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El lllle ord kan lølge,
hvorend du rærdes herpåiord,
og ingenting kan nage
som hårde bitre ord.

El lille ord kan lys€
som solglimt over ls og Sn6
som lægsurt for smerte
langt mere end du kan s€.
Et lille ord kan mildne,
ihjeft€t liggerdel og gror,
del bringer fred og glæde
angt slørre end du lrcr.

El lille ord kan l€v€
og virke d€r hvor det ersagt,
Thislørre €nd det størsle,
erordeis slille magt.
ha "Litjen"

Sct. Gaorgs Gildene på

Lo and Falstet

HJ,tsLP.
SOMHED
At hjælpe andr€ 6r en del al vorl gildeløfle
og iorhåbentlig også en del af voI hverdag,

llgesom det al glæde andrs helst skal
være en del af vor lilværelso. BLiver ieg

bedlom hjælp, er detvigligl al virke glad
,or, ai netop jeg blev bedl om hjælp, da
modlageren af hiælpsn aldrig måiølesig
på1rængende. Men Iørnævnte er kun 6n
måde al hjælpeandre. Man behøverikke
kun al hjælpe, nål man bliverbedtdsrom.
Sommeliderkan manss, andrellæng€ul
hjælp. Nogen gange erdet så åbenban _
i andre lillælde d ukker behoveiop hen ad

vedkommende kai c€:::å :<.:romlsk
irit i vore gildeha ler oS !
Detteerlo eksemole.på e_ : r,.: ]ltæ P
som jeg mener glæder arc-e. ie: cgså
loaksemplerpåen hjælp,derkar _ 1clKen
sivet - virks anmasende og ydnyge::de,
og derlor absolut ikke er lil glæde for

..-r:e..

lkke alene €nlilbudl hjæTp m€n også en
bedl hjæ lp kan virke ydmyg ende; e n hjæ lp

skal allid giv€s på en måd€, der virker
nalurligl ind id€n akluelle siluation for at
glæde modiageren. Diskret og venligl.
Al hjælpe andre og at glæde andre be'

vejen. Jeg blevspurgl, om jeglinderdette
andre", er del samme som al

høver ikke kun al glæde giverog modta_
ger. D€t al hiælpe and re kan ogsåspred€
glæde ud ovel g;veren og modlageren
Vedloreksempel athjælpebo.n nod kan
man ide llesleliliæ deogså regne med at
have glædeldereslorældreog €!4. videre
ud i sarnluidet. Vi har også I von g lde

glæde andre, ellersom der slår igildelo-

§rfarel, at vore ældreårrångernenler

"alhjælpe

ven: al gore livet gladars og yserc for
andie. Delb!rdedelvære, monleg mener,
delikkeållid €rtillældel. Som nævnl min
indledning kan hlælpe n slartes på mange
måder, og de. kan ogsågives på rnange
måder. En anmasånd€ hjælp, del vlrker
ydmygo nd e lo r modlagersn, vil ikke være

rilglæde ior v€dkommende - men hojsl
Her i volt gilde lorsøger vi ved vorl
ældrearrangement al hjælPe og glædo
andre. Vi giverældr€ rnennesk€r,derikke
selvsrisiand lilal komms ud. etlilbud om
en lesllig €,termiddag. Vi henier dem i
deres hjem, underholder dem, seryerer
katle og kag6, alholdsr lotleri om bodpynl€n og bing€r dem så hj€m igen.
Et andel eksempolpåen hjælp, vigiver
ivort gild€, og som vihåb6r glæd€rved-

kommende, er, hvis en gild€bror hos os
komm€r i ø konomisk lrang, tilbydervi, al
2

glædede nog e afCellagern€s born. Men
sonr ahid, hjæ p€n ska gives venligt og
d skret og n'å kke vil(e ann!asende, ior
en hjælper der praer ai s n hjælP, kan
komrne til al yimyg€ og såre. Solv om
man msd sin hiæ P s eed6. modtageren
kan man også kommelilatsåre andre. Er
rnodtageren næd slående kan man iøle
sig sat udenfor, davedkommende måske
mener at k!nn€ have giv€l modlageren
d€n lilbudle hjælP.
Som deilr€mgåraf detle svar, finder jeg
ikke aldene ål hjælpe andre, erdetsamme
som at glædo andre. Omv.ndtf inderieg,
al del at glæd€ andre, erdelsamme sorn
at hjælpe andre.Jeg mener, at "g æden.
vil hjælpe båd€ modlag€r€n og giveren lil
€t mere meningslyldt liv, og dermed også
lilel b€dre Jamli€- og saml!ndsllv.

Jeg v I slutls med at ciiore {ra Rudoli
Bruhns væbnersang:
Væbner er vi, du og jeg
vivilvinde tiddersporc

senei

ved at tjene kun del store
på de mindste pligtets ve|
Den, san bydeL lydet først
den, san tjeneL han er statst.

Binhe Guldberg Hansen

Bnnming

/
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i poldeiar arbejdede
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Hans 2 born gik

lil

frisøren.

Brændselshugsl lil vinleren?? Nej, rnen
han lavede lldl husllid nu og da.
Mlnlarerlrad tionstro og dedormedlem
al skynelauger, men han kommer der
aldrig. Han har opgivei familie havon, del
beiale r sig lkke læng ere, og han har ingen

børn hjemme. Brændsel og kul om vin'
- han har lået el-varme.
Hvordanskalhan ellers iå lid 1il nogel sonr
helst i vorforjagede tid?
Og jeg?Jeg haroveihovedet ikke tid lil
nogel. lkke lid lll at synge og slet ikkelid
lil lrivillig ljenesle. - Hvordan skulle j€g
dog kunne nå det med såopslidende lang
abejdstid som 40limer om ugenlll

teren?? Næh

aHlis
rl
Exea[llP,
\EI{}f,,

Min

Itlinladararbejdede i 481imerom ugen.
Også han var havemand og medlem af
skltlelauget. Men han havds hverkenlid
lilsang €ller ,rivillig e lje nester ibrandvæ-

limer dagligt

'også lordag. Det var en arbejdsuge på
72 t mer. Ved siden ai passede han en
have r.ed er ;le hus, var kasserer iskytleia,rget, slrå eicr€rved del lokale brand'
vær. lenoicg.cceskrlver sangforeninqen. - Han kipped€ sev sine 6 born,

lorsålede:amliens lodlot, klovede

I

ku'

b:kmeier brænde i v:nleren saml avede
det meste husgeråd selv.
I',41n oldelar var kommel ned på en aF
bejdslid på 54llm€r. Han ov€tug haven
og varogsås1rålefører. Ligeledesvarhan
medlem ai skyllelaugel, og i sangioreningenvar hanbarylon. Men han havde kke
i dlil hverkenatværekassercrsllernod€-

skiv6r. Han klippedehellerikkesinebøn,
og hans brændselshugsl indskrænkede
sig i1 kubikmeler,lord i han varbegyndlat
iyre med kul. Husqeråd varda noget man

Set i
"SIGNALHORNET"
Sct. Georys Gildet iAssøns

Ja, den

er sel mange andre steder genn6m liderne, men ieg synes den sku116
gentages (Ped,)

Et"

.ÆPn'.
aHli§nI
\ET

If''

ret, ai han forue.:ede al b ive kåret som
ledem sse lorsæsc ler 91 93lsinkommende gruppe. Og Sirene viiie lkke være

NISSE.

