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K,,ERLIGHED
El menneske, som kritiseres, lærer at

El menneske, som får klø, lærer at slås.
El menneske, som hånes, blver genen.
Ei menneske, sorn udsætles for roni,
lår dårlig samvittighed-

l\,,len el menneske, som opm!ntres,
ærer selvtil d.
El menneske, som lår ros, lærer at

Ei menneske, som oplever Fa r Pay,
lærer retlærdighed.
El menneske, som oplever venskab,
lærervenlghed.
El menneske, som opever tryghed,
b ver iilidsfu dt.
El menneske, som er elskei og Iår
knus, læreral føle kærlighed iverden.

Set i Gilde-Poslen, Sct. Georgs Gildet i
Flensborg-



PUM EJ TIL
PYNT

PUM'en udpeges af prov nc alledelsen,
og harl lopgaveetterprovlnclallede sens
besluining:

- at undersøge uddan ne sesbehov,

- al udvikle og gennemfø re okale kurser,

- ai holde kursusudvalgel løb,"nde

at dellage ipraktisk gennemlørelse al
landsdækkende kurser,

- al inlormere, orientere og aklivere.

PULI er en forkortelse for Provinciaeis
Uddannelsesmedalbejder.

PUl\,l'ordn ngen lurgerer i del daglige
således, at dei er PUM'S opqave med
ansvar overfor provincialede sen al
arrangere og gennernføre provincialels
kurser, seminarer, l-dage og lignende

løvrgl er der ngen begrænsninger for,
hv ke opgaver PUIVI påtagersig, når dei
blol sker i overensslemme se med pro-

Deter rn lindtryk, alprov nc alledelserne
er godt t lfredse med Plll\,4'ordningen, og
al samarbejdel er forbiiledlgt. Del er
således kke usædvanligl, al PU[,] (og

PIM)deltager provincia edelsensmøder.

Der er også provlncaler, hvor man har
,PUM-udvalg". Her har PUM'en et par
b siddere 1ll at hiælpe og inspirere i arbejdel
' og del blver dei iydeligvis kke ringere
al.

Pu[,]'erne står også ilæl ]fdbyrdes
konlakl. NormaLl rnødes man med de
øvrige PUM'er og kursusudvagel et par
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gånge om årel, Her Lrdveksler man
erfar nger, man oplever en god
ioredragsholder, manlnsp rererhinanden
liL arbejdet i provnciaerne, og man
koordinerer arrangemenlerne. De
(næsten) landsdækkende l-dage er et
eksempeL pa koordinailonen.

Desuden leverer kursusudvalgel ejl g-
hedsvis malerale lil nspiralion og brug
lor PlllV eries arbejde.

Som delfremgår, erdel ikke men ngen,
at PUI\,4 ska være1l pynt. PUlvlharnogle
konkrete opgaver Jor prov ncalei, og de

Del er midledd en ufudslændg
udnyllelse at PUM, hvis det bliver ved
detie. PUI\4 børogså (gerne på oplordri,rg
og med opbakr ng al prov ncalledesen)
kunnebrugeslilatinspirereog gangsælle
g lder, "der er gåel i slå,, e ler er "kørt
lasi...

Som delerlillældel i øleblikkei, udpeger
provincia erne sorn regelg ldebrødre, der
har adskillge års gildeerlaring, også lra
forskellige t lidsposter i giiderne.

Derfor kan PUN,4erne også bruges
mange andre sammenhænge.

Blandt de ca. 60 g ldemeslre. der på
gildemeslerstævnet i ellerårel 1 992 deltog
i kursusudvagets emneseminar, var der
bred en ghed om, atdel var nødvendigtal
opkvallllicere og udvikLe kursusvirksom-
heden, så gildebrødrene k!nne lilegne
sg ny vlden og nye lærdigheder lor at
være rusteli udlordrlngerne i90 eme.

Sa lor gildebevæge sens skyld - Brug d in
PUM!!!



DEMON.
STRATION
MOD
ETNISK
VOLD

A le gilderneslre modtog ca. 12. februar
enoplordr ng Ira andsgildeddel (LGB) lil
al engagere gildet i demonslralionen mod
elnisk, nalonal og poliUsk vold den 28.

I sk vendeslund (mediofebrua, harjeg
endnLr kun sporad ske meldinger- Mange
er med på id6en, men herai har nogle
problemer med at få opbakning Ira andre
orcansaloner. Nogle lå er imod, - og
andre Iorholder sig passive- Gennemqå-
endelølervivisl a le, at reaktionsliden er
megei kon. Flere havde sikkert også gerne
set en mere Jyldesigørende lorklar ng,

Jeg skal elierfø lgende lorsøge at kasie
ys over sagen,

Mt førsie kendskab til iniliaivel lik leg
via Kolding Sladsgilde i begyndesen af
februar. En hurtig rundspørce i LGR gav
Juld opbakning tilvores deltagelse. Des
værrevari den forpasset til at få el indlæg
iScl. Georg. Den valgtekommunikations
form via lnlormation for cildeledelser
krævede en rirnelrg korllattet appel. Der
var heller ikke tid tilal få mangloldlggiod
diverse inf ormalionsmateriale.

