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Livet
Det der gør livet værd at leve.
er at give og tilgive.
Give små stumper venlighed,
som vil efterlade glæde i vort spor,
og Iilgive bitre, onde ord, som tit det
gode kvæler.
For de små ting er større, end yi ofte
Det, der gør livet værd at leve, er at
give og tilgive.
iansk diqt citeret af, »K«, Ba en,2.
Sct. Georss Gilde i Københaw

I

afkræve alle gildels medlemmer svår på
flg. spørgsmål:

Gildeting

Hvilke værdier tillægger du dit gilde?

Hvad vil vi med vort
gilde?
Del er ved al være på den iid. hvor

Hvad ønskerdu dig afdit gilde?

' Hvilken

indsats

vildu

rrrlr

afgildeis

øvrige medlemmer? og

Hvilken indsats vil dut,'rs!. af dig selv?

gildeledelseme skal til atforberede gildetinget. Personvalg skal forberedes - her
vil jeg henvise iil mil indlæg i sidste
nummer om 6 års reglen. Beretningen om
årets aliiviieterskal nedf ældes. Regnskab
skal afsluttes os budset skal læsses.

giidets »værdi-profi

Pålandsgildelingetharvi de sidsie gange
vænneI os til også at se fremad. Handleplaner for gildebevægelsen ervedtaget
i enighed afvor øversle mynd,ghed. Desværfe er der hver gang sket uden debal.

sindsynligvis pnskeren ret så anonym og
påssiv profil. Det er dog et jndlysende
krav, at alle gildeprofilerkan hrrmonere
medgildebevægelsens.sådansomdener
udtrykl i fonnåI. lov og lofte.

hvilketeflerrempenmentkantolkessom
accept - eller lig€gyldighed. Men vedtagelsen forpligrer nalurligv js såvel laods-

gildeledelsen og -rådel som alle landels
gilder til at arbejde for gennemførelsen af
devedtagneplaner.Ingenkanløfteopgaven aiene - men i fællesskab bliver det lel.
gildeting i 1994børgjldels
fremtid - og med!jrken til gennemførelse
På samtlige

aflandsgildets handleplaner

-

drøftes reelt.

I

nogle gilder er lidligere fbrsøg på en
seriøs debat formentlig smuldret medet:
da-ja« elier »ja-måske«. Det er både
frustrerende foren ledelse - ogdestruktivt

for en dynamiskbevægelse, hvis derikke
er enighed om målsætningen.

1...

Del enkche gildes

profil kan (oS bor) være
"egenadek.
Nogle vil formentlig opltille en ret så
markant og aktiv profil. mens andre

Debatlen kan ieks. også gennemløres
Hvad kan vi? - Hlad

vil!i?

-

Hvad gør

vi?
Under al,e omstsndigheder vi1 det værc

sundt for gildct at ni til en afl(laring af
fbrmåletmed gildeliver. Delvllnaturligvis
også være fomufiigt afgildet at vælge en
ledelse, der harmoncrcrmed gildets må1.

Hvis gildet fdrslog frenrmest forventerat

møde gildeledclscn

i

gildehatlen, og

gildeledelsen fdrst og fremmesllorventer
gilder
i samfunden . såer der inviteret
"ude
iil frustrationer os oplosnins.

jp,"r

gøres ved at

på en erklæring om al ville forbedre

grundig debat på gildetinget om

gildesJie tid.Detkafi.eks.

disse

spørgsmål vil det blive muligt at tegne

Afslutningsvis skal det siges, at LGL
ser frem lil ar få en lignende dcbat og
afklaring pånæste (ordinære) LGT. Dene
er skrevet afen LCM, der er blevet valgt

I landsgildeledelsen (LGL) vil vi geme
opfordrejer til at forberede og gennemføre
en

Med en debat og altlaring af

speiderkontakien,rationalisere

orgånisa

tionen og udbredc kendskabel til gildc
bevægelsen i det dånske samfund.

Nicls
LGM

Brug livet,
mens du har
det !
I et

åt yde praktisk hjælp, så måske et brev,
selvom det ikke er ens tur - en uventet

telefonopringning cller besøg - et venligt
Når som helst vot liv krydser et andet
nenneskes. er der mulighed for at give
opmuntring. påskonnelse og omsorg.
- al søre

livel lysere og leltcrc for andre.
Rosa

Scr

(ss.

i Ko takten. SLl-

G?otss Gildet

i

ttrså]

indjsk sagn fbrtselles der om en

prinse!se, som skullegågennem en mark
og plukke aks. og sii fik hun det løfte. at
alle de aL§. hunplukkede. skulle blive ril
djamrnrcr.menhunmåtlekun gågennem
Prnr\cssen syntes de forstc aks var lbr
smn. så hLn ville vente.lil hun var midl
inde i komet. men da hun kom derind.
synles hun heller ikke. de var srore nok.
Sådan blev hun ved med at vrage, til hun

var kommer igennem hele marken.

korpsråds-

da

gribe tilbage for åt
få ta1 i nogle aks. men det vnr for sen1.

ville hun skvnde sis

LGM hilsen
til DDS

at

Vigårkun een gang genncm tivet, delte
Iiv.somersammensatafmin xer,timer.
dage og år, som aldrig vender lilbage.

mØde
I foftsættelse af mit indlæg om gildelioget og den ønskedc værdidebatbringes
her min hilsen til de dclegerede på korps-

Deffor er det vigligl, at vi proverpå al
tilrettelægge vortid. som blivermere og
mere kosibar io ældre, vi bliver, på en
sådan måde, at vi får noget ud åf den :
måske ved atgive os lidtilatvære noget
forhinanden. Erder ikke nere kræfterlil

fordi jeg måtte være med og
debat(en her på mødct.

