødre de mange skuer.

Enhver gildebror - du og jeg - har el
medansvar Jor gruppe og gllde, akku€t
som skruerne hardel{orplad€ og skib. V6d

vonrrivil ge medlemskab erviallegåei ind
ior at arbejde Ior gildebevæg6lsens f ormå1.
Dedo r bø r del ikkelørsl og ,re mmesl gæld€
om, hvadglædeog udbytte man selvoplever ved sil mediemskab, sj heller skal det
være algørende, om man selv konstaterer

posiiive resullaler af sin indsals; og man
skal heller ikke lade sig hæmme al mullg
krilik eller irrllalion af andres adlæd, men
trolig og lrofast søge ai gør€ sil b€dslelor
gildearbejdei, lhukomme.de at en enkolt
lille skrues sviglen kan smine. . ..

ieste. lngen lorsøgte iadventsliden at lortælle børn om nød, når de lik deres julega,
ver,slel ikk6 kunne glædesigderoverogilk
endårligsamvittighed - såledessom delfor
få årsiden ergåetvore børnebørn iskolen,
og hvorviså havde mas med åt gøre Cenr
bsgribeligt: lmå have lovlilal gtæde ier, I
har rei lil glæd6l At lage sig al nøden i

verden er ikke bømenes sag, men de
voksnes opgave. D€ngang ingen udover
de prciessionello, kendle meget ti,pæda"
gog ik og psykolog i, var det vigtigsie ror vore
mødrc deres børns latter. Glæden er en
vigtig kraftkildefor h€le livet. Den, dersorn
ban ikke har læn glæden og dei gode
humør at kende, hans siæl €r iorkrøblel,
hans hjerte er hårdt.
Hvad vi læ nges eiter er g1æde, et lyslsind,
humør. Ve cjen, der har glemi g æden.

MEDITATION
Tanker ved advenl
Den tyske skuespiiler og sceneforiaiter
Kud G6iz skrev:
hvad vl mangier er glæde.
Hvad vibehover er håb.
Hvad der er nodvendigl ioros ertillld.
Hvad

vi

ænges elier er et lysl sind."

Når viidag belragter børn og unge, erdel
pålaldende, ai vore borns generation ikke
harlæri at le. Delle synes uforclåeligtloros

ældre, generationerfe fra lo verdenskrige,
10 inllationer og økonom ske kriser og ro
suliepe oder. Forvibsrn afd sse po liske,

Vi erlærde nokl Hvadvi manglererglæde.
Hvad vibehøver er håb. Kun et glad m€nneske hardef kraft og den vlljesiyrke, dei

skal

ll

lor al håb€. Håbel sætter nogei

At kunne håbe og at ville håbe er umis,
kendeiige legn på kraft.Vi er lærde nok.
Hvadvi mangler erglæd6. Hvad vi behøver
er håb. Hvad der er nødvondigl ior os er

li

id.

T

lid

iorudsælter håb. Sålængevihåber,

så længe vi hartillld, lever vivirkelig. -Vor
li id vilgive andre nyt håb, nyt mod.
Men også håb og iillid kommer kun ira el
glad hjefie og el lyst sind.

skonomiske og samiundstorvnrede ådler

GLÆDE. HÅ8. TILLID. ET LYST SIND

har lra vore lorældre, og også ira vore

Ved de tyske g ild erc 9 e n e nro rs aml i ng på
que Rieneck den 27.09.1981.

lærere låel en skai mod os, nemlig vor
ubesvær€de, glade og m!nlre barndom.
Når vi tænker elter, undr€r vl os over, al
vore iorældre ikke har besværei os med
deres sorger, nod og ængstelse. De har
læn os al være glade, har lærtos at le og at

i

gang, der modsatte, iortvivleise, sæ er iniei igang. Al lonvivle belyder at give op, at
slå sig riltåls. "Del ljenerjo intet lormå]".

I
Et rekordstorl anlal gildemeslre mødte

iårop påAskov Højskole, for
i

at

dellage

årets gildemeslerstævne. Foryentnin-

gerne var sktuet højt oP, og alle
glædede sig til, sammen med "lidels-

esleelle r« at diskute re vores fremtld ind
i del næsle århundrede.

Del landsdækkende udvalo for "Gil
derne mod år 2000" havde fremsendl
el vellormuleret og godt disponeret
§arnmendrag af de mange lorslag, der
i den lorløbne 2-års peiode er sendt
ind lil Landsgildekonlorei.
Jeg lalte med en del gildebrødre På
veitilAskov, ogieg kunne registrere, al
det udsendle oplæg havde inspirerel

den enkelle gildemester, og

rigtig

mange var sat op lil en livlig og kon'
slruktiv debal.
Ca. 250 deltagere blev budt velkom'
men af vores landsgildemesler, spe'
cielt blev vore gæster: repr. ka KFUKspejderne, KFUM-spelderne, Det dan-

ske Spejderkorps, Landsgilderne

i

Sverige og Norge saml repr. fra
Sct.Georgs Fonden og lFolsag budt
hjertelig velkommen.