HISTORIE
D€nrørsleseptembervardel,

i

€t hjørne

TV'Akluell
klingedejusl ud. Kalfen duflede såvelsignel og knowengik. Nissepigerog -drenge
mødles om d6t lørste li\,4a9 om grupp€al Værløse, på Højelofi Vænge,

Anna-Lises husbond, Lasserik stod
øvelslpålisien,såderlorvardelham, der
kaldle ind iildenlørsle palaverog polsemad, som man plejer ide kredse.
E{1erhånden somsolen gikned iv€st,og
katfen og det bløde brød oqsåiorsvandi l
horisonlen, nærmede mansigsåsagleligt
detafgorende, del egentlige: Hvem skulle
ha' lov lil ide næsle par år a1 beslernm€
ov€r smørklatlen midl i grøden. Ja, del

var jo også hende eller ham, der sku e
ligg€ øversl i ho6l og svnge pisken i
den blød e srol for onden al solabordel.
lagde Jørg€n Glad lor. Jørgen sagde, at
I

haagodt nokgad, men lortiden ikke riglig
ku'på1age sig hvervel som smørklalbestyrer og ledernisse. Han lølle en lle,
m€n konslantlrykken lige netop d6r hvor
blkatleiog kolpus delictimødtes, når doi
glk derudaf, og da iolsædet ikke kunne
komm€ længere lilbage, ja, så var han
åltså, rent ud sagt lidl klemlrorliden. Del
iorstod all€ de andre rigtig godt, så derved
Næst irækk€n var Siren€, gift ind id€n

niss€sammsnhæng m€get estimorede
Iamilie Juul - påp€gede, al hr Juul r€nt
iaklisklorhindrede h€nde i allag€ embe'
der. Havd€ han ikke selv. som alie måtls
hav€ hønpåroårels nisseling, annonce4

den, der stod sln

hlsbcnd

vejen, lor

mandens naturlige amb:1oner måxe ikke
hindrcs, del kunn€ der komme meget
skidl ud ai. Så også S rene blev lagt 1
side lii€n anden gang.
Mons kunne derslet ikke værelale om,
han lløjog for ud og ind af nisseboet, så
man mållelorbarme sig. Lig€iorliden var
han ude lor at sælge amerikansk olie il
araberne iAber Dabei eller d€romkring.

Lasserlk's lasle blk gl6d mod Farin lra
Sønd6rkær. Alle kunne se, al han kun
venlede på hondes ,ja". Men nej, også
hunbad sigsåmindeligtlred€1. Frem kom

delda, hvad ingen havde anel, at hunior
liden måtlekæmpe hårdl med sii husbond
Mads om hvor skabei sku e slå. skabet
på hans nye kontorlorslårs g. Ja, del var
ikke bare det nred skabei, men også
tåperer, gulvei, gard nern§og rneger, megel mere. Nu har niss€rsom bekendl stor
iorslåelse Jor åndres prob emer, og eiler

denne gribende lork aring va. endnu el
emne slroget ai slen.
Om Er k,Sone N e s'den æ dste,vidste
alie, al han havCenckihverdagen med at
holde siyr på de p bekravede, hel ud på
den andenslde afSirorum Ovreog Nedre,
så han blevslel ikke spurgt, og delvarhan
i grunden helt 1 fieds rned.
Nusådetli.jlson udiorårels grupps-sex.
Skulle det hele da ende i hoel? Hvad
sku ledel blivelilmed allede mange slore
kult!relle oplevelser og lcjiordri.ger ale
havd6 g ædel

slglilide kommende lange

mørke virleraltene.?
En sdsle chance havde Lass€rik, Med
leklion 8, stk- 1 1 i "Taklik lo r embeds' og
ljeneslemænd" I hisk s ndring, vendle
hansig mod d€nsidste iselskabel, hamtil

højre, S ingvar. Det er ham, som I nok
husker "ersåplsse stoll af al være nisse.
'ogfiere kan del ikk€ siges- al han måtle
være mer€ €nd slolt over at blive smør_
klatbeslyrer. Men sådan skulle det ikke
blive. inden Lasserik havdeoobbellchec_
kel sinetanker,lød del kraltlu dllra Sling'
var: Jamen Lasserlkdog, osse ieg gårda

heltogiuldtindlornetopdig som ledernis_
so,ailoondervælgerjegallidd€nmlndsle,

sågodt kender du mlg da .

.

Lasserlkvar kåret. hans lakiik var brudt
sammen, hansverden medd€n, han kun_
ne ikke slgenej. Ledernisse, smøklaibe'
slyrer, nel han kunne slet lkke overskue

dell!l

I Kæden, umldd€lbart eller

Lasseriks

kåring, kogte Jorgen Glad en rigtig ind
pcrtlon rlsengrod sammen, rned nnasser
al kanelsukker, så glicier den bedre n€d
Derstod en d€lom: "Lasserik, den lødle

strsg han sig over skæggel to gange og
den høje pand6 6n gang, og mumlede
nogetom, al hvis ingon havde noget deri_
mod aterindre,ja, så vile han da være 1l
alrormå at ovsrtage ombedel som smør_

klalbeslyrerog ledernisse i gruPpe-sexTiljuleieslen del år var alls glade, Lasserikog hustruvarl llige megelsolbrænd_
le, og alle igruppe sex var enige om, at
den demokraiiske prcces altid er belasl€nde, men den €nesie riglige nisser lør
sætl€ deres lid til, oss€ ifremliden.
EdelVang
Nissepige m/k

Personene i dette dtana et alle opdigtede,og enhve ilsyneladende lbhed ned
nuværende ellet tidligere necllemnet af

Vætl,se Gildet berct således på rcne

rn "KÆDEN"
i Va øse

Sct. Gearys Gildet

led€r...",og"ingenkanidenanledning

Iøle sig fobigåei . . ." o.s.v, o.s.v.

Allel.oede nu den sakrosanle nissehsj
veLkonseryerel, lkke mindsl vore tre
overnissgl Pedersen, Pedersen og Pedersen, som dog burde vide bodre.
NLr

gik der politik isag€n. Anna'Lise og

Lasserik r€isle over hals og hoved lil

,!ftm,.