På mig virkede de store lyske demon
slrai onermod racisme megel stærki. Det
var næsien belriende at se, atså mange
med v€erdighed bød bø eoptøjerlrodsog
lagde alstand til mordbEnde og andre
modbydeligh€der. Demonstrationsvåbnet
Iik en ny dimension im ne øjne.

I\red delle i baghovedel finder jeg det
hellnalu iqtlorossomgildebødreåbent
og ollenlligl ai gå imod vold og raclsme i

endemonstration. Som en Iortsællelse af
el af GM-slævnels temaer lik vi her mu-
lighedenforal bekæmpe en drage (atde
store).

Del er naturligvis beklageliqt, al vitørsi
komrner ind i billedel så sent. Men som
ieg ogsågiorde opmæ*som på ibrevet,
har vi ret beset ku n os selv at lakke derfor.
De fleste i initialivkomiteen kenderosvel
dårlg nok. Og varvikendle, -kunne man
så forvente, at viskulle slille op?

Nu erdemonstrallonen (f orhåbenttig vet)
overslåel. Lad os udnytle de indvLlndne
erlar ngerlilatgøre os mere kendte i det
lokale samlund. At være kendt er en
nødvendig lorudsælning for at kunne
påvirke. For at (rdbrede spejderidealerne
må v være aklve. Dragerne, som vivil
dræbe, er io "ude isamlundel,,.

LGB arbejder på en nyhandleplan, som
vi give inspiralion og ideer ti arbejdetidel
lokalesamlund. Denne hand eplan vil blive
laqt frem på LGT i Hoslebro.

Niets, LGM

{ffi}



- at have
respekt

I gildeloven ståt b|-a.: - - - at have rcspekt
for det. der har værdi for andte- Et del
muligt at fastholde, ja udbyqge denne
respekt, efterhånden son vi konlrcnleres
i vor hverdag ned stadig flere mennesker
med et andet kulturelt ståsted- end van?

Dette al have respekt for del, der har
værdi Ior andre, har værel noget
grundlæggende I hele nr n opvæksl. I en
siorfamille, vivar syv søskende,Iår man
lid igt lærl denne respekt. Men når leg i

dag ftu siilet spørgsmålet, kan ieg så
sladig laslholde del?

Danmark er slder slulningen ai
1960 erne blevet el lndvandrerlard, hvor
indvandrere og tyglninge skal have
såmme vilkår, som alle andre borgere.

Itlange danskere har svært ved al
acceplere detle.lvlåske skyldes det, at v
danskereikkeharnogen langlradilionlor
al have mennesker med en anden
kulturbaggrund boende i Danmark i siø rre
mængder- Vi danskere er i sprog ig og
kulturel henseende rnegel ensartet. Det
Jorhold, al kke manqe atos harprøveiai
bo dør om dør med lolk rned en anden
kultur, del har måske betydet, ai vi ikke
over lor os sev har skullel besvare
spørgsmålet: Hvad vl dei sige al være
dansker? Hvad erdanskkullur? Erdel, al
viuanset om vihedderGerda Rask, Pou
Sch[itler eller Nyrup Rasmussen, feirer
iul, Påske, Pinse og Store Bededag
samlidig og på nogenlunde samme måde?

[,4en da vi ikke kan bestemrne selv,
hvem derskalvære vor mor og lar, kar vi

he l€r ikke besiemme i hv lken kultur vl
fødes, og krall afvorfødselog opvæksi,
er vj alle kn),ltei lil en bestemt kulur
uaihængig af vor egen vilje. Dei er med
retl,a sagt, al kulturen ersom elliller, hvor
igennem vlvurderer den virke ghed, der
omg ver os. Det er kke hell lorkerl, når
rnan siger, allok ser påverden gennem
deres egen kuliurs bri er.

Når man derlor skalleve sanrmen med
andre mennesker. der haren anden k!l-
lLrr end vi, del kan være slg herhlemme i

Darmark, eller hvls man rejser ud og
bosæfler sig i ldlandel, så er det seve
kullurrnødel for nogen et chok i hverdagen,
der giver de siore vanskeligheder. Herer
del, man skal forsøge a1 overvinde den
ku lurelle barrere og prøve ål sætle sig
ind andre måder al gøre tngene på.

Opgive at bedømme andre kulturerud fra
deres egne kullurelle normerog værdier.
Del kan åbne ens øjne lor hel nye væI
d er og give ens 1lværelse nyl irdhold.

Men derlindes inden lorandre kullurer,
sæder og skikke, der ligger os meget
flernl, og somJeg hverken kanforslåeller
åcceptere. F.eks. begrebei "blodhævn",
der vorbevidslhedhørerlorlidenlil.l\,len

"blodhævn" oS bLodhævnslejderer nogel
megei næNærende i masser af andre
kulturer, hvorf ramange alvore mus imske
indvandrereog Ilygln nge erkommel. Det
fadderrelslige slæglskabssyslem med del
idanske øjne fremmedarlede normer og
værdier, er i dag en inlegreret del al del

lndvandrere og f lygininge er opdragel t
at respektere delle siæqlsskabssyslern,
De kornmer hert I aned lorpligtelser over
ior sæglnlnge og venner ihjemlandel.
Disse bånd l lhjem andel er seje, og det
v llage mereend en generalion at fagøre
disse bånd, som på månge måder er



vanskeligl forene igt med del danske
samfunds normer og værdier.

