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DETTE NUMMER AF IMPULS
Fra dette nummer al lmpuls sendes bladet direkte til samtlige gildeledelsesmedlemmer.
Det er vort håb, at denne ekstra setuice vil hjælpe gildeledelseme i det daglige
arbejde.
Fremover modtager alle 3 gildeledelsesmedlemmer lmpuls direkte med posten.
red..
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AKTIVT GILDELIV
Fligtig mange mennesker har siden 1933 i
gildebevægelsen fundet et ståsted, hvor de
Sammen med andre
harfundetmulighedfor
atudviklederes livsanskuelse, byggende på
spejderidealerne og
den dertil knyttede etik.
Etgodtog aktivtgildeliv vil medføre en 9ensidig inspiration med
hensyn til at udvikie
personlighed og evne
til at yde en kreativ og
bevidstindsats iiamilie
og samfund.
Etseriøst, vel tilrettelagt og meningsfyldt

gildearbejde, må for
såvel de. der er med i
gildet, som de, der får
berøring med det, opleves såværdiladet, at
det i sig selv må bl,ve
attraktivt atvære medlem.
Sct. Georgs Gilderne
i Danmark er ikke blot

et samlingssted for
gamlespejdere. Deter
en levende bevægelse, hvor aktive men-

neskeri f ællesskabf orsøgeratudbrede spejderidealerne samfundslivet og tage
medansvar tor det.
Er vi dygtige nok til
dette, vilviogsåkunne
opnå at skabe genklang ivoreomgivelser
og synliggøre vort ide,
grundlag.

i

Naturligvis kan og
skal der ikke udfærdiges et færdigt Iøsningsforslag - "facilJiste. -for, hvordan man
udfører et aktivt gildearbejde.
De rammer, vi arbelder ud fra, er afstukket
i vore love og vedtægter; men de justeres
løbende i takt med udviklingen, Den måde,
vor organisation er
opbygget på, skal til
enhver tid kunne hjælpe, råde og vejlede gildeledelserne og andre
til at dygtiggøre sig
med hensyn til de afstukne rammer bedst
muligt.

Gildebevægelsen
byderpåmange muligheder for udfordringer
og personlig udvikling
gennem samarbejde
under trygge og venskabelige forhold.
Gennem dette opnår
den enkelte gildebror
hjælp til opbygning af
sin selvtillid og stilingtagen til grundlaget for
sin tilværelse.
Deterde lokale gildeledelser. der skal inspirere den enkelte
gildebror. For at inspirere, er det nødvendigt, at der er en god
kommunikation.

Vi skal være åbne.
Ofte kommer vi ikke
frem medvore mening-

er,viudviseraltfortiten
misforstået blufærdighed, fordiviersåpæne
- ofte til stor skade lor
vores kommunikation
med hinanden.
Derer mange lag ivor
nuværende organisation, og er vi ikke opmærksomme på kommu nikationsprocessen, 9år der hurtigt
mange ressourcer
tabt. (Rockwoollaget
bliver tyndere).

Viharigilderne man-

ge ressourcer, og

vi
spænder over et virkeligt bredt spekter, lordi
vi er en samling mennesker fra et bredt udsnit af befolkningen,
der hver især i st rre
eller mindre grad giver
vores bidrag.
Disse ressourcerskal
vi lære at forvalte rigtigt, ogdetkan kun lade
sig gøre ide enkelte
gilder, ellers går de
tabt. Vi skal være opmærksomme på det
forhold, at alle har
noget at give såvel
vores bevægelse som
hinanden ikke det
samme, men små og
siore ting, der tilsammen kan give en gennemslagskraft omverdenen.