TANKER

Hawal, med den lidt kryptiske besked, al

delørstkom hjem n&

sign alpistole n igen

hang hvor don skulle. De andr€ nisser i
gruppeniorclod ikkeetord. detkunnolige
sågodl have væ.et sagipå1amilsk, ingen
Skattenissen rykkede ud: "Hvad sagde
jeg?"ogdethavdehan hell reti.Overover
nlssen ryslede påslne hvide lokker,og så
skele der pludselig nogel. Var der ikke
nogel o,n, ai Er kvargåst påvenlepenge,
eiterlsn eller sådant nogel? Ganske rig'
lig1, dahan nu

ikkemerevarhyde,

og han

måtle slge hvad hanv Le,sågodisom,så

Negariv tankegaig giver sygdom og
h

ind rer m6nn eske

Lig

udvikling. Vi må læ.e

arglæde osover, nårdelgår andre godl,
og arbejdeloren positv ånd og udvikling
omkring os. Gør nogen nogel ivoressjns
negativt, ondskabsfuldl eller idiotisk, må
vi Iolsøge al forslå, hvorfor de gø r det. Det

gør d€t le11ere, både lor os selv og lor
vedkommend6,som man måske såendda
kan lå lov lil at hjælpe lil at lænke og
handle mere positi!,l.
Carsten Vagn-Hansen

ha -cildenyt"
Sct. Georys Gilderne i Aabenha

SKAMMEN.
TAKNEM.
LIGHED
Hvad vil detsige atskammesig? Delvar
det spsrgsmål jeg stillede llere {ra mln
omgangskreds - v€l at mærke al den
yngr€ årcang. Baggrunden var en kåmpagneplakal lra Rådet ior størr€ lærdselssikkerhed. Plakalen viseretbillede af
en mand, som slfu med sine bilnøglerog
gør mine lil at ville hjem. Hans arb€jdskammeråler kigger blol ' ja, nærmesl
apaliskpåham, vel nok lord i indholdel al
den flok tomme øltlasker, som s1år på

bordet, har en vis indvi ning på dem som
hardrukkeidel- OverskriJien lyder: I morgen skammer Peler Hansens ko leger sig
over, al de ikke tog hans biliog er.

Der var el eller andet gall med den
overskrilt. Sådan iolle jeg del. Del var
tørsl e{ter et siykke td ieg iandt ud ai, at
d€l var ordene "skarnmer sig", der var
problsmel. For hvad vild et sige al skamme
sig? Detorklaringerjeg Uk, var nogel med
al blive ,lov - €ll€r at hav€ skyldfølelse.
Speciell del sidsle. Tilsyneladende ved
såkaldl€ modern€ mennosker ikke hvad
detvllsige at løle skam, delorveksl€r det

Isite også skarnrne. - men samtidig IøLte
hunogså, ald€nvarv6d atbliveophævet.
Del havde tagel ca. 100 år.
Og del er måske iorklarlngen- Har vi, i
mikrcbolgeovnens og leleJaxenslidsalder,
lid lil at 1o e skam? Har vi ikke mere brug

lcriølelserderkån'nændes" og "slukkes«
lorherog nu? Måske. Flovhedog skyldls'
lese er hirrllgere irernme og hunigere
g emt. Og hvad skal vi med en negallv
Iolelse som skam? Kan vi ikk€ !ndvære
Men hvad så medtaknemmellgheden?
Er del ikke lidl del samme der er ved al
sk€ m€dden? Dergårenanekdoteom en

øsldanskerdersporger €n "nordenljords
ira" om han erglad lor al være vende bo.
"Nej,,, svaror vendelboen, "jeg er iaknemmeligl" Erlaknemmeligheden ved al
forsvinde tillorde Iorglæden? Glæde er
ogsåen "hurl g. Iolelse, mentakn€mrn€llgheden -erden angsommere? Nå, ja-

vi nogen måskesige'såkan

man da nok
overleve uden skammen og taknemmelgheden, nårbloi man harglæd€nog så
elsrs tage skyldfslelsen med når del nu
lkk€ kanvære ande1. Detkan dasagtens

lade sig gsre uden det slore lab.

Nej. For rned den udvikling, €nder vi
med al have kun noge lå tøelser at
operere med, og så eader vi d€r, hvor
man kan tale om "{ølelsesmæssig ai'
stumpelhed", og el samiund præget af
løl€lsssmæssig alslumpethed er sværl,
lor ikko ar sige umullgr, al leve i, ior hvad

Det varførsl dajeg snakk€d€ med min

larmorpå 92 år jeglikfal i hvaddelvilsige
at løle skam. Og det var endda lden at
have sp!rcl hend€. Hun lorlalte bol om

hsndosfaiog farfar, men iden

h

storie lå

skammen som hele hlsloriens 6d6lråd.
Og iden mådehunforlaltedenpå. Dervar
kaslel skam over hele lamilien, og hun

6

Del 6r på høje lid al den overladiske
lendens, som har prægei os igennem
længere lld, bliver ailøsl at en mero
dyblgående. Og der er lys iorude. Mange
unge mennesker ved ikke hvem de selv
er, lordi de ikk€ kender deres rodder. Der
erllere projekterigang, hvor !ngo søger

d6 r€s rødde rJor at tage vare på deres

arv.
Disse projeklerbsr lykkes, del skyldervi
de !nge, lor ell€rs må vi, sorn fratog d€
unge deres rod og aru, skamme osl
Doffir Smedsgård

5 min- Sct. Georg den 7. oktober 1991
lra "MOSEBRYG"
Sct. Georgs cildet iBøndeslev

å.
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NYE KOSTE
FEJER
BEDST. . . .
Man skal ikke kaste del skidne vand
borl,lør man harlriski vand. To odsp.og
som modsiger hjnand€n, så måske skal
sandheden findes €t sted midl im€llem,
eller ved siden af. ldel heletaget levervi
ienlid, hvor vi ustands€lig bombarderes
med synspunkterlor €ller imod, snart det

ei€,snartdel andel, viiorvirresog kommer
ilv vl, nårder hol€tiden er,,oksp€rter« og
"irelsere" som sigerl al de vil os det
Til det sger Piet Hein: Folk som ved
hvad derer bedsl, hærgerverden som en
pest. Folk bllillerogi erog,ler, m€n'sker

omgivelser, så ser vi Jrgmmedgørslse,
ensomh€d,voldsprcblemar, f remmedhad,
akoholiserings-ogove ægtsproblemsr,
krjminalhet og lorråelse.

En af lidens mesl synlige og pålrængende "{relsere" erHelsekoslinduskien,

som i pillelorm, påslår sig i stand lil at
løse, snan sagt elhvert lænkeligt problem. Derlindes piller, pulve*ureog mixt!rer,lilog loreller imod, sågodtsom alle
trængslor og besværligheder, indvones
såvelsom udvorles, og skulle en kur€lter
€t medikament vi*€ lige rigeligl, findes
der midler der afhjælper d€tte problem,
som al gå lil lappeskrædderen, det erdyrt
og hjælper kun kodvarigt.
Endnu har dog ing€n påstået at have
opiundeten pille lilhøjnelse al livskvalitelen. Her måvi, heldigvis, ondnu, søg€ og
Iinde svarene ios s6lvl
Hvis du ængsl€r liden borl, gørdu liv€t
tomlog kon.. . Huskatsmil6lørdu sov€r,
så gål dagens surh€d over. . . Husk at
elsk€ men du tør det, husk at l€ve mens
du gør det . . Tæk dit tag med ånd 09
viden, ånd alenelrodserliden ... Vtde,
hvad man ikkev€d ersn slags alvidenhod.