Et åndet eksenipe er, al der isiore dele
af Alrika og også bland afrikanske
indvandrere i Europa, stadig loreiages
omskæring al piger. Det er slralba( her
Europa, og der er ialdel dom herfor l

Frankrlg, men del foregar stadig.

Jeg r.ener, r.an begår vod rnod
menneskeheden og kv ndens identlet.

Derlorkanleg ikkesvare ubei ngei "ia"
på mlt sporgsmå1.

BodilHansen

Riddersvar set i -Dimivor,.. Sct-
Geargs Gildet iHerlev-

At påtage sig
en opgave

"Hvis du påiager dig en opgave, som
ligger over dine evner. har du for det
Iø rsle blotiet dln svaghed, og Ior det andet
hardu lorsøral en opgave, som du kunne
have øsl iilfredsslillende.

Sadan taler Epklel, ef græsk mora
f losoicå 55-140 e.K. Ved lørste ølekasi
iyderdetda meget rime igt, kke al påtage
sg en opgave, der rækker ud over ens
evners lormåen. Me, måske blver den
opgave så adrig løsl, hvs kke neiop du
prøver. Som man heldigvs siger kan
man io vokse med opgavenl lrange
opgaver v le aldrig være blevei løsl, hvis
alle lolk iæn kie som Ep klel og ikkel(]rde
prove. Også selv orn del sku le gåga tog
opgaven ikke blev løsl, og man dermed
lremvsie sin svaghed.

På den lid Epiktel levede, kunne del
have betydel døden, al vise svaghed (har
var sev lidlgere slave), men idag tør vi
mere hvis vi da gider!

For mens man bakser med en opgave,
storellerl le,lever og oplever man - selv
orn den kun lykkes delvist ' ertiden ikke
spildl, man harfåel udforskel sine grænser
og heldlgvis kan man klare megel mere

Del kunnejo også tænkes, at man selv
mente opgaven løsi, men al andrc ikke
kunnese det, detkanaitsåogsåaJheenqe
aføinene, der ser. En opgave som mens
er forsømt - ja, den risko må man løbe,
men måske er man endda så held g, al
der kommer en, der mener, at det så lige
netop var opgaven tilham eller hende og
gik gang med den.

Vihar alle prøvet at slå loran en stor og
nåske uberegneIg opgave og skulle lage
slllng ll om. man nu havde modei,
krællerne, lyslen, evnerne eier liden t I

den og så besulte sig, all efler ens
iemperamenl og vsholdning, der er jo
mange opgaver, bådeden vilårt lbudt.og
den som vimere eller mindre gørai pligl
eller nødvendighed.

Hee livel er en opgave, og hele lvet
gennem løser v opgaver - noole er vi
gode til og andre er vi mindre gode til a1

klare. V har opgaver som børn og som
voksne iskolen, som spejder, frilden, i

foreningssammenhænge- på arbeidel, i

polil k og derhlemme ilamjlien.

Også som gildebrødre har vl opgaver,
slore som srnå - men a le lige viglige, for
at gildetan ken og g ldelivel ska tykkes og
give glæd€ både lil os og til andre.

Husk derfor allid på at opgaver ikke er
del samme som problemer. Opgaverertil
for ai løses. Opgaver løses ailerbedsl i

Iællesskab, når man har sat sig måjel.



Jeg vilslutte med etdigtaiden lranske
forlatter Antoine de SaintExup6ry:

Når vier knytlet lilvore brødre ved el
lælles må|.
der er beliggende uden for os selv,
iørsi da kan vlånde lrh.
og edaringen viser os, atdet
at elske ikke består i

al se på hinanden, men samrnen
al se iden sarnme retning.

Ruth Egeskov Petersen, Stubbekøbing
set i Liljen, Lolland-Falstet Disttikt

MANGLENDE
HOLDNINGER?

En lensmand udirykker iel inlerview. at
deistørsie milløproblem i samlundet i dag
er ungdomskrlminaliieien.

Da jeg omtrerl samtidig læste a1

bllledbladel "Supermand.. vislnok skal
gå ind, ilkieg nog e relleksoner:

Supermand og Batmand slår ned på
dem som repreesenlerer det onde, Kan
det være muligl, at dei kke længere er
interessanl blandl de unge at læse om
Supermand, som bekæmper dei onde i

Vl er opdraget 1l at lro, at der er noget
som errigllgt, og nog€tsom ergali, - og at
vi Iår el slik i samvllligheden, n* vl gø r det
gale.

Nu daler den ene samfundsstølte efler
den anden ned igyldne laldskæme.
PoliUkerne synes ingen længere al have
respeki lor. Det sagnornbruste briuske
kongehus synes kke at have rogen

ængere.
Fæ lesskabstanken lorsvandl i

"iappeiiden" da eqoel blev dyrkel lildel

Era e gyldne dealer gennemhulletsom

Hvor er der en Sct, Georg, som kan
kornme og dræbe den onde drage?

Borf ved. det er en iegende, - en I lle
realislisk hstore måll med vor lids
målestok men lrækker in erne op som
en retlesnorforet livsindhold som v tror
på.

