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Udviklingens

rundkørsel
Min o1d€ldr spændte heste lbr sin vogn
og skulle ikke nyde noget af at køre med

to8.
Men

&,/ar tog toget, men var

bange for

biler.
F«. køne bil, men var bange for at flyveJ€s elsker åt flyve, menjeg er bange for
ar komme for tæl på en hest,
Set i Sporc,SLt. Georgs Gildet i

Frcdetikssu

tl

Gratisprincippet

gmtis?«. Begge gange svarede moderen,
Så kiggede den lille pige op på moderen
og spurgte med sin bamlige sans for lo-

gik: »Mor hvem er denne hr.

»Crati<<

egentlig?«.
Et spørgsmål man ofte møderefl »Er det
gråtis?«. Noget er men ikke alt, i nogle
tilfælde er det nødvendigt, at man yder
noget.

Men hvad betyder gmtis? Hvis man
sammenligner med del ilalienske
»gmtias«, fomemmer man nok. at det
betyder noget med tal, og gratis betyder:
noget man kun skal sige tak for!
Alle vi. der hår bøm, kender sikkert det,
at et ord bliver samlet op af et bam. og
brugt i næslen hver sæbing, desiger. En
søndag formiddag hørte jeg en lille historie. hvor ordet gratis fik en helr anden

betydning.

En mor skulle på ferie med sin lille
dalter over til Vestjytland. Da de kom
derover og kom ned til vandet. spurgte
den lille pige: »Mor er stranden graiis?«,
og moderen svarede:
Så spurgte

"Jal«.

datteren: »Vesterhavet, er det også gratis?« , igen svarede moderen bekræftende.
De skulle besøge en onkel, hvor de skulle
spise, og pigen spurgte om måden var
gratis, hvonil moderen svarede. at onklen
havde måttet køb€ køder, men kariofleme
vargratis. Den lille spurglesåomkusiner

var gråtis, og hertil svarede moderen ai
kusiner var gratis. Og sådan blev datteren
ved med at spørge om dit eller dat var

gratis. Selv da hun og moderen gik i
hav€n og samlede æbler. spurgte hun:
»Er æblergratis?« og igen »Ergræsplæner
2

Moderen så førs.lidt forundrei på pigen,
hYad var det hun havde sagt? Men så
forstod hun, hvad det var dåfteren mente,
.ænkte sig lidt om og sagde: »Crati er kun
et af Guds mange navne«.

Ulla
Set i Voldstaleten, bladfor Sct. GeorSS
Gildet -VestuoldGidet.

Rekommandationer fra
Friluftsrådets
Medlemskonference
5.'7. februar 1993

Godkendr på plenarmødet 14. april
1993

Friluftsrådets formål
Friluftsrådets formål er at støtte og
opmuntre frilufisliv og naturforståelse

undcr hensyntagen

lil

7. Friluftsrådct skal fortsat styrke

landets nalur og

rniljo.

amtsrepræsentationemesrclleogfuntlion

Frilufisrldet skal herunder over for
offentligheden varelage såvel dc
tilslultede organisationers som dcn
almeDe belolknings behov for og
inrcrcsse. i er aktivt iriluftsliv. Desuden

i del amtslige årbejde8. Friluftsrådet skal arbejae aktivt for en
miljømæssig bæredygtig turisne.
9. Friluftsrådet skal sorge for atfåpolirisk
indfl ydelse på bråklægningen. Frilufts-

skal Frihrlisrådet lungere som rådgivcnde
orgao overforde offentligemyndigheder.

Jordfordeling / permanent brak.

-

l. Friluflsrådel skrl inlensivere samar-

Udvidet adgang til friluftsformå1.

bejdct med organisarioneme

'

Reg;oDal udpegning / planlægning.

regionalt og centralt med konkrete

øget naturindhold.

materialer og projckicr.

for samarbcjde meliern orgånisationer.

Ior ]osning .rf konflikter
l.

mellem

Frilufisråder skal arbejde lbr forbcd

ring albefolkningens adgang lil
med respekt lbr uora o! tiruna. iokxlbefolkning og erhvcrv.

naturen

3. Frjluisrådet skrlarbejde for en akliv

naturopdragclsc .tf organiserede og

l0- Vcdrørcndc planiægning bør
luflsråder:

-

Fri-

fasilægge overordnede ranlmer, der

skal udfyldes lokall.

-

for en regional zonering åf
landskabet (brak. fiiluftsområder,
arbejde

agerland. skovrejsnins m.v.).
arbejde forendnu flere bynære rekexrive

uorganisercde brugcrc.
.1.