Ertermiddagens program var lagi i
heenderne på to dyolige konsulenler,

derlldligere harbrilleret medfanlasti§k
inspirerende oplæg til livlig diskussion
mellem gildebrødre. - O.K. Deres oplæg varlaktisk riglig godt, og pålrodsat
lidt meningsforvirring omkring gildebevægelsens lerminologier konlra de
6

lilsvarende i erhveNslivet, var ind_
holdel al oplæg og debal givende og

beslemt brugbarl

'

også

igil-

dehverdagen.
Det store spørgsmål eller lørdag eflermiddag var, det vi ha. gennemgået
nu, kan vi bruge det iforbindelse med

diskrssionen cmkring weekendens
emne? - hertilmå beklageligvis svaresl
næppe. Del var synd, ror mange deitagerefølte sig nok lidt snydi. Omvendl er
der iogen tvivlom, at vilremover, dels

i gildel, dels i vores privale virke, kan
benytle nogle af de værkløjer, vi blev
præsenlerel for Iørdag ellermiddag.

Lørdag aflen bød På den helt slore
oplevelse, gildehal med landsgildeledelsen ihøisædet, og en storllok vel
oplagle qiTdemestre, der sang og leve-

de med ihallens forlob. Ivlåske lidt
loNirring omkring påklædning, det
havde nok været hensiglsmæssigt om
landsgildeledelsen havde løJlet slørel

lor. hvilken påklædninq de ville "anlægge". Nuvel det var en pragtfuld
gildehal, der rummede lige netop alle
de ting, vi som gildebrødre holder ai.
Den efterlølgende spisnino og sam_
menkomstvar - som allid - hyggelig og

givende, del var jo netop her, man
havde mulighed lor at få nye impulser
ira kollegaer lra det ganske land. For
nogen blev det senl, men de llesie
Iandl dyneme kort efter midnat.

Søndag bød på oplæg til diskussion
om gildernes fremtid, og del var nogle
ivrjge grupper, der sultent kastede slg
over weekendens emne. Efler 1 1/2
limes daskussion samledes vi for at

givende, og jeg tror, efterhånden som
indlrykkene lår lov al sætte sig, vilder
også af dette slævne komme en
mængde nye tiltag og idåertilgavn lor
vores lælles beveegelse.

høre på 3 af atejdsgruppernes resullate.. På trods al den korte tid, der

Bjarne

havde været lil rådighed, kom der 3
overordentlig væglige svaa lra grupperie. De øvrige 19 grupper alleverede de res notate r til lede Isen, således
at man kan sammendrage resullaterne

tildet videre arbejde.
Efler en katfepau se lort§atle §iævnet
med indlæO fra Sct.Georos Fonden,
her skal specielt fremhaeves kollegiearbeidel i Hillerød, som eksempel på,
at Sct.Georgs Fonden også abejde.
med andreling endbarnegårde,ia, kun
f anlasien sætler Erænser loi', hvordan
vikan udnytie detle eneslående tiltag:
"Soi.Georgs Fonde|l". Et i!]dlæg fra
Robert Madsen om lFoisag blev det
ogsåtii, og Robert optordrede alle tilat
slutte op omkring den internalionale
generalforsamling
A borg.

i

1989, som holde§ i

:il Landsgildeledelse +
var hu rtigt overstået, der var

Spørgsmål
redaktø

re r

2spørgamåltil minkollega redakløren
lor Sct. Georg - de1 var alt
Efter afslultende laler fra gæsler og
landsoildemester slullede gildemesterslævnet med en irokosl, så alle
kunne Iorlade Askov Højskcle omking
ki. 14.00.
lndtrykkene lra en sådan weekend er
utrolig mange, og som så ol1e rør, går
deret slykkelid førman harJordøjetdet
hele. Det ai være sammen med ligesin-

dede i en weekend er i sig selv nogel

DINE BØRN
Dine børn er ikke dine børn. De er
sønnerog dølre at livets længselefter
sig selv.
De kom gennem dig, men ikke lra dig,
og skønl de er hos dig,lilhørerde dog
lkke dig.
Du kan give oem din kærligied, men
:kke Cine ianker,lorde harderes egne
13nker.

Du kan give hjem til deres legemer,
menikketilderessjæle, {orderes sjæle
hvilerifremtidens hus, som du ikke kan
besøge end ikke i dine drømme.
Du kan forsøge at blive som de, men
stræb ikke efter at forme dem som dig
selv.
For livet går ikke baglæns og dvæler
ikke ved i går.
Kahtit cibqn
Fa "Nyt Aspek" nL 1/1980

HVIS JEG SKULLE
LEVE MIT LIV OM
Jeg ville turde gøre flere fejltagelser.
Jeg ville slappe al - være mere
sm;dig.
Jeg vllle være mere enfoldig.
Jeg ville tage lærre ting alvorliol.
Jeg ville lage ,lere chancer.
Jeg ville have flere oplevelser.
Jeg ville bestige flere bjerge og
svømme over llere floder.
Jeg viile spise mere is og lærre
bønner.
Jeg ville måske have l,eae vanskeligheder - men færre indbildie.
Serdu, jeg eren al dem, der iever
føisoml og sundl - time ellertime
dag elter dag.
Ah. jeg har hårt mine oieblilke oq
hvis jeg skulle leve om igen, viile jeg
have llere al dem.
Faktisk ville jeg prøve på ikke al .
have noget andel - kun øjeblikke:
Del ene elterdel andet, i stedei for al
leve så mange år med tanke på
morgendagen.
Jeg har værel en af dem, som aldrig
tager nogen sleder uden ei termomeler, en varmedunk, en regnlrakke, en
faldskærm.
Hvis jeg skulle leve om, ville jeg rejse
med mindre bagage.
Hvis ieg skrrlle leve mil liv om, ville
,eg begynde at gå barfodel tidligere
om foråret - og blive ved længere hen
på efteråret.
Jeg ville danse mere
Jeg ville unde mig selv llere karruseltureJeg ville plukke llere TUSINDFRYD.
Digt af Nadine Staft - 85 år

'

MED
M/' DRONNlNG INGRID

på krydstogt
Del danske Speiderkorps havde lørdag den 3. seplember chartret m/{
Dronning lngrid som oplakt til arrange
mentet »Blå Leder«.

1800 ledere ,ra nele landel drog i
s.e.tog lil hhv. Nyborg og Korsør. På
skibel venlede en maenode akiiviteter
lige rra diskussion om målog midlerlil
el O-løb slrækkende sig over 4 dæk.
Dervaren surnrnen af aktivilel overall

med musik, sang, dans, diskussioner.

gensyn, informalioner, prøvespisning
og megel mere.
Fcmålel med denne aktivilei var. at
markere §laden på projekt Blå Leder,
el projekt, der skai løbe kem lil næsle
års slore begivenhed

BIåSommer'89.

Blå Sommer er korpseis slore landslejr, der kommer lil at foreeå på korp-

sels egen egendom sievninghus/
Holm. Her venter man mellem 15' og
20.000 spejdere.

Blå Leder skal iperioden frem iil
næsle Sommer være med lil at lydeliggøre del store lrivillige og !rlønnede
iob 5-6000 ledere gø, i DDS. Sparekassen SDS er indgået i en samarbeidsaltale, hvor SDS sponserer med
el beløb på 250.000lilakliviteter i DDS
iden kommende periode. Et spændendetillag, derskalvise, hvordan er
hvervsllv og spejdefiorps kan få gensidig glæde af en sponsorkonlrakt.
Der er liv iDDS, der sker nogei, del
skalblive spændende at iolge aklivile
lerne idel kommende år.
bjarne

BEREDT"
"VÆR
Hvor llvet blev let at lev€

LANDSGILDERÅDET
(LGE)

hvis aile, vilra, på vorvei,
smiled irnod os og hilsle:
Jeg ved nogel godl om dig.

LGR holdl sitlr€die møde idenne samling

i lorbindelse med glldemeslerslævnei på
Mødet, der blev aiholdi under soncag€ns

gruppea,bejde, indeholdt en orlenteing
omk,ino G.A.. der alhold€s rAlborq som
mereni989 - Vediægler ior SclGeorgs
plakkeilen - orinterlng vedr- kontakiudvalg,
kursusudvalg m.v.

Sct.Georgs plakketlen
Denne nyskabelse bLev fre mvlst på gilds_

og berden svage dig hjælpe
'sig ja og svar aldlig nej
Der bor nogel godt i os alle,
og jeg tror pådel bedsle idig.

aldlig det gyldne løsen
i hvsrdagens hurlumhei.
Du ved nogetgodl om os andre,
vlved nogel godi om dig.

GLem

Diot af Karla

Frcdeiken

meslerslævnel. ld6en er, al Scl.Georgs
Gilderne hve( andet år, iiorbindeLse med
laidsgildolinget, !ddeler en plakkeile rned
et tilhorende bolob lil en person, der har
nrark€rel sig på en måde, der ialder ilråd
med Sci.Georgs Gildernes ånd

VI TRÆKKER STBEGER

P akkellen erei§mukt skåIel reli€f al SctGeorg og dragen, el spæ.dende lltag.

Vilrækker slreger oq sæller skel

Gilderne imod år 2000
Dete emne blev naturllgvls diskulerel på
LGB-modet, og man enedes om at aisæl1e
1Ld på del forsiLomrnende
rådsmode rol^lober tildenne 5!9. Tanlen
er, atLGRv llave en kø[ep)an ior, hvoldan
de{orsk€lllge nye id6er kan bearbejdes, og
hvornår €vt. lcv'lorslag skal l rem lægg es io r
landsgrdel ngel. Del€r LGR s håb, at der
I'ornmer mange real! oner ita enl'ellg der
eller dlslrikls/sladsgllder inden udgangen
al september 1983, men også eJler deile
lidspunkt er lanker Ira andels g der

grnsle megen

red.

imellem andre lolk og o§ sel'.
Vitåler om børn. som vikaider æq1e
og andre hvis æglhed vlvilbenægte.
levangellel får viat vide,
han sliLlede sig på de r'rægles side.
Og alle dem deriaidt udenior stregen,
dem slog han lølge med hele vejon
Så ingen al dem, som Vorherre skabie
skal kaldes udenior og iorlable.
Han ijernede grænserog sletlede skel
og derlor slog de ham også ihjel
Han satte en streg over hver en streg
som sæltos imellem dig og mig.
D€l dann€I et kors, nalurligvis
og det blev hans kæilgheds høie prls.
Hans kærlighed sletter julenat
de slregerog skelviselv har sat.

Johannes l\,{øllehave

IGSPoREN

Sct. Geotgs Gildene iFrederkssund

STYRKE ELLER

Vjl mån hjælpe et svagt, nedkørt m€n,
nesks, der måsk€ ogsålølersig ensoml og
værdiiøsl, så er dsn bedste hjælp at bedo
dette menneske om at gøre nogst ior 6en
selv, lor en orcanisaiion som t.eks. Rsde
Kors €116r lokalsamtunel. Når mantøter, al
dererbrug for6n kommerglæden og siyrken og lornemmelsen af et hgeværdigt
tllhørsforhold al sig solv.

SVAGHED
Hvad er det, der er den bodste måde al

sly*e og glæde st menneske ? Efier min
mening er der kun eet godt svar på dets at dell. menneske lår lov til at gsre noget
lor andre, nogel der harværdiior andre og
gør livet gladere for dem. Jeg skiver med
vilje'tår lovlil", iordet er€n gave arJå tovttl
al hjælpe.
Den lranske ,iioso,

J

Vi kan uden videre overiøre de samme
berragininger på gilderne. Vorqs slyrke og

rolliloverlevolse ligger ial,å lovrit ar htætpe
ivores samlund, at der er nogen, dergiver

ean PautSarlre skri-

ver i sin moralfilosoli. at hvis du beder er
andel menneske om hjaalp, sågiver du det
menneske en gave. Du giverdetdinliltid og

siger:'Jeg er svag og harbrugtordin hjætp,
du er et værdiluldt menneske tor mig,,. En
sådan meJding vilglæde og styrk€ ethvert
menneske. Lykken er, atdererbrug forens

hjælp, og ai åndre synes, at man duer tit
noget, at man erværdi{uld og hørerrned 1il
For rigtlgl al kunne hjæ pe, erdet nødven-

digl, at man, som vores {ilosoi Ssren K erkegård siger, kan gå hen ril det menneske, man vl htæ pe, oq lorsrå, hvad det
neske forstår. Dermed menes, ar,man
må kunne sætte sig dei monneskes sled,
have empaij, del vil slge indlø ingsevnen.
m en

Sympallog medlolelse erder ikke brug Jor,
men en forståelse al det menneske§ 1ølelser og sitlation. Samlidig skal man have
ydmyghed, og lran må ikk6 komme som
den slore irelser, de bare kan og ktarerdet
hele. G6r man del, siger man indlrekte, at
del menneske, man vilhjælpe, er et skval,
sorn ikke kan klaie sig selv, og bidrager
heryed lii al undertrykke og til at iå menneskellii alfølesig svagtog mlndr€værdigt.
Harman ikke empatiogydmyghed, erman,

som Søren Kierkegåd siger, en ,rndbildning', som ikke er i sland til al hjæipe
nogen, og som i sledei lor at hjælpe egenlllg vilb€!ndres al den, man vil hjælpe.

os d€n gave al melde at de ilar brug,oros.
Og at vi hariilsrrækkelig indfølingsevne og
yd myghed overlor dem, vi skal hjæ lpe, eller
det, viskal hjælpo med.
Det er nokdet sidsie, del har knebet med

iiofioldet lilde aktive spejdere, og resutlatet er så blevet, al vor€s hjætp er blevet
a,visl ien række liliælde. alvoreslorhotdiit
de aktive er blevetsvækkel, og attitgangen
lilgilderne nærmest €r hørt op_ Detle harn!
svækkot os, så del er os, der h& brug tor
hjælpirade aki vespejdere. Viharbrug ior,
at de har br!g Joros.
Også i lorholdet til vores okalsamlund
ville det være godt ior gilderne, hvis dervar
nogen, der ville g ve os den gave at bruge

os, både i den iælles omsorg, der alttd er
brug lof i el okaisaml!nd, og lilopgaver,
hvor vi har en naiurllg kompetence på
baggrund ai vores lld som spejdere.
M ljsbeskyttelse og nat!rværn og - pteie
samt indlør ng ai lriiidsmonnesket I narLl
rens herlige muligheder var det heli narur
ligl, alvikunne påtage os.