"Tak

lil

ltlie

Jegskalbringeen hihen fra Sct. Georgs
Gilderne i Danmark med tak for el godt
samarb€jde i den forløbne periode. hær

spejderløbet

i

forbindelse med vort

jubilæum blev en overvældende succes,
hvor vi markerede spejder- og sildearbej-

det utrolig flolUnde.debatten herpå mød€lharvi hørt,
at der er gaoske meget træls »udenoms-

arbejde« forbundei m€d det egenllige
sp€jderarbejde - såsom medlemsregi
strering og meget aDdet.

Iharansvareiforardeungeidagoplever

Ung indeni...
Tragedien ved ,t blive gammel. sig€r
OscarWilde, er ikkc. at m.rn ergammel.
men at mrn er ungl Og der er så sandl.
som det cr sagl. For umser hvad ens
dåbsattest ellers påstår. er mån nemlig
ung iodenihele livet ' deterbare ndenpå
- der ligger lidt tungt.

Derboren ung pige imig.

son1

ikke vil

et sp€jderarb€jde af høj siandard- Det er
det. I skal bruge ressourceme på. Find

do, indleder Tove Ditlevsen. mcgel apro

derfor hjælpere ril ar tage sig alstortefunk-

Man kart Dok så nrcgel girundt og fole
sig som 20årig ellerderunder.ermandel
ikke også udvendig. skaln n ikkeregne

tioneme. Jegvilopfordre jertil al henvende jer lil de lokale gildebrødre. Jeg kan
ikke love ier. åt de siser ia lil hvad som
helst. Men hvis I ikle sporger, kan I i

hveri lald ikke få

eljal

I gildebevægelsen er der en del åfvon
løfte. ar vi vil hjælpe andre. Hvis ikke vi
skulle hjælpe vores nærmeste slægtninge

i

spejderfamilien, ht'em skuile

vi

så

hjælpe?<
Som I kan se, harjeg direkte opibrdrel
spejdeme til al konlakte gildeme og søge
hjætp til administrative og andre støttefunktioner. Det er uhyre vigtigt, at de så
også tår et ærligt og forpligtende svar på
henvendclsen. Vil gildet åbfle døren for
spejdeme og være beredte Iil at hjælpe

-

med »risiko" for al komme i
nærkoorakt og få iilgang til gildet? Elle
ønsker gildei at være sig selv nok - Ieve

dem

højt på foniden og garanrere udelukkelse

affremtiden?

Niels

LCM
PS! Selve hilsenen bliver bragl lil alle
gildebrødres kendskab i Sct. Georgs I /94

pos i et afsine digte.

med nogen som helst fonn for overbærenhed eller opmærksolnhed fra
omgivelsernes \ide. Derlil er vi alt for

i vore dagc og forc
trækkertil enhver tid en fl or »enballåge«
trem fbr kvÅlitetsmæssigt tudhold.
ungdomsfikserede

På den

forkerre side.rf de lyre ellerde

helvrreds. heddcrdei- Jlmen. hvaderden
tbrke(e side. og hvem i alverden siger.
deterden forkcnc kunne det ikke lige så

godl værc dcD rigtige.

Ungdom kan da være udmærket.
fbrudsat man har noget at hr' den i. Men
deter unægtclig lidt lrist. når den prioriteres horere end den menneskelige kvalifikation- Ældre har immervæk en del
fl€rc crturinger al dele ud af, men vi vil
kun nh for siælden dele med dem. Og vi
får melct nemt et let overbærende og
fraværende udlryk i ansistet. nåroshvis

deåbnermunden. Henegud. sådan nosle
gamle idiorer hvad kenderde lil liv€i.

Hvaderdet i grundenforen mek,rnisme,
der får os til nok så flot at feje vore mcd

mennesker af banen med et gammcl
idiot så snart de ikke er unge udenpå
mere, men alligevel vover at deltage i
livet og hrve en mening om det?? Er det
mindrev,.rd? inlolerance? Eller slet og
En skønne dag sidder !i selv i fælden:
Forgammel lil at være ung, og ikke ung
nok lil at blive regnet fbr noget. Og dcl cr
;kkc sporsjovt - i hven fald ikke før mdn
får Iajrt at leve med del og ryste på hovedet
afde ungc. der har så lravltmed at være
unge, ar de glemmer, ar der kommer en
dag. hvorde selv bliver ældre. Og til den
tid kan de åldris mere påberåtle sig. at de
ikke føler s;g del allermindste gamle
Det er omsonsi. for »emballagen er ,kke

m.rc indbydende og salgbar nok« efter
drgcns kurs. Bedrebliverdetselvfølge,ig
ikkc, ar m.rn i dag er »en gammel idiol«,
selv i en relativ ung alder - afhængig af,
n,rlurligvis hvilken aldersklasse de, der

udstyrcr en med delie elskværdige
prædikar, sclv befinder sig i. Vi er allid
hunige ril