F

luftirndetskalgoreenslerligiodsats

t

11. Friluftsrådct er principieh imod

,rn og ungc i smarbejde med

brugerbetaling. Bliver det politisk ved-

Dredlemsorganisntionerne. Herunder

tlgct, skal pengene anvendes til fbrbed-

arbcide for mere mil jøundervisnine, især
irelarion ril den Ievende nalur med ind
dragelsenaf ansvarlighed. æstetik ogetik.

ringer for

oler for

5.Friluli\

sk.i sikre. at forbedringer
afnaluren kommer alle til gode.
det

6. F.ilufisrådet skal intensivere sin
indsals i forskning, bl.a. omkring ltkti
viletsformernes slid. styringsmuligheder
via lbnnidling og kanalisering og i

liiluftslivet specieh de
virerer. der kræves betaling forI 2.

akli-

Friluftsrådet skal genn€m kamptgner

arbejde

lor en

højnelse

rf

miljø

bevidsheden. bl.a. ved atpåvirke bcfolk
ningens fbrslåelse for sammenhængen

mellem Iivsstil og miljøbelastning, såvel
eksteml via kampagner som imemt via

13. Friluftsråder bør forpligle sig til al
konketisere begrebet »bæredlglilhed<

inden for Rådets arbejde.

14. Friluftsrådet skal fbrmulerc og
gennemføre cn samlet frilufispoiilik

- en forudsæhing er bl.a. øgede
15. Frilufisrådet skal medvirke

res

iil

at

opretle frilufisråd i andrc lande og regioner

(nordiske. baltiske os europæiske).

Racisme?
Har været på den lorste ,midr pl ugen
tur« -vejrervarfi nt ogvihavdecndcjlig
tur. Bagefter kaffe spejderhytreD
diskussioncn fal& hunigt på indvandrer/
flygtninge politikken eller mangelen på
samme. Diskussion var måske så meger
sagt, vi var rørende enige alle kunne
underholde med historier om. hvad )de"

i

Gilr i seng - ligger og vender og drejer
mig - alle disse modstridende folelserog
dcn dårlige samvitiighed - hvad med den
medmenneskelighed og tolerance, vi
bekræfter ved hver en gildehal hvor var
den henne?? Står op - kån aliigevel ikke
sove - hvaderder sket medos - vi vil då
ikke identificeresmeddempå den yderste
højrEfløj - har vi ikke alle været forargel
over racediskriminationen mellem hvide
og sorte i Amerjka , ja. men hvad er
forskellen på her og der?

Mereend 300.000 danskere udvandrede
1 . verdenskrig de fleste til USA, mon
ikke de ogs, havde indvandrernes prGblemer. medåt lilpas\c siget nyt samfund.
en anderledes kuhur iavede de ikke også
deres eget
"lille Danmuk« over there.
Der bliyer talt om rruslen mod dansk
kultur. isærfrade muslimske indvandreres
side. måske vardet noget for os at lære af
deres kullur - om stærke famiiie-sammenhold. om år tage os afvore gamle og

for

Hvordan er dct kommet så vidtmedos.
atvi ikkccngang holderden Iille racismc
forossclv dererdaikkenogenafos,dcr
måundvrre noget for. at vikan tage os af

ygtningc. hvoraf mange er undveger
fra krigens og den politiske fbrlblgelses

de fl

helvede, elier dc indvandrere vi nu engang
ha.l | | Det er imod politikerne vi skal rerte
vores vrcde. fordi vi endnu ikke har nogle

gennemtrenkle Iove hefforl

Ja,:li?, !?t i AKTIV,

SLt.

Geotgs

Gild.r c iTadsn p

Spørg om
sproget
Hvad ordel »skåsikker« står for. er
indlysende nok, men hvordan er det
kommet iil at tage sig sådan ud. som der
gør. fordet€r då et sæil ord.
Svar: Tja. om det er så sært, er vel en
ihvertfalderdetgammelt,

smags sag. Men

urgammelt. I irevis har dct rungel i
Norden. sikk.rt olså i sin tid i Valhalla.
SÅr?d varbctegnclscn

forlønetdyreskind.

Og den slals sknrd blcv brugt ril boger.
DeNed korn ordct til rt bclyde skindbog.
EfterhindcD kom ordct også ril al dække
en ]ov. sonr vrrblcvet skrcvel ind i sådan
en skindbog- Og dcr b$ vi sikkerr selve
oprindclsen til den måde. vibrugerordet
par i vore dage: st sikkert, som havdedct
slået i €n iovsamling.
Forlidens gilder,som vor bevægcl!c har
sil navn efter. havde en sådan lovbog cn

gildeskrå.

18.

SaksetIa HUSKatl!
SLt. Georys Cilde i K1hc hdr

Jeg skal dedor vannl anbefale jer, at I
kræver d€nre regel respekteret af gilder.
Ikke så meg€t lbr al være »paragrafryt

lere«. men fbr at lilgodese

gildes

og

Niels, LGM

LEJLIGHEDSTIL.

,
,

\o"t hat Sdflet li&rt11Benntsskt
Tidc lts bassidc, hror
anl
"Spary
Sptaser, skries 0fGtrt S listt'up.

6 års reglen
Som bekendl stål der i lovenes § 7 f.:

Ingen kan ualbrudi bestride samme
lunkiion i en ledelse i merc end 6 år.

Nu. hvor der enkelte gildc så smål
forberedcrsig på gildetinget ogopstilling

af kandidater til gildeledelsen, vil jeg
gemc bcgrunde 6 års reglen.

