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Næste
kærlighed

Nænekærlighed er en undedig srdrehe.
Der betyde.sådan ser båre, atviskal løle med

og raee os af vor næs1e. Men hvem er det?

Ja. herkom,nerdet individuelle indl Nogle
mener. al de.es næslc crfamilicn - mandcn.
konen. børnene, foftldrene. ens søskende

og ikkeatrdrc. Andre tror. al "minnæsle« kun
er dn peBon f.eks. æ8tefællen. Arter andre

oplatlcr dct såd!n. at cns næs1c cren pelson!
der skal hjælpes f.eks- en tilskrdekomme. i
trarjkken, eller en ganmel dahe. der skal

INDHOLD:
Næsre kæ11ighed..-............................. i
Udgifier Iandseildeledelsen...............2
Der er ikke altid så Iel,..,,.,,.,,..,..,..,..,.2
Karjeg mon leve op lil gildels

fonentnireer................................3
Cildemesestævne 1994 ...................4
Hvad har gildcl belydct .,..,..,,.,,.,,.,,.,,,1
Du skalaldrig æryre dig .-..................6
Hvad vil del sige ar blive integreret... T
Drommen om en verd€n 8

Erindring og hukommelse.....-........-..9
Slot.nkcr .. ..... ll
Hvad er reNærdighed........................ I I

G1æde$erum .........-........................... 12

Sandhed. rerlærdighed -.........-........-. l2
Ieg holder så megel aldjg . . . . . . . . . . . . . . . . . I .1

Næsrsidsre nyr.................................... 14

Aktuelle adresser...,......,.................... l5
Seniorlob ............-......-.........-........-..-. l6



hjælpes ovcrvcjcn. oB andre isen mener. at

kun danskere kan vare "minnæste<.
Og det er allsammcn forkenl

"Min næsle« er ikke den »nære. person -
ikke €n besremr peffin - ikke den forulykkede
- ikl'e den gamle dame ikke nødvendigvis en

Nej - det er d//e,,etrr?st r påhelejorden!

Nukanman så spør8e: Hlordan kan jce fole
med og tage nig af dllc mennesker på hele
kloden? Det erjo rysisk umuligl I la, det er det

mender forlangesheuerikkeaf os, ar vi skal
llyve og fane rundt i hele verden ior ar tase os
afalle. Det kan man ikke.

Og de.for cr det netop li8tigt. at man hger
sigafde mennesler i lokalsarntundct, dcr har
brug for det. Dcl cr ikke sikkefl,du kan se der
pådem deharikkenodvendjgvissynligesir-
Det ka. værc. dc bare har brug for el klap på
skuldcren, ellerer knus - eller bare 6n. der vil

Og det behøver ikke al !ære danskere, der
hd bruS lor denne "psykiske forstehjælp«

Husk der. næse gang du hrlrer tale om cller
tænker på »din næste«.

Chdrlo e Kristetsct
set i Gjør sepostat. I 7 - Sct- Geotgs G ild. i

Køherharn.

Det er ikke altid så tet
Det er ikke altid så let
at bede om undskyldning
al begynde fra be.cyndelsen isen
at indrømme eD fejltagelse

al gøre mere end man er npdt lil
at tænke førsr og handle bagelter
ai lære af sine fejl
ai accepiere kritik. bereuiget eiler
uberettiger
al sætte sig i et andet menneskes
siluation
at tilgive og glemme
Men det b€taler sig altid

F t t A .lredskit k. h\ hldd. s?t i
Gildeiantet, Stt. Georys Gildet i

Hotbæk

Udgifter i
forbindelse med
landsgildeledelsens
(LGL) deltagelse i

gildearrangementer
Til jcrcs orienlerirg kander oplyses.

ar nlr medlemmer al LGL dcltagcr i
lbrskelligcmøderogsammenkomster
ar.ngerer af gildeme. \å betalerLCL
udgilte. i lorbindehe med rnnsponen.
,nedens Bildel alholder udgiiier til
fonæing oe cventuel ovemrming.
Dene 8ælder også nlr der drejer sig
oh intetualionalteildearbejde. uddan



>>Kan jeg mon leve op til
gildets forventninger<<
Her i marts har mange af vore gilder presset eller lokket en eller flere til
at påtage sig en post i gildeledelsen, og især har mange nye gildemestre
svære betænkeligheder. I maj kommer tur€n til distrikts- og stads-
gildeledelserne.

M!nge eildcr harhcldigvis ikkcbcsværned
rl re(ruuere nye ledehesn.dlemmer eller

Senvel8ecn cllerflcre lbrcndnu en peiode.
De (eder. hvor det er svæn. erder som regel

usikkshcden om al kunnc udtilde opgaven,
dererproblemet,sclv onr deier!rbejdsbyrdcn,

Ledelsererlomange menneskernogctsvært
nogcr!tparage\ig,ogder.rogsrsvænalsose
Ind og lejlcdninghos mclc rulincr.dc ledcrc
i gildebevægelien. turdidel e

pEcisc ord !å, hlad dcl er tor rid. mln hf

icg rror. at 1../.r.',. i virtciigheden besdr
rien \ror po(ion vilje ril.t samlrbcjdc rilsat
noglc lå enklc ieknikker, $m vi llle lian lære

Girer du klårl udtryk for din€ hcnsigtoog

Du n':t aldrig tage lorSiler, at r.drc lcDdcr
cllcr kan gexe dine hensigtcr.

Hvi\.ln \clv ved h!.ddnvil$m lederien
givcn situation (og del ved du lorhåbentliS).
sii kan du også fomelle dnte omeivehcrdct.