De råd, og der hjælp, ,inder vi i Piet
H€in's små cruk om livet, som uden
risiko kan indrages ismå og storådoser
En sag, har lre sider,

din egen,
din modpads,
den rigtige.
Kinesisk visdom

ta "LILJEN"

ScL Georgs Gildene på Lattand og

Falster
Al velfærdssarnl! ndet har sin€ skyggesiderkan nokdeileste tilsiutte sig, ihved
iald nårdetdrejersig om men-sker ivere

ffe,.

TILLID
fil

d hørcr med ivinenneskers tilvæ-

Pøv atvutderc, hvor tillidslulde vi mennesket et i fothold ril hinanden- selv am
det at vbe tillid på en nåde kan være at
Hvodan reagercr vi, nåt vot tillid nisTrllid €r €1væsenlligl ord, ei nøgleord,
derhar belydnlngioros alleivorhverdag.
Uden tillid - ingen lorlrolighed
uden tillid - ingen lorlrøslning
uden tillid - inqen liltro
uden

illlid'

ingen hjælpsomhed

M€n tillid til hvsm? Ja, lil ens ægte,ælle,

bom, næm€sle lamilie, venner og ar
cirklen kan udvid€s, men iør man?
De Jlesle voksne mennosker hari lidens
løberlarer, hvad lillid kan brugeshlsbruges lil. Jeg oplalter selv ordel, sorn vær€nde posilivl bådelorden, d e r aig iver og
lor den, som modtager den. Men del
krævår megst, bl.a. åbenhed, og del åi
lurde sige nog€i, og dei al belrosiglilen
kan olle virke, som om man "krænger
vrång€n ud a, sig selv"Hvorkan man så møde denfuldslændig
ubegrænsed€ tlllid? Hos det lille barnl
Spædbarneis ri d overror lorældrene er
enorm. Del er i så tæl kontakt med modsren, at lilliden næslen kan oplatles som
et msdlødl instinkt. lngen andre end forældrenekan pådetle lidspunkl kaste barnel ivejret og Iå el smilog en klukkende
latler. Denn€ slorstillid bliver senere udvidetlil at indbelane iler€. Barnel er åben1
ior alling og vil gern€ delagllggør€ sine

omgivelser, også lremmede, og til Uder
kan denne lillid næslen blive ror slor.
I ungdomsårene er man .ok mest sårbar, man står på tærsklen iilde voksnes
rækker og er meget usikker. Og lilsine
hjerlevonner vl man gerne b6tro slno
hernmellgh€der og indersle loleser. El
m€get stærkl kammeratskab skal der lil
lor at opnå1llid, rnen erden sensidig, kan
d€l blive ri el venskab lor livol.
Jeg omgås i min hverdag mange bøm
og unge mennesker, oglor at vorl samarb€jde skal lykkes, må der væ re €n gensidig

tilld lil st€de. L,nge mennesker al i dag
kan olle have 6n problemiyldt lilvæ rclse,
og efiersom jeg i d€l daglige har kontakt
med dem, opstårderogså nemt situalioner,

hvordelol§rlrangl atbetro siglll

en.

Hvis der er visl mig 1llid, rnå jeg også
være island iilat modlage don. Og hvordan? Jeg må gore mig umage med at

væ.e opmærksom, irnsdekomrnende,
glæde mig, give små kommenlarer og i
givel fald foreslå losninger, hvis det er
nodvend gi. Del kan være svært åi leve

optil.
Jeg harselvop evet en sitialion, hvor et
menneske belroede miq llng, som jeg
ikke kunne iorsvare al tie slille med. For
min egen samvilllgheds skyld og Jor den
unges skyld konlaktede jeg en læge deI
kunne blive den hjælpende hånd, der
manglede.
Bagetler overvejede jeg, om jeg havde

mlsbrugt den lillid, der var blevet givet
mg, men som samlidig var el råb om
hiælp. Så det kan godt glv6 prcblemer at
Iå andrsstillid.
Den,sel!4olgelig, den genoreLle" lillid
rrælier vi dagsn lang. Vi slo er på vor
ægleiælleog v ser hinanden gensidig lillid. På vor arbejdsplads ,ind es ogsålillid

rn€llem kollegaerne, og den skaber
8
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GILDEMøDER OG EFTERGILDEHALLER- lddplan loret gilderår

GILDEMøDER
Aile gildeaktivitete. foreqå!' på gildeledelsens ansvar, også de arrangementer, som er delegeret lil laug eller grupper.
Ved atgive gildeblødrene lejlighed tilatloreslå og afvikle arrangementer,

lår man et mere var;eret udbud af aktiviteter, man viser tillid og tildele.
ansvar, man givea enkeltgildebrødre elier grup-fer leilighed til at markere

^

^

sig, men alt hvadderforegår, skerpågildeledelsens ansvar, ogdet måderfor

være natu.ligt, atgildeledelsen holdes godt orienteretorn planlægningen ai

de uddelegerede akti{iteter.
Enhver iorening, sammenslutning eller bevæQelse harbrug for at atholde
møder, og i Sct. Georgs Gilderne er vi så heioige, at dei er vedtagei
forskeltige nrøcelormer, scm hver ha!'sit indhod cg sin bclvCning.
Netop fordr rnrdei?rmeri! er så torskellige, er det vigtrgt ai planlægge
hveri af møderne, så nrafi si}(rer, atdet,.nan vilbruqe mødet til, også bliver
conael.
GILDEi\,4ØDET er den mest uformelle mødefoim vi benyiter os at. lvlen
netop iordr det er et uformelt møde, skal det ptanlægge§ med et bestemt
forr.iållorøje, for at mødet kan blive vellykket og leve op tilde iorvenlninger,
som deltagerne kommer til mødet med.
Formålet med et gilcemøde kan godt være, at vi bare skal komme
sammen og hygge os, - men det kræver ogsåplanlægning, for "nogen" skal
jo træffe bestemmelse om:
- Hvor og hvornår skal vi mødes?
- Hvordan gives der besked om mødet - og hvem gør det?
- Skal nogen hentes - hvem klarer det?
- Fortæring - hvad - hvem?
Da gildemødernes indhold kan være al megetfor§kellig karakter, må det
være rigtigt, at opdele mødeIne iforskellige typer, for at opnå den bedst
muliqe planlægning til de forskellige formå|, som møderne skal opfylde.
I planlægningen kan der blandt andet tages hensyn til:
,Den røde tråd" i gildets årsprogram.
Lands-Provincial-Distriktsgildearrangementer.
4.08-01
November 91
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GILDEMøDEB OG EFTERGILDEHALLER- ldeplantorel gilderår

Skolernes ferieperioder.
Årets helligdage.
God planlægning er hemmeligheden bag et godt møde.
Brug derfor god tid til planlægningen.
Man kan groft opdele gildemøderne itre hovedtyper, som hver er
kendetegnet ved sit specielle indhold og formå|.
INTEBNE GILDEMøDER:
Ved de interne gildemøder€rdetkun gildebrødrene derdeltæer imødet,
og rormålet er, at tage stilling til rene gildespørgsmå|.
Typiske eksempler kunne være:
- Gildetinget
- Diskussion af rorslag lra landsgildet
- Planlægning af hvervekampagner
- Planlægning af hjælpeaktiviteter
Selvfølgelig kan mange af denne type problemstillinger også diskuteres
ien eftergildehal, men detvilofte give et større udbytte afdiskussionen, hvis
der indkaldes tiletspecielt møde om et sådant større emns, især hvis der er
udsendtskrifiligtmateriale tilgildebrødrene igod tid inden mødets afholdelse,
OPLYSENDE GILDEMøDER:
Ved denne type gildemøder er ægtefæller og gæster meget velkomne.
Formålet med disse møder er, atvilår udvidetvores horisont, eller at vi
får morsom eller spændende underholdning.
Der masser af emner til denne type
- En foredragsholder eller en f''.n med efterfølgende diskussion af
- Debat om samfundsmæssige spørgsmål
- Besøg på virksomheder eller institutioner
- Teaterbesøg, koncerter, besøg på udslillinger med efterfølgende diskussion

møder:

4.08.02

emnet

November 91
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Sct. Georgs Gilderng i Danmark
GILDEMØDER OG EFTERGILDEHALLER-td6ptan tor et gitderår
- Besøg i andre gilder til
"åbne" arrangementer.
FAMILIEPBÆGEDE GILDEMøDER ELLEi TUFE:
Ved disse arrangementer errormålet, at drage lamilierne ind igildelivet.
I mange gilder har man haft glæde af at arrangere:

I
I.

-

^

Fisketure, skovture, strandturo euer fugleture, ofte med ledsagelse af
"specialister", som kunnefortælle spændendeting om hvad man oplevede.
- Museumsbesøg med kyndig vejleder
- Weekendture til hytter eller spejdercentre.
- Deltagelse i PUNKTSTÆVNER eller TRÆF.
Men lad mig gentage:
Brug tid på at diskutere formålet med mødel
Brug tid på at planlægge ordentligtl
Vihar alle deltaget i en mængdevkkelig gode møder, udenattænke over,
at der har været lagt en plan tor mødets gode afvikling.
Og det er måske netop hemmeligheden ved det gode møde - atplanlægningen er der, uden atdeltagerne læ99€r mærke tilden.

^

)
r
-

EFTERGILDEHALLEN
Eftergildehallen er en anden slags gildemøde
Normalt deltager der kun gildebrødre i gildehallen, og det er derfor
naturligt, ateftergildehallens deltagere består af de samme mennesker, som
var samlet til den mere højtidelige og ritualprægede del af mødet.
Eftergildehallen er særligt velegnet til at opfylde den del af gilJernes
formå|, som talerom, atviskalvirke som etsamlingssted, hvor blandt andet
forbindelsen med gamle kammerater kan vedligeholdes.
I eftergildehallen kan vi hygge os med hinanden, vi kan synge, spise og
have det rart, og vi kan få snakket sammen, få kontakt med gildebrødre fra
lndre grupper, som vi måske ellers ikke så ofte har lejlighed tit at være
sammen med.

Novembo.g'l

4.08.03

.Sct. Georgs Gilderne i Danmark
GILDEMøDER OG EFTERGILDEHALI. ER- ld6plån forer gitderår

udover alt dette, er det qildeledelsen dei bestemmer forløbet af
eflerqildehallen, også selv om man har uddelegeret ansvaret til en g.uppe
eller et laug.
N4en

eltergiidehallen vilder otte være besiemte aktiviteter, som skalafvikles:
ilen nyoptagne gildebroder skai bydes velkommen i den mere muntre
slem.rxg der findes i eftergildel^.' a!r.
- Den elle. cje nye væbnere skal lykønskes ivæbnernes kreds.
- En genoptaget eller ove(ørt oildebroder 1år her,ejlighed iilat præsen-.tere sig for de øvrige gildebrødre.
- En gildejubilar biiver lykønsket eller dei biiver sagt til lykke med
I

-

0iiCebrødres "højtidsdage".

Aliedisse eksempierer afrentglldemæssig karakter, og de hører naturligt
til i eitergildehallen.
Men andre akliviteter, som også er af rent gildemeessig art, hørernatuligt
til i ettergrldehallen.
Det kunne f.eks- være:
- En diskussion af synspunkter, som glldemesteren har lagt op tii i sin
gildemestertale, og som nu ønskes behandlet af gi,debrødrene.
- Meningstilkendegivelser orn indholdet af Sct. Georgs indlægget, hvis
Cei, dei har haft dette indlæg, ønsker dei.
- lndlæg eller beretningerlragrupper ellerlaug, om emner, som de ønsker
hjælp trl - eller bare at høre gildebrødrenes mening om.
- Beretninger lra gildemesteren eller l.a andre gildebrødre, som har
de,taget i møder eller arrangementer, som repræsentanter for gildet,
Men først og fremmest skal eftergildehallen være det hyggelige fristed,
hvor kammeratskabet får lovtilat !dvikle sig, sågildets indre krælterstyrkes,
og der samles krætter til at tage fat på gildets udadvendte aktiviteter
Hans-Erik Harboe

ftder
4.08.04
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grundlaq Icr el qodt arb€iasmlllo. Når
nai sti €s ove ior a.bejdsopgaver, ja, så
!ci:--rer rax den og iorventer andre gor
d€: så-r^-e. L'geledes når ens overord'

'€ie v s€rl id t s ne ansatte opnås id€
'es:e i 'ælde en slorre arbojdsindsats.
.'ar stc er på hlnanden- Ja, lad os bare
crlge vod Gilde. Hvortt

er

visom gilde-

crc.ire l(k€ ude lorarenren atuddelegere
opgaver ell€r ai modlago sådanne. I\,tr6n
cler er da er selvlølge, at d€t bllver gjon,
iet €r en I Llidssag gildebrødre imellemL
El ordsprog siger: "Du skal lære al livel,

itens ou 6veI del«, oq som voksen har
ånden iået en erlaring, el livskundskabder er medlil- bedre atvurdere
andre mennesker. Desvæfi e kandel ikke
nran eJte

rh

undgås, al e.s lil id al og lil misbruges.
Den lørsts reaklion kan b ive en indadvendlh€d, en ull næmeligh€d, dernæsl
en lorundring over, ål el mennoske, man
har halt slor tillid til, har svlgtel. Man er
ked af det, sår€1, og bltlerheden og vred€'r

over, at man måske er blevetgjod lilgrin,
udleveret rilandre og ldnyrter or ogsåli
siede. Skuffelsen kan siddo længe og
nage længe, mon det må ikke b€tyde, at
man glemmeral vise sin til id, forden ertil
gavn - kke blotlor sn selv- men ogsåror
ens omg iveiser ' kendle som !kendle.

Abraham

L

ncoln

h

engång sagt:

"fænk på at frennede er venneL du

.hdnL ikka køn.]et!"

Solveig Jensen

Branning Gildet

El

.

tlllffit
\lI)IEr,

GR,IENSER
Grænseudvidende Grænseoverskridende Grænsgindsnævrende
Vi lever i en lid, hvor derilytl€s mange
græns€r. oet gælder båds de geograliske og de p€§onllge,

Jeg lror aTle glæd€r sig over den nedbrydning al grænser der har lundet sled
omkring os, og som stadig llnder sted,
selvom der seløølgelig er nogle der er
mind re begejsirede - våbe nlabrikanlern e
Leks. Også de personlige grænserbliver

der rokkel ved i disse år. Vi har sel
oræsldenler ove rskride grænser vilor {å
år siden vrlle haveiorsværgel det mullge
i. Vi s€r hsrhjemm e Jor øjeblikket poliliske
parri€ r, lagiorening6r o.s.v., ilærd med al
overskrid€ og udvids grænser dsr har

eksisler€l iårtier. Viserogsåtegn på del
modsatle - indsnævring af grænser - i
torbindels€ m€d flygh ingen/indvand rere,
hvor lolerancegrænsen synes at blive
m€r€ og mere synlig, og det er så de
personlige grænser vi ialer om.
Vi sr h€r inde på lidl

aletparadoks ihvert

fald når det gælder Europa. Vi iår hver
dag al vide imediårog af poltikere, hvor
godl det er - og lorlsal vil være - rn6d et
Iælles Eurcpa, men med åbn6 grænser,
åben samhandel, Iæ les økonomi o.s.v.,
men vi vil vist helsl ikke åbne lor llere
"ir€mmed€" i voIt land. Når j6g sælter

lremmed6 i citaiionstsgn €rdel sel\,1øTgelig
,ordiGræk€re, llalienere, Tysksre, iakon
sagl alle de riglige-d€mfrå EF, erjo ikke
Jremmede. det er kun alle de andr6.

Nårjog nu €r komm€t tilat tænke pådet
med grænser,og jeg så herskriverlidlom
del, €r del fordijsg sr klar ov€r ai min€
græns€r også erllyliel med alder€n. Jeg

sælter g ræ nser for andreting imin hvsrdag 6nd jeg gjord€ daies varynsrs. Min
tolerancegræns€ i iorhold lil mine med-

mennesker er blevet megel støre, lil
gengæld er mine grænser tor hvad ieg
kan ove*omme blevet nogsl indsnævrede. Dette giver sig også udsiag i mit
arb6jd€ i Scl. Georgs Gildel menlrods det

løler jeg al netop S.t. c€orcs Gildel €r
med lilal llylte egne og andre grænser
ha "KÆDEN"

Sct. Georgs cildet iVærløse

GILDEMESTER.
TANKER
tar spøg lor spøg og alvar kun alvorligt,

Å.
4fir,ifiI'r
\El{rfl,

ANDRE
OG INGEN

Sådan skriver Piet Hein iet al sins grLrk.

Disse små vers iortæiler så megel om
lilværelsens små og store tildragelsor.
Fåkan, som Piel ll€in, udlrykkesig kort
og klarl om komplicerede emner, olie
vendes synsvinklen 180 grader i sidsts
Hvad var lilværelson uden hurnorisler,

der lolsøger al lære os åt opleve dei
barokke i selv den alvorligsle siluarion.
Og alvoren i selv den morsomste episod e.

Andre har altid succes

Det er jo nelop humoren der iår os til at

Andrs har god konlakt med virkeligheden
Andr€ kan allid løso probl€merne
Andr€ har det ahid bedre.

Der er en tv-s€rie jeg hold€r megel af,
det er "Bamse og Kylling«.

lngsn har probl€mer som ieg
lngen er så uduelig som j€g
lngen roder med liv€t som jeg
lng€n harliasko så olte som jsg

Detle umage parviseros gang på gang,
på en morsom måde, hvordan vi er over
for hinanden.
"Jeg skalJørsl", "J6g skat
prøvedine ny6 gummistøvler,,,
"JeS ska'
ha' det slørsle slykke kag€, iørsl".

lngen €r så hjælpeløse som jeg.
For mig €rdu en a, de andre

Fordig erj€g en aJ de andre
Lad osd€dors€ ind ihinandens ansigter
tra "KRUDTUoLEN"

Sct. ceorgs Gildeme i Fredetiksvætk
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AIle

aldersgrupperlornemm€rat Bamse

errlinkog rar, men han "strammerden"

engang imellem. Så kan man betragie slg
s€lvog spørge: "Er jeg Bamse6ll6r€r jeg
Kylling?"

været spejder elle r visl interess€ ior g ildesagen. Fordi man havdo en sko ekamme_
rat der invilerede en med I il speidermode.
oeivargodt at dsr var spejdere iby€n og
alJorældrenesynlssatd€tvaren god lds.
Forældr€n€ komlra en and€n byog bed-

Radlser.e e. cgså b aidl m ne favoril_
Der e' er" iegn:ng jeg lydelgl hLrsker,
SJ.e. ;:"r spo.ler Nuser om han har
ling."Det
-vsl i åldeieS€ enhundeudsl
ia'.eg ca ((e" svarer Nus€r, "Jeg harjo
<{e _.qei hu.d". Nuser er slel ikke i
:; r : -ar ersom 6nalde andre.De andre
e. ^e e. ikke ilvvl: Nuser er en hund.
N:se, har da heldigvis Woodstock, og
i'l!serer ikke itvivl;Woodslock eren fugl.

slelorældrene Ira sn lredie og oldoloræ!
drene lra en ,isrde by. Sådan kan man
blive ved, del erlgesom slæglsforskning,
bllver man ved længe nok, kan vi al e
begynde m€d Adam og Eva.

Aile mennesker €r del hvor de er, På
grul1d aibesluiningertagel aldem selvog

Jeg synes det lyder hell "menneskeligk.
Nu til noget heli andel, som man s ger;
ta g ro nlsager til Storm P.
Del hænd€ral mine

andre, frivilligt eller pålvungel.

losningerpålekniske

problemer bliver kaldl Slorm P. Denne
sammenligninger jeg msgelbeæretoveL
Nuv jeg medSlormP'segn€ordbeskrive
en al hans oplindelser.
Nårviseren A nt nediilB, vildon vælte
C ned i D. 'Vandel løbor ud al E oq ned
G og hæver F over H således ai I rejser
sig og sløder mod J, som vipperoP, så K
vlpper ned og lrækker i L, del lader lt4
bevæge N, såOialder ned iP, og O (som
er en gammel osl) vandrer op ad R tils.
Derved vil den sovende person ved dulten a, osien trække hovedel tilbage og
slsde mod T, som udløsor LJ, derlil slut

trækkeriV, som med en skarctløjielone
vækker den sovende.