Reglen er vigrig for gilder, fordi den
tilsikrer en fomyclsc i ledclscsarbejdet og forsikrer imod
"gildeejer-lendense«<.
Men der er sandelig også en vigtig regel
for os i ledelseme, ibrdi dengivergaranti
for, ar vi kan komme ud af arbejdet igen.

LADELSER
Skål gildcl søgc spiritusbevilling til
gildeanangemenrer?
På foranledning har jeg undersøgt dcue
sporgsmål nennere ved poliliet i Va.dc.
Herhar.leg erfaret. åt derikke skalsogcs
lejlighedslilladelse til anangemenler for
»en snæver kreds af personer, der har

særlig lilknyhing

lil

hinanden«. Dcn

snævre kreds tolkes som gildebrødre med

egtelæller og specielt invilerede gostcr
(forcdragsholdere. kommende medlem
Låner er gildemedlem gildclokaleme til
en iamiliefesl, betrågtes det stadig som
værcnde cn snæver kaeds,

S:lfremt g;ldet foresrår et »offendign{
arrangement med udskænkning. der er
rettei mod en kreds uden for gildet. skal
der søges lejlighedstilladelse i de af lov

nr.256af6.maj

1993

§

22 anføne

tilfælde:

a. Indendøs arrangementer max. 150
deltagere, der serveres øl (skauekl. 1 ) og
bordvin: Politiet s*al ikke underrettes.
anångementer, ingen stærke drikke: Politiet underrettes senest 3
dage før afholdelsen.
b. Udendørs

fremtid, som vi slel ikke ved. om vi skål
få lov

Ovenstående er ei citat af Pascal. som
levede idet 17. århundrede - og som lige
så godt kunne være skrevet i das
"Ralle« set i "Kontakten",
i Kss. LrngbJ

øvrige anangementer: Der skal søges
tilladelse.

Sct-Georys Gildet

c.

I

iil at opleve.

tvivisliuælde vil jeg anbefale jer a.
jer til det lokale politi.

henvende

Niels. LGM

Leve i nu'et
Vi leveraldrig inuet. Vi lagerfremtiden
på forskud, vil ligesom skynde på den.
som om de. trak det ud med at komme.

Bller vi fonaber os

i

fortiden for at

fastholde den, som om den fløj for hudigt.
Så tåbelige ervi, ai vi flakkerforsryret
omkring i tider. hvor vi ikke hår noget al
bestilleudenat agte det mind«e påderte
»nu«. som alene er vort.

i
tider. som ikke lænsere er, mens vi
tankeløst lader den eneste iid. som er
Og så letsindige ervi, at vi fonaber os

v;rkelig for os. glide os af hænde. Som
oftest piner nuet os. Vi sørger for ikke at
se det, for det nager os, men bringer nuet
os glæde, beklager vi dets flygtighed og
søger at gøre det udsrakt ved at tænke det
fremadJa, vi tror at kunne lægge en ting til rette,
som vi ingen myndighed har over, for en

6

Hvilke krav mener
du, samfundet har
på sine medlemmer?
Efter at have læst spørgsmålet igennem

nogle grnge, faadt jeg i ordrækken det
skelsættende ord

fÅAV.

Om det errigrigt, vedjeg ikke, menjeg
kom kun til nogle ganske få, nemlig:
1.

Visse vaccinationer.

2. Behandling af visse smitsomme
sygdomme.
3. Undervisning på skoleniveau.

4. For mænd: militærtjeneste.
5.

Efier død skal legemet begraves eller

H\ d Jngrr

iiemetse Jf telem(r
\ er J., eo,..,;;,;

iordcn d, k J, mrn
,r,Jn io

i\t(.e,!

h.,,

trr nirl

;; ;;,l*,

,e,nelermedderdr

rt"t

H!.rd angt. vaccinatione., behandltus

H!ordrn

Til sluterderkuncr krav ritbage,derfor

iktr noler, rnln mrr
h.I LrJ\ p., rr lde. N4in (eI I. er
\iktefl .!il1e!i.r etunydcdet.samtuider
hrr krr\ pri. srt v,rr der heller ikkc nolei
srcd tor o! .ll go.e krav grldende.
Der \ rl. lr\r \rge. Jr\JmrunJer

hub.rpj,

Jt\IlrJren eri.[ hotdnrnr u! !it) c.os
!or \ r der. JJ \t|iter \!nttuldcionr!i.nd;

kn! oyerior os, proportionalt m;. hvor
n.ier du ]dcr tbrdig sclv.
\lr.J rn.-er uJLlJrnEJ\e inter Jn\vxr.
udJJnnei\c. dJ Jn\\Jr Hoj uJJJ,rnelsc
\lorr Jnr\irr. Der ,rmne
!or sr! io
_nrrUende p.r

Jet otonumr\(e omrr,le.
Inrer. lidt og mcget: mcn pi rlle
stadier.

t hero tde r,

fitdr mine

ernbedrr med firuelte hdndlinser
oc
s)mhol.le sen\rJnde. oet aei*

"l
hoibordcr. hor(r\ iom rerldeha
er. men

dcrrr

en per\on. vi rkte eL,r mel.let
ud

\rd lorc

ri

gitdchJ er. os dcr er neron
heroller. Heroi.len hJr meIei !ieu!l
elrn\krblr. Je! \rJlerne beae rrr" J_,,
rdnke rodLti. Ny
!rt.lebrod(r i!rjder. oc

gjlJebrud(ren

;

s"mtrn,tcr ovcr toi

næsien. evr. .t.bejdsko eger.