Dd sanne gælderlorvenhinger. Vi btu-ser

miske lor mlngc kræftcrpå ar opfylde loNenl-
ninger. son slet ikke er de.. og del er spild al

Tiltuedse gildebrodr. . kanj% mon !ære
så heldig?

Hcldcr skal man ikke foragle. men det er
svæir at plxnlægge fred.

Lad os i steder allrrovc cn lillc filosolist på

\tid. det lydet: "TiA;ulth?rl.r cn tiktand,
.loapståt, årlotrennti get bliiopljltlt "

Hlis der er rigrigr, er deL sil ogsi rigtigt at
\iEe: "Mcrx.s(.r. ro,r rrr{.u l.^ehttthr.r
hdt. k t h.llet ikk. blir tilft?tlk." -')

Jeg ror. at beSge udsaln e. rigtiec. Hvis vi
!il hsc tilfrcdsc mcnnesker omkring os, skal
!i gi!e ded lorventninge., son vi cr
trogenlundc sikrc på al kunne opfylde. Det er
ikke nok at sige. al du vil eore dit bcdste du
sLal siee. hrad du vileorc.

Så -eiver du nemlig dine gildebrodre nogle
konl,ret. lonenminger, ogdevilblivcrilfredse
i rlkrnred.rl du oplylderdeforvenhntAer.du

Cod lbrnojclsc mcd hverver som nyvalgr
eUe. ren!11gr jrildeledel\esoedlem.

OleOlesen
pro!incialmester

Slorkdbcnhavn og Bornholm



Gildemesterstæv ne 199 4
Gildemesle$lævnet aftoldes lordug-sondagden 17.-18. septenber 1994. påEsbjerg Kurue

og Konfcrcncecenler, med slart lordag kl. 13.30 og slur søndag kl. ca. 14.00.

Gildemestestævnel er for alle gildenesire. ståds og disfiktsgildenesre. provnrcidmeslre.
LGL samt enkelle andre særligt nrdbudle.

Hvisgildersellersads/d(fiktsgildetsnesleriklietdndelhge.krnenrndenreprrsentrntfor

P,js kr.625.- incl. nævnegebyr, ovemxl.ing. friddag lor.hg anen. morgenftad lrnd.ig lann
diveAe kaftc og lc scNcringcr.

Frcko( lørdag og/eU.r sondag koftryd.iligere ll0. pr. gang.

I de næste numre af hplls vil der komme mcre om slæviers prcgrum. rilncldirgsliisl og

H,,rÅ rr eservere dxgede.

LCL glæder sig til ar se rietiB nran8e eikleDestre iEsbjerg dcn 17. og 18. seprembe! 199,{

oSvitorpii, al!i ftrendnu er godt nævne iEsbjerg.

Mcdgildehihcn
S6ren Adclr.ii

Hvad har gildet
egentlig betydet for
en? - Har det haft
indflydelse på ens

liv?
vul St t. G«,-ss Giktct i Kø1.nind.s .t5 .its

ju bi L.t h t i s?pt e ktbe t I 993. h ol.l A h1e N o e1l p
5. ntintr.ti S.t. Ceatr. A t Lutt. sant .
ttdp lrla sit 4s Lits idlitikhl not th ntd

Igennem 45 irharder!æret perioder. hvor
Jubiogjeg lbr \jældenttar været i gilder. der

hu !ærel nrange ri'r_!. derlbrlrirdrede os irt
mode. \og1..i!or. bcLendte har undrel sig
o!er. aI vi !i iLlc log lonsellensen heraf. og
meldre o\ ud hvorlor bruge penge p:tder?

Dcn tanke har vi aldrig h!fi. Viopdagcdc-rl
\e1! on !iperiod.visvro!crveteid. prsi!e.
ha!dcdc!kti!ep(iodcr gjorl. rl vi hclc tidcn
folre os som gildebrodre. En ring. der iklte
ændrersig. \elv om man ikkccrrcgehnæsigt
Iil srede pl ,nodeaficrcme. er dcr vrme
kannrera§k.b. man nyder i hvcrdasen. når
man loberpå sine ganre Sildekrrnnerater. Vi
kerder hnrånden på en srrlig mide - d.r cr
erobund lor bcdre forsrielse tur hnr.nder.

Det at kunne ibne \ig ovc or hinanden. !t
kunne fremkomme 

'ned 
sine synspunkterog

ranke. og vide. !r ma! ikkc ljl blive htlcl
li.ssio'1. mcn modcs 

'ned 
resp.kr. dcl er eD



nor ting, der baner vejen lor noger posnivr.
Viser !i hinlnden resDekl. !iver det en 1!rleGe

rl frih.d i \.mvæd {om vi ,lle trn havc

Order frihed erforde fl esrealosnogetDreget
væsenrligr. men også et ord. der misbruges
negel. For fiihed erjo ikke. som nogle ladcr
ril ar tro. at mu bue kan sigc og gore, hvad

En provesen lbr det trie nienneske er, om
man. nårman srår fril, h.ren vis ordcn på sig

selv - harer frål. man folersis bundet ril, så

iiiheden ikkc kun oploscr sig i individual i\me
og rnslarsloshed. Ma. bor v:ure tiililligr
bundet ti1 sin samvinighedl

I del debokraliske srnlund rales der dreget

onrmklangen:arir../ li phed or btul.rslob.
dei hvor olte anvendes ikke friheden afde
ftigjo(e til at mele deres egcn kage. og h!i\
li-qheden blor defineres somdet. at der iDgcn
forskelle måfindcs mcllcnr rnenncsker. så er

Mcn 1,tr).L, sÅ?r.l. slncs jcg. cr el cenrrlh
ord iriekhn3e!.lbr hvor broderskab lindcs.
erdcrog!A lighed' iLLe i mllenurnlt io(und,
mer vi er lir.rnr.1ir.. son nenneskcr mcd
!llc vorc loAkellilheder. Os i bnle^kabtin
des ogs:i er shgs t ihcd ikke den lobske og
lnarkistilke. men en liihed. der er bundel af
henslntr-qen lil hinaDden.