-
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Gildeledelserne skal
derfor være opmærksomme på de ubrugte
ressourcer, der Iigger
rundt omkring - skabe
en gensidig forståelse
for de forskelligheder,
der er.
Jof lere, deraktiveres,
jo mere åbenhed kommerder omkring gilde-

bevægelsen. Viharen
fremtid, hvisviselvvil menvimåikkevære os
selv nok. Vi skal fjerne
de skyklapper, vi har
taget iå.
Vi skal tage lormålet
højtideligt, men vi skal
ikke derved blive selvhøjtidelige.
Dersker megetisam-

fundsudviklingen
dette skalvl engagereosi, istedetloratstå
udenfor og alene betragte den, og tale om
altdet, dervarengang.
Det, der var, har
væretgodt. Det,derer,
skalvibygge videre på,
og det kan kun gøres,
når vi stiller krav til
hinanden.
Det er altid en lang-

sommelig proces at
ændre kurs. Der skal
iusteres, og det er gildeledelsernes opgave
atgøre det. Det er ikke
kun den til enhver tid
siddende gildeledelse,
der giver input, de har
blot
algrænset
periode ansvaret herlor.

ien

Tænk på Søren Kierkegaards ord:At vove
eratmiste fodfæste en
stund. lkke at vove er

at miste fodfæste for
altid.

gen.

I rapporten er mange
lorslag, nogle er sat
igang, nogle kan vi
uden videre sæ1te i-

landsgilderådsmødei

gang nu, andre kræver
en mere dybdegående
behandling. For nogle
gilcier er ideerne ikke
nye, men alie kan tage

cialledeiserne f iktll opgave ai udpege deres

demoppå nyoqbruge

sendes sammen med

dem, tilpasset

Ceri

aktuelle situaiion gidet oo isarnfunc',it.

Hvad en
e) gl rl

figamg?
Basiskursus, som
landsgilderådet satte
igang for at være på
forkant med udviklingen.

PUM, der er Provincialets uddannelsesmedarbejder, kom til,
da man konstaterede,
ai der manOlede kontakt mellem landsgildets kurser og Provincialernes kurser. På

den 5. marts 1987 vedtog man atopretie den-

ne lunktion, og provin-

uddannelses-medar
bejder. Beskrivelse af
PUiVI's opgaver ud-

retielsesblarie

lil
gildelefof
"Håndbog
celser".
Spejde (ontakt på
Iandsgildeplan er udbygget i løbet af de
sidste parår, og har nu
som nævntiSct. Georg
resulteret i. at vi deltager imøder og arrangementer Danske
Spejderes Fællesråd.
Vi håber, at denne
udvidede kontakt kan
føre tilei bredere samarbejde og et større
lællesskab.
PR-Udvalg ernedsat
med henbllk på at
markedsføre såvel
spejder- som gildesa-

i

lde-mappe for gildelecielserer under udarbejdelse. Foratgiveen
ide om, hvad den bl.a.
skai indeholde, er der
eksemplerpåde sidste
sideri detteblad. ldem-

appen udkommer

i

foråret 1989, og tilsendes hvert gildeledels-

esmedlem samt
og PUM.

Pll\y'

Strukturudvalg. På
baggrund af mange
ønsker og tanker, sor.t
er (ommei frern i for-

bindelse rned "Frem
rnod år 2000. - arbej,
det og Gildemesterstævnet 1988, har
landsgilderådet på sit
møde den 8. - g. oktober 1988 nedsat et
strukturudvalg.

Udvalgets kommissorium lyder som følger: .Udvalget har til
opgave at analysere
Sct. Georgs Gildernes
organisation og arbejdsform, med henblik på at gøre samme
mere effektiv og tids-

svarende. Arbejdet
færdiggøres med udgangen af februar

1989 og forelægges
Landsgilderådet til behandling på rådets
møde i marts 1989.
Det er tanken, at resullatet ai udvalgets og
landsgilderådets arbejde skal forelægges
Landsgildeting 1989.
Såfremt landsgildetinget anbelalerdet, nedsættes et udvalg, som
udarbejder forslag til

vedtægtsændringer,
for evt. vedtagelse på
Landsgildeting 1991.
Strukturudvalget har
lølgende sammensætning:
Kirsten Hector, Vicelandsgildemester (lormand).
Niels Rosenbom,
PHM, Sydjylland.
Kis Flasthøj, PRM,
Fyn.
Elsebet Maach Andersen, SGM, Vejle.
Ole Ross, Slagelse,