Vi er her, lordl vi har besluilet os ill al
dolrage i all€n, {ordi vi er 2. Gild€ i Fre-

Jeg er her, bl.a. lordi min lamille beslutiede sig tilat bo iFr€derikssund, men
- ies ervelivkkeligheden lkke en "igl SFrederikssunder, minlamilie harkun boet
ibyen siden 1938.
Nå, dererheldlgvis ingendelkan se det,
såjeg bLiver ikkegenerel på grund ai del.
Lad os værdsælte vore medmennesker
Ior de kvalilet€rda indeholder, og ikke på
om de ser ud som Søren Brun. Nuser.
Woodslock, Bamse ell6r Xyllinq.
Sven Nielsen,2. Gilde

fra "SPOREN"
Sct- Georgs Gildeme i Frederikssund

Deivaretavancerelvækkeur. men den_
ne opiindelse er der sel!'{ølgellg ikke no'
gen herder har brug foi, viera etilsled€,
både lysisk og psykisk.

Det at være iilslede her i a{len er

i

virk€liqheden mer€ komplicerel €nd se v
den storsle Slorm P. opsliling.

Vii k en ndbydeise,

som

visagdelalil,

fordlvieLier vores ledsaqer er med iScl.
Georgs Gildel. Fordi en bekendl invlterede
en m6d i G ildel, lordi m an tid ligere havde
11

bog: "det burde vær€ sådan, al man ku'
sige, at verden var blsvet ba.s en lille

HVAT)

sm!le bedre ved al man var1l...
Og hvordan gor mar sådet? Sorn spej-

LEVER
JEG FOR?

dervar der nogel med dagens godegernirg, men del er ikke helt sådan, jeg
J€glror, athvis man eriharmonimed sig
selv, så er man oqså i sland til at være
nogel ,or sine medmennesker, og del
rned al kornme iharmonlkan gores på så
nrange nråder. Jeg er blevet havernand/

Livet er en naryengave.
Sjæ|en et ot pilgrimskor.
Der står krakus inin have.
Det star øllet på nit botd.
Under hinlen hænger læ*en
son et fjent bevinget fB,
for en læ*e rænker aldig
på at kæmpe eller dø-

Ja,det er ikkefordi,jeg iorst nu harlåel
have. Det harieq hait 30 år, nrenlørstnu
iøl€rjeg påen iorunder ig måde, atden er

mln. Når man i 6n periode har været
aiskårot fra al ldløre et siykke vifteligt

Livel er sandelig en gavo, vl har iået
Ioræret uden selv ål yde den mindste

fysisk arbejde, så kan del slet ikke beskrives, hvordan del løles lgen at k!nne

smu e, Vi ville være noqle skarn, om vi

ikke med lak log imod gaven og elter
bedst€ evne brugt€ den. Gavens indpakning er oite meget forskelllg, og det
lvuggegavolikjeg seivet lysrog pos ti!,l
sind, og det harjeg været meget bavldst

om i svære silualion€r. Man kan gøre
utrolig meg6l s€lv ,or ikke at lodalde ril
selvmedlidonhed. Jeg har olte h6rl oq
læsl om mennesker, der ændrcde deres
syn på tilvær€isen, da de blev udsat for
storsorg eller blev alvorl gl syge. Jeg har
lænkt, at del var lidt underligt, ai rnan
sådan, måske lidtoppe iårene, pludselig
ændrede sig. Jeg selv har oplevet stor
sorg, meniørstdajegforca. hålvanden år
siden blev alvorlig syg, skete der noget
med mig. D€t er såmænd ikks sikkeft
mine omgivelser har registrerel det så
markantsom mitindre, men jegvillegerne
kunnesigosom Tonei Suzanne Brøggers

bruge sig selv. I mln have henler jeg
resso urcer til at yde nog et andre
.

steder.

,Ske din vllje" €r en vanskelig sætning
alsige.Jeg ha.forandrel rnig påen anden
måde. Nogle vil nok mene, al jeg er blevel
ildl hård - måske hensynslss, men sådan
løl€r jeg de1 ikke selv. Når man næslen
harlølr, aidøden puslede 6n inakken, så
bliverman bevldstomsmå1ing og lærerat
sige ira, hvis man synes, noget er lidt
unødigl.

Dsr er noget, der pludselig bliver så
ligegyldigt. F.eks. betyder dot ikke såme,
gel mere, hvad andre mener og lror om
6n. 0et vigiigste €r ens tam ilie og venner.

Nelop gode vennei b61yd6r uendelig
megel. Jeg erogså blevet bevidstom tid.
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min have løler jeg også, al jeg kommer
Vorharre idl nærmere. I mit l:v harjeg al
og lilioll, at "han" var lidt hård ved mig.
D sse lanker {år jeg lost så dejligr op for

Del ersvært kort al sammenrau€, hvad
teq lev€r lor, men en lidligerc gibebrors
mor har sagt del sådan:

SAMLER.GLÆDER
Jeg samler på en mass€ uhåndgribelige
ling,
unyltige vilmange sikkert sige jeg Iinderdem beslandig, hvorjeg så €nd
går omkring,
de gør mig dagens timer dobbelt rige!

Såderloi:
Du skalplante el træ.
Du skalgør€ en gerning

som lever nårdu går iknæ,
€n ling som skalvare
og være lillykke og læ.
På det viljeg lorlsat leve

'og over

Riddercvat den 26/1 1-91
Grethe Thøne
Grindsted Gildet

lgårjeg samled ind afdenvinterlige blæsl
an karskhed, dergav slyftelil min tanke,
i rnorges var d6i nakkens stolts rejsning

å.

og sol€ns ilimmer idsns røde manks.

clltislilll
^rlElx}.
EX9f,lllPE
\HtlfF

Så saml€r ieg på måneskin og hybenropårLrglesangens mange melodier en klodesky, som lyseriden lelteallenluit
og Håndels høllidsrens harmoniel,
på I rip ai barnelødder og på gam ls
gLans,

øjnes

på kirkeklokkens klang ved ailentide på universets gåder over aliorsiand og
og lykken: al eftende og at vide.
Mesl samlorjeg på venlighed, på smilog
glad€ ord,
på all, hvad der vilsise ia lillivel,

r.en også på den alvor, som vil gå

i

g:æCens spor den !ndren, som de åbne sind blevgivell

Jeg har min r ge samllng, derloøges msr
og mer,
rnen det begær vilaldrig sljæle lreden.
Erverden end en jammerdal, dens skabning sløv og ler hvor srorr erdog vort giiml ai evghed6nl

AKTIVTTET
GILDET

I

Manq6 qilder har akliviteler i gang, dels
lor al skaii€ pengetilrorskellige hjælpearbejder, dels lor at malksre gildet i lokal
Hvad enlen det €r af dsn ene sller dsn

anden grund, ind€bær€r del, al gild€brødre lægger hovederne alvorligl iblød
ior lige nelop atrindo då "hell rigtige vise

sten".

Vivil i /mpuls lorsøge al saml€ nogls al
d€ mang€ idoer, derblomslrer rundtomkrjng, ogd€rm€d være m€dtilal skabe€n
videnbørs lil hjælp for enkeltgildern€s
aklivilels planlægning.
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KBÆMMEBMARKED

Nå, vipEvede igen. Nulikviatvide, at€n

siadlg I erebyerllorererkræmmermarked€rne, og delle nogen gange på be-

sådan iillad€ls€ kun kunne gives ior en
dagaigangen, og hølst 3gango om året.
Gode råd vardyre. Hele problemalikken
bestod i, al hvisder blev solgr nye varer,
såskulleSty16lsen lnd ibilledel, hvorimod

I

koslning af loppemarkeder a,holdl af
spejdere ellergilder.
lSct. Georgs clldel i Nø ne Alslev, havde

vi en ide om, al vi dels skulle indsarnle
nogle midler til von hjælpealbejde, dels
e synliggøre os noget mere i kommu-

v

Spejderne holder et megel stort lcppemarked om ellerårel, her hjælper v 1il,
rnen absolut som »usynlige" hjælpere.
I gildor så vi, at der rundt omk ig på
Falsl€r og Lolland blev etableret kræmmermarkeder, hvordesamrnekræmmere
llytlede boden fia sted 1il sted, alt etter,
hvor der var mest spændende.

Vibeslutrede. alviville stå lor et sådanr
Førsl kontakteda vi de handlende, de
va.iorbeholdne og skepllske - hvad hvis
der blver solgt konkurrencelorvridende
ling? - vildel kunne gores uden ballade
i byen? - kan gildei slyre en sådan en
akiivitel? " hvem er gidel iovrigt? , hvor
skaldet holdes? - vil fogen lorretninq€r
ikkeløle, at andre ligger "bedre. iiorho d

lilma

edet? ... o.s,v o.s.v.

Vialialte med de handlend6, al vii khie
hænder i 1991, sådan at viarranger€d€
kræmmermarked hver den ,ø rst6 lørdag
måneden fra april til oktobe r.
Nu slarted€ alle problemerne-

i

Vi søgte kommunen om tiladelse til al

alholde kræmmermårk€d. Kommunen
sendte ansøg n ingen videre

videresendle den

I

il

politiet, der

til Erhvervs- og

Sel-

all gamms t, gIønlsager, Irugt, "hjemme,

slojd" m.v. ikke skulle goCkendes her,
men blot hos polilier.

Vi tog en br€d vurderlng al beqrebet
hj€mmeslojd, og elreraflale med politler,
Viaen velv ig sponsor, fikvilrykl nog16
lsbesedler, som vl delte ud rundl ornkring
på de iorskellge kræmrnermark€der i
landsdelen, og,ørsle lsrdag ijunl, kunne
vl så byde velkommen lil årets iorste
Vor6s opgave var, at slå en kridtstreg
med3 meters mellemrum, og såopkræve
kr. 50,' pr mellemr!m for voksne og forening€r, born slipper med en lo'er. Dei er
klåd, der skal udstedes b€ hø rig kvittering
(lrykt af sam me sponsor so rn løbesed leF
n€), og der skalrorld sæ ges lil »næsts
gang". Her kan kun reserveres mod lor
udberaling.

De handende synes åbenbari, al de
skule medv ke med lidifesriviras. såder
kom lidl spillernænd, og man havde kontaktel d6n lokaleskakklub, som stillede el
kæmpeskak op, her blev der i som me rens
løb arrangerel lurnoringer, bl.a- mellem
Det bl6v nogetaietiilløbsstykke, krærnm€rn€ var glade, de handlende begei
strede, der var lravit ibyen.
Nu Iikviden aitale meddo handlende, at
hvisvitandtpånoq€tspændende ilolbln-

skabsstyrelssn'ogderlåsåden. Elierlidt
lelefonringei, lykkedes det ai iå en tllladelse, dog lørctsamme dag som mark€-

delse med kræmmermarkedet, så varde
lydh6re.

det skulle vær€ - del var ligesom ,or sent,
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Del resullerede i, at vi sidetøb€nde m ed
markedet aftangered€ akliviteter, der blev
belalt afde handlende -og akliviteler, d€r
kunns bære sig s€lv med lidt hjætp lra
forsk€llige enkelt lorretningsL De handlend€ belalte annonceringen iden lokate
Der blev arrang€rel lø lg.nde:

a /i a r-lE /: I I1--"f

l-rr

1:r

ningshornene lød jævnligl over pladsen,
en nystartet vel€ranbilkllb udslilted€ en
snes gamle køreløjer.
Oklober: ingen aktivit€t, vi§ku e h€r nok

have halt lidt aktivit€t, men vi havd6
€genrlig ikke lroet, atdet kunna lade sig
gøre at lrække lolk ioktober - der kunne
d6t, såd€t gør viom i1992.

Juni: Spjllomænd og kæmpeskak.

Hvåd har vt §å tået ud afdet?

Juli: Faldskærmsudspring al jægsr-

Ja, nog€n syn€s måske ikk€ så meget

korpsel, dsr blev udkaslet 3oo gav€kort
,ra lorrelningerns.

lr

økonomisk. vi lik ca. 7.OOo ,n.r rir
vor€s hjælpekasse, men her;dover fik vj

Augusr: Helikoptarundttyvning over

en kolossal goodwill i byen, og visr siden

by€n. En d€llorrehing€r udd€he enkehe
lrilure, og Brugsensænsorede, så vikunno lilbyd€ rundllyvning€n Jor 2oO kr. Dor
var ca. 50 der var oppe - det er €genltiq
h€,lfint, iog med at maskinen kun kunne
tage en passager ad gangsn. Samm6
dag holdl en al ds lokale amatørscen€rel
slort show fra ladel af €n lastbiJ

bl€v€t spurgl om do mssi utrotigs ting kan likke finds på 6t etter andeto.s.v. - vi
har "sal" os på kræmmemalk€deribyen,

Seplember: Sp€jderne holdt
"Spgjder
,or en dag". Politiet og Falck var titsr6d€
med køreløjer og forskelligt grej, udryk-

inden andr€iikideen,ogvi

hargjoIdetpå

en måde. at vi iLke genorer spåjderne og

deres loppsmårked. Spejdere og gitder

får iøvrigl grats bod.

Hvis du harsupplerend€ spørgsmå1, så

konlakl

Gorm Brøgger, llr. dag: 53 83 45 23 aflen:54 82 10 89.
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