Ud lrLr brode6krbsnnkenbliverdermering
ilii h.d, lirhad ar b,.deBk1b fordidetsidne
§irpel rhen lrdver de to forslel

Som nrcnncsker- som kannncrater - \h lle
vi seme fu le for!ligrerhed over ibr hnrandens

mennreer: sakan vi i al vorlbrskcllighed gi!e
hi.uden nye ta.ker og inspnarion.

Ensryrkccrdetimineojnenctop.arvi ibåde
spejde. og gildebevægelsen. socialt og
uddannelsesmæssigr sprnder så vidr. Det kan
give spændinger, Dren samtidiS liggcr nctop
hcri også i(imen ril lbrsde\e - og demed

lolerance. I behersker uro, er der liv og
muliShed lor en st!,re spæn<lslighcd og
ddslighcd i ånden, dcrerlan8l at foretrække
lor den roli8e og mæue Liliredshed. der let
forlaldes lil. hvis man kun færdes i sI eger

miljø.

Ctu vi så ud ovcr gildet og gildekammerat
skåber. ud i såmlundel idag. såharvi nctop
dcr brue for noglc af de for anfone ting
åndelig spændstighed, tole.ancc og
samhdrighcd - for ar komme videre.

Hrdtl hdrri hdi r.l.ldt tdft rildebø.lt!?
Ja, viharbegge haft den tbm,rjclsc.r være

eildemestre. Vivarmeger unge den!ångj oA
viva.megel neNdse og yd'nygc overforden
op8ave. De. der kender oi idr8. vil nok have

sviErt ved at fbresrille sig. !t vi begSe var
meger neNose for ar ra3e order i en §t6fe
L6rnling, denar idltes der som cr uhyrc
prcs. at skulle holde Sildemesrerfuler. Der kan
ma. i[ke gdre, uden ul man komDrer til al
blone sir sind og sine tanker. Det var nogel,
man ikke syntes. man brod sigom ovg for en
grupc r.hrivt fiennnede mennesker. Men
n:i. ntm sl opda8ede. 1 oan kunnc værc
1u1dstændig tryg ved sine kam
blev opnunfer eller fik positiv kritik, sa fik
nrln iri$ mål bcløDniDg.

Rent fakrisk tik det slorbetydnins lbr os. at
vjlurdeåbnc mundcn icn stotre foBamling.I
von seneienrbejde i Odense. !arderen absolut
forudsæhing, al beherske delle.

Hvis vi skal8øre op. hvad vi slnes, er del
væsentligsle i gildet - dct, man ikke kan
und!ære snbliverdergildehrllen.Derhar!i
ridlige,etalten hel del om - ogdeterulbrandret.

Hvis nogen synes,jeg ser boa fia så mlnge
andre vrrdifulde ting. såvilieg sigc,at mange
af disselingsimpellhentunrmesiogudspnnger

I den slilhed, der er i gildchaucn. hvor lun
een trler ad !anFe., og hvo. der er sldbt en



ranme, som 8ør, at man lyner med særlig
åbent sind, d?/ finder man tammcralskabets
bedsle globund. Her 1ærer mm nogel, om den
der laler, hvad der giver mere næn kcndskab
og sløre fo61åelse for pcsonen. Der e. også
noget, der er med lil åt nere fællesskabs
følelsen, nåJ man ved, hvad andre iummer og

Manved,alft annelop i gildehallen kommer
næmere påhiDanden, end md ville komme

Her hår vi de fæ1les oplevelse. og det lryggc
sanvær, som giver mulighed for fruStbare
meningsudvekslinger *nere.

Hercrføleherat, arvi isa.dhedcrhinandens
Iige ikke i den fortand, .r vi er lige kloge
cllcr har smme meninge., men sidan, at vi
alle km komme frem med lore anskuelser på

lige rod, uden angsl for åt blive lallediggjon.
Derfo. kd vi give nogct af os selv, og det er
gildet. når det er bedsr.

Så skabes der meninger. somvi allefø1eros
ansvårli8c for, o8 der er sundr at skuue lage
stilling og føle ansvåL

Egenrlig kan dct nok undre. ar vi når til
dcnnekonuusbn. Vihå nok indrømme. når
vi skal være æ.ligc. at i §anen fi nder man nok
giidchallen lidr halvkomisk. På dct lidspunkt
finder man nok dc almindeliSe møder for de
bcdstc hermøde.mantåmmerutskabct,læg
gerplme.o.s.v. - mcn,delerjo ikkevæsemligr
lndcdedes end i mange a.dre fo.eninger-

Det, der gø.gildelandcrlcdes,er gildehallen.
med gildcmeslertale og 5 minuuers Sct. Ceorg.

Gildme§edalen.hvorenperon fremlægger
lanke.. som vedkommende iSennem en tid hå.
arbejdel med og nåer il en korklusion på åer
møder vi den cnkelte på en hell anden nåde
end i btre kmmerarigl samvær.

Mån skal ikke altid knn spørge om, hvåd
gildet har betydel for dig - Dan skal også

6

somme 1ide. spolge om »hvad hardu betydet

Deterjo svæn selv ar svarcpå. men vi ved
jo, at i de unge år. var vi megcr aktivc i gilder
- i gildemesterpenodcme lar vi meger aktive

i Jubi\ Sildemesterperjodc Iagde vi grunden

Men det må være ganske nalurligl, at det
ændres med å.ene - nyc gererationer komme.
lil og beryder, ar gildet vil beslå - og det er

En ltot tulk til lildcnestet E en Nwda .