år vende

rommelfingeren nedad,
rynker, forer

Lovforslag
t-andsgildetinget (LGT) pålagde landF
gildeledelsen (LGL) al fremsætle fo6låg
til cn forcnklet sm*tur i Sct, Ceorg, maj
94 m.h.p. behndling på ekshordinært
LGT i september 1994-

Vi erp-t. i fuld gång med arbejdet. Selve
forslagel er endnu ikke klar lil om€ntliggørche, men årbejdsmeloden kan vi
Baggrundcn er al LGT i flere omgange

med et mdkant flenal

hrr

ønsket en

sldkning af dcn organisabriske opbygning med dct formål år spåre ressourcer
til dct cgentlige gilde,rbejde. Indtil nu
har ingcn af dc ficmsaue forslag srmlet
dct fomødne 2/3 flcnal, måske nerop
fordi dc mangc vclmcnre foslag hår
spændi ben for hinindcn.

LCL ånalysc åf den organisåtoriske
srruktur ragcr udgangspunkl i flg.

kendsgeming: Fufldamcmcmc i gilde
bevægelsen er LGT (vor øvesle myn
dighed) og enkehgildct (kraftcentret i det
daglise gildeliv). Alt hvad der ligser her
imellem har alene til opgave at servicer€

så sna.t v i møder grå hår og

man

ikkc

ng, er man ingenting. Sådan

Mcn dertbr ville det nu alligevel være
sk,rnt, hvis vi kunne lære at blive lidt
klogere og mcre lolerrnte på der punkl- I
al fald klogere og tolerante nok til at
erkende, åt verden ikke kører rundt, uden
at der både er unge oe gåmle.
Børge Norit

5.

mi

Sct-

Ceors,

set

i Solrog elSct.

Ceores Gildet i Nlkobi,ie S.

Arbcjdct ke lignes med ct brobyggeri,
hvor vi skal byggc co bru, som sikrer en
hunigog sikkerfort indelse mellem gildel
os LGT. Som i andre brobysserier er vi

startet med bropillerne nærmest
landfæsteme, os efterfølsende albejder
vi os så ind mod midten. vore mål er en
solid og let konstruktionmed kunto piller.

nuværendetidspunkterfundamentet
til de to bærende bropiller ved landfæstemepåplads,ogkonstruktionenaf selve
bropilleme er i fuld gang.
På

Vær beredt
Hvad vil du lægge i lort gåmle moflo:

Gildets serviceorgan bliver et disrrikt s1on set som

vi kender de. i dag. Vi læg-

ger vægt på, at det både geografisk og
antalsmæssigt får en størrelse, der både
lilgodeser muligheden for fælles akti,
viteter og samtidig sikrer inspiration og
Iomyelse. Distriklers opgave bliver ar
inspirere deres gilder og koordinerc f.clles
akliviteter, herunder foreslå kursus og
stævneaktivitelersamr der intemationåle

Da jeg fik stillel deite sporgsmåI. gik
mine tanker aulomat;sk tilbage til mine
første spejderår, og jeg begyndte at nynne

VEt bercdt- d?tre oftl
.for en spejtet dhi.t Uder.
wt bercd\ dh k»' dig b|t1cr.

arbejde. Ridderhaller forventes også
henlagt til disrriktcrne. Dc1 er vist

rø b€rc. på livts Ici.
BIi't dit lir e dfuld afy» ret,
stigter tit dit mge nod,
husk dd otulet-det till?d?

indlysende, al LGLmeddenne vægining
afdistriktet også agter at gøre gildemes
tilknytning ril et distrikt obligalorisk.

beredt<r

LCTf&

kun 6l sewiceorgrn til at vareta,

(LGL) som
vælges af LGT. Vi h.r forcløbig listet
denne ledelses opgåver og skal efleF
følgende fåslsæltc anlallcr af ledelsesge deis interesser En ledclsc

medlemmer Endel tyderpå,
- er ganske reali§iisk.

at

6

som

nu

Næsae fase somendnu ikkeergennem,
analy§eret går ud på ai undersøge, om
LGL og distrikter kaD Då hinanden med
en lilslræklelig solid fo*indelse. Deter
vist næppe nogen hemmelighcd, at vi i
LCL håber at spare den mellemfaldende
bropille (pmvincialet). Omdellykkcs vil

det kommende ånalyseårbcjde afsløre.

Sidsie fase bliver en finpudsning med
økonomiske beregninger og indkørings
ordning samt andre justeringer (f.eks.
frisler for fremsætielse af forjlag).

Niels
6

LGM

Hvor meget betød derte motto "Vær
for en I0 l2 irs pigel Jo. det var

i

hven tilfælde et plasler ilommen og 25

øre til at ringe hjem for. hvis man blev
væk. Men ubevidst var det noget mere.
evnen til ai tage en rask beslutrnrg og
tackle forskellige situaiioner.