På sådanne måder kan vore gilder, os
g

ildebevæg elsen sc m helhed, rejse os som

iugl Fønix fra asken, og genvinde vores
Carsten Vaqn-Hansen

fra"lnlomati.n
Sydiydsk Provinciat
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DU SKAL ALDRIG ÆHGRE
DIG
EIter ei gammell digl ved Lili

l'lLlbschmenr

Lad aldrig urel ærgre dig,
bliv ikke trist og sur,
nej, vend d€t ryggen, gå din vel,
en lang og dejlig tur.
HLrsk på:Dil liv er kun så kod,
men død€n§ nal eI lang ie ærgrolserog uret bori
og syng en munler sang l'

Jeg sa.j ergang; Lijbeck
leigammeli Hanse-hus,
{ra katedraLen næI ved lod
et mægtiqt, klangluidt brus

PROBLEMER

af skorne klokkeitrer ...
og på væggen læsle leg

PROBLEMER

et digt åi Rldoli Tarnow'
dei harluigi mig På rnin vej.
Hver gang, en "fare''lrLrer mlg
ai ærgre sernes sPlnd,

da1ænkerteg På deile dlgl,

som ever ifiit sind,
del nynneI, og ieg hsrer

Et al de mesl a mldelige ord i del danske
sprog er order PROBLEM.

enci

då1 skonne klokkesPii:

''Lad være nred åt ærgre dlg
l':
D! kan del, hv s du

!

v

'Du skalaldrig ærgre d g,
dei er Cel kke værd,
men søg dei iyse på din vej,

at smukt og godl du ser. Fandl d! måske, at den og den
var 1åbe ig, ia, skor,
så husk: Enhver kan glillerlå,
du sev bii slundon or I
Du skalaldrlg ærgre dig,
delltener intet godt,
og dei vllbare skade dig

islon såvelsom

PROBLEMER

små1.

Del vilkun s øre liLdLt blik
som damP og skorsiensrog
så ejdu ser den smukke lugl,
som 1æl forbldlg 1oj.

Jeg har prob emer' lhar problemer- alle
har problemer. Hvorjeg lorlorbandt ordet
m6d livels reelle probleftrer, som kun
optrådle ai og tilimin barndom, så må jeg
nu undrendeog ofle passlvtlade mlg over_

bevlse om, at også mln dagligdag er lyldt

ikke mindsl

iia en

eiiektiv og salgbar

proble m.indu stri, der j bedsle mening iever

a{ at rejse problemer og al
mer, som ikke erdsr.

ai ose proble'

Jeg læser daglgl om s!ndhedsaposlle_
nes skillende alarmerom koslens helbredende eller dødbringendo elfekt - ja, selv
iandindust en har låel så godl lal, al jeg
elle ånden eroverbevislom, atlygningsog påradenlose_probiemer udgør del cef_
lrals indhold i menneskelivet
PrcbL6mlssning €r også blevet en
væsenlllgdelalmltarbelde, og jeg erderlor
lilbølelig iil at gøre fyldssl lor min lon og

bruoe den overenskomslbestemle ar_
bejådid lil al pegs på nye problemer, jo
11

bedre samvittighed og måske også slorre
slaius og starre karriere_

Jeg må derlor erkende, at der er rjnoe
vilkår lor al snakke stg titrene med hina;den og blåndt tsema-ond tinde !d afnngene
ved en sluddor erskænde . en håndsræk,
ring. en v nighed, et sIutde,h ap, dl hærlighed og sammenhotd. eler måske den
oll € klog e mu lig hed: ar tade probteme roo€
Lrden at1,ække detJ,em litatmen beskue]!e
og debat. Hvormantidligerebrugteord som
sorgerog glæder, taler vi nll om slø116 oa
m ndre poblemer. Den, de, tor tog s,q ,ei
ov6rlorstsn', harnu el a kohot-orobtah
Den, derførvar' tidllilside,, ernu etatvigertår

Det alvoiige er, at der er ræfleslræk ved
dlsse sprcgændringer.

Sorgerog glæder er menneskelige {øle "
ser, som erens egae, og som rnan isidsle
€ndekunselvkan kommetlt reite med. men
problem6tkan behandtesaf andre. Den der
er "lldl til side" er er menneske, men et
a{vigerproblem er en sag, der kan behåndles
Fæl/esnævner€n er ordet probtem og
problemer kan analvser€s. behandtes oo
los6s
Tænk, atb iveiil et probtematiskproblem_
kompleks, derkanprobJematiseres, katato,

giseres, analyseres ,Ior der loreligger en
problernlorenkIng, probtemtormuering og
prcblem-losning.
Ville del ikke være voigsrende ai k!nne
sælle elproblem.,r,rer op metem sig setv
og den verden, hvor man er bet

ymrettora

I

og åle, så dagligdagens slore og små
problemer kunne spåtes ud I srnå over-

skuelige enheder, der kan behandtes oo
løses. Del mådavære lellere end aislæb;
hele sli "JEG" med sig overah i ei uoveF
skueligt liv.

Del erletleroat bekymre sig end ar bruqe
sig. Deteridet hete la get teltere atgore lv;t
lilet problem - end al teve d6tl

tR Vadestedet
Sct. ceorys citderne jVejte.

GODT ER MED
VARM HÅND,
VEN AT MøDE. . . .
linietagetudtravers af bjarkemål.
Jeg håber, at alte gitdebrødre kan
sigeJAtildenne linie uden skelentit, at
ikke alle kan være ven medalle, menat
- en

a igevel kan række
hånden Irem og med varme byde nye
Som gamle gildebrødre velkommen til
el forhåbenllig godt oq posjtivt samar,
bejde i det kommende Oitdeår.
Vor gildebevægelse kræver resoektl
vi som Oildebrødre

Og viser vi ikke den respekt, vil vort

gildevirke aldrig blivefutdkomment, der
erstadig nogle ling, som vihverenkelt
Synes kunne være ande(edes, men

det kommer måske, så det btiver til
lælles bedste?
Eller endt terie rra vod arbeide oo ta
gildebevægelsen håber leq det har
bragt livsgjæde og kiske krætter oo
mod påog lyst titat udtøre elslykte nvj
arbejde såvel privat som gitdemæss/ot,

detle arbejde kan man så udløre, fordi
det nu engang skaludløres, men man
kanogså - ogdet ertangtbedre - udføre
det af lyst; forudsælningen er, at man
har hensigt og et måt, der rækker ud
overdet allernærmeste (og dei har vl,
ikke sandl?)
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\"ii har i hvert lald alle ved vor optagelse lovetog afgivet lølter, bl.a. atvivil
oore vort Ydersle og al bedste evne og

Jtti. ln, åt bevare vore omqivelsers
aglelse og resPeXt. Gildets mål er
menneskers broderliggørelse gennem
eqen iorbedring og el godt eksempeltil

elieriølgelse lorandre, og iden lorbin_
delse skal vi elindre os, at hvad vi lover'
skal vi efter yderste evne holde, mod_
sat kan man volde en deltortræd.
Der er en vis rytme i all herilivet og i
alt omkring osi den Iølger os ira lødsel
lllgrav, og ien al disse rytmer nar vr
alslutlel enlerie og såled es begyndl e n
anden rylme ai den side aflilværelsen,
vr som grldeblødre gennemlever, Ior
håbenllig med lornyet energi lil påbegyndelse af det arbejde, der ligger
loran os.
For mil vedkommende og lorhåbentliglor os alle harieg Olædet mig liligen

alvære sammen med brødre, hvorjeg
føler el 1ællesskab, som igen giver et
rigt udbytte i lorm af manoe gode og
indholdsrige slunder' Glem ikke vore
idealer, hvor gensidiOtillid ogtolerance
eret nøgleord (men desvæ(e imanoe
sammenhænge eflerhånden er en
siælden vare)
GiIdebIødTE. VÆB BEREDT!
f la lnfamalion & Debat
Sct. Georgs Gildene i Kolding

SKøNHEDSRÅD
For at få Pæne læber

skaldu sige venlige ord.
For at Iå pæne øine
skaldu se dei bedste i menne§ker'
For ar lå pænt hår
skaldu lade et bam slryge sine fingre
igennem del.
For at få en slank ligur
skaldu dele din mad med andre.
For at få en naturug v.erdighed
skal du tænke På, at du aldrig er
alene.
For at lå Pæne hænder
skaldu række dem lrem når nogen
trænger til en hjælpende hånd.

GRATIS
GLÆDER
Hvor er deidejllgl med de Iå graiis glæder,
vi endnir har. Lad mig her nævno el par

slykker: Kllmaet og naturen.
Eflel dsn smule vinter vi har hall, har vl
alle glædet os ovel, al lernperaturen ikke
nåede ned på de lroslgrader' som vlhavde
sidsle vinier, _ og vihar glædel os over, at
vl ikke har halt de slol€ problemer m€d
sneen, og vihar glædet os over, al varme_
lolbruoel ikke har værei så stod, - ia - da
gedei aet os alle, rgen a1 hiLse lorårels
kornme. DeI sker nogel i naluren, vl kan

glæde os ved at se alle de dejlige
lorårsblomsier. som desværre snan er
alblomstret, men -glæddlg, andrc blomster

er på vej. Vi glæder os over igen at se

13

trækluglene og høre deres "kaden", og v
lyller med glædetilluglen6s dejlige,,saig".
Vinyder med glæde de lørsle varme sol
slrå er, og nyder ifuldedrag denidske brise
/blæsl. Vi glæderostil atse nature skiite
karakter ' Iraden sorten m!ld lilde dejlige

lysegronne larver , og vi giæder os til at
gore haven iSland eltervinleren.
Vore lanker går mod sommeren, hvor vi
kan glædo os I ldejlige lure iskoven og lii
Sådan kunne jeg fortsæile, - og sig så
kke, al alling kosierpenge idagens DanLad os sarnmen glæde os derover ll

In

STADEN

Sct. Georgs Gildeme iSlaselse

Deterengang sagi: "l\,4an kan kun skabe
pålidelige menneskerpåeen måde - ved at
Mennoskel har mangebehovog i kampen

for at lå disse opfydt, €r der mange, der
knuses eller bukker under. Der er iors:
behovetlor det dag ige brødi det er et vidi
begreb. Her er vistlaren ior og årsagen 1ll
mange menneskerc ulykke idag, ai man i
n lor at opnå alle de maleiette god er,
der lrisler, lorsø m mer det, som har storre
og virkelig værdi, og at deite måske lorsr
indses, når del erior seniog slumperne a,
kåmpe

del, som gled forbi, ikke mere står tit ai
redde. Lad os ikke overse ei sådanl menneske, nårvi msderham ellerhende,lhi da

er vi alle medbærere af hinandens byrder.
Vor vigtigste opgave er ikke at gsre dei,
som ligger fjernt ude i fremliden, men at
gøre det, der lgger lige ved hånden.

lft

lnlomatian & Debat

Sct. ceorys Gildene iKalding

VI ER MENNESKER
Liv6l erskænket os som gave. lngen alos

har bedl om ar bllve skabl. Men al alte
skabninger er firennesket nok den mesl
gådefulde.
I\,{enneskeilvei beslår al forskelllge perioder. Barndom rn en bu rde være ykkelig, og
de, der har haft en iykkelig barndom, har
fåel den bedsle start i livel og er dermed
bedsl udrusteililat rags de glæder, sorger,
modgang, fristelser og opgaver op, som
livet senere vil byde på. Men vi må aldrig
glemme, at vier mennesker. Enhverer sig

selv og skal ikke agles eiler køf, ader,
slægl ellerslilling isamlundet, men eft€rsin

egen indsals.
lngen eralene, som hjælperen anden, og

v kanværehinandenlilumådeligstorhjælp
ved at lylie og slole på hinanden.
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SMA BLoIWSTEFI
O LIVET
Der sad en gammel indianerhovding
uden lor sit lelt og t6eokte på mor,
gendagens begivenheder. Han vi e
sælte stammens unge mænd på en
prøve ved al lade dem bestige et
nærliggende bjerg.
Om morgenen mødle de unge op og
var selvsagt spændtpå, hvad opgaven
beslod i. Høvdingen kaldte dem tit sig

og sagde: "Se på bjergei derovre,

udv.elg ieretpunkl og prøvom lkan nå
det, meh ieg bederierom at bringe mig
noget levende fra stedet, I når". De

unge mænd skyndle sig al sled, mens

høvdingen blev siddende og så efier
dem.
Allerede ved middagstid kom det

fø

r-

ste hold tilbage medb ngende en
smuk bukel al brogede blomsler.
Høvdingen så på dem og sagde: "Jeg
er skulfei overjer, disse blomster har I
plukketved biergetslod, I harend ikke
prøvet på at komme op".
Hen på eflermiddagen kom et andet
holdtilbage medbringende en buket af
bomuldsplanlens grene. Disse vokser
et lille slykke op ad bierget, og høvding'
en sagde: "l har dog klatrel".
Ved solnedgang kom endnu el hold,

du har set, har du geml inden i dig".
Detle varjo en slags evenlyr. Evenlyr
har som regel en slags morale - også
delle. Nemlig noget med at sætte sig el
målog prøve al nå det.
Vel kan vi nøjes med de små blom
sler, dervokservedbiergetsfod, ogdei
slåros frit for, om vivilklatre høiere op.
Jørgen
fTaVESTEBHAVET
Sct. Georgs Gildeme i Esbjerg

som bragte høvdingen et bukel cedergrene. Høvdinger vidste naturligvis al
cedertræet voksede halwejs oppe ad
bjerget og sagde til de unge: "l har
klalret. men hvorfor vendte I så huatiqt

tilbage?"

Senl på aitenen vendte det fierde
holde lilbage medbringende en buket
små iorkrøblede grene, som vokser
højl oppe over 1rægrænsen. Høvdin_
gen betragtede glad bukellen og roste
drengene: -l har giori rel. I har endog
prøvet alnåde høje vilde klippen,. Nlen
hovdlnoen blev siddende for at vente,

der manglede endnu en enkell ung
mand. Først den næsle dag ved mid
dagslid dukkede han op, tomhændet.

"undskyld, al jeg ikke medbringer
noget, men der voksede slel ikke no'
get, der hvorjeg var. Jeg har hall det så

pragtfuldl og oplevet del skønnesle

i

mit liv. Del var så ubeskrivellgt smukl at
se solen stå op overdet store blå hav"

"Jeg vidste det-, sagde høvdingen,
"Jeg så det på d;t ansigt, for at, hvad

HøJSKOLEN HOLD SKOV
Speiderhøjskolen - lor alle
Så er Hojskolen Rold Skov åbnet- Den 10.
septernber lod slarlskudd Et 1 I delte spændende liltag-

Spejderhøjskolen - vi gildebrsdre har
nok lldr svært ved ai kalde den andei ' har
et meg€l spæ ndende lilbud i efterårsle rie n.
Fra lørdag den 15. okloberi llredag den
21. oklober slår hsjskolen ponene oplor el

ugekursus med dsn spændende I tiel lndian Summer. Kursels indhold kommerlil
al beslå af 5 elemenl€r:
Skoven: hvor der vilblive arrangeretture
i Dan marks slø rste skov. Roid skov. Her er
ige mulighederlor svampeture m.v.

Naluropdagelse: Unikke lokaliieier,sle'
der du åldrlg ser som "almindelis" lulist,
krydrel med lokal€ {olks berelninger om
saqn og hlstorie.
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Collagoudvlkllng: I det kreative værksled vildorbl.a. være mulighed for atdeltageieflerårels størsl€ naturcollage, men her
€r der nalurligvis også mulighed for atdei!
age i mange andre krealive udloldelser.

PROVINCIALJOURNALISTER

Folkedans + -musik: M€d højskoTens
nære beliggenhed ved Rebild, erdet natur-

Tove Jacobsen Fuglevæng6t 13
9000 AalboE oE 13 87 85

ligl at benytts sig af Rebildmusikanterne.
oer vil værs mulighed ior at lær€ foike-

Midrjylland:
Binhe Winthff B€dgade 2,
8850 Bjerringbrc,
06 68 10 29

danse {ra iorskellige egne og lande.

if

Sang + musik: Atsynge er en nalurlig del
af en højskoles arbejde- Har du mullghed
fordel, så medbring eget musikinslrument,
guilar €llertuba, alt €r lige velkommenl.
Vedlagl dette numme. at IMPULS ljnder
du en lolderom delte specielie efi€rårskuF
sus. Du kender"dine" gildebødre, hvisdu
ikke har mulighed lor at præsenlere mu,

Lis lvlølier .lensen, Kikegadg 24,
6740 Bramming, Tll. 05 17 27 66

Lizz Zander Kløveruej53,
5750 Riige, ilf.09 62 19 68
Nord. og Nordvestsjælland:

llgheden Ior hele gildet, så prøv at kontakte

John Pi Linderupvej 3,
3600 Frcderikssund. 11i. 02 31 31 94

de, der har mulighed lor at benyflo dette
lilbud. Del kan ikke nåsatfårilbuddet ud på
anden måde, der,or overlades detiilgildeledelserne al gøre et stykke PR-arbeid€ior

Slorkobenhaw og Eornholm:
Lilian Doleuran, Virumvej 138,
2æ0 Vnom, rlf 02 a510 52

slte.årets opl€velse på HøJSKOLEN
ROLD SKOV / Spejderhøjskol€n - lor

Sydsiælland os Lollåtrd-Farsler
Pou Erik Johansgn, Skovmøllevej 3,
Myrup,4700 Næstved, tlf.03 76 12 10

alle.

HUSK AT VIDEBEGIVE IMPULS TIL DIN EFTEBFøLGER

IMPULS

IMPULS udsives af Sct. Georys Gildene i Dan-

na*,

Mikkel Bryggercgade

I

, 1 160 København K.,

Sanll;ge gildeledelset.
lrit bruges i lokindelse

tlf- 01 32 27 33 og sehdes lil

Tegninger

i IMPULS nå

med gildearbejdet herunder blade, løbesedlet
IMPULS udkonner 4 gange *ligt.

n.v.

Redaktør: Bjarne BøggeL Egelevgade 26, 4840
Nøffe Alslev
f- OS 83 45 23
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