Jor at hua s.rdtc dek 5. nii. til tnp ls. H usk.
htis dt noder fu i sod! 5. nin- elkt en
gildenest.ttale. der fottjeno 4nden
kdbft.lelse .nd le Din ter, der br ses i
sil.lehalkr - ja. så pør at s?nde lzt til.ntcn
Sct.Georg ellertil un.le eete.te-

rc.1

Du skal aldrig ærgre
dig
EIl?rrt rannkt rlist v.l LitiHiihsthha n
Jeg sad cngang i Liibeck
iet gmmelt Ha.se-hus,
fta katcdlalcn ner ved lød
et mægtigt, klangluldt brus
df sk(rnne kbkkctoner
og på væggen lænejeg
et digt afRudolfTarnow
dcl har fulgl mig på min vej.

Hver gang, en »fare« tue. mig

da tænkerjeS på dene digl

det nynner, og jeg høre. end



"Lad være med ar æ.grediCl
Du kan det. hlis du vil!«

»Du skal aldrig ærgrc dig.

me. søg del lrse på din vej,
att smukl og godt du se. -

Fandt du måske, at den og den
vår 1åbc1ig,ja, skdr
så husk: Enhler lGn g.iller Iå,
du selv bli r slundom ø.!

Dr skal aldrig ærgre dig,

og det vil bare skade dig
i ston såvelsom smår
Det vil kun sl(rrc1il dn hlit
som damp og sko6ten§.øE
så ej du ser den smukke fusl,

Lad aldrig uret ærgre dig,

nej, vcnd dcl ryBgen. gådin vc.j,

Hust på: Dit liv e.kun så korr,
men dødens n erlang -
le ærgrelser og urel bon
oe synS e. muntersangl«

s?t i Gildekontakten,Odense oB

Sighdlhomet,Assens

Hvad vil det
sige at blive
integreret

... I rte sztion bl i te r ktun ye llJkket, hti: både
nindretallene os Jlertakbelolknineen i
læ ess kib bes te nme L høtdan.let s kal fot. gå

Ar blive irresrer?, vil sige ar blive indpaser
lpå en ellcr anden måde) i samfundet. Begrebet
anvendes i forskelligc sammenhængc, alt efre.
om det er maremarik eller samfundsforhotd.
Når vi laler om at blive integrerel i d ander
samfund (mcd en ande. kultur), er der
lbmkelliSe måde. at blive inreg.e.et på -
foBkellige inregrarionslon er:

a) nan kan blive ligesom de inclfødte
d-v-s- en 

'nsidig 
tilpasning, hvor nan

antager de andres nåde at være på.
Del laldes a.similalion. Man kan hi-
viligl vælge at lade sig assimilisere,
eller man kan blive tvunget til det. Og
det kan gå hutligt ellet tangsont, att
eltet den enkeltes og sanfundets

b) Man kn fastholde sin oprindelige livs-
fom og leve parallelt necl eller adskilt
fra det øvrige samfund, man kan
fastholcle beslente dele af sin livsform
adskft (l-ek- religion), ellet nan kan
bo, arbejde o.s-v. i særlige områder.
Det kaldes segrcgalion eller adskil-
lelse. Det kendes f.eks. fra Sydafrikas
aparlheidspolitik, men det kendes
også - i et vist onfang - i andre tande.
De sorte, italienske, kinesiske eler
puerlofuanske gheltoet i USA er ek-
senpler- Men også i Frankig, England



og T$kland kan nan finde ontåder,
hvot det næslen udelukkende levet
6n bestemt etnisk gtuppe eller natio-

c) Da den store indvandring til UsAfaregik
i 17-1804 b et, var det nange, der
talte om srneltedigel- ntegralion. De
forestillede sig, at forskellige
nationaliteter og etniske gtuppet ef-
terhånden blev snehet sanmen til 6n
ny etnisk gruppe, nenlig amerikane-
ren. Men det var som bekendt ikke så
let, og det er da heller ikke den måde,
USA i dag er udviklet på- Men mange
ameikanske integrutianslorckere hat
arbejdet meget med denne teori-

d) Endelig etder den lom lot integtatian,
hvor man både bevarer (væsen ige
dele al) sin aprindelige baggrund og
oplager (væsen ige dele af) det nye
samlunds nåde at leve pe-pl,J]alislisk
inteqtation, Også det et meget van
skeiigl, bl-a- fordidet ktæver, at nan
selv ønsker at bevare (dele af) sin
baggrund, Leks. sprog, rcliglon og
tadilianer, ag at det nye sanfund
givet nuiighed lor del-

Nllrmnvælrermellem disse tue ibrskellise
fomcr for inicgtulion, skal maD værc khr
over, at de tualellige ind!andrere eller l]ygr
Dingc kan onske de fo$kclligc i csrarions
lonner. Og de krn ons*e dem i forskelligr
omtiing.lbrdc flcstc dclc aldcrcs rih,r.rchc.
i forskelligr rernpo. og nllske ogsi onske
ibskelligc lbmcr pil lbrkciligc tid\punlilc!
aldeesdlværelse. M.nkarteksBodt loresrille
sig, !ten ung iNlvandrcrjen periode onster
al blive meger ddnsk (lssimilereo. mcns
ledliommcode på el sene.e lid\punht onr\er
rt lasrloldemest muli$ fra oprnrdelseslandet.