Hvad
kan

Speiderkontakt
med de lokale grupper
hari mange år bestået

Igamg

mest af at arrangere
spejderløb, gildeløb.
Vi skal være Iydhøre
overfor de arbejdsopgaver, hvortilvieventuelt kan tilbyde hjælp,

met@p

det kan være:
- regnskabsføring,

§aquu(9§

mu?
FORSøGSGILDEHALLEB.
Nogle gilderharlysttil
at eksperimentere
med gildehailen, mange forsøg kan gøres

indenfor ritualernes
rammer. Nogle harlyst
til at gå videre, og det
finder vi i orden, blot
skal en beskrivelse af
gildehallen indsendes
til landsgildekansleren
i god tid inden afhol
delsen. Landsgildeledelsen er meget interesseret i nytænkning,
og vil selvfølgelig også
gerne have Jeres erfaringer når gildehallen er afholdt. Vi må
indtil videre dog fastholde, at svende- og
væb n ero ptag e lse r
skal foregå etter de
fastsatte regler.

- spejderdepot,
- spejderblade,

-

administration og
udlejning samt vedligeholdelse af hytter/
lejrpladser.

Naturog miljø eren
sag, som angår os alie.

Vi kan deltage aktivt i
miliødebatten og mar
kere os ved at arran-

gere ture inaturen,
naturstier, foranledige
strandrensning, f .eks. i
samarbejde med speiderneo.s.v. Kun fantasien sætter grænser.

Sct, Georgs Fondens arbelde erkendi
at alle gildebrødre,
men også her er
nytænkning på vej. I
mange år harvibygget
børneinstitutioner. nu
er tiden inde for:

- ungdomsboiiger,
- ældre kollektiver,
- plejehjem,
- beskyttede boliger.

Jeres initiativ, og tiden, vii vise om disse
ideer, og måske endnu
flere, er bæredygtige.
Den 3. alder iform af
arbejdet blandt vore
ældre medborgere, er
en sag. vi alle kan tage
del i. Det bliver mere
aktuelt ide ko.nmende
år, hvorde ældregerne
skulieblive iegen bclig,
og derfor let kommertil
at savne kontakt.

Gildernes hjælpearbejde er stadig lige
aktuelt. Er i ikke engageret, har n'ange gilder
gode erfaringer fra
adskillige års arbelde
med bl.a.
- Scleroseforeningen,

-

Dansk blindesamfund,
- lokale plejehjem,

-

vad
kan
H

§)99uu\t§)

figang
UrfefJrl-

^a-

@\r@r?

Mange gilder sidde,
inde med gode iieer,
vlden og erfaringer.
Dei vil være cplagt i
den kommende lici at
dele deite mgci andre.
Derlor kan aile q;ider
være ai',tive i at fyide
idebogen ior gildeledelser med netop de
ting, lsynes er bedst. Vi

harlil hensigtatudgive
nye sider til idebogen
som midtersider i lmpuls. SendderforJeres
bid!'ag
landsgildekansler UllaJensen!

til

samtaletjeneste

(Sct. Nicolaj Tjenesten),

- ulands-arbejde,
- flygtninge- og indvandreproble matikken.
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Set. Georgs Gilderne i Danmark
KOMMUNIKATION - tdeplan lor et gildeår

AUGUST:

SEPTEMBER:

OKTOBEB:

Gildemøde ................................
Gnjppealbejde.........................
Giideha|....................................
Gruppearbeide...............-..-......

Tale med aadre

Gildemøde .................-....-........

Filmens sprcg
Kropsspro9

GruppearbeiCe.........................

NOVEMBEB:

Hybridnet

TV's indJlydelse

Gildeha1....................................

GrrippeaIbejde.........................

Plejehjemsbesøg

Janteloven
Fagre nye verden

Gildemøde ...............................
G!'uppea*ejde.........................

Julestue

Gi:deha1....................................

En medieverden

Gruppearbejde.........................

En avisredakiion

FEBRUAB:

Gildemøde .....................-.........
Gruppearbejde.........................

Dalakommunikalion
Gildetinget

MARTS:

Gildemøde ...............................
Gruppealbejde.........................

Gildeting

SG Giidehal..............................

Spejderidealerne
Gildets lremtid

DECEMBEB:

JANUAR:

APBIL:

Gruppealbejde.........................
MAJ:

Gildemøde ...............................
Gruppeabeide.........................

JUNI:

Gildehal........"...........
Gruppearbejde.........................

Julesarnvær

Hjemmedalamater

Samlingssled {or gamle
spejdere
Evaluering

Sommeren
Familietur

Sct. Georgs Gilderne I Danmark
KOMMUNTKATTON - tdeptan for et gitdeår
AUGUST
Gllclemøde:
Emno: HYBRIDNET
Foredrag om hybrid- og br6dbåndsn6t.
(konlakl teleionselskab (rolebulikken) vedrørende roredrågshotder).
- Hvordan overrørås signaler

)
,
)

-

Transmissionsiomer

-

Transmiss;onskanaler

-

TV-modtagning

- Bredbåndsnet
- Hybridn€t

Gruppearbejde:
Emne: TV's indflyd€ls€
Spørgsmållil disskussion:
- Hvor megen lid brugsrdu på al s€ Tv?
- Hvad s€rdu iTV, og hvordan lrdvælg€r du, hvad du vilse?
- Hvorolte ser du andel end dansk TV?
- Vilendnu fler6 Tv-programmer betyde, al du kommertilat brug€ merc lid på TV?
- På hvik€n måde bliverdu påvirkel afd€ reklameindslag, d€r €r idansk og
- Hvilk€ ford€16 og ulemperser du i, al TV

b

nger reklameindslag?

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
MIG OG DE ANDRE - ldeplan for et gildeår

AUGUST:

SEPTEMBEB:

Gruppearbejde.........................

Hvem erjeg?
Hvad bestemmer vor
identitet?

Gildehal....................................
Gruppearbejde..........-..............

l,4enneskel i sam{undel
Fcrskellige samlundsop-

Gi|deha1....................................

laltelser
OKTOBER:

Gildemøde ........-......................
Gruppearbejde.........................

Del nære samiund
Dei ideelle nærsamlund

NOVEMBER:

Gildemøde ...............................

Samiundsdannelser
gennem liderne

Gruppearbejde.........................

Forskellige k!lturer

Gildemøde .....................-.........
Gruppearbejde.........-...............

Julestue

JANUAR:

Gildehal.......:............................
Gruppearbejde.-..-....................

Livsanskuelser
Verdensreligloner

FEBHUAR:

Gildeha1............................. ......
Gruppearbejde -........................

Hvad er kultur?
Ansvarlighed og loyalilet

MARTS:

Gildemøde ...............................
Gruppealbejde.........................

Foftid - Fremlid

APRIL:

Scl. Georgs arten................-....
Gruppealbejde.........................

Spejder og gildeidealer
De poliliske partier ll

MAJ:

Gildemøde ...........-...................
Gruppearbejde.........................

ldealisme
Fordomme

JUN!:

Gildehal....................................
Gruppearbejde.........................

Velrærdsborgeren

DECEMBER:

t0

l-lyggearten

De pollliske pariier

I

Forbrugersamfundel

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
MIG OG DE ANDRE - tdeptan for et gitdeår
AUGUST
Gildehal:
Emne: HVEM ERJEG
Udgangspunk1ol kan i.eks. være det norsk€ digl
"Dl.J" al Jan Aried.
Glem aldrig, at slqe du
er den eneste iverden
som €r nslop som du,
du sr sjælden
ingen hat dine egenskab€r

ta'vare

på dine gode s der
prøv al lorbedre din€ dåflige,
du er værdiluld, lordi

Godlag dig selv som du er
vær stolt dg glad, rordidu
Du er en oiginal- ikke en kopi,
€ller €t glansbillede al el andel m€nneske
glem ikke det - lad ingen andre
beslemme hvem og hvordan du skalvære.
Jeg erglad lor al n€top jeg er mig.
Et du?

Hvad er de god€ egenskaber, som jeg (GBR) har?
Hvordan iorbedrer jeg dem?
Hvad er mine negalivs sider?
Kan ieg gøre nogel ved dem?

't't

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
MIG OG DE ANDHE - ldeplan lor et gildeår

AUGUST
Emne: HVAD BESTEL,,t!,4ER VOR IDENTITET?
To evenlueli ll€re gildebrødre iårtiiopgave ai konrme med kode
deres oplaltelse ai, hvordan vi hver for slg haf 1åel vc: denilei.

lid æJ om

Er del udelukk€nde arylmiljo (opdragelse ni.nr.)?
Har påvlrkningerne Ira skole, arbejdsplads, venner, TV eci. sioffe betydning
end for 25 år siden?

To mænd - vidunderlige
hver på sin måde

12
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dag

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
MIG OG DE ANDRE - tdeptan lor et gitdeår
SEPTEMBEB
Gitdehat:
Emne: ITENNESXET

I

SA[,4FUN0ET

Her kan elter g derneslerens eget vatg nævnes eksemptor på mennesker, der
har værei i sland 1ll at påvirko samtr.rndet/verden t.eks.

Adoil Hitler, Khomani , tdi Amin, Ftorence Nightinggale, Folke
Bemadotte og L!ther King.
- kejser Nero,

Find selv andre eksemp er.
Eksemplerne kan bruges

tilal iremhæve d€ egenskaber, som gitd€mesleren

oplaller som berydnlngsiLr do.
Har visom almlndelige rnennesker mulighed lor at påvirke samtundel?
Eksempl€r:
- hjerleskiltene GIV Dlc TID

Cpinionsdannere i det lokale sam,!nd.
Mother Theresa, Aino Tigerstedt ect.

Gildearbelde:
Emne: FOBSKELLIcE SAMFUNDSOPFATTELSER

Giuppen vælger en eller {lere personer tit at lave et oplæq om:
1. Dettoialiræn slyrede samlund: eks. Nazilyskland, Lenins Rusland.

2. Del demokralisk siyrede samlund: eks. Thalchers England, Kohts Tysktand.
Oplæg: Berlrand Bussell; V€slens FllosoliArnold J. Tounbee: Historien i nyl lys (spørg del lokale bibtiot€k om andre

henvi§-i.ge

).

EVIG OG UDEN FORANDRING
Evig og uden forandring
er kun det tomme.
AIt, hvad der var og der er,
og hvad der skal komme,
vækkes, spirer og fødes,
skifter, ældes og dødes

Kloder have vandret,
hvor kloder nu vandre,
en gang i tiderne,
kommer der andre.
Hvad der er livets må gå og komme,
evig er rummet det tomme.
l.P.Jacobsen
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REDAKTøBENS
SKBIBLERIER
Delle nummeraf lmpulseretsærnum_

mer, hvor landsgildeledelsen har hafl
eneret på indholdet - nåh, ia, pånær
disse "skriblerier".
Del har v.eret landsgildeledelsens
(LGL) hensigt, at samle de løse ender
op fra gildemeslerslævnel, og del er
naturligvis håbet, at gildemeslrene og

ERV';I{6ET

]

FREDERIKSSUND

tødl af at redakløren har et lilhørslorhold til DDS - den er galHvis du har en lortid i et al de øvrige
spejdeftoQs, og hvisdu ved nogetom,
hvad derrørersig idag, såkontakt mig,
såvikan få noqel "grønt, stof og nogel
lra Babtistspeiderne, - ja, del vi søger
er rent faktisk nogle , §pecial-jou rnelis-

ter" med kendskab lil "de andre..
I

ønskes alie

alle andre gildenbrødre heriOennemfår
et godl værktøjlil at komme videre.

lmpuls er på gaden igen i janllar med
et "almindeligt. nummer al bladet.
Bedaklionen har en lill€ bøn. Som I
måske har regislreret erder med jævne
mellemrum små arliklerom tiltag i Del
Danske Spejderkorps - artikler, der er

HUSK AT VIDEREGIVE IMPULS TIL DIN EFTEBFøLGER

IMPULS

af Sct. Georgs Gildene i Dan'
nark, Mikkel Bryssersgade 1 , U6A København Ktll. O 1 32 27 33 og sendes til Sanlliga gildeled"lsetTesninget i TMPULS nå {tit btugqs i lob;ndelse
ned q;tdeabejdel hetundet btade. løbetedtot n-vIMPIJLS udkonner 4 gange årligtRedaklør: Biane Brøgger, Egelevgade 26, 4810
IMPIJLS udgires
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