Hvilken b€tydning hardet så i detvoksne
liv, atværcbercdl? Dclsrjoahfraathave
en kage i fryseren til at skrive sit testaAt være beredt, atvære lbrbercdtpå tjng
sorn kommer, crvi ikke så god. til, især

fordi det ikke cr de gladc og lykkelige
stundcr, vi behøver al vicrc forberedt på.
dcm kan vi klare helt uvcntede. Men del
erde sværc sllrndcr, sorgen ogmodgang
en, det er godr at være forberedt på. udeD
dog at gå rundl som evig pcss;m;st og

Vi ved alle. al vi en dågvil mistenogle

rflorc

kære, og her er det godt at være

lidr forb€redt.
Hvordrn forbereder vi os? Vi tænker
f..nld. proverat se muligc s;tuationcrog
fremlir rk. tale. mcd hinanden om det.
Arbejdsloshed rammer mange i dag, og
iDgen kan vidc sig sikker. Har du viot
707. afdit liv tiliobbet, er der ikke meget
tilb.rgc. hvis du bliverfyrel- Men vJrdet
nu omvendl, at 70.1, var familien. frit;den
og venncme, så er de. egend ig ikke mis1e1
så mcgct. Er menneskcs værd cr ;kkc dcts
titel men dets personlighed.

Det sammc gæ1dcr ove.gangcn lil
cii,r.lonsmodragcr cller pensionist. Alt
ibr nrang. bliver ovenumplet og sidder
plud\clig hjemmc i stolen med
sporg\m.lct: »Hvad vil jeg nu med mir
liv'1"
\1en herg..lderdet ogsåxt værc bcredt,
planl.cg i god rid og så håb på, ar holbrcdct

holdrr, lb. det kån vi jo dcsvænc ikkc
pl.'nl.rgge.
Men der er en ting, jcg tror: Det giver
styrke at være bercdtl
Grelhc

Ytb .rst.tr

s?t

i Kcde , Sct. Geotss

Nordisk
Seminar
Hvert andet år mrrdes de nordiske
gildeledelserlil et nordisk seminar, hvor
aktuelle emner drøfies. I år var dct
D.nmarks .ur til at anangere, og 5. 7.
november havde vi et meget vellykket
seminar i Frederikshavn.
Evaluerinsen af projekt »gilderbejde i
Baltikum« - som blev sbnet i Sv€rige for

iil en
gedigen suc€es. Både i Esiland, t-etland
os Polen harvi os spejderkorpscne opnået
gode kontakter med nuværendc og gamle
spejder€. I disse ire lånde er vi godt på vej
mod måler. Litauen ligger det mere tungt
med. Årsagen henil er primæn, at landet
to år siden - visie, al vi er godt på vej

både kulturelt og spejdermæssigl cr
marl(ant forskellig.
År€!r emne var »spejdertonuet«. Emnet

blev valgt. fordi del foruroligcr alle 5
,andssildeledelser, at vi i Norden er

stagnerel og ikke medvirker til
IFOFSAG'S

fl

otle medlcmsfremgang.

Det erogså fælles for os, at vi »nangler
en genemiion«. Seminariets formål var
derfor at reetablere den bro, der skal sikre
kontinuiteten i speiderlivel.
Som effektive katalysatorer til debatten
fik vi nogle præcise og rammende indlæg
fra Per Hylander

(KFUM spej&oogVita

Friis (KFuK-spejder).
Et paradoks, som vi alle i den danske
gildebevægelse må forholde os til er, at vi

i

spejderkredse er kendt

for vort

»logepræg« - men at beggc grønne koQs
angiveligl sayner den kristne dimension.
Her er der visl behov for såvcl selvrånsa-

den gamle tanle, der gør
dågens gode geming ved at lade sig føre
på

ikle atblive

over saden

.f

dcn lille spejderdreng.

gelse som en forslåelig udlægning af
gildelovens l- b'rd.

atu e om samarbejde. D€t er vigligl at

De flestc påstande. ide€r og forslag.
§om blev fremsar under seminariel. var

vidc. hvad vi forvenler afhinanden. En
sådånkonlraktskdn urligvisoverholdes

velkendte for ddnske gildebrødre, dcr har
beskæftiget sig aktivt med handleplnncn

af begge parter.

»spejderkoniakr«. Lad mig alligeyel
genlage forud§ætningeme for ei vclfun-

næn og kon§trukrivl samarbejdc med

gerende samart ejde:

l.

Sarna'tejdspanneme ikal kcnde os
respektere hinanden. GildeB medlemmer
har nalurligvis lov til at værdsætte deres
egen spejdenid. Men vi skal også følge
m€d udviklingen. Ly1 lil dagens spejdcre
og ledere - de er

(fornu

at

Idkrisk slet ikke så riDgc !

udtrykke dct på vestjysk). Måske

5. Lav en »konlraki.<, nårderindgåsen

I landsgildeledelsen cr

vi

enige om. ai el

spejderbevægelscn på alle niveauer er en
vescnrlig kvaliter ; gildearbejdet o-q en
Iorudsæhing for cksistens. Vi er også

enige om. at omfangel xf aktivileieme
kan være meget forskclligi. Vi må alle
arb€jdc ror, at alle spcjdergrupper har

muligheden for at tr.ckke på gildets
r€ssourccr. M€n det er ndurligt, at alder
fysik kan sælte bcgrænsninger- Det er
11 nogle af gildets
medlcmmererpassive. Derimodkanmodog

vår det også en god ide at lyltc lil
sp€jderled€me i stedel for ai gentage

fuldt ud acceptabeh,

berehingen om gildehallens opbygning
veddertraditionellc speiderarmngcmenl-

arbejdc af spejde.konlakl ikkeacccpieres.

Fmfor

alr må det forsle krav

til

en

Niels
landsgildemesier

kririsk holdning være indsigt!
2. Gildeme bør gøre s,Shelt kld, hvad
vi vil med samarbcjdet - og hvad vi ønsker
at lilbyde (en spejder er til al stole på og
det er en gildebror også).

3. En effektiv kommunikation

og

gensidig infomåtion er vigtiS. Tilbyd
deltagelse som ressourcepersoner i

grupperåd/-styrelser eller samråd
(åJhænsis af de lokale forhold).
Såmarbejdet sk3l foregåpå spcjdemes
præmi§ser. Del er jo ikke meningen, at
spejdeme skal agere slatister i vores årlige
»velgørenheds skuespik. Vi skal passe
4-

8

Ovennævnte symbol kender vi som
gildebrødre -ja vi synes nogen gange, at
vi kender det ah for godt.

vi bmger d€. som c1 symbol På ai en
sildehrcr er »gåer hjcm«.

I

Som gildemesterkandel være vanskeligt
al finde de rerte ord i lbrbindelse med en
gildehrl, der er den torsle. efter vi har
minel eD fra vores midle.

I

I

1960 var Hans Jacob Damkjær

Dei væhte var for mig, nårjeg tærkte

gildenresrer i Kolding. og i forbindelse
med et dødsfald bndhm Jens Feirup om
al skrive er par linier, §om kunnc ånvendes
i forbindelse mcd mindcord overafdode
gildebror. Jcns Feirup
også lbrfittet
sangen: »Rundr verdens lande« -

på. aijeg skulle stå op og sige Doget!- og
svare påspprgsmåI. der havde betydnirrg
lbr vorr gilde. d.v.s. tage beslutninger.

i

gildcs!ngbogen

(h

nr- 116) skrev

nedeDstiicndc iinier. som siden daerblevet

brugt

i

Kolding vcd mindeord

i

!ildehallen.

Atter et led i Yor kæde er brislet.
ien har vi mistct.
Vi sænker vor fane lil broderens minde.

en broder er død - en

som vi vil bevare! m€dens dågene rinde.

Ærbødigtiorlhovedfordødenvibøjer,
medensstiUe vor kædc vi samrnenføjer.

Om at Yære
gildemester
I
)

nøder blevjeg mere og mcrc overbevist
om, atjeg bestemt ikkc villc vrre gilde
mester. Forhvordan skullcieg dog kunnc
klare del l

Det er snat ct år sidcn. at jeg blev
spurgt. om jeg ville vlire gildemester. Jeg

svarede:

"Det

vedjeg ikke riglign. Ved

de efledolgende gildehaller og gilde-

Del kunnejeg siet ikke o!crskue. Tænk

hvis jeg rog ind i problcmer. hvordnn
ville je! kuDnc klut dem. Nej, jeg ville
bestenn ikke være gildemesier.
Da vi rærmedc os gilderinget i m$ts,
blevjeg lpurgt. Jcg svarsde. ar dct kunne
jeg ikl,e klare..jeg var bange lbr. ilieg
ville dumme nrig jeg lLrrde ikkc. Jcg fik
det svar, atjcg barc sk(lle være mig \eh,
- gore detpå min tnådcog ikke srmmen
ligne mig med lidligcrc gildetnestrcDer tæDktejcg mcget oler - v.ere mig
s.l! mni måde - ies cr da ikke noser?
Jeg hørertilde meonesker. derhelsi vil
holde sig i baggrundenog lade andre om
al stå frem og si-s"- nogel og tage beslulninger. Bare del år skulle sige noger på ei
møde. kan give m ig h urrig hjeriebaoken.
Jeg folerilke. ar derjeg har at sige beryder noger - jeg fbler mig i mange sam-

n1entung nindrev€rdig.
\4eo del blev sagt. at je! §kulle være
migselv. Detvardei.derfi kmigtilattare
besluhingen. Jeg kunne mirske godt Ia
Eleanor Roosevelt sagde engangi ,ln'
til ai føle dig mindreværdig
uden di1 egel samtykke".

gen kan få dig

Der er

jo igligt. Bl.a. dedor

tåget denne udfordring op. Jeg

har jeg

vilikke -

uden al have prøvet bare give mit samtykke tii mit eget mindreværd.

Erhvert menncske er enestående - spe-

ciel - og har sin egen særlige opgave i
livet.
En meget lærd og vis månd ragde, da
han lå lbr døden:
vil ikke sporge
"Gud
mig om. hvodor jeg ikke var som den
ellerhin,men om hvorforjeg ikke varrrig
Jeg

vil eilerfolgende n:evnc nogle af

Man sammenligner ofie sig selv med
andre på en måde, der falder ud til den
andens fordel. Der vil rltid \'ærc mcnne

derfremtrædersmukkere, hcldigere
og bedre uddannet og hvad så? Vi erjo
ikke alle skabt lige. Vieralle skabtforsk
elligl for at ljene os selv og vorc med
sker.

mennesker på vores egen særligc nrådc.

Hvis du fbler. at du ikke regncs lbr
noger. medmindre nogen lalder for dig,

gifrcr sig med dig, behov€r dig. eller
medmindre du ljeneren bunke penge. og
difle omgivelser roser. det du har opnået,
såmådu lere at alTiode dig meddig selv.
Cør du ikke det. kan du ikke lilfredssrille
de mennesker du omgås.

Mtrnge mennesker lror, al de kxn lil
fredsstille alle. Det kan man ikke. Man
skal førsr lære at tilfredsstille sig selv. og
så dem man holder afeller føler noget for.
Mennesker. der prover al tilfredsstille
rllc- ender med ikke at tiltie.ls$lle nogen.

Hvis nan stillerlorhoje krav til sig se1v.
skulle man måske prøve alnedsæne sine
mitl- Man kao altid sætle dem op igen i
10

morgen, hvis man orker del. Jeg tror, al
man skalladevære medheletidenat søge
en mening medlivet. Jeg tror. ai man må
indseai livet ikkeharnogenmening.mcn
det er en udfordring. Måske finder mafl dl
allersidsl meningen. Livel er fyldt med en
masse prøvelser og eksperimenrer.

Hvis man keder sig, keder man også
dem man er sammen med. Lad vdirc med
at fotælle det

lil

dine omgivelser. Det

vnker nedslående. og du kan kun selv
gore noget ved det.

Hvis du har besluttet dig lbr, ai din
skæbne ligger uden for. hvad du kån
konlrcllere med din vilje, trorieg, ar du
skalændre din beslutning. Jegrrorpå. ar
man i hoj gmd kan styre sil liv.
Mennesker. der foler sig godt rilpas i
eget selskab. er også lillokkende for an
dre. De udnytler ikke andre. ogdeer ikke

selv udc på at blive udnylter. Sådanne
mennesker har måske fblgende karakter

clenskrbcr: De er humorisdske, de er
åbnc. har man-le nrteresser. er hjælpsonrme. er uselviske. De gør lkke grin
med andre. og dc haren

klarfbrnemmelse

hvaddercrderesopgaleheri Iivet. De
lærer af deres fejltagelser, ser lyst pa
lilværelsen og er villige lil åt iage en
af,

risiko. De fornår at Iytte og udviserselv
agtelsc. Men er det ikke bare et
idealbillede'Hvordan kan man blive såStan med dig selv. Se i øjnen€, at dr er
enestående. Lad være med at sammen
Iigne dig selv medandre.Tropå. al du er
god nok tilat slåalene, ogåt dumed godt
resultat kan dømmes på det, du gør. Det er
all for lel at blivefangei i en fæide, hvor

man hele tiden synes, at de mdre gor
ahing meget bedre. Og andre er så mange.
Det vrimler med mennesker, der er sma'
ftere, rigere og mere succesrige. end du
er. Med del har ikke noget med dig at
gore. De andre kan heller ikke blive dig.
Kun du er dig.
Jeg vil ikke gøre mig skyldig i ovennævnie fiiltagelser, og derfor er jeg nu
begyndt al arbejde mig ud af mit mindrc
værd. Jeg håber. al det lykkcs ncj - det
rf.r/ lykkes..Jeg eri hvertfaldparat tilat
tage de udfordringerop og accepiere c!t.

nederlag. som min periode som
gildemester vil give nri!.

Gildemesrcnale hokh oJ
H

a

sen, 1 0.

SL

!.

G

?otss

Jd trc Vo:ts

G i lde i

ny sangbog. så send materialet til
kontoret, ellerdirekte til mig mrk. N)

For at kunne arbejde videre med
matcrialet skal såvel forfxrrer som
melodi være oplysl. og sel!følgelig
også hvem forslaget komrner fra.
Jeg glædermig til et forhåbendigt
stot registreringsarbqide, som jeg

til rådighed for et
når vi når
"Sangbogsudvalg«,

senere kan stille

egentligt

sl

laDgt.

Med store lbrvenlninger
Søren Adeltoft

landsgildekansler

Aalhotg.

Ovenstående kan bl.a. bruges, nårtdlen
i kommende tid falderpå. hvem derskal
være den kommende gildemcsrer m.v.
red.

Ny sangbog
Den blev efterlysr på landsgildelinget

i Holsrebro.
Landsgildeledelsen har på den
b:rggrund beslu(et, at jeg skulle
iværksæire en indsamling af
Så hardit gild€ forslag i form af
lokale sangbOger eller enkelte sange.
som I kunne rænkejer skulle være ien

Nvt
kursusudvalg
El nyt kursusudvalg (KU) har efter
Landsgildetingel set dagens iys og har
afloldt sit forsle møde. Connie Væverfra
Heming, Monen Jensen fra Svendborg
og OIe Krogsgard fra Aalborggennemdrøflede der foresrående arbe.jde på
båggrund af udvalgers kommissorium,
og i skøn samdrægtighed en€des man

hurtigt om retningslinieme for arbejdet i

KU i den kommende periode.
Vore forgængere har udført ei fbrtrinligr

til brug for PUM'emes
kursusvirksomhed. og det maleriale. der
endnu ikke er blevet færdi-qeiort og
udsendl, får forste prioritet i udvalgets
årbejde. Deue sker dels fbr ar undgå at
labe egnet materiale på gulvel, og dels
medhenblik påden evertuehkommende
ændring af S.t. Georgs Gildernes organisation. hvor det måike fremtidig bliver
distrikterne. der skal varetage uddannelsen. Og cn godvilje ale[e løsernæppe
en sådan opgave, der må også være er
slykke arbejde

anvendeligr vsrkløj til rådighed. Derlbr!
Med henblik på den lidt fjemere fremtid

erdethensigten. al KU vil søge at satse på
den enkelte gildebrors muligfieder for
egen udvikling. Tidligere tiders grund,
kulsus (Råbåndsknobeo harværet droftet

som

el muligt grundlag he or.

men

nalurligvis i en åndrcl (revideret) udgave

hensyn til dcn udvikling.
gildebevægelsen siden da har været

-

også

al

igennem. Grundkursusmarerialet og hele
ideen bag det gørdet nåturligt at

"skele«
deftil. for dei erjo ikkc nodvendigt hver
gang al §arre en opgaveløsning med at
>opfinde« Adam og Eval
Herudover har KU også ovcrvejet at
ville lave mere personretiede kurser under
overskriftenr ,Styrk dig selv«, åltså kurser
som helt og aldeles retter sig tuod den
enkelte gildebrors person som hjælp til

\år

og h!is vi skal laleonl von samarbejde ]ncd Polen, m,i vi på nuværende
tidspunkr konstatere. at det skrider godr
frem. idet dcr jo er mange gilder der
arangerer forsk€llige former for samvær
medpolske bøm- ogellerspejdere. hvilker
er et både godt og beundringsværdigi

arbejdc.
Ligeledes har vi nu 8 gilder, der samarbcjdcrmcd polske Senior Cncles (Twinner), og flcrc er på vej.

Mr,,

når det er srgt. må vi konstatere. at

det er både lungr og Iangsommeligt at
komme igang. og få et samarbejde til

virkeligi åi fungerc, det kræver mere end
1ålmodighed.

Noge, vil nok spørge. hvad det kao
skyldes? - er det fordivi er for længe om
at reagere. ellerer der sprogproblemer??
lngenaf tingene erdetvirkeligeproblem.
Sprogproblemermåske. mefl jegvedogså,
al vi bliver underrettet om, hvilke sprog
vi kan bruge i de Senior Circles vi får

kontakt med gennem ZHP, og rigtigt

en videre udviklins.

Ole Krogsgaard

VLGK
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Polen

mange gilder harforbindelse til herbo€nde

polakker, der er behjælpelige med

oyersættelse

lil polsk.

så det kan næppe

,\.1. \ i må nok konsratere, at de fleste
problemer ligger i Polen. Der er store
mentalirelsforskelle og de harheller ingen
ibm for tradition. der siger nogel om
efekrivitet, og hvor skulle de dog også
havefåe1dem iiå. Førsi blev de regerel af
feudalherrer, demæst kom nazislerne og
.-ndeLig russerne, så det er ikke så mærkeligt. ar de ikke harlradilion for at tåge
et egel iDitirliv ell€r vere efiektive. Hvis
vi andrc i rlrhundreder havde været vmt
til. at der ahid vrr nogen der tbftalte os,

hvad vi skulle gore hvornår, så ville vi
nok også mangle meget på det punkr ;
dag. men vi har vieret heldigere, idet vi
selv har fåct lov til al lære at tænkc og
handle selvstændist. så lad os vise den
trlmodighed. derkrrves,lbrat lå et godt
samarbejde med Polen.

Kan man fbrestille sig en sammenhæng
mellem b€grebel lolerance og FN's inler-

nationale år for oprnrdelige folk. eller
som de ogsåkaldes - indfodte. urbefolkning. stammefolk.de fbrsle ellerden tjerde

I

otd hnr |i grønl,1t\lerc og

sanI.

I s)d nlasaier, nørcger og h,rsk,l,]utl.

I

0st

A]s dliet$ dborigittis-

Der bor mere end 300 millioneroprin'
delige lblk i70lande. Det er et stoft tal.
men al ligevel udgør de kun 5'l. afverden$

beiblkning.
Der er det man kalderen mi;orirer.

Del vil sige, derervelnæppe nogen,der
vil påstå. atgronl.eDdcmc crcn minorilel

i deres eget land.

Je! opfordrer på dei varmeste tilatblive
led nrcd at interessere sig for rrbejder
med Polcn, men vær opmærksoln på, ar
fordi I sender e1 brev eller flere derned.
kun I ikke forvenle al låsvar med del
forste. dcr kan neml gå flere måncder,
men bliv ved,lbrdel skal nokkonme,o-q

det må så være en del afvores hj.elp ril
polakkeme. ar vise dem. at vj er toleranle
og udholdende. §å må vi håbc. åt det lil

sid§ smiiter lidt

Tolerance

al

Blii ftd - Llet skal t.ok si|e rcs|ltat til
Hanne Monberg

IS/VLGM

Det dcr kcDdctcgner oprindelige folk er.

atdeterfolk- somer koloniserede. Sociall
er det menneskcr. der hxr fælles hisorie.
kuhur, Iand og ligDende. Politisk er de
blevet fratager mulighcden for seh,bestdnrmclsc og dermed konirollen med
dere$ egcn udvikling.

I landenc opfaner, ai .jord.-n lilhorer
menncsket. De oprindelige lblk har den
modsaxe opfaflelse: Mennesket rilhører

Nilur. dyr og miljø er lundamenrel lbr
de oprindelige folks overlevelse.

I århundreder er deres forhold til Jorden

blever truet af koloDialisters krav til
fordeling at' jord, mad og ressourcer.

t3

I

Canada planlægger myndighedeme

golfbaner på Mohawkindianernes
landområde.

I

Botswana tvangsfjemcs

hånden og en meget mærkelig opfattelse

fodel tbr

af barmhjertighed og rolerance - eller

buskmændene lraderes landtil

dyrereservat. og Greenpeace har fort
misforståede kampagner mod gr{rnlæn
dernes selvfølgelige jagtrettigheder.
Begynderl

at skimte begrcbet

tolerance?

Hvis ikke Spanieme havde hærgetblaDdt

Sydam.rikas nrdianere. hvil ikke engI.Lndernc havde vtsrct i Australien og
Indicn. oghvis ikkeen hobeD europæiske
nrdoner hrvdc va.c! på f:erde i Afrikå,
hlordan havdc dct hclc så sel nd.

Forestil dig rt Måyrindianerne havde
overlevet og værcl i sland tilrtvidereføre
dcres hoje kullurslidc. Havde de sl været
dominerendc i deres verdensdel. og de
hvide tilløbrrc en minoritet?

Mon Mayaeme ville hrveværel (oleranle

overtbrderh!nle mindreral eilerville de
hrve opfort sig noiagtig lige sa låbelisr
Det er jo ikke b3re ei

sporgsmål om
verdens oprindelige befolkning og den§
ofte ulykkelige hislorie. Det er også et
spørgsmll om dig og mig og vores lille

verden. Er

De spanske missionærer havdc cn
umæitelig guldtorst oS med biblen ,

vi egendig tolerånte,

rertere sagt - en total mangel på §amme.

Mayaernes guldskatle stjai de. og
bibliolekerne med præstemes skrifter og
boger blev nedbnendl. En ringere ent16 til
ctnyt land kan man dirliet tænke sig. Og

hlor var toierancen. da det danske folLering ville lave Grooland om til et
moderne samtund i lestlig stil. Hvodbr
lod m.rn ikkc gronlenderne selv ud!ikle
deres eget lrnd i den rehing de ville.
Tilbage lil FN. Vi eri 1993. FN s inler
nåtiooale år lor oprindelige tblk, og mcd
FN s slogan for dette år: Nyt fællesrkab.
Fonnålet med dei internationale årcr rt
til. at de oprindelige folk sclv

bidrage

planlægger. igangsætter og vurderer
prcjekrer. der påvirker deres egne Ieve
vilkår og fremtid.
Alle de rige laDde skal yde dercs bidr.tg.
o sk.. al dc nenneskcr, der i dag
ervalgt til at rcgerc verden. harmod lil al
vise tolera.cc. for man skalvirkelig have
mod for al v:8rc tolerant.
og vi må

når

Ladmigslurtemedetlillecitat.rf Erhard

problememe kommer så læt på. at vi selv

Jacobsen: Dct ville være ulideligtat leve
nu, hvis vi ikkc håvde problemer at lose
og vanskeligheder at ovcrvinde.

Tor vi vige. række hånden trem eller
ændre holdning,hvis del kantage trykket
afkedlen, eller lader vi bare jerntæppet
blive n€de afflendllighed eller afmagt.l
den forbiDdelse erdet nok værd at huskeat ens

værdigh€d som menoeske viser si-q

i modgangstider.
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Status
Når man bliver 30 holder man party
et kempe stort med fur og fan i.
De 40 fejres med fynd og klem,
der er styr på både job og hjem.
50 år er nogetmed tradilion,
det halve sekei - en midtvejsstation.
Del næste er 60. man kvier sig noget,
der festes. men man synes nok, at toget

ergået.
Men snart kommerdagen, hvor alt;ng
slut med at slave - afsied man farter.
nu skal derfes.es. friheden kalder.
livei begyDder - en herlig atder.
Man hår slidt og aset i mange år,
nu kommer gevinsten: Pension man
får.
Set i

Alle gildeledelser med familieønskes
en gl€edelig jul samt et godt gildeår
1994.

Landsgildeledelsen

Birgine
Rudstikke,Sct. Georgs Gildet i
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