I "Denkuliurclleudtbddnc" uf Ole Hammer
(1989) kan nrar læse mcre om nxe8,!lion.

:tt i Luurv^te . l. Sr t. G?otls Giltl. i
Kt)h.rhnr

a

Drømmen om

en verden
Foresrildig en verden

uden kris

trden ftlttigdom.

En verden
hvor ingen er overflodige
hvor insen hersker over andre

hvor ingen bliver udnluel.

hvoralle er lige meger værd
hvoralle elsker deres job
hvorder er brug for alle.

hvor rlle er trygge
h!or nrgen er ljender
h!or aue er 1,,-kkelige

hvor ingen har mere end andre

hvor alt andct bliver godt
og livet isig lelv
gdr livet værd at le!e.

og lor dcD ri1 virkclighed.

Kitste lltorsc,3-sikk
Sct i vadenc.let, S( t. Gaorys Cildet ei

vejte



Erindring og Tale til jubilarerne
ved gildets 50 års
jubilæum 11.

december 1993
Dc ua tdl. ruh1nLt nlaret roll o| .1.

p.N,n i g. otll 1 i I tlt h jtlli I u t o Hdttt a! KH
ldkkcr *ild.b.\ttlclsc ar tu st

Hvis nogen skulle hlve glent dcl- så i]ldcr
vorr gilde i morgen 50 år. Selv om det er en

sLæbne. der er overyrict adskilligc forenntSer
og or_qanisdtioner. erder dllig..vel llor. forder
erntr\kelpå atholde liv ien loretringmeder
konkrer fomlll. soin i:eLs. en boldtlub. o! \l
bevdre en organisalion \om vore\. dcr blggcr

Der er der. lordi de ideer. de. er liemher
rkcnde isamfuDdel, hele liden skitrer,og især
i de \id\te 50 år. hr. værel hele tompassct
ntrrdr cr prr 8.ngc. Denne udviklhg niuer
ktu! lil er ideblsercr orgdnisation om, hele

tiden!t10boldcsiglilIidcnstankcrudeDar gå

pil Lompro'nis med det. der er umnreligr i
vore\ grundlcggende mril og idcalcr. Der har
væ,er -sildebev&eelsens *ore fortjeiene. mei
ogsåproblem al holdc dcnncbalance. Ogdel
er der grund lilar fejre.

\'l.n d.r. dercr mesr grund ril!r feJE. cr. !t
visamtidig hd rogild.brod'e, KH oS Hary.
der hd s0 iiA jubildud.

Dcrf iNlcs mcnncskcr.dcrsiger. ar mrn rft id
kdn tijubilæum. hvis man begynder tidligt
nok påcnlirrg. og lcvcrlængc nok. sfuntrrer
jubilæum kun er udrryL ibr. ar man ikke hlr
haft initilli! nok rilut soge nyc udfordringer.

Detersel!tolgelig nogetforfierdcligtsludder.
- Og hermrijegvendelilbagelil mir udlægniDg
o.r .le {kiien.le nieer

hukommelse
Jo eldrc nran bliver. desto mere værd

I.rder. atkunne huste. Erindrekan mrn
sagtens. Erindringerne fra for eksempel
barndommen passerer igennem cns
bevidslhed. enddamerefestli-q.ja ligefrem
nymalede. ErindrnigeD er der allså ikke

Men med hukommelseD er dcr srraks

s!ærere. Det lyderjo så lel at sigc, dct cr
på grund af.rlderen, yngrc menncske.er
også ret ofte glemsomme. Selvfølgelig
spiller ald.rcD en rolle. men problemeter
også renr teknisk. Arkiver bliver «ørre og

slore år efler år, samtidig med åt ens

hurtighed ikke cr den sammc som i
ungdommens vår. dcdor hnr nr.tn heller
ikke den samme nulighcd for llnhLlnigr
at finde den enkehe r ing frem fraarkivei.
der kan gå lidl rid. lbr i del arkiv, jeg

tænkcr pÅ, står lingene ikke i aliåbelisk

Det siges. ar i stedet ibrat hente h.jælp.

skal mån blol vente til der selv dukkerop.
ellers vil hukommelseo blive ringere og
ringerc.

Mensomde>voksne« vi er. provervipå
ikke ar virke helt »ytii ved at bruge cn
næsten uundværlig ling - nemlig
huskeseddelen - til ting. der skal husk.s
heros nu. hvis vialtså ikkeslemmerden.

Rulb.
Sct i Budstikk?n,Stt. G,:otgs Cildet i

Bau\rttrtl



Forjeg lro! at I to jubilarer vil give mig rct
i. ar det gilde. I v med til ar stifie for 50 år
sidcn, kun ligner dagens gilde på de
grundlæggende ideer. Dcrfor ville den
inilialivlose,derikkeønskedefomndring, ikke
kunne føle sighjemme ivororganisation i50
år. Der kaD kun folk, som jer ro. der hår
iniliativ ogdynamiknok lil. al ændre bådejer
selv og gildel i takl med de krav riden har

Og så er det igrunden sjovr, ar der eret par
sonrjer to, der sidderher sonjubilarcr idag.

I udfykke. nemlig i jcrcs forskelliSanerhed
nelop noget al der, jeg hxr været inde på

tidligere.

I er begge dybl forankrede i de ideåler, der er
spejder og gildebevægelsens gruDdlag. I er
også begge dybt foraDkrede i den nationale
tradilion, dernatudigr nok i 1943 spillede en
«øre rolle. end den gør idag.