^pr<rr\(.

l,,rT.,nse\ Jer Jtr\J

g

lJn[er på min crtdcmcrerraje tbr
<r Drr
mi lder siden I Eitdeha en hur vr

l.!.lupNon.oglilelremr<n\ indeouslen
,{ hJ\! tundrt u(t .,f. hvor lidr
lamtirnder hur krrv pri os.
H\JJ !r itJg h,I ttu\ p.iJt\amtunder.
H\ is rnan sorn ener villeve lovnæssior
korrelr. uden at yde noger som hel;.

if sporgsm.Ier ilderj
\rorer grtOebevesct..,

dobbelrbe\crni

<lrer

be!)nJe Jt

nder

gildebrodrene\ srr.rben o.s.v
Dx ie! rorleden hone. rt iler r afren
er

manges vedkommendc slcr ikke
bliver
tbrl.tngl udlon. I fredstid er del kun
måneder. forcvarel forlanger at
en. Det
\ il Jlr\J r xt \in turrhed ,rJe.
.,r Ller hrr i
rr\.r tun bli!(r \ri er )JenJe trJ\ nt
m€nd - ien korr tid, der dog km medfore
r.rb al Ii\ ci. Efrer denne tonstatering
ml.iIe

ittr

'

:,:1,

Den rnden dct

ar smrtsomme sygdomme oe uDdervis_
nins, da cr dct lilvofeget beaste. så
aet
e. vel ogsA acceptabelr.

tur rer \tcr

i.:;;:;l;:

i1X.,. åå';.
i ,,d.". .";;t,;;,;;']}ii,;.J:l

.

H(rolden !:.1 \)rnh4t\k ud di !enne

rreJ\en.

k Iiken p,j Jrb(td\nhd\.n. p)r,rr
o.,rJler d.n trcmnrede \ed hjndc'n.
oa
lciler lrrm inJ i grtJetArberd.DI.d\cn

CM \por ge herujdrn. .Hr em lrrr rlu
brurr

ind i tililehJltcr?.

O:

herotOen

rarLr:

-En g.Inmcl \,(n. der \ogcr onruel\e
o.\.\. HeF,tden \idder lert dore; .,
pJ\\er pJ dis.,j ttu tun tot..tir
rrvi
rrenndc. rIJn h.,, rrerorO,tuven
r

\

lln,reni

hJn kun tor,!dre or heriflde hri.
liemrnede lku e irdnCe \ig pi.
Som du
kJns(,erJernoler\rorro! vJnsteliu.,r
v.rre h(rulJ. ror hJn \krj r.,se
rm"d;rs.

lededi!.

\ -erc lod mLd Jrg op nuske
sl'1_,
tor dip. - Og \J cr dcr i.,ncheroiden..l--,
fir,iiS rii rr l.enkc. Det er §

De!od. runler\ r^tt. FarJre nt"tråt"lvi

)

synger for dig de §t€rke ord:
"Der er
ingeniing. dermaner. som etflåg, dergår
lil top«. Faneheroldenerformig symbolet
på samvittighed, broderskab, k€rlighed
og megei mere: men de1 udtrykkes måske

bedst ved ordene: Tro, håb og kærlighcd.

Dørherolden er symbolel på vilje, krafr
og §tyrke ril ar udfore faneheroldens gode
Lad mig dcdor slutte mcd onskerom. at
dle herinde vil være ridderlige herolde..
deri vort samfundtræderopmod falskhed
og svig,kæmperforretog imod uretoger
bannhjertige. lbrståendeog hjielpsomme.

EtikJu getsen,4. Sct Georys Gilde i
At'hus
- set i Met enlsbladJbr

S.t.Geo\s

Cild1

? iAthus.

.endringcr. Færc store skikkelserat

se

op

lil.
GB s€r hellcr ikke organisationernes
indre ændringer. også begrundet i deres
tidligere indsigr og manglende nrdsigt i
dagens korpsopb) gninger.

Gildebevæ-sel\en vil hjæ1pe. men hvem

har

1æst "Ansvrr gennem oplcvelse«.
DDS-håndbogen eller ,Grdn Guide«.
KFUlvl'spejdemes håndbog?

,l

I

Gruppeme er seh!,1ændige enheder
unde. korpsene. Urnset opdeling i
divisioner og distrikter. er gruppeme
selvsi.endige. Overbygningerne er kun
tii gruppenre,ogkun service.
nogen til nolet. De er
valgl af grupperne til xt bjælpe under
forskelligc former. ogsåvalgttil at 1ægge
som scn ice

Kan ikke

t!rjr!.

korpsers laDgsigtede arbejde ril refie. P.r.
arbejdes derpåår2000ogcf.er. Planeme

Spejder kontra
gildebevægelsen
En spejdcr forbinder intet med el gildc.
der enkelle steder manifesterer sig med
løb og pengegivende folkelige arrange
menter, men forbliver obskure for spej

Gildebrødre lever

i

lankcrne på det
spejderstade de havde. då de holdt op.
mange nåede kun 2- kl. prøven. fdrne I .
kl. prøven, endnu fæITe blev ridderspejdere os ledere.

Dererenormforskelpå 12-16årigefor
40 år siden og i dag, begrunder i samfundets ændringer, etiske og morallke
8

offenlliggørcs ogdenselvstand jge gruppe
siserja eller nej t.tk.
Skal gildeme gøre sig forhåbningerom
synliggorelse. er det på gruppeplan. Det
skal ske langsigter. 2 ,l år frem. Kontåkren
sker til gruppelederen og kun til denne.
ikke underafdelingeme og inlbrmation
ti1 di!isionen fbr koordinering.
Opgaverne gildebevægelsen vil Iøse skal

og må ske på spejdernes nuværende
præmisser, de gamlepræmissereksisterer

ikke mere. Som gildebevægelsen skal vi
ikke hjælpe tbrvoregen skyld (egorip. å
sågoe). men lbr de unges skyld.

De ser på nylteværdien, oplevelsesværdien. ikleomnogener glade forat
gore
gode gerning«. Ledeme vil

"dagens

I
I

Seme have hjælp - ikke flere moder deres familieliv skal også leves.

Aino Tigerstedt

Økonomisk hjætp lil gruppeme må ske
til langlidiholdbare løsningerling. Idet

Da vi har haft flere forespørgslerångå
ende indsamlinger til Aino, vil jeg her
korl repetere Landsgildeledelsens ind

vore sociale love sivermulighed for hjElp
til den daglige drifi. på en måde der var
utendl ibr 40 år siden: takket være
ll
6

l

stilling til dette.
I

1988 vedtog Nordisk Regional

Komiia

sanrtundet\ oplaitelse åf betydningen af

en beslutning, §om yderligere blev

der motivercnde arbejde. spejderlederne

lastholdt i 1991. Dennebeslutning gårud
på, al landsgildeledelseme i dc nordiske
lande ikke går direkle ind i årbcjdet for
Aino tom et projekt under landsgi]
deledelser. men fortsat ikke ser nogen

gor. for dc bprn der har det sv.rt, f.eks.
splittcde hjem o.a. Dagens tltl ,f dcnne
k.rcgori kan godr ligge på 25 307r i er
cnkelt g.uppc.

Konsl.uktiv hi ælp er dobbelt hjælp og
gildcmc bliver synlige!
Jcg.rnået »40

år

frem" ogstårinuri

dens spejderarbejde.

Bent Th. Niclscn, DC,2. Cilde. Set i
Lti» »utit»t og Debut, Sct. Georrs

Cildene iKolding.

hindrinsfbrde enkelle giiders arbejde for
denne sag. ligesom landsgildekontoret
herstadig erbehjælpeligmed ar samle og
videresende indkomne donarioner.

Dete skål også

ses

i sammenhængn1ed

den besluhing, som Nordisk Regional
Komitd traf 1991, om at prioritere

i

arb€jdet med øsilandene (Polen) hOjest.
Hanne Monberg,lS

Tipsmidler
Sarlremt

dir gilde overlejer al

spge

ritskud lra tipsmidleme. såværopmærk-

som pa. at

I

jf.

den nye lipslov skal

aDsosningen nu ililes til Friluflsrådet - og

sende! via landsgildekontoret.

D.t kan anbefales førsr

at tage en snak

med Frilufrsrådets adminisration (rli
3142 3222). e\t. igennem jeres amts
repræ!ertant. Denne kontaktkaD aftlare,

om ansøgningen ligger inden for

de

g.eldende regler på områdct.

Dansk eller...
Mange kendle oS ukendte mennesker

hari sommerens lobudtalt sig mere eller
mindrevelovervejetom asylsøgere. fl ygt
ninge og i.dvandrere.

Vi kender alle bidrag i debatien fra
borgmesterBritå i Hvidovre, borgmester
Fabrin i Søllerod og fra selveste stårsBag alt d€ite lureren vis fremmedangs.

frcmnedhad , og i
hvertfald er der en frygt for, at alle disse
- måske ovenikøbet et

Niels. LGM

fremmede truer vor Ddrrlåzr./ - med stort

D

1500 tallet. Os kafioffeltyskeme, som
al b€gynde opdyrkningcn
afdenjyske hede - algreverne Moltke o-s

blenindkaldttil

Mri hvd er egettlig denn? ncde

Rewendow, som iøvrigr også var tyskere-

Ladosføl\tsepånogleaf vorenationale
klenodier.
H.C. Andersens evcntyr er helt sikkert
skrevel afeD dansker, ovenikgbet af en
fynbo.

Me, Elverhoj er skrcv.t af lyskeren
Kuhlau.

Ilolbcrgs komedier er skrevet af
nordmand.D Holberg. og vor nationåle

ballertradilioner er baserer på balletlcr
skrbt af fran!kmanden Boumonville.

Carl Nielscn cr og!å god nok -

h.tos

musikerlydeligt fynsk.,,.7r rned Piet Heni
grr det Sah igcn rned der navo er jeg
sikkerpå..rt haDs roddererhos hollaodske

Ellerde polske roearbejdere ril Lolland

onkring århundredeskiftei. Listen er
uendeliS lang.

I

velfardsstrtcns barndom indhdd vi

l)rkere og iugoslaver. og de er

Og heller ikke del danske sprog er

masser af l.ineord fra fransk. tysk og
cngelsk - og også eksoliske spog som
tyrkisk har bidraget bl.a. med .1nt ? og
oxart t. som er gode g:rmle ryrkiskc
hrrcmsudtryk. Vi lbrvenler og lbrlangcr

af vore nrdvrndrere.

lil rt forme Danmffk

som

!iteniliJ

Nogle blev fordrevet hjemmetia som
f:eks. joder. son !ihargiver plads

rillige

siden nrpoleonskrigene. når de blev
fordre!et lii andre europæiske Iande.

Eller huguenorternc. sonr kom fia
Frankrig i slutningen af I 6 hmdredc rallet.
eller i Dyere lid ungnreme i 1950 crnc.

Andrc hentede

vi herril

enren som

spccialister- ellersom bi11ig arbeidskrati.

Delie gælder de hollandske amr
gerbdnder. som Chr. II s mor Sigbritt
sendte bud efter allerede i begyndelscn

10

fi

de mere ell.r

mnldrc sk.rlopgive deres egen kulluro§

blive.Lrr.ri.

- hvad der

gennem ridcmc mod

lagct mange tremmede, m.rngc dtgtigc
og driliigc mennesker. som hrr lleret
nred

si

dansk. som det var engang. Vi har opragc!

sprog og provc rt

Vihari Danmark

jo til

geng.eld ikke rigrigr op!ugei isamfundet
- vel navniig ikke tyrkcme.

rf

\4en det e.svært at glcnrm. sine rodder
og sii hjemland.

Vi slne\ jo og§,1. ar der er flot og godt.
drnsk amerik.nerne vrlfrrr.r ril
Rebild festeD ' og når de hjcmmc i
Calilbrnien opretholder et nostalgisk

nir

dansk - eller skal

vi sigc pscudodansk -

Jcg hn. noglc persontige eriiringer med
meonesker. som er l1)ttet til et tre,nmed
hnd. Fo.st er der Hcinz. som jeg har
arbejdel sannnen mcd på Loven. Han er
dxnsk gilt oS har boct fier i over 25 år.
Meo nrr Heioz siger »hjemme hos osn så er del Svejts han taler om og ikke

Skovlunde. Jugoslavcrne ellermere

nulidigt montegrinerne - Tasso og Nadja,
som har boet her i mange år, og som
tilsyneladende er fuldstændig ifltegreret i
det danske samfund - alligevel synes de,
at

deterheltnaturligt,

at deres 6 årige søn

går med en springkniv, og er pavestoli,
når knægten har skræmt de åndre bøm fra

vid og

sans.

Den modsaite vej - jeg besøgle fomelig

noget familie. som for godt et år siden
bosaite sig i London. - De erlærenemme,
efter godbritiskskik.blev dameme sendt
ud afspisesluen, då vi efter middagen fik
serveret er glas portvin. Alligevel siger
Knud Erik. som han hedder, at han skal

,hjem til Kolding" for at

se

til tømmer

handelen.

Delerslet ikke så nentmedden fædrelandsk€rlighed og nationalisme, som del
kan udvikle sig til.
Elr amerikansk psykolog - Klineberg hår noget maliciøsl udlrykt del således:
»En narion er et samfund. der forenes df
fælles vrangforestillinger om snr oprin
delse og af fælles aversion mod sine

ole,5-nlinutter

Sct.

Geory, set i GilLle

Nft,Sct. Georys Gil.let i H|itlorre

Kommer de
os ved?
Hvor mange indvandrere
og flygtninge kan
Danmark modtage?
Hvot.lo skalnan svrc objekti't på
sådat

et

sparqsuål?

Man kunne lige så godt spørge, hvor
månge rnennesker kån der bo
Danmark?

i

Svarel på spprgsmålel kommer
således an på øjnene. der ser, hjemen,
der 1ænker og hjertet, der føler.

Nogle fakta: Der bor godt 180.000
udenlåndske statsborgere i Danmark.
Det svrrertil3.5'l, af den såmlede
befolkning. En tredjedel kommer fra de
andre nordiske lande, EF og
Nordamerika - en fjerdedel er
flygininge - og resten eller knap
halvdelen kommer lia de såkaldte
tredjelande, bl.a. Tyrkiei. Jugoslåvien,
Pakistan og Marokko. Dertil kommer et
antal asylansøgere, som venterpå at få
af&jon, om de kan få asyl i Danmark.
Den 1. jånuar 1993 ventede ca. 13.000
mennesker i særlige asylcenre rundt
om i landet. De færreste af dem får
imidlertid asyl.

I de senere år er det samlede antal
udenlandske slatsborgere slegel med
8-10-000 pr. tu, hvoraf ca. halvdelen
har været flygtninse. Dertil kommer, at
11

omkring 3.000 personer hven år har
fåei dansk statsborgerskab. Derte lal er
dog stegel t;lhen jmod 5.000 om året.l
lobei at'de sidste l0 år har 37.000
indvandrere og flygtninge fået dansk

selv tror,
når det virkelig

gælder ...

- Er det mange?

Tja, hvis man ikke bryder sig om folk
fra andre Iande elle. ikke ved så meget
om dem eller ikke forsrår- deres måde
at leve på, eller hvis man synes. der er
for mangc fremmede nerop det sted.
hvor man selv bor, går i skole eller
arbejder - så kan det godt være, at man
synes. det cr for mange. Hvis man
derimod sammeDligner antaller i andre
Iande, så er der ikke så mange
udlændinge i Danmark. Der erkun
ganske få lande i Europa, som har lige

såfå indvandrere og flygtninge. som
Danmark - både i rntal og i andel af
befolkningen.

Antallet af turister. der hvert år
passerer Danmarks grænser, erca. iem

millioner
Set i htlgsposten,

Du kan mere end du

l.

Sct.Georys

Sådanne ord og lignende vendinger med
samme sigte kan vi finde i den liueratur.

som B.P. har cfterladt sig. Uden tvivl
finder vi eksempler på. at mange hændel
ser og handlinger, vi oplever eller horer
om. kan spores til den påvirkning. disse

leve.egler har givet.

Jeg har for nylig sammen med min
familie haftden storeoplevelse at besoge
en af vore mindste øer, er sandt paradis
med en flæsten vildtvoksende uNkov, en
naiurlig flora og fauna, derogsåtælleren

fin

bestand

af dådyr. For at fuld-

stændiggøre p$adis,billedet findes der
in-qen slangeG).

Hele herligheden horer under er srøne
gods. og af faslboende er der kun io
mennesker. Kirsten og Leif, ansal som
besiyrere. De to har i ca. 15 år forladr
d€res bytilværclse foratbosærie sig under
rel primitive forhold og rage vare på all
forefaldende arbejde på øen.
Herom har Kirsten skrevet en lille bog ogsåom øens historie - som jeg læste som

introduktion til besøget.
Og nu kommerjeg .il kernen I For nogle

årsiden blev derleveretetvistantal dådyr

til forskellige hjortefarme i

Jylland.

Kirsten fortæller i bogen meget levende
om ;ndfangningen, der skete ved hjælp af

udlagt foder

i

en indhegning. hvorfra

dyrene blevjaget og sluset ind i en srald.
12

Ven så skele del en dag, da Kirsten var
alere på oen. atenkalvvedindhegningen
brækkede halsen mod hegnet. Leifvar i
l.rnd i lbnehingsojemed for fiere dage,
og hun Yid\te ikke,hvadhun skullestille
op med dyrer. derikke kunne ligge i flere
dage. uden at kodet blev fordæwel. Hun

Arbejdet

it

i

gruppeme skulle geme vise sig
til en

v.ere lig med forberedelserne

Det erjo sådan, atmeget afdet.fbejde vi
gør her og nu, ser vi fø.st resultaterne af
Da vi blev optaget i Sct. Georgs Gilderne.

lik pr. relefon konrakt med Leil dergav
hende en kort insruktion i it »brække<el
dyr. d.v.s. åt fjeme indvoldene. Hun flk
d], rer bundet iil en stige, re is( stigen op af

pålågdeviosselv hveri§.er-enopgave.

\raldmurenogfulgte den videreanvisning.
Det var svært og tog sin iid, men hun
kl.irede dei. Som hun skrev: »Da jeg af
omsrtrndighederne btev presset ud over
mine egne grænser. opdagedejeg, atjeg
kunne mere. end jeg troede.

individuelt.

Pti sporgsmålei, om hun havde været
spelder. slarede hun Jal
En lejrbålsfonælling: Svarer: ja.

An,. Bl,rubjetg.I

-Vt1tule

-

set

i

Vestbde

Vi lovede at gøre vort bedsie for
lil gildelovens ord.

Hvordan

at leve

op

vi fortolker gildeloven

er

Men vi følervel alle. atDetop gildearbejdet

er med

til

at præge vor udvikling som

Detkanv.ere,atmindetliaetanangement.
har sat nogel i gang i os. Eller det kan
vare en god snak med en gildebror. der
hår &jort indtryk, eller måske er det en
helt tredie eller terde oplevelse, der er
basis lbr hver enkelis udvikiingMen uanset hvor og hvordan, har d.l
værel med til at præge os.

Det får mig

Gildet sår og
høster
lgen er det høsnid, og gildeledelsen hår
sammen med gruppelederne udarbejdet
for§lag iil den kommende tids arbejde i
gruppeme.
Elreråret og vinteren, erden tid, hvor de
kommende års resultaterskal forberedes.

til

at vende iilbage til

udgangspunktet - høsttid.
Det vi kan høste nu. både i direkie og
ovedørt betydning. er det vi tidligere har

Har vi sået hvede, kan vi også

høste

hvedc, men hvis vi har sået tidsler. er det
dem vi nu må høste.
Jeg er hell sikker på, at hvad vi siger,

tænkeroghvordånvihandler, detkommer
tilbage til os selv igen. Måske ikke med
det samme, men hen ad vejen, må vi
høste, hvad vi har såer.
Netop derfor er det så

vigtigi, at vi må

holde os gildelovens ord for øje, så vi
hYer især kan tænke og handle på den
mest positive måde.

Hvis viserpå verden omkring os. erdcl
ufred, nød og vold vsldig mange steder
derfor er det så vigiigi. at nogen iænker og

Dagen får lidt mer' kulor.
Du må leve. mens du gør der.
Du må vise. al du tør-

handler posilivi. Vi kån hver især være
med lil at fo6edre verden bare en
smule. Som det ser ud nu. ercnhver

lille
lille

beddngaf srorberydnins, i såvel den

lile

Glem så ikke dette losen
hell i dagens hurlumhej.
du vcd noget godt om andre.

som den srore sammenhæng.

jeg ved noget godt om dig.

Hvisvi

ogjeg si'r del, så du ved det.
Dagen iår Iidt mer' kulør.

som gildebrødrekan

gåforansom

et godt ekscmpel. vil meger være nået.
I den fbrbindelse lænkerjeg ikke blot på
den lille skare i vores gilde. men på alle

Vimå lcvc, mens vigor dct.
Yi må vise. at

!i

tdr.

gildcbrødre i alle lande og i alle dele af
Hvis vi, hver is.tr prøverat ]eve op lil
vorcs symbolske forbillede Scl. Georg,
og kæmper mod der ondeog del neglrivc
uden tanke for personlig vindins. vil der
helt sikke have en positiv effeki. ikte

gikle rstetutu
H?lu Ldtse .
SLl-Gcotgs Gild?1 i N.»e Alslct'
U.ldra!

dJ

bare hos os selv. der vilogsåsmilte afpå
vore omgivelser. og på deD måde brede

sig som ringe

i

vandet, og

i

den sidste

ende være tilgavn og glæde for alle.
Jeg vil sluxe dcnnc tale afmed folgende

Glæden
Der talcs og skrives så meget om alt det

Livct erså ler

levc.
hvis enhver på vores vej,
smilende kom os i mdder
ved noget godt om dig.«
"Jeg
Mcn sir sig det, såjeg ved der.
Dagen ftu lidt mer' kul(rr.
ar

Du må leve mens du gorder.
Du må vise at du tdr.
Og be r een dig om ar hjælpe,
så sigja og ikke nej.
der bor noget godt i alle.
nogen håber.u på dig.
Men så sig det, så man ved del.
14

negalivc.. og sorg og smerrc. ulykker,
krig. vold, håbl(,shed. - Gennem medieme,

film og boger. får
påvirkning.

vi daglig en krafiig

Deter som om. det ermindre inleressant

livels lysc:jider. skønt derdog
findes så meget godr og smukt at glædc
sig over. - Den porrion sorger, som er
nødvendig for vor udvikling, behøvervi
ikkc at opsøger den skal nok opsøge os.
at tale om

Glæden, derimod, kr.rve.en målbevidst
indsats at opsøge og finde. clæden er
mere sart og lever ofle ubemærket ved
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vor sidci ' men der er steder i von sind.
som kun kan iriv€s og gro i glæde. og
dertorerdetv jgtigt, alvi opslrger glæden.
så yi kan voksc, blomstre og udvikle os iil
harmoniskemennesker. -Vi

overalt

i

fi

Der erglæden at samle på minder,
på håndlryk. - på smil, - på ord, binde en lysende evighedskrans
om tidens flygtige spor.

nderglæden

de mangfoldige ting. som

omgiver os. og vi vii opleve, hvormegen
skonhed og godhed, der findes i verdeo,
nårblot vi åbner vore øjne for det.
Der ertusinde glæder i verden
der ikke koster spor:
derer den at samle på glade smil,
på varme. nænsomme ord.
Der er glæden. h\,er gång €t venskab
folder sig ud og gror,
knytte de finesre. stærke bånd. ,
forstå måske uden ord.

Der er tusinde glæder iverden,
som ikke koster §pori
den «ønie er: gl€den. fordi man er,
- og nerop på dennejordl
Oveoslåeode ters harjeg sakset fra et

gammelt omegns-gildeblad: jeg kender
ikke forfatteren.
Tot

Tdset.f'a »Ko,takt? «, rildehla.l for
Sd- G"orus Giklet i Krs. btryhf
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