Spelderne.far indpodel el ideal som er
skinnende helligl. Sct. Georgs pedestal
v v gerne ska være hel og slærk som
klippel lkke rogen genremhul el
sweizerost der. Han repraesenleier en
ho dning, som del ervigt gtallåos selvog
vore børn 1l al tro på og leve efler. Som
det er udlrykt I speldenoven Leks.
småspelderne siger på sine mødet: Akela
- jeg vil gørc mlt beclste.

Jeg har fundet nog e ord af Dag
Hamfirerskjøld. Han vareller nrin roening
en mand med rank ryg. Som glorde sil
bedste, - som t med døde pa sin post.
Han er en afde fa sorn er kommei slyrkel
ud al h storiens dor.. Han har som Sct.
Georg værel med iilat vlse en vel. v må
lølge.

lbogen "Vegmerker., siger han, ai
sandheden ernogei v malæreos. Vimå
sarnmen med sct. Georg slræbe eiler al
skabe de re11e hold n nger, som kan bruges
som velviserforhverenkeltalos - næslen
som rode Ter ljedei.



Vågen, du skallldlja den
Lyckan, du skal gl.jnna den-
Kalken- du skalltdnna den-
Snårten, du skal dblja den.
Svarct- du skall låre det-
Slutet. du skall båre de

Gunnar Loftenes 2. I el andel "gammell., gilde har man

sel t .c,ldeolådel, nedlemsblad tot'åele,rlilgangaf ca. l5unge.famll.ermed

Sct ceons Cilderne iNorce. ovesat til s'rlåbø n Altså persorer, som ;lølge en

dansÅ. nFdgroetove.everingslet kleskullevære
inleresserede i gildearbeide! De har

parår, - og hvorlor nu del? DervarforJå
i starten - og der kom ikke den forvenlede
tilgang. De "gaml€", der gik med over i

det nye gilde og dannede den Jørste
gildeledelse, blevalle udskiftel påen gang
eller 1,5 år. Og den væsenlligste årsag,
for idt interesse og samvirke Ira
omkringiggende gilder.

OM
TILGANG
OG
UDMEL-
DELSER

Generaiionskløll, manglende årgange,

iuniorgildero.s.v.ll Jo-jo,deleren gammel
lraver, ieq herlrækker alslalden. Arsagen
tii at genoplive lemael er ior så vidt
ndlysende: Vi har endnu ikke løsi

problemet- Men leg vil også gerne
deagliggøre jer i nogle gode erlaringer.

1- Et nyigi opretlet gilde med
hovedsageligl unge medlemmer har
mållet give opog nedlæggegildel efter el

dannel 6n gruppe i gildet, som kørsr et
megel selvstændigl proglam. Lidttirkantet
kan man sige, al der erlo selvslændige -
men godt samarbejdende ' gilder under
samme gildeledelse.

De kommenlarer. jeg har fået lra del
lørste gilde, bekræfi er, atdet andet gildes
model er den gtige. Her kan de unqe -
men voksne spejdere bollresig og arbejde
med de gildeaktiv teter,som passer bedsl
lil dem. Samlidig lærer de "det iradi-
lionelle" gildeliv ai kende ipassende

Del er altså ikke umullgt atfå yngre ind
ivor bevægelse. Det kæv€reg€ntlig blol,
at vl er interesserede - og at vi er
modlagelige for nye id6er.

Niels- LGM



KØREPLANFOR
TILRETTELÆGGELSE AF ET
PUNKTST,4VNE
Måneder (l!,1D) Hvad skalder ske/ske. der
12 14I/D: Punklstævneideen fødes/opslår.
12MD: El hovedudvalg nodsætles (Eks.vls 2 gidebrødre fra hven gilde)
11[,iD: ldeen forelægges de okalegilder.
101!1D : Accepl lrade lokale gllder.
10 I\,trD: Accept Jra landsgildet om slævnel. (Accept om daloerne).
10 I/D: Nedsættelse al underLdvalg. eks.v.s:

Sekrela at
Akt viteler
Feslen
Forpleinins

I MD: Tilsagn fra lokale gidebrødre orn medvirken ide nedsafle udvalg.
9- 5 MD: L,nderudvalgene arbejder hver med dercs arbejde, herunder:

Proqam - Skrivearbeider - økonomi- Aktviteler- Lokalileier

5. [,lD:
4MD
3l\,iD:

3.2 MD:
2-1 ti4D:

1T,{D:
1[/Dl

0 [,4D:

Punktstævnets afvikling:
Fredag eftermlddag og aften: Ankomst
Aften: Fyste sammen allen
Lørdag lormiddag: l\,lodtagelse på

rådhus - Aklivilel€r - Frokosl.
Lørdag eftermiddagr Akliviteler.
Lørdag afton: F€shiddag -

lJnderholdning.
Søndag formiddag: Familieløb ' Frokost

- Alslulning.

E

lndkvarlerlngsmuligheder.
lndlæg sendes ll redakløren af Sct. Georg-

: lndlæg Sct. Georg om program, tilmeldinger m.m.
Sekretarialet modlager ønsker orn tisendelse al
tilmeldelsesblanketter ii inleresser€de gildebrødre.
Tilmeldingsblankelter udsendes-
I\,4odtagelse a{ lilmeldinger vedlagl beløb ior deliagelse.
A le underudvalg melder klar I lhovedudvalgel.
Udsendelse til de lilmeldler Delailprogram - Bykort Spisebilletler
Kopi af lllmeldingsblanketter n/evenlue le anmærkninger.
Punklstævnet atuikles.

Suppleft enl til køreplanen
- deen fødes/opstår
- deen forelægges for a le gildeledelser
- Accept lra gildebrødrene
' Hovedudva g nedsæltes (evl.2lra

hverl gilde)
- Koordinalor udvælges (lndpiskeren).
- Hovedudvalgel drøfter: Tidspunkl -

hvor - varighed hvodan - hvilke
underudvalg: Eks, vis: Sekrelariat -
aklivileter forpletning - fest.

- Landsgildei orienteros.

l
I

l
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- Opfordring ilokalt gildeblad, samt ved
møder, or. al melde sig t lde nedsalte
udvalgslormænd.
De enkele udvag drølter deres
opgåve.
Hovedudva gel nrødes med de
respekt ve udvalgsfomænd, der
forelægger deres ideer, som drøttes,
lusleres og godkendes.

- De enke te udvaigs opgaver, eks. vlsl
Sekretariat:
Opst lle nd æg ti Scl. Georg på
gr!ndlag af maler ae ira de nedsaile
udva g.

Udarbejdelse al ti meldlngslisler og
pr09ram.
Undersø ge lndkvarteringsmuligheder,

Skrrve lilborgmesler om åbning al
slævnet I ndbydes lil lesten).
Økonomi.
Fastsælielse al siævnegebyr.
Aflale. rned lokae spejdergrupper om

lndhentning af diverse lillade ser (pollli)-
Øvriqe skrifiliqe arbeider (husk
bekræflelse ira irnpl cerede)-
Aktivitet:
Hvl keaklivlteler/ldilugler, besøg,
lure).
Detailerei planlægning lor de enkelle
akllviteler.
Afta er or.lider, prser, antaLpladser
ved hver aklivitel.
Afla er om gu de (g ldebrødre e ler
lremmede)
Evenluelle gaver til Iremmede guides.
Forplejning:
Udarbeide lorslag ti måltiderne, priser
(selv ave / ude lra).
Festudvalg:
Planlægger feslen løldag alten, indhold,
mad, underholdn ng, sange,leder.
NB: lndlægget i Sct. Georg kan ses i

Sct. Georg rr.4, mal 1992.

Da Moses
fik vabler

Forlalleren Jørgen Knudsen okser
nordover lil Lapland, når den lurvede
hverdag ska glemmes, siælens mure
brydes ned, og kroppen genopdages. I

Nallo-dalens ophøjede ensomhed vovede
han pelsen som bud-skaber.

1. Du ska åbne dine øjne ,or natu ren ial
dens vælde. Du er en del af den, og det
giver dlg din slyrke.

2- Du erudenJorden, og detg verdlgdin
mulighed, for al bekæmpe og underirykke
den eller lade d€n bomsire.

Du skal lade den blomslre.

3. Du skal indreile dit v. så du ikke får
brug lor al døve dine sanser, bekæmpe
din l]ro, vende din indsigl ryggen, slå din
1d lhjel.

Brug stimulanseri latuddybeoglorhøje
g æder og lrumler, elers ikke.

4. Du ska væresu lenlørdu sp ser,iræt
før du sover, ldhvilet Iør du slår op,
beslutlel førdu handler.

5. Du skal væge din egen daglige
nødvendighed, enheden af hvad du selv
vilog selv kan, og alvise a le andre som
lalske for dig.

6. Selv, men ikkealene. Du skalslole på
dit medmenneske og også leve op lilden
i llid, del målle vise dig. 0u skal afvse
deis Iormodning om, al du også bare er en
skid: Del passer ikke.

7. Du skalvære slollogv llig tilalbelale

8. Du skalkunnetabe anslgtog således
slkre dig mod falsk vædighed.



9. Livet er for kort til små lanker- Undgå

10. Påden7'dagskalduhvi eogoverueie
d t liv, om altersåre godt. Erdelikkedet,
skal en forandring ai del nære være din
næsle nødvendighed.

Uddrag fra kronik i Politiken og citeret
ved 2. Vordingborg Gildes fødselsdags

fest.
Set iBraen, Sct. Georgs Gilderne i

Vordingbotg

Lyst &
ansvar

Vi kender sikkerl alle trangen t l"kun ai
beskællige os med detvi har ysilil". _ For
roge sikkerl ei utopia, uden hold dei
vi elige liv.

Nuvel Lad os ege lldt med ianken.

I vores lriiid. har vi en lrihed iil selv at
vælge, hvad vi ønsker at beskællge os
med. En stor bukel af 1i bud sirømmer os
imøde-torosderersamlelher, jaderer
Sct. Georgs G ldel ei af de li bud vi har
iagel imod. Her ud over går vi måske l

aflensko e, de iag€r ispeiderarbelde,
dyrker en elleranden lorm lor sporl o,s.v.

Fællesfordisse beskæftigelserer, alde
er lrivill ge - ngen ivinger os, vl beslemmer

Vihar alle el ansvarlor os selv, vihar ei
ansvar lor vores iv - også for vores
frilidsbeskæfligelser. Når v går ind i el
slykke arbejde, så må vi samlidig tage
konsekvensen og yde en indsals - hvisvl
kke gør det, så har viva gi lorked, ja, vi

l0

har ikke vaigt al lyst, men ud fra andre
kriterier,som kan være preslige, nemhed,
personlig vinding, dovenskab eller hvllke
moliver, der nu kan gge baq.

Hvls vl vil vzere ær ige med os selv, skal
vi naturllgvls væ ge af lyst og så søIge for
atlå luld va uta forden menneskelge og
økonomiske indsals v ndskyder, når vi
går nd iel slykke foreningsarbejde.

Sc]. GeorgsGildetdistancerer sigf rade
Ilesle ioreninger- herervia lemed aflyst,
alle deltager med el karl ønske om, al
vi*elggøre begrebel ,En gang spejder -

aliid spejdei.. - vi kan have forskelige
opfalle se r al detie va gsprogsbetydning,
men ingen kan sige sig lrifor, alde idealer
v sor. spejdere har låel indpodel, dem vi
vi endog megel gerne være med lii al
lrolde liv i og i ai videre nge.

Hvordan bliver man spelder? Er del
nok al betale kontingent og bære u niforrn ?
- E Ler skal vl regne med, al dei også
indebærer, ai deltage i nogle møder om
måneden. måske endda en enkeli i!l?
Har det betydning at eks.vis el barn
deltager lrollgi i speldermøde en gang onr
ugenfrakl. 17.00u1 T8.30? - Kanvi måle,
hvad der gør en person tilspejder?

Del lrorjeg ikke vi kan!

Del lørste iegn på den engagerede
spejderer, når vl holder op med ai lale om
ai .gå iil spelder,, og istedetlorsiger "jeg
er spetder.. - spejder er ikke nogei man
kan være lra k. 17.00'18.30en gang onr
ugen, spejder er noget alt dominerende,
der preeger hverdagen på godl og ondt.

Nuve!, lvores gildeei k Ligger en masse
tanker og holdninger omkring
hjælpsomhed og medengagernenl. Vi er
engagerede mennesker, der når vi har
sagl A også siger B.



Jeg lror, at vl engang mellem er il bø-
je ige til al lænke "JeS Sår 1ll gide. og
ikke "jeg er g ldebron.. Nårv igidet har
ønsket al dellage i el fæ es arbeide, så
lorpligler vi os samiidig ti atvære med,lil
at yde en indsåis med del formå|, ai
virkeliqgø re de fæl es planer, - vikan ikke
køre på lrlhju, vi må være med lil at

Når vi skal lage sU ling 1i kommende
aklivleter. sa er dei kke nok - blot lordi
del erdet mest bekvemme alsgei"Ja,
men del vilvida gern€" - v kan kLrn sige
ja, hvisv virkel g ønskeratdeiiage, vi kan
ikkeskiuleos, for så senere al slge:"Jeg
sagde ikke jaiil denneakt vitel - jegdeltog
setikke d skuss onef " -hvisv reagerer
sådan, sa er v kke hele gildebrødre, sa

"gar vit lg de..
Jeg synes ikke dei er noqen skam ai

vae ge lra ogsa gildesammenhæng,
men gør del med åben pande og med
ærlighed.

Bjarne

Tro og
tolerance

Viskriver nu I993, ogjeg synes ikke del
er leenge sden del var noget med 1970.
Tiden laieral sled, hLrrt gere og hunigere
lo ældre man b iver, synes leg. og der er
sikke mange aljer- der harden samme

Jeg kan nd imellem ikke adevaere.ned
altænke på, aijeg nu harden korlesl€ del
ai liveiiilbage, selvom jeg naturligv s håber

Vi hørle lor idt siden, at en gitdebror,
hvad del religiøse angår, selv skal tage
slilling samt iolerere andres opfallelse.

For m I eget vedkommende er ieg ikke
særlg religiøs, men ind imellem lænker
j€g over lingene, og leg kommer da i

kirken, som leg er medlem af, engang
mellem, så jeg betragter mig lkke som
garske gudløs. men del er mu gi, andre
gør del.

For en virkel g troende er livel og døden
nok kke noget problem, men hvordan

Hvor er vi kommel lra, og hvor ska vi
hen?Jeg harlundelen slags essay, hvor
en gammel he(e siger nogle ord om
fænomenei. Nogen løsning har han ikke,
men ieg synes del er værd ai delagltggø re

Vived, al vl er led lslægien, derbegyndte
med de forste mennesker, som v jo kan
kadeAdam og Evaeller,om man vil, hvis
man ert lhænger at Darw n, aber. der har
!dviklel sig gennem årtusinder.

OM menneskehedens og €ns egen
fremlid ved vi lnlel, men sandsyn igheden
er slorsllor, al menneskeslægten haren
betyde g længere lremtd, end rnan sev

Del, sorn del erblevel rnoderne at katde
Iornuel, men sorn manogsåog nokbedre
kan kalde lor øjeblikkel, er det mest
afgorende for ens eksisl€rs.

Egenllg lever man kun iojeb ikket, Ior
fo(den ( går) er lorbi, os iremtiden {l
morgen) endnu kkebegyndt,selvom man
nok planlægger, hvad mar ska imorgen
og endnu iængere lrem.

Evgheden er pa den nråde nogetj som
man passerer igennem hele ivei.
Evqheden oplever v rnennesker som
øjeblikke.
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Jegmener, atjeg engang har æslom en
spansk iilosof, der hed Orlega, som menle,
al Gud er evigheden ikke nogei, der har
med td al gøre. Evigheden er lor Gud
som et øjeblik, el bllnkende nu.

[,len i Guds sled kan vi ikke sælte os.
end lkke i lanlasien. fi,tren vi kan sige så
meget, Ior eksempe, al evigheden er
nuet og nuel ievigheden.

V leverkur etøjeblik. Forøjeblikket har
vi evet, og ellerdetre øjeblik komrnerder
måske (og forhåbenll g) nye øleb ikke for
os, men det ved vlforøieblikket kke det

Fortld og fremlid er sel ikke til i

virkeliqheden, rnen eks sterer kun ivore

lvlen hvor gode redskaber er vore lanker.
Kan vi siole på dem?

V rnåler vel rned vore lanker. Vi haa

kke andet ai måle dei med, men hvis
måleapparalet vlser Iorkert, linder vl a drig
ud af, om resullaleter rigligi, e lerom v er

Hvad sii er v lor eksempel op med el
begrab som evigheden?

Hvad er evigheden for nogel?

Det er i hveri fald het uoverskue igi,
igesom unlverset er del.

Sljernehimlen er lor os el symbol på
universel. Deler noqel, vikan se, el ladl
bi ede på uendelig heden, der ger kun er
en ille del af evigheder.

For l1lr ig ser del ud 1 I, ai tankerne påiager
sig lor stor en opgave, når de binder an
med noget så uoverskueligl som del
uendelige rum og evigheden, som vi
Iellagligt oplaller som en uendelighed al
lid.

V iever ien verden al alom er uden rigt gt
al klnne gøre os klan, hvad et aiom er.
D€t er ihverl lad noget megel smål.

Målt nied uendeligheden ervi selv megei
små, og mon også vore lanker er noget
megel smål?

Om Gud er lil, vi jeg ikke srrides med
nogen orn,lordeter el spørgsmålom ord
og lorudsælnlng.

Gud må være nogei uendeligl siort og
ufalte igt, og deterpåstået, al iorGud må
evgheden være som ei øleb ik.

levgheden erviblevet fødl nd, ale v,
der engang kun var mulgheder, oq sonl
nu tror på, ai vi, ved at blive lødl ind i

verden, er blevet realileter.

Hvad sli er viop med evigheden?

Om den kan v intet vide kLrn tro.

Hvad nu om leg tror, at ieg oplever
evigheden idet ojeblik, dajeg dør?

Jeg ved del ikke, men såer detjo ihvert
fald lor sent at b ive skufiet.

Viskålkun dø een gang,

Og een gang er ingen gang, siger man
jo.

Ja. hvad skal man lro?

Sven
5 min. Scl. Geoe faStaden, Sct.

Georgs Gilderne i Slagelse
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DEN HVIDE
SPURV

Den skolske bonde rnr. Day g k irisi lil
modeudei sln mark. Altvargåelskævlfor
harn gennenr langlld. Han såsinlilværelse
smuldre og vidsle ikke s ne levende råd.

Pludse ig stod han over lor en gammel
kone, derbaren kurv. hvor hun samlede

Hun sagde til ham. al hun kendte hans
problemer og også løsn ngen på dern. .

Hanskullebare se "den hvidesp!rv", så
villedevære løst. Hun lortalte ham. alden
hv de spurv visle sig sjæ denlog kun idel
øjeb k. hvor solen slod op.

Mr. Day så aldrig den gam e kone igen,
men næsle morgen ved solopgang gik
han Lrde s n mårk lor at se den hvide
spurv. Den kom lkke, men han lagde
mærke tl ai el markhegn var faldel
sammen, og dahan n! a geve varoppe,
gav han sig iil al reparere dei. >Detvarede
hele dagen.

Helle kke næsle morgen så han den
hvide spuru, men han opdagede nogel
ander, der bu rde gø res og arbejdede lravlt
hele dagen.

Sådan giknu en angtd. Han vænnede
sg i lal være imarken hver rnorgen ved
solopgangogl lalarbeldelral dlig morgen
iil sen alien. Hans kårbedredesig gradvis,
og eilerhånden b ev han en holden mand
med en lryg lilværelse. Han håbersladig
påendagatseetg mlaiden hvidespurv,
og når del sker, v I alle hans problemer

D.Dynnesen
Set i Laugsposten, 1- Sct- Georgs Gilde

i København

PLANTE
ET TRÆ

Vi, der er - og hal værel - spejderej yi
ved, hvad fremliden drejer sg om. Eller
gøt vi, De\ burde.l idet mindslel

Som spejdere har vi lært at passe på
naiuren -menstadig kan vi omkring os se,
al ralurer bliver "brugl op«, så al sge -

e ler brugt forkert - ellerlorurenei.
Og rår man iænker på, hvor mange

merneskeriverdenaf idag,derpåeteller
andetlidspunkt harværet spejdere,skuLle
maniro, al de villesiræbe efter al sloppe
denne ,forkerte brug" al vofes panet.
Men reni laklisk er det ret Jå.

Tæn k bare på den massive lræfældn ng,
vi ser regnskovene, og i tidligere Uder
også vore egne skove,

De "kloge hoveder,. lortæller os, al en
dag den nære fremlid vil der ikke være
noklrceriverden, og delvii få indflyde se
på vore iv-på ivel lor hver mand, kvlnde
og hverl barn på vores planel.

Men hvad kan /'eg gø re ved dei, spørger
du måske dig selv.

Tja, du kan gøre,somdendansked gter,
Piel Hein, såklogl sigen Du burde planle

I 1988 var jeg og den spejderlrop, jeg
tilhører, på rejse til lsland. Og faklisk
skLrlle manlro, atideen rned -atplanteet
træ for {remliden" var kommei I€ en
is andskdigter. For her blev vlbedt om at
planle et lræ hver - selv den mindsle

,3



spejderpiqe. Der er meget Iå lræer på
lsland, og derlor bliver olficelle gæster,
som vivar, bedtom alplanie noglelræer
foratforsøge at bygge en skovop. Da vi
var lærdige med at planle træerne,
invlerede de os lil al vende lilbaqe tl
lslandl løbetaf l0ellerl 5år-forså kunne
vise, atvorcs små "spirer" varvoksetog
blevel lillræer.

Faklisk eren aldeting,jeg hLrsker bedsl
Ira lslands-turen, nelop plartningen al
lræer. Jeg havdealdriglørtænkl på, hvad
der vile ske rned vores panet, hvls alle

Men allerede ved vores ankomst - den
førsle t ng, jeg bemæ*ede. var: Der er
næslen ngen lræer på islandlOg dajeg
planlede mit lræ, kom ieg lil at tænke på
Danmarkned ige så nrange lræer som
lsla.(l- Hvilken skrækkelig tankel

Nå, ja, ru er vi så held ge, at lræerne i

Danmark gror næsten overall; de kan
kare al slrlde sg vej gennem aslalien i

gadernel Og dei danske fok har også
fundel ud af, at bevarelse ailræerne og
reslen al vores nalur - er næsten den
bedste måde ti at g ve børnene en god
fremid - og oqså en srnuk fremldl

Og nu er vi lilbage ved m ne stan-
b-"mælknlng: Spejderne harlået'nøglen"
lil at redde fremtiden, og den »nøgle« er-
Iormig al se: Bevar naturcn og naturen
vilhjælpe med at bevare d g og dine børn.

Derlor som en "god gerning":

Du skal pianle el lræ ' du skalqøre en
god gerning, som lever, nårdu går knæ.
For selv om du blivorgleml påalle andre
måder. såvil du idet mindste have eft edadl
dig et mærke, som lorlæ ler, at også du
engang var en del af alt delle.

5. nin holdt at' Charlofte Kristensen t'ra

17. København

'14

DEFINITIONER
et afgrænset andområde omfaltende

en befo kn ng der udqør en helhed ikafi
al iælles modsæln nger.

Et barn er

et udkasl li en olding, lo lorspildte
muligheder pålvunget en tredie.

er mand der springer Ld lra en
flyvemask neog påbegynderalstrikke en
ladskærm i håb om at få den færd g
inder han nåriorden.

En soldat er

enlorhenværendecivi si.deruddannes
li at oplræde uciv iserel lor at bevare

en analabet med sk vekløe. der har
lærl sg at udlrykke selvJø lgeligheder iel
sprog, der torslås at læsere uder
meninger.

en masse uhå/rdterllg papir oversåei
med lrykleji.

En iks ide lor ideologler uden ldealer.

del m!liges kunsl udøvel af polit kere
som kke har beqreb om kunstens
muligheder.

del ubeg bellge gjort begribeligt

Halfdan Basnussen
set iGildentl, Sct. GeorgsGildene i

Horsens
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Da jeg var ganske ung, slødte jeg på
delte udtryk. Dengang var jeg ikke klar
over, al dei skulle lå en varig plads i

hjernekisten.

l\,lere og mere går del op for mig, hvor
megel det betyder for os mennesker ai
have vidner t vort lv. Del er ikke
ligegyldigt, hvordan man lorvalter sit lv,
derbliver "holdiøje rned en«, man bliver
bedømlpågodtog ondt ilam lien, blandt
venner, kolegerog anden samkvem med

Dine vidner lorventer, ønsker, kæver
noget al dig eler yder noge1, drager
omsorg lor, elskereller måske haderd g.
Del får dig iil al handle og måske give
mere af dig seLv, end du vidste, du kunne

- ogsådu bilverderes vidner iden nåde,
du reagerer på.

Hvergang man m isler et vidne, Ior en iid
ellerlorallid, blver llvel latt gere. De ting,
som var belydningsfulde i samvær med
nelop delte vidne, er måske svære at
finde plads liligen.

Værn om d ne vdner, og tænk over
hvike vidnesbyrd, du sev seetler.

Uddtag ha "Gløden-, Sct- Georys
Gilderne i Hillerød, skrevet af Bente H
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