Og så cjcr I begSe den lrofasthed og
pli8llroskab.derersåaltalgorende lorar få er
gilde til al fungere. Aldriggik ma. forgævcs
riljer ellerjereshusrucr. fordcn saes skyld,
tor de horcr i auedrøjene gr.d med i billedel.
- aldrig gikman forgæves, hvis eteller andct
skulleordnes. Ulnscromderskullem,le(i Å

srås posr eller passes rombola. Alrid var I
parate rilar tagejeresdcl af arbe.jdet oglidr
til.

MensåhørerlighedenoesÅ op. ForsåerI sl
lbrskellige. at I ermed til, at give gildet den
spændvidde og nenneskelige rigdom, derer
med lil at gøre det bevaringsværdigt.

Jeg kan bedstbesloile,hvadjeg mcner, ved
ar tage udgångspunkl i en !f de mange Sangej

Ha6y komner laretrde i nogct !f hjemme
væmets vinrermunderingi de. strengl iaget
ikke er beregnet til ur malc Åhytier i KH
konmcr i er pænr afla8rjaike§It.

t0

Hary maler storc flader med nore pensler
og ruller, og lrodr ngcligt med aviser og
afdækningsplasl, kan vi alid se. hvor han har
været. Men det går slærkt. og de1 varer i
regelen ikke længe ffi han komder og siger:
»Del var det! Hvad skal jcg si lave?<.

KH maler ned små pcnsler, ogdereringen
ekslra afdæknine. hvor han a.beider. KH cr
uovenruffen lil al malc sprossevnrduer. Den
enene, derkonrmerpåsiden åf hlmpådetfclt.

Hary har vi halt io.nøjel§en af - og
problememe med - i alle 50 år. Du har trådt
dinespcjdcslovlerpå sydhavsøeme,næmere
bete8nel Falsler, hvor derer så fladt (paser
ikke, red.) at du i Asens .aurligvis bosalle
dig på »Bakkebo«. Del er nok ogsi denne
etsotiske oprindclse, der har Aivet diA
ud1ængsel i blodet. sådu sudie drives til rejser
ril desrinarioner i der sydlige udland, som
leks. Kuplemiihle, Pdtch og Duborg.

Ud oler de rin! ies allcrede har nævnt, har
du i gildemæsig henseende gjondig bemærkct
med en gildemesterperiode i50 eme, og ved,
al dcl crdinfonjenesre 'ogdinalene,at!i ljk
opreret Mogens Jensens Fond. Dct var en
indsals. der har bragi ,negen glæde, og sorn
fienrridens pildebrodre vil påskønne.

- og så er der Iige dcn med: »Så svinger
vi...«, den horer ogsåmed Lil billedet afdig.

KH, du så dagens lys i Viborg og flyttede
scncrc til Odcnse. Del gav digmulighedfo.,!t
oprage del bedne både afdcn jyskc og den
fynske tolkekarakter. F.a jydeme lik du det
seriøse, og fra lynboeme tog du humoren. De
lo egenskaber. dcr hos dig er forenet pl en

Du harikletunnet gøre digbemærker her,
hele dit 5o'årige gildeliv, for i3l år. fra 1946
- 77, halde vidig ud1ånt til Hosens.

Og vi må sige. ar du rep.æsenterede
Asensgildet sodt derovre. du nåedc både ar



rrr. gildenester og nldsgildemesler. Met
i\iic nok mcd dct. Du roe også højde for. at alt
ikte gil i srå her i bten. Du sendte nenlig
junior lilblge. og sprgede for, al han, i dir
friler. tog sig afgildet.

S.daD skal dctværc orden i sageme.

I har beg8e værel et par dejlige mennesler at
være §ammen med, (€ jcg vil slune med, pi
hele silders vesne, ar sise je. rak for jeres
indsalsog lor gildebevægcher gennemde 50

lil at filosofere over livet. som del nu
fomer sig. Vi finder måske løsningerpå
problemer, som vi ikke tåndt nogen
løsning på. da de opstod.

Vi kan. sonl de tænkende mennesker v i
er,re§onere os frem ril løsninger. En eller
anden tænker måske: »Hvor vil han hen
med disse betragtninger«? - kun det, at
det måskc var en ide at gå en tur, om ikke
andei så for at få lidt frisk luli - for al få
sindet luftet ud...

F,

Stt i Lalgst)oste , l. S.t. G?ot.tts

Gilde i K1benhdr

Hvad er
retfærdighed

Der er så manee ring, man kan undrc sig
over. Univeset l:eks ellerder spirende forlr
mcd !1lc de ma8iske og forundenigc tin8.
Men det vh. ikke der, jeg vilie hd pi idenne
ombæing. Nej, ligc nu undrerjeg mig over, at
der cr så me8er, vi menneske hencr, !i har
Å,ar på. Ieg uDdrcr mig ikke over. t der er
mcgcr. viorske os. diommerom. håbcrplog
beder Lil. Hvad var vcl lilet uden drømme og
håb? Nei, der urderlice er. hvad vi synes, vi

Nu for eksenrpel selve liver. Et ste.l i

baSholedetharvinot en vag forestilling om,
ar påcr cllerander ridspunkr hugger lecn. Vi
oplaxeroSså. ar bomdr,.vuggcdoden, ar un8e
uænd korcr sig ihjcl pll motor.ytel, at mødre
dorrfkræft. Men der erdead,. selvh,rvi

Christi!n Skov

Strøtanker
De1 er vinter, - del er koldl. naturen er

gåel i hi, og dog, - når rnan gårsig cn tur,
der værc s;g ved stranden eller ved en af
de mange moseri nabol.tget. så fomemmcr
man alligevel at livet gå. videre det er
som om naturen venierpåar vågne igen.
Man fomemmer. al del vil hlive forår
igen. Fuglene erder, mende sigcrikke så

megel, kuo når de er nødt lil a1 gpre

opmærksom på deres lilstedeværelse. Nu
erdet kampen tbr at overleve, del drejer
sig om.

Har vi menoesker dei påsammemåde?
Måske lidt - vi holder os til de hjemlige
sysler. vikommer ikke såmegel ud. men
vi kommer ud - ja. så har vi også./?r lov

i1



rettil leve. Som ninimum indtil trætheden

melder sie icn ljenr råger alderdom.

Lad os nu sige. ar et 50 årigl h.jerte er slidl
op. Nogle vil llle od en uheldig skæbne.
Nogle vil si8e Guds vilje, og en anden li11e

håndluld vil kalde det neningst)ldi, noger

som vi selv e1ler.ndre skal 1ærc ai Men dc

sidsre er så iil, s, dem Alemner vi huirist isen.

Mlngc vi1 lale om urclfærdighcd. Og så cr
det vi soder på t,?,?,. Kravet om ct nyt 08

Son nogeL nyl i verdenshistorien siger !i nu:

"Hvofor skulle.ieS no.ies Dcd cl sollc hjcrtc?
JeB vi1 have tol Tre om nodlendi8tl Kosle
hvad det !i1 - s!nlundet\ penge o-g

medmenreskers smene og r!iv1. Nårman Åa,
tnn§plrntcre ct hjcrtc. så crdcr min rcr at lå

N.lurligvi\ kædperet menneske for sil Iiv,
dcn driti cr indbyggcr i os. Men at !i k!tr
opleve det som er retmæssirr krdv at få en

andcns hjerte. nir ens egct ikkc vil mcre - dct

Hvofor bliver !i hitu .år vi rrmm.\ af
sor-qer o-q skilsmisse. af arbeJdsloslted eller
konkursl H!orlbrcrdcl urctlærdist? I torhold
ril hvem eller hvad? Erdetmere urerferdigt il
være bamlos end !l være blindl Hvo, pi
ttatfuklighc.l\sLaldt rangerer tab af
ægtefrllc cllcr b!m? Hvodo, bilder vi os selv
ind,ar!i harerril erliv i sikke,ncdforsorgoS

Erder iktenetopdenfilske kleoD sikkedred,

son ltrn !ælre os. nilrviråmmesl Hvorlbr er
der nclop nr ig der sk.1 ra'nmcs: Denne folclsc
at være uLerldrdigr, urimeligr ramt krn tå os

li1 al stivne. Og sd k.n dcl cnde Drcd- !t
bnrerheden bliveren endnu store ulykke.

Vi må nok erkende, !l ,?da,../i.qh.d ikkc
ii.des på denne klode, og sil iølrigr indrene
!ortilværclse hcrcftcr.

JorgenR.
\et i Kedoi,5.t. Gcatrs Gil.let ivetlote
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Glædesserum
jeg har fået glædesserum

dcl sprudler imil jndre

boblcr og syder !fglæde

dcr smitter afpå rnine onrgivelrer.

Dcrcr tbdrsdufte overult

Anenonemes d n gkdertuir indersre

mine sanser cr skærpede

idåg
hxrjee låel livct lorærende

i kærlighedens navn.
G.'na A.kk( Is.rhorst

:?t i9. Stl.G.orssCikh iKtb.nhdn

Sandheden .
retfærdigheden

Se hojtæder\ ( ter \tiir tæDdte. i alien tjl

Til ære for voijutilar, Erilt.

TilEre for lor vÆhner Annelisc

Tilære lor di8. min kære gildebror.

Dc ro lys. derhar slor symbolsk berldnins i

Detene synboliserersandheden. - Del andet

symboliseter relltedigheden. Hoje mdl. som

vilovcral stræbc ctcr. Rel kun ryggen og lll
srnd! sang vi i væbneBxngen, og del lovervi
hinrnden Del er en dcl al vor kullur. at
srndheden skal frem. Det er også en dcl af
andrckulturer, og således er sa.dhedsbuder et



ilde len bud i buddhisnen. mcn er det mon
dtn lrmme \rndhed. \om v hleroml

I .jLridisk henseeDde stulle del vel værc
nuligt ar atgrænse begrcbct. ente. ralerman
\!ndr ellcr usandr. Ja. oven i k(,bet svirrger
dlin pi. m man ltun vil sige sandheden, og
ikkc aDder. Men rlligevel tvivles der på
\idnerne\ udsasn. De gcnnemhulles. og ril
\id( vcd dcl srakkcls menneste hlerten ud
eller ind. Den lille frk. vipstjært i visen om det
at vidnc i nævningetingel. jx. hun klædes
fuldstændig di hun \vines ri1. og do8 nrerre
hun, !t dcl lar slndheden om el 6o.d. hln

Sandhedenerikkcså1i8eril. Sandhedenht
dct nredarvære såsærk. sivoldsonr. atnran
ikl,e kan ellertor sige den. Si brugermrn en

liUe rcdlo8n, der krn man lrrc sig forpligtct
ril. den del er ned nodlognen som med
klramcllcn. dcr vokser im nden.l. ni.dE
nod.jo mere løgn. og lilsidsr kanr m.n ikke
tinde ud af vir!arel. Sandheden erblever væk.
og ingen. end ikke dn sclv kan genfinde den.
Sålcdes 8lr der ogsl. nir t!ntasien lar
o!erhllnd, dxkrnder vare v!rrskeligr !r skelne
mellcm i'xlbildning og virkelighed.

Ja, menmln krn drholde satrdhcdcn lbr sig
sclv. så har matr da iklc værer usrnd olerfor
rndre. Men dr er mrnjo heller ikkc sand. Så
ved nndre ikke, afhlilkcn ophnelse mrn er.
og dr komnrer det til aL vnke $m en
nodlosning, og den lar dcr ikke så godt med.

Dcl er da tcDrmclig be!\rrligr. det hed
sandheden. Den med sandheden er del vel

sådan- ar den forsr ftu sin b.rydning, iirden
ses i iorbindelse med der lorhol.l vi har lil
hjnandc. som mcnnesker. 'ra8er ud dl en
srnnnenhæn8. bliver den lil nogct undcrliet

Sxndhed og l,ærlighed hliler da storrchcr,
derfolge\. og tu! islndhcdog kærliehed til
dir med,nenneske er du et hell menneske.

Der andel lys. der symboliserer retfærdi8
heden. crogsåetaf de højekrav.dcrsillesos
i en valgsiruarion. Er vi i stand ril at atgorc
sporgsfrål om rellærdighed? Er det ider hele
raget millimeredeltErdigleden. dei er talc

Måske menes der Eed rctfærdiShed: "Ret
lærd", og da cr der din e"en frrden gcnDem li,
vet, dcr er rale on. En tærdcn, der kun i
samspiller ned andre knn !ære »Ret lærd«, i
s!'nspilmed familie og santund.

I gilder søger og linder vi hjælp ril dcnne
iærd. GenDcB gildelov og -lofte loyer vi ar
slræbe eiierar elicrlcve de krav, der (illcs til
lor 1'!'n, og i.rren e.!i. da Annelisc aflagde
sir væbnerlotre blevet minder derom.

Denne slræben, defie samnenhold er, hlad
lysenes il.mmer frinder os om. Om der, vi
lovede hiianden i lejrbdletsskær. oe omder,
vj sencrc gentog foran højsædet.

Inger slrev isangom eildeloven tngcnde:

GiLltt, ikkc \tr Jbr rikk
ikkc ttr Jor auitts lt )-t
Gikl.t.l?t ?t 14 ot ritL
Jbt e t\ er'.1 as spitlst st\d-
Bbdo,sotl.r kk nti! hån.la
en! et nur th lor s\dr.
ldtlot bnt. siklLinlcD
al tildnd i i.e"nils kry-

Badil tohrt Lott. . siltlen6lel
k t i kful.:t.ld , Stt Ccatrs G iltl.nt i

vcir.
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>>Jeg holder så Næstsidste nvt fra
meget af dig<< sprogfronten

En nrand kommcr forfærdelig likedt ind på

skadcsruen. "E Dzs,rtL, bliverhan \purgt i
modtagelsen. "Nej", svarcr manden, ",i« "rrælkt tti kfi1kkdlhlt,-

Den lille vits handler io om ægrcskaber. Og
dererdersåmaneevirrigheder.dergor. Pointen
erone. ar ægrestdbere! lbriErdelig binding.
der liltider koster shrammer.

Nu vilman nok il,ke kunne lorlangc bådc at
lage del i sclvc livci og al undgl skrammer.
Men m.n kan da ider mindsre speliulee lid!
over. hvad der er dct væscnlliSe i et Bodt

Der er noger sludder. ar det er de srorc ting.
der er atgorend. i et ægteskrb. Der passer

iklc. Der er småtingene, der har berldning.

En fornen rilel, ei luksusvogn af fomar.
hyppjgc og dyre besog på restrurant. slat!!
beronede tjene\tere.jser til d.r store udlandl
All sammen kin være godr nok, men er
desvære alr lor ofre blot llugtmuligheder. vi
benytler os ai. fordi vi er barse for usikker

Og inret ægteskabervist nogcnsiMe blever
reddet af sraussymboler.

Nej. det der berrder nogel, crsnåtingcne.
E! gldd hilsen. Er glad smil. En lille
opmærksomhed nu og da. Og så natudigvis dc
ord, der altid bor folge efter: »Jeg holder så

Jeg ved ikke, om vih.jcmDe hos os er Sode
nok lil smålin8ene. Menvi øverosda. Vi erjo
gildebrodre og gor defor også af dcn grund
voresbedsle forat gørelivet lysereog gladere

for a.dre. Og »åndre" - dcl cr vel o8så den
man harvalgl at leve livet sammen med.

Strcr fldn a
i Gbd.t, S.t. Georys G i l.l?t i

Letlaje-Snonn
'14

EnBangkaldte manen skovl foren skovl oe cn
person for en spade, hvis man synres.
vedkommende lar ubegavel. Nu hedder dct
ikke længereen skovl.Dren "arbejdsredskaber
ibr gor der selv mrnden.. Og i dag skoscr
han ikke en ubegavcl pc,son. men priser i
sreder personens »hoje socialc inrelligenr<
hvis pebonen d! cllcr er blol en smule

Her er en dini-Suidc (for: le.jlcdDin8) i
sprogers konsuntc udvikhr8 Den vil i srgens
narur ilrid være ufuldnrndjg og lidt bagcfrer.
En god huskcrcgcl er, at hvi\ kvaliersind-
trykket afet produltt oe en seNicc erbilligr,
bliverder pakkel ind i dyre ord.

Hvåd hed det dengang
Hvad hedder det nu

sammcnkædning. kobling
kon.emierer/kompakt. ulru

ultra. ekstem
klagesltranl,r. seNiccaft cling

rarionalisering. oryrnisarionslilpa\ning
friids . norkob

b1e'\nip. lækrgebarriere
ældre ' senioi

betkæft igehesfie,nmend. dlærd
chikanerer på enerlon. naturlig llgang

tbrbud . c,nbargo
freomedaner . ernitii

underlddig, nncriklnsklv bras. mini sede
u.derlodig, amedkansl ugebