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BASISKURSUS
1989190
Det er lang€ sidsn at gildsln€s grundlæg'
gend6 kursus'basiskurc€t - har haft så stor

lllsluhing - all€ rammer €r ved at blive
splængt, og kun et enkelt provincial er lidl
tyndt repræsonterel.
Kurcusudvalgols ny€ tiltag m€d al tilbyde
,ørci€ mødesom etenkellståendetilbud, er
bl€v€l modtagel af utroligt mange gilde_
brødr6. Mange, der har snuset til »På vej

semlnar(, hartilmeldl sig hsl€

kuls€1.

Kursusudvalgel abejd€r med kursusloF
m€n, og darsker en siadig mod€misering

_

ds d€rtror, al €n gang kursus er nok, går
glip af all€ d€ ny€ rørsls€r. Kurssl idag
honvend€rsig lrl enk€llp€rsonen og €rm€d
tilat skabe udvikliflg ald€n €nk€he§rorstå_
els6lor sin€ omgiv€lser og for sig selv,
Dot €r glædeligl, at så mange har taget
imod tilbuddel, og del erspændonds at se,

hvad del bringor al n)'l6nkning igilderne.

Belæd al erfaringer fra BLÅ SOMMER
a6€jd€r j€g for at Iå elabler€t €n g ildastand
a lejr€n, og en gildohal €r også under
lolb€redelse- JåE håbår også, at DU vlt
årbejde tor dellage lse i hjælpetj€nesten
DlTgilde. Alle kan være med, rordi udbud,
del erså igholdigt. F.eks.: Tolke, hikeplad-

sledsr€, loplejningsljsneste med bod€r,
reslauranl, supermark€d, kailebar, madfordeling, kørsel, EDB og kontor, aktivi,
ielshjælper€, miljømedarbejder€, lniikregularing, tekniktj€n€slsn, bank, hospital,
landklinik o.s.v.
Hvis d€r er €n kløll mellem spejder og
gild€b€vægelsen, så lad os slå bro 2. - 10.
juli i Holbæk.
Med cildehilsen
Niels Hos€nbom
LGM

VIVILVEDLIGEHOLDE FORBINDELSENMED
SPEJDERBEVÆ-

GELSEN...
Ja - d6t er io en del al gildernes formåI.
Desværehødesviofte al den h6ltlorkede
påstand, at d€t p mært gælder lorbisdel'
sentil DDS. Logisknok srd6nn€oplallels6
mesl udbredl i"grønne{ krsdse,
Nu har vi chancen lor effektil,t at vise
omverd€n€n, at vi er båd6 blå og grønnel
På korpslsjr€n iHolbæk skalvihave udryd"
delden grønn€ skepsis. Du harssløølgelig
allerode l€esl om l€iren i Scl. Georg - og
måske i l€iravisen KOMPOSTEN?
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LANDSGILDERADET
(LGR) HAR NEDSAT
NYE UDVALG
På landsgilderådets møde den 6'8. oklo_

ber nedsafles de »stående« udvalg som
isiger:
KuBusudvaTg: Formand lnge Søholm,
herudover blev Els€ Gall genvalgt og udval_
get er senere blevel supPlerel med lidiigere

landsgildemester V€rner Larsen

_

io, der

lægges alle kræft€r idett€ abeide.
Som lnlernallonal sekrctær bl€v Rob€rt
Madsen valgl, hvilk€t indsbærer at Robert
or den nye iormand i lntelnalionealt ud'
valg, herudover er løjgende valgt lil inier
nalionall udvalg: Paulli Marlin og Hanne
Monberg.

Kontaktudvalgel rik undenitlon "Sp€j_

- d€tle udvalg komlil
at bestå ai V€rn€r La6sn som lormand +
Eise Gall. Udvalget lik lil opgave at m€dvirke til iærdlggølelsen aI projel(tel "Speider,
gilder og medis" i samab€jd€ med Spsj_
dernes Fællesråd. lJdvalgel tlomkommer
ov€r for LGR m€d oplæg lil, hvorledes gil_
derne kan akilveles, moliver€s og proiileres ilorhold til spelderbsvægels€n og

der, gilderog m€di6r"

Gildecenterlonden kom lil at beslå af
Niels Rosenbom som iormand, KajThyge_
sen, Palle Wognsen, Ullaiensen og Ernst

Strukturudvalgst: Kirslen Heclor,

Ior_

mand, Kis Rasthøi, Hans Kurt Rasm ussen,

J€ns Nørgaard, lnger Melbye, Ols Ross r'
Eding KremmeL

Hjælpeudvalget: Palle wogns€n blev
valor som formand med reslen al landsqil_
del;dels€n som medlemm€r.

RET OG
URET
Mango gangedagiig kommer viud lor ai
skuli€ iag€ stilling til, hvad der er Ist, og
hvad der er urst. Otte gø r vi det næsten med

bind for øjnene, måske iordivi kun får de
oplysning€r, som den, dervil have os til at
lag€ stilling, mener kan gavne HANS sag.
Måskefordivihar lettesl ved at se de ling,
d€r passer lil vores ofte iorudlatlod€ mening.
Daglig hørerviom, hvorforlædeligl dsl €r
med alle d€ {lyglninge, der oversvømmor
von land, nogle aios kan huske, og andrc
harhønom, hvorgodtd€t var, al svenskerne åbn€de deres grænser lor danskere,
som på grund al krigen ikke kun ne blive h€ r
i landel.

Ogvimener ikke, dsl erlilat holde ud, når
vi s6r iran6r€ oplø rs sig og lale, som d€t €r
naludigt d€r, hvor de kommer rra, m€n vi
m6nsr, dat er dejligt, når danskare, der
rejser ud iverden bevarerden danske kul
tur og del danske sProg. - Men d€i 6r
seh,,Jølg€lig også rorskel på iranere og
Det får mig tilallænk€ pågårdejeren, d€r
søgle opstilling lil lolketingel. Et al hans
hovedsynspunkl€r var, at han altid ville

tage slilling til €nhver sag, og hver gang
slemmo kla( JA eller NEJ.
Han blev valqt, og ionisn gjord6, al den
iørste sag, han skullstage stillinglil, var el
fobud mod al kupere dyr.
Han havde selv st slutte for Bslgierheste, d€rio som bekendtel ellervar dengang
kup€rede, hvis de var {ine.
Samlidig sad han i b€slyr€lsen for dyrenes værn. Hvad stemte han ?

En dansk statsminisler blev hån€t lor at
have sagt:
"Man har €t standpu nkt, tilman

lager el nr,t".

Del var måske ikke sådumt sagtendda.

Ira LILJEN
Lolland - Falstet

distikt

LANDSGILDE.
RADETS

I/{ØDE
Førsle landsgilderådsmøde erl€r et
Iandsgildeting €r altid spændende. Der er
sket en udskilhing i iedelsen, som alls €r
kendl med -men h€rudoverskerdbro,l€ en
stor udskiflning i provincialmeslerkredsen,
detle var ingen undlagelse i år.

GILDECENTERFONDEN
Giid6centedonden orbl€vet eta, de rigtigt

viglig€ udvalg- Med landsglldsmesteren i
spidsen skal detle udvalg u.dersøge mulighedem€ ,or at gøre Rodbjerggård til et
sl€d, hvor landsgilderådsoødsr, l€delsesmøder, udvalgsmøder m.v kan aiholdes.
Udvalg€t vil i den kommend€ periode un,
dersøge, hvilke mulighsder der er ior at
gøre Rodbj€ggård velegnet til disse ,oF
rnå1.

lJdvalgels opgavs er udsprunget af €n
landsgildetingsbeslutning om, al LGR skal
undersøge om LGRs mød€r kan alholdes
under and re .am mer snd hidlil. ld6en er, al
man kunng kanaliser€ en dslaf de penge,
d€r idag bruges lil mød€virksomh€d, over
på Bodbje€gård, m6d del ror øje åt slyrke
Rodbjerggård, og hav6 nog le tilfredssr illande - og billig€ - rammer lor mødevilKsom,
hed på landsgildeplan.
LGR har nok en holdning, der malcher
m€d den lramh€rskends mening
LGT
'89 - men d€n slore optimisme m.h.t. al rå
lingene til al hænge økonomisk samm€n
var ikke at sparc ø rådels førcls møds.

ø

D.r

fl

ingentvivlom alden ny6gild6cen-

lerlond vil arb€id€ s€riøst med opgaven,og
de kommersåm€d €t oplæg lilLGR iløbet
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Mang€ nye ansigl€r mødle op, en ny
landsgildemesler var mødeledei - jo, dei
var skam spændende.

Mødeiomen var på sin vis deilis afslapDet. Ni€ls ledede forhandlingern€ med

fa-

lurlig autoitet, så alle ,ik mulighed for at
præg€ dsn diskussion og de beslutninger,

Som nogel n}l blev fr€dag allen brugt 1il
sn bred d€bat omking "hvad vivil" - her
blsvmang€ id6ervendl i lL'rt€n, ogsnakken
gik lysligl ov€r bordene. En god start på
samlingens møder.

All6varpositive,og de mang€ nye provincialmeslre var med lil at man€ "plejer« i
jod€n - inlel blev anset for givet, alle var
med tilat slille spo rgsmålstegn ved procedur€r, dervarblevet brugt ide sidsle sam-

linger. lkke fordi, d€r blev lavet de slore
ændringer, men LGB fik en posiliv stai(,
hvor alle rølle el m€dansvar Ior d€n komm€nde periodes arbejda.

merne m€llem d€ aforganisationeme foreslåed€ kandidaler.

sk vervinu dsl i!MpULS - io, for
kansom gildebrødrevære m€dlil at gøre
de lokal€ Samråd opmæ&somme på disse
,orhold. Lad os støtt6 Samrådene vsd at
bakkedemopomk ng valget lil FrilidsnævHvorlor

vi

D6t€rsæ iglvigtigtd€nne gang,lordider
idån kommende iolk€tingssamling er bebudetetlorclag om €n heh nyslrukturinden
,or de kommunale nævn.

Kultuminislsr Ole Vig Jensen har fremlagl et udkastlil Iovlolslag, derindebærerat

de kendls nævn: Frilidsnævn, Voksenundgryisningsnævn og Ungdomsskolenævn
bliv6rslå€lsammsn til€n fælles snhed, der
skal lilgodese alle ,unktion6r, der hidtil er
blev€t varetaget af nævnene. Samlidig bliv€r del økonomiske omkring "friiidsseklo-

rel( lagl

FRITIDSN,ÆVNSPEJDERSAMARBEJDE
Annoncer som ovennævnie bliv€r idisse
dag6 indrykk€t i all6 lokalblad€ rundt om'

kring ilandet.
Fritidsnævnel b€slår al et anlal byråds'
medlemmer og et anlal for€ningsvalgte.
Byrådsmedlemmene skal vær€ i ov€rtal,
og et r tidsnævn best& typisk al 7 eller 9
Del nye byråd indkaldertilsl møde, hvor

idrælsforeninger - spejdere - FDF/FPF'er
o.s.v. erber€lt getlilal dellage. Detlemøde
udpeg€r kandldat€r lil del komm6nde Fritidsnævn - hvis msdet bllver ehlge skal
byrådei udpege de lorcslåede kandidateliil
lritidsnævnel - hvis mød6t ikke bliv€r €n ige,
har byrådet rrit slaq lil at udp€gs m€dlem-

ud

tilde nye enh€der.

Viforuenler at de eksisterende nævnvilrå
en €ndog væsenllig indilyd€lse på, hvordan de kommeode slyr;ngsenh€d€r skal
sammensættes - del €r vigligl at vi som
gidebrødr€ tagerdenne sag alvorligl. llm.

puls vilvirølge sag€n nøj€, og der vilidet
komm€nd€ nummer blive redegjod for,
hvilke mulighederd€n nye lov igivel lald vil
gøre mulig.
red,

o

HABETS
FARVE
Velmødtlrem Gildebror
Tag din plads b,andtgamle venner
Se Højsædets k6ner stårtændte
; aiten tilærelor Dig
Sæt dig el mål, der har evigh€ds værd
med A,le gode spejd€r;deale.
Gildeløtlel - Gildeloven jævne, slæ*e ord
i en højlidsslund.

EIder mon noqen arier, der harlænki på,

atidag{ornøjagligtoårsiden den 14Æ,87.
blev Finn optag€t som Svencj heri4. Gilde.
Man må nok sig€, al svendetiden erblevet
brugl - ikkelilpassivl at iagiiage - m€n med
en masse opgaver bl.a. som Gruppsleder
og også iGildeledelsen som vlcs.

ForudiorVæbnerhallen i dag haroptagsl-

sssudvalgel sørget lor at orienl€r€ om,

Forskellen mellem sv€nd - væbner' ridderblevideIørsleår ma*erel medforskel
ii9€ tølk!æder:

Sv€nd€nes tørklæder var grønne = hå-

bgts laru€

Væbnernes lølklæder var lyseblå = trc,
Ridd6m6s iø klæder var hvide = sandhe'
d€ns og r.nh€d€ns faru€.

I 1936 blev lørklæd€rne alløsl al skæd,
dervar menl som g€hæng lildst dymbolske sværd, visom Gjldebrødre skalbruge i
kampen mod det ond€. Skærfei skulle
bærcs over højr6 skulder og havde et vedhæng vsd vensire holte.

Delvarvæbnere og ridde16 som fikdstre
skæd. Farvene var sladig bTålilvæbnere
og hvid€ til ddder6.

I

1947 a,løstes skær,ene al svende

hvad en Væbneoplagelse indebærer.

Væbnere ervidu og jeg

Ligeledes er lov€ - rllualer og symboler,
arbejdslorm og organisaiion gono6mdrøl

Væbner kan vel ridder vorde

1€1.

'

væbnerog riddebrevo, som vik6nderdel i
dag, men farverog symboler er de samme
som lørklæderne i sin lid.
Det fremgår da også a, del væbnerbrov
Finn modtog herlidligere i atien-

rnen dog ejfra gad€ns hords

kun ad pligtens llge vej.

Selviølg€lig har vi også tall en del om
Gildebevægelsens historie ka staden l
1933 og 4. Gildes slart i 1943.

og lilvæbnere.

For os, som lørc| er kommet med i de
sidsle 10 ' 12 år, erdel inleressant al høre

meslsren udlalle ,ra højsædel iidligere,

Sådan

sk ver Rudolf Bruhn i sangen om

En andsn måde al sige del på, som

gilde-

.emligaldel

lgjlighed€r gav jsg mig lil at læse gaml€

er lel al allægge el Tøtle, men
al del kan være sværl al holde det.

blade lor at genopfrisk€ hukommelsen.
Her er lidl om hvad j€g fandl:

svært - lordi det indebærer €t albejde dels med sig selv - dels msd de prakliske

D€n lørste væbneroptagelse fandl sted i
København den 17Æ - 1935 hvoren Slo€ildemesi€rv6d navn P.E.Andres€noplog 12

væbnerlid.

og læseom deførsteårogsomvedtidligere

sv€nds (d€ blev "slå€t" til væbner d€ngang).

6

opgaver væbner€ kan blive pålag1.
Jeg håb€rfordig Finn, al du måfå en god

Birgil
taset lra Gilde Nyt
4. Scl. Georgsgilde i København
- Hvidovre

HVER GILDEBROR - SIT
SCT.GEORG ?!?
På landsqildeiingei b ev der slåer lil lyd
Ior, al cjer måtle ligge en besparelse i, at
ægtepar/samlevere kun fik lilsendt 61
Sct.Georg.

LGR har laget ,,lyren ved hornene", og
som man har kunnet s€ i Scl.Georg bliver
d6ri Januarlavet en undersøg€lsegennem
Sct.Goorg, hvor gildebrødre har mulighed
ior at give udlryk iorder6s €gen holdning.

De mange spørgsmå|, der rejser sig
omkring en evenluel "forenkliog" er der
ikk6 tag€t stilling til - eks.vis. skal der så
indføres en ægla,ællerabat ? - skal hverl
gilde hav€ ot antal til agitarion (det blev
dobbeli leveringen brugt lil de llesie steder)
? - hvad kan dsr reelt spares ? - hvordan
skal landsgildekonlorets EDB indreitesfor
atiådisse specielleønskerlilgodesel ? - ja,
spørcsmålerder nok al, men LGR harvalgl
atslarle med el spørgeskema, så "ramilie'

gild6brød16« sponlant kan besva16,om de
i givetia dvilvær€tilf redsem€d atmodlage
el iælleseksempl af Sct. Georg.

AT BEHERSKE SIT SIND
SP. Gldeloven pålægger dig, at nå til
beherskels€ al dil sind.
Hvad rorslårdLl derued og hvorledesvil du
forholde d g, for bedst muligl at etl€rleve
SVAR. Jeg har valgt al opd €le spø Esmålel i 2 del€, hvor del 1 lyder:

tllselvbehårskelso afdit sind
Min udlægning al 1. d6l m€ner jeg
Nå

oplatles på lslg€nde måds:

ska{

Samiundei med del slrukl ur og sammen-

sæining på verdensplan sliller dagligt
mang€ spørgsmål lil mit sind i fom ai
mang€ iorskellige ling og beslutninger,
som €r aiglod på el højere plan, men hvor
jeg slårlilbage imin 6gen lilBv€rden med
smsnen omkring hvilken personlig aigørelso s(åij€g tage, og hvilke konsekv6nserfår
det - båda ior mig s€lv, men så sandelig
også lor mine medm€nneske/arbejdskoll€gsr Disse algørelsererikke aliid d€ mest
iornøjeligsle al lage ' men underhensyntagen iilden pågældendo silualion - må og
§kalden relle algørelse lages.
Deile gælder både i lamiiien men også
det dåglige vnke.

i

2. del af mil spørgsmållyd6r:

Hvorledesvll du forholdedig, for bedst
mullgt at efterleve dette bud?
Jsg vil slræbe srler a1 lage de yderste
hensyn lil hvilke konsekvenser, en given
slillingtagen/aigørelse, der end måtle være
nødvendige al tage - såled€s al jeg altid
handler ud ,ra et r€tfærdighedshonsyn med en så slor åbenhed omking algørels€rno som det i hvert liliælde er muligt ar

give. Disse aigørclser vil naturligvis aftid
vær€ i ov€ronsslsmm else medgildelov€ns
10 punkl€r, omkring at nålrem tilen livsanskuelse, enpersonlig slillingiagen lil gru ndlagelJoi sin tilværelse, samtidig at 6rkende
sine fejiat vise respekt ov€rlor det der har
værdiforandre, samtidig med al ieg stadig
vil være venlig og iorslående over{or andrs,
Dette kan samtidig være medvikendelilat
gøre livet gladereog lysereforandrs. Detts
kræver al man allid gørsin pligtrrem ior at
J€g m€nersamtidig ald€t punkt igildelo'
vsnsom hedder al nå til behersk.ls€ alslt
slnd ligesom involver€r alle d€ øvrige
punl«€r som gildeloven indehold€r.

Ctuesten Eiksen, Flensfue gildet.

Op igennem tiderne harvimennesker
udviklet en lro på, at hvisvore materiello
behov blev opfyldl, vildet bringe lykke og
li redshed. Hos de flesle er disse behov
dækkel, men lykken og liHredsheden
ladervenle på sig. Nogle mennesker
prøver så ailinde lykken på anden måde
l.eks. ved slofmisbrug eller spirnusm is'
brug eller måske iny€ åndelige b€vægel
ser. At vi ]ever i 6l land, hvor mang6 har
meget og fåror lidl, ved vialle. For
mange er detvigtigt at ljene mange
penge,lor har du pengo kan du ,å, som
det hedder isangsn om baggren lra
Nørregade. Men er det nu også rjgligl.
Jo man kan købs mad men ikke købe
appeiit, man kan køb€ medicin - men
ikke et godt helbred. Man kan købe en
god seng men ikke en god og dyb søvn.
Man kan købellolløjm€o ikke skonhed,
man kan købe koslbare huse og møbler
men ikke hygge. Nårjeg nævnei detle, er
detfor at understreg€ hvor lldl del
hjælper m€d penge, hvis det vigtigsle
manglor. Mgn mon vilærsrdel nogensinde og lænkervimon på, hvad del kosl€r
af medmenneskeligh6d. lkampen for og
om statussymbolerne, har mange udviklel
sig lilat værs €t utillreds og kvaruleren'
de rolkef.erd, som har gleml resp€klen Jor
del enkelle menneske og som tramper
hensynsløst på hinanden, Jor at komme
fr€m. Men hv€rken den llotte bileller
slore villa ellervideoen derhjemme ertil
glæde, hvis d€t giverslress og utillredsh€d. Det er dyrekøbl og farligt, at glemme
de nær€ ling og d€ gralis glæder i vor€s
sræben efter slalussymbolsrne, værd-

sælter vi al lor lit alle ting ikronerog ører
og glemmerdel, der ligger lige om hjørnet
og som intet koster. Der kan ikke skabes
kæiighed og iorslåelse, nåi €nhver ersig
selv nærmesl. Del kan sel!,Jølgelig aldrig
værelorkert at bruge lid og kræflerfor al
skabe en bedre og rigere lilværelse ror
vor€ nærmeste sålrsml d€l sker på æriig
måde og ud€n at skad€ andre. Vi må
huske på at der er nog€t som hedder
menn€sk€lige værdier, bådq ånd€lige oq
moralske. Vi må huske al bruge os s€lv,
være nyliige, skabe ting med vor€ egne
hænder og leve meningsfyldt, med vore
taget lra Gilde Nyl
4. Sct. Georysgilde iKøbenhavn -

STRUKTURUDVALGET
Del nye Slrukturucivalg harlåeien spæn'
dende, men også lidt uiaknernlig opgave.

Udvaigei er iåel

lil opgave al beabejde

rnes organ isation, ln.j ho d og arbelds,orm på grundlag al nuværende love, undersogelsen orn ,Gllderie .nod år2000",
samt slrukturrdvalgets konklusion, såie'
des at del kan JIem ægges og viderebear_
beides på gildem este 6tævn el 1 990 ' her_
eltererdet udva gels opgave atkonkrelisere resu l!aie rne i iovio rslag 1ll behandling på
næsre andsgilderlng I slagelse 1991.
Udvalgel er sammensal således, alder er
r€præsenlanlerioi alle provinclalområder'
ne, og med skyldig hensyn ill såv€l holdning ilde

ger som placerlng I "hirakiet".
Stuklurudvalget er rødr rTal komme med
resullaler, ingen kan holde ljl endnu en
gang "lræden vande", og der vil givelvis
bliv€ sal alle sejl iil, {or at imødekomme
glldern€s kravom€n alsluining alden lang_
va ge debal om gildemes slarl på d€t

Hvis enkehgilder, gildebrødre, grupper
hd lysl, kan man indsende
lorslag, id6er m.v. lil Slrukturudvalget
eller andre

(adress€ landsgild€ls kontor)

-

men hvisdet

skal have nogen ivek, så er del nu del
ioregår. tJdvalget har el meget slon malerial€ lradetlo sbne arbejde, herunder de
indsendle lo!'lorslag lil delforgangne LGT_
a e d isse belraghinge r vll lndgå i udvalgels
arbejde - viønsker dem held og lykke.

RESPEKT FOF DET DER
HAR VÆRDI FOR ANDBE
Hvad {orslårdu ved at have respektlor
del, der har værdifor andre?
Man børskal accepler€ andres værdier
og deres reililal frernføre og leve eiler
disse. lkke nok med at man skalanerken_
de donne rei, men man skalogså kæmpe
lor. at de kan beholde dlsse retllgheder,
selv om del ikke sl€mmer overens med
ens egen lankegang.
Dog skalman lage alstand lra andres
værdier, nårdisse strider mod mefneskeretlighederne, landets love eller el k. Del
kan være dyremishandling, slaveri,
politisk enolelhed både på venslre og
høire I øisamt sokler, der undercravor
€llsr slrider mod vor Iolkekirke og idel
hele tagsl blaslemi.

Måske kan man synes, at noget al del,
der har vædilor andre, €r lallerligl, så
som man ikke vilspise svinekød og kan
ikke forclå, atiolk bliv€r såfortædet, når
de opdager, at derlrods alt var svln€kød i
det, de lige harspisl. Del erforckellige
kulturer- vaner, der sløder sammen, Vi
ville jo alle selv bliverodærdet, hvis vilik
at vide, al voreJrikådeller bestod af
hunde- og kattekød, som lolk inogls
lande spiser med det slørste velbehag.
Hvor er grænsen m€llem det godmodige
drilleriog det ondskabslulde gøren nar
al? For eks. når en kristen heleliden tår
al vide, al han 6r hellig €ller man bevldsl
bander meget i hans nærhed _ d€t er
hærvælk mod Iolks prival€ lro.
Men derlindss ingen b€sleml gIænse ior,
hvor respekt 6nd€I og modstand b€gyn_
d€r. Del erdybsst sel nogel, der sr
grundtæslet idel samfund, man 6r voksel
op iog den opdragsls€, man harJåel, og
hvem man senele omgiv€r sig m€d. Man
er nok lilbøielis lilal hyle med de ulve,
man er iblandl, enten fodi man selv har
udvalgl ulven€ ell€r ertillældigt dumpel

ned blandl dem. Men man må stoppe op
og tænke over, om man kan accepters
gruppens holdn,ng, om man kan lage
ansvarel lorden, m€d rare ror. at ens
€gne holdninger liderove ast både med
hensyn tilgruppans indre iivog overtor
Er viloleranl€, nårvilader andr€ have

deres meninger irred?
Eller hvad lorstårdu v€d lolerance?
Tole€nc6 er en aktiv sgenskab, slillingtagen - den negalive side €r ligegytdighed.
For al udviss positivtolelance må man
lage stilling rilandres msninger og
synspunkter, prøv€ at lornå d€m udsn al
angribe dem, men dog må man lremføre
sine egn€ meninger uden al presse dem
ned ov€r hovedet på modpanen. Mon
hvis man ikke lag€i standpunkt, kommer
der ing6n meningsudveksting igang tij
skade tor begge parter.
Der er dog situalioner, hvor man skal
prøv6 al overbevis€ modparlsn om at
han/hun har uretf.sks. ved dybdepres,
sion, msnneskeljendskab, når modparten
€r nagaliv ovedor ah, giv€r andre skylden
lo.sin mang€lpå lykke og idet het€ iager
enøjelhed også ipolitisk henseende. Vi
såJ.eks. for nylig i Højlunds Fo6amtingshus debalten om, om samtundsomstyrte,
re skal heve lovUlat ytrs der€s meninger
og danne deres egne politisk€ panier.
D€r €rallså sn grænse lorlolerance,
ligesom der var 6n grænse 1or, hvornår
ons respeh ov€dor andres vædier hørte
op. H€r kan man tilløj€ den måd€, de
yderliggå€nd€ muslimer lolker koranen
på, io vi kan også sige den måds visse
sekler læser biblen på.
S€lvom grænssn er udflydendg, kan man
brug€ billedel med r€dningsbåden, der
bliver så tyldl, at den synk€r - det vilsige,
at man kan bliv€ såtolerant, at man selv
lid€r under dei. Vikender cital€t:
"Dade
hentedo socialislehe, giorde jsg ik-ke
ooget -da de henled€ kommunisterne,
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gjord€ jeg ikke ncget - da de heniede
jødsrne, gjorde jeg ikke nog€t, da d6
hent6d6 mig, varder ingen, der gjorde

noget". Altså en tolerance, derkun €r
passiv, og som §enere vender brcdden
mod €n selv.Skal vi f.eks. modlage så
mange andefledes 1ænkendo ira andre
lande, at viselvsenere må lænke sonr
dem. Nej,lolerance harlo sideri når man
viserlolerance over,or andre (og del bør
ikhe vær€ nogei, man shalstrsnge sig an
Ior al gøre, m€n vær€ nalurlgt) så
,oruenler man også, al de visertorståeisE
overlor en selv - ellers blivsl man agres,
siv - og desværre intoleran!. Så erdet
oDde kredsløb begyndtl Allså skai
åbenhed og lolerånce udvises tra beggc
sider, så man Lan Iå en ood lilværolse
side om side, udon at man behøver at
være enige eller absolul skatoverbevise
modpanen om, hvor iortræ,leliqe ens
egne menihger og iolerance er.
Men uden dialog er samværet dødt og

forer lil sløvhed og hgesyldished, der lel
kan !dnylles al en tredie pad.
Tank€r, dialog, respekt og ioleranc€ er
med rilat udvilke en setv isamværet med

RIDDERHAL

1.IUNI

Le8e

SP. Vibllver ivorl r lualioreholdt, alviskal
beslræbe os på at udvik e os lrl gode og
nytlige samiundsborgere.
Vil du lrefirdrage nogls ai de måder, på
hv ket d€lt6 kan ske.

Spsrgsmåletkrnne oesvares koa( rned, at
del kan goresved ål overholde og fs lge de
love og iorordnlnger som samtundet har
pålagl os.
[,len ' -del vi e]delleliliæld6tonokvære
forenkl€t besvarelse.

bekæmpede maglhaverne og det var der
heldigvis mange der giorde.
I

vort

n

uvæ rends

demokaiiske samiund,

da begynder udviklingen lil nyttige samiundsborgerc jo allerede med børneopdra_
gelse og også igennem d€n påvirkning og
lædom de unge lår iskolen.
lgennem de mange ungdomsorganisalio'
ner sker der nalurligvls også i de lleste
iilfælds en godoplærlng og påvirkning alde
ungeog herkanjeg da ikke lad€ være med
at lremhæve spejdetuevægelsen, som el
al de områder, hvor unge i hojgrad bliver
posllivt påvilket. De lovergennern §peideF
oven at respeklere en række gode idealer
og de ærer respekt ior andre menneskel

en

For al kunne svare på, hvorledes man
udvikler sig 1l gode og nylllgo samlundsborgere erdet nødv€nd1gl al vide rogetom
det sam,und man levei iog onr deilillr€ds'
sliller de krav eller noqle afdenr, som man
selv sliller liLdei.
Nogle af deprimærekrav,somiegslilleltrl

detsamiund, som jeggernev lvære en god
borger I er:
1.

F tdemokrali,

med lri€ valq, IIi !'tn ng s-

og lrykke frihed.
2. Al der herckeI ballanc€rsnde sociale

iorhold.

3. At menneskereltlghederne respeklo_
I dagens Danmark menel jeg, al cjlsse
prlmrerekrav id6lsloteog he ekan llfreds_
stl les- selvor. ieggodlved, al Danma*{or
nyllg har lået en dom lor lkke al overholde
menneskereltighederne, m€n del var d€n
lorsle og også en nogetspecoldom.
Men Dånmark hario selvlmin levelld lkke
allid værei et samlund som lilredsstillede
mineprimære krav. Jegiænk€r s€lv{ø gellg
på årene 1940 . 194s. Her var en god
samlundsborgereller min oplatlels€ en der

Jeg vilogså iremhæve al miiitærlieneste
eller anden lorm ,or samfundstjenesle i

mangeliltæide kan være nred iilal udvikle

folk i posillv retning sel med samlundels
Herviljeg godl udtrykke d€l ønske at alle
unge i Dan mark var tvungel t laldellage iet
års samlund sijenesls såsom m illiærtieneste, husholdningsskol€, idrætsskole,sociall
albejdo, miljøarbejd€ og mangeandre nylrige akliviteter - nalurligvis så vidt muligt

eller lril valg, men gennemlørl med pas'
send€ diciplin. - Mendet er noket uopnåe_
llgl lille ønske - hjerteslk.
Grunden tilåtjeg nævnerdisse ting med
opdrag€lse - skole - ungdomsorganisalioner - spejderliv og mililænlenesle er nalurligvis al det harjeg selv været igennem åll
såmmen og jeg €roverbevisl om, at det hal
påvlrkel mig megel kralligtlil lorhåb€nlllg at
blive en acceplab€l samf undsborger.
Men nat!rligvls er del ikke kun iungdom_
men, ai man udvikler sig til en aklivog nytlig
samlundsborger, del skulle gelnelorlsælle

livet igennem og man må jo også l€gne
med atsamlund€tog dsls normqrog legler
ændres gennem tiderns og dedor er dei
nødvendigl alman lilpassor sig.
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oel er vigligt, al man lølger akiivt med i
samlundel og den polilikderløres. D€m€d
menerjeg ikke, at man absolutskalsøge al
blive valgl ind iofienllig styrels€. Der er jo
heller ikke så mange, der har hv€*€n lyst
ell€r evnerlildelte - men alle har €n pligttil

Giv dig tid tilat skrive de brev6, du ved,
du længe har skulket fraDetfølesså godt, når de kommerai sied
og albejdsl nås jo endda.

Givdig lid lllat @kke en hjælpende hånd

al lølge samfundets udvikling og søge at

lil næslen, som har del lidl trangt.

påvirke denne udvikling i €n eJter overbevisning posiliv relning udfrad€ idealerhver
enkell stiler eJler - Dott€ kan gøres på
mang€ måder ah åfter €vner, Man kunne
påvifte de krsdss man lærdes I i skrill €ll€r
lalel, €ller man kan simp€lth ed være €i godt
€ksempel i den måde man lever på og
oplører sig på idel daglige liv.

Måsk€ kan du knyu€ el bristende bånd m€d kærlighed kommer man langt-

Del sidsle er nok den måde hvorpå de

Giv dig lid lil at dvæle blandt venner en
stund

lilgensidig glæds og gavnHusk på du er også belroei pund vær ejblot von ai navn.
Sv. Nøht, Kongevej 61,
64A0 Søndorbog

fleste oplylder deres ,olpliglelse om al
1.

vær€ en god og nytlig samlundsborger
Det kan værs en la.g lække al ds små
nytlige levem ådsr - €ller levereg ler som gø r
at man er €n god samlundsborger og
samlidig l€vsr el lykkeligl liv.
På Aslas opslagstavle (Asla er min kære
kone) har d€r længe hængt el digt som
omlal€r nogle nytlig€ l€v€r€gl6r, som jeg
syn€s passer til leiligh€d€n. J€g vilgerne
slutte m€d at læse dstle digt som hedd€r
"Giv dig lid lilat leve".
GIV DIG TID TIL AT LEVE
Giv dig lid lilat:ov€ og bliv ikks lræt
a, albeidels krav og besvær.

Ejkrcppen alene, men ogsådin sjæl
skal øæge din g€rning og Iærd.
Giv dig tid lil at svare del spø Eand€ barn
og rølge d€ts lærden og leg
og lad dig ej snære iiravlhedens garn,
så skurlel del løber s;n vej.
Giv dig tid til at svar€ det spø rgend€ barn
og rølg dels lærdon og lag
og lad dig 6isnære ilravlhsdons garn,
så skullet del løber sin vei.

Søndehoe gilde

T,ÆNK OVER

DET. . .
Den gamle bodsl€mor boede hos sin sø n

og svigerdalter, og otlerhånd€n som hun
bl€vmereog m€re skrøbe ig oglamlende,
var hun jkk€ længere ril m€gen hjælp i
hussl, m6n d€rimod nogel af en prøvelse
,or svig€rdatterenHun siog kopper og lallelkener istykker,
lagde beslikketio*erl på pJads, og spildle

pågulvet.
En dag, da den gamle havd€ labt endnu
€n dyr tallerken, gav hondes svigerdalter
op, og sendlssin søn ibyen loral købe en
iralalleIk€n lll bedslemoderen.
Dreng€n tøvede, for han vidsro, at en
trætal16rk€n vill€ ydmyge bedslemoder€n,
men hans mor holdl last ved sit, og han
måtle alsted.

Dahankom hjem, havde han købl ikke en,
12

men to nætalle rken e r.

lingsarbejdet blandt ung€.

"Jeg bad dls kun om al kobe en la erken", saSde håns mor, "høne du ikks

Hvis lvilhave sn al gæsterne påbssøg nger I til Folkekirkons Nødhjælp llf.3833
1528,lok.26, en gæslkosterkr. 300,-, hvis
nødv€ndigl kan en ledsager medfølge,som

jeg
"Jo" svarede drengen, "men

køb1e

den anden tallerk€n, såvi har en lildiq, når
du blivergammel..

kan lolke tildansk.

lnvilerdidislrikttilen sådan alten, eLlerdit
sladsqlld§, eller stå som arrangør for el

Pakistånsk rolkeeveirlyr.
taget lra 3. Gilda Nyt
3. Sct. Georgsgilde islagelse

i din by, hvor du invltercr skoler,
menigheder, foreninger, ungdomsklubber,
spejdere, så vil mangslå chanc€n for al se
og høre gæsten.
møde

Repræsenlanten fra Elhiopien er koordi-

nalorlor mor - barn sundhedsarbeidet.
Repræsenlanten fra Sudan er konsulenl
lor sundhedsarb€jdei i Sudan.
R€præsenlanten lra Sri Lanka arbejder
med ernnet kvinder og udvikling lor udviklingscenlrel lor Asien og Slillehavet.
Jeq srsikkerpå a1 I kan låenspændende,
inler€ssanl og inspirercnde aJten ud al €t

»BRØD TIL
VERDEN

sådan arrangement.

1-990«
Hermed en lremrågende id6lilet internallonal glldernøde, lremsendl al Folkekir-

God rornøj€lse
Roberl Madssn
lnlemalional S€krelær

kons Nøchiælp.

Itidsrummetiia Fastelavn tilPåske har

I

lor at iå besøg at en repræsenlanl
lra den 3. Verden, f.eks.
mu lig hed

,ra Ethlopien, sygeplejersks fr. Genel
Nlulugela, hunbesoEer Danmarki2'3uger
imarls 19gO oglalerlyskog engelsk, eller

,raSudan, lægelr. PrisciliaJosephkouc,
2712 1an og

hun besøger Danmark lra
ialer enge sk. Eler

fra Sri Lanka, koordinalor, lr. Nirmalka
Fernando, hun besøger Danr|,atk tta 2512
lil 10/3, eller
ira Filippineme, her komirer en gruppe
mennesksr på besøq i iorårct 1990, de
kommer fra iorskellige kirk€lige organisalioner, som alle erdybt engagerede iudvlk_

UTTIMO 1989
December e! granernss lid. Kosler og
pynt€grønl. Hvern lænk€r på popler ved
jul€tid?

Jeg har 2 flotle og meget høje popl€r i
hegnel mod den sti, d€r,ør var jembane.
Jeg belraglerdem olle med slorglæde. De
vuggsryndeluldl imild briss og eveiervold'
somt islorm. Bøjer sig, når stormen raser
og er lig6 ranke, når uveirot €r ovrc. Modslandsdygligo. -De knækk€r ikke. Måske
kan vi lære al popl€r.

Jeg kalderdem lor mine m€dhalionstræ€r. De glvertankerne llugt, nårj6g sn stille
dag belraglerloppene modden blå himm€l
og hvide skyer, - eller en alten modsljernehimlan.
De giver mig €n fornemmelse af dybd€,
uendelighed og evighed. En lomemmelse
al al vær€ €n delaf lilværelsens ufaltelighed. Enslagsforståelse ai det uforståelige,
- et Paradoks.
En klan lysende sljsrne mellemto popier
f lyltår min6 tank€rlil en slieme over Eethlehem. H\or sr d€t underligl, al Skaber€n aJ
ah d6l skable meldersig så b€sk€denl,som

barnet ikrybben.
Beskedent, og dog, Hvor hø r€r man €llerc
om en sljerne, der vis€rvej, om vismænd
med røgelse og myrra og om himm€lsk
sang ai €ng16.
Besk€dent og pompøsl. Et paradoks.

Senere, da drengen var blevet voksen,
iorkyndl€ han, at enhver som lror på ham,
ikke skalforlabes, men have evigt liv. Kan
ieg lro det ? Er del muligl
.
lgen et paradoks:Jeglrcrpå d€t ulrolige I

?

Sål€des kan iankerrorme sig ved to pop'
ler, der strækker sig mod stjernerne oq

uendeligheden, mens vi ser mod stj€rn€n
ov€r B€lhl€hem og evigh€den.
Itravlheden op mod jul, børmån give sig
tid lil sl øjebliks stilhed og €fl€tænksomh€d. Så bliver glæden vsd julen dybere.

ha LILJEN
Lolland - Falsterc distlkt

ORD-GYMNASTIK
Af

Else

Nørvig

Giv slip, rei ud, ret op.
Bevæg dit hoved og brug det.
Sig fra, sig til, og sig srop
lilvøvlel,lad værog slug det.
Trcek vsi og vind din lid.
Slræk armeneJrem, ræk næse,
tag hoiler fal og v d
dh liv og lærat blæse
på all som gør del trangt.
Slræk armene op, og bøj nu
og §l@k, gff livel langt
og irit, blivlræk og højnu.
Stræktil, slræk hais oq s€
dit egel, og gør dei.
Hopop og lald ned og le
ad læ og foik sorn du bør det.
Stands op, tab ansigl her,
men it"ke fatnjng€n, kære.
Dit hoved skalrulle d€r,
og d6l du også bæro.
Bulvæk, ryd op, ryd ud
i hengemt nag og klage.
Stræk sind og krop og bryd ud
af snærende vanors plage.
Giv los, gå frem, min ven,
gålil, gå iknæ, men ikke
på øv€n, kom op igen,
og lær al lirke og vrikke.
Hold ved, hold mund, hold ud, hold inde,
hold tildet hele.
Fold hænd€me, rold dig Lrd
og saml dine spliltede d€le.
Pust ud, ånd ind og iind
dig solv hvor du selv har sal dig.
Fat ho,ter og mod, grlb ind,
fal håb,lag fat o9 fat dig.
Menlalgynnastikske øvelser efter det
kondre Benny Andersen System.

haVoLDSTAFETTEN
Vætvold gildet
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IOURNALISTMØDE
søndag den lg.novembot 1999
Søndag den 19. novembsr mødks pro.
vincialiournalistarne med d€ to redaklør€r
(Scl.Georg og lmpuls) iOdens§.
Alle provincialer var repræseoteret - pånær Sydsjælland og Lolland-Falster. Oden"
segildern€s dejlige gildeborg danned€
rammen omking mødet og flinke gibsbrødre lra Odens€ sø lged€ ,or vådt og tø n.
Mødet har været savnel og ønsk€l længe,
Vi drøfiede hvilke muligheder vi har lor at
supplere hinanden til gavn lor vore blade.
Provincialiournalist€rn€ onedes om, hvordan vibedst muligt kan samabejde iyrem-

lørsts kvanalsm åned - alts å 15t1 - 1St4- tS/
7 og 1s/10.

Stoflord€lingen mettem d€ lo btad€ btev
præciserel: ld6sloi, iorstag, eksperimenter
m.v. skalfr€m ilmputs, hvorimod r€suttatsr
al id6er m.v. skaliSct.Georg.
Vi håber at bladene (og dermed gitderne)
a, det samarbejde, der er elabl€rel.

villå glæde

En stor tak til Odenss ror gæsttrih€d ijeres
hus - det vår bare deiligt.

Lad mig lil sidst ønsk€ alle læserne en
rigtig glædelig iulog et arbejdsomt, givtigl
nyl& 1990.

liden,samtidigblevvi enigeomdead-lines
Jor lmpuls. Fromover €r d€adline den t5_ i

red.

HUSK AT VIDEBEGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGER

IMPULS

IMPULS udgives al Sct. ceoqs citdene i DanMikkel Brygge5gade I , I 460 København K.,

na*,

San tge gitdeledelset_
Tøgninget i IMPULS nå lit bruges i tobindalse
ned gildearbejdet herundet blade. løbesedter n.v.
IMPULS udkonner 4 gange å igt.
Redakøt: Bjame Bøgger, Egelevgade 26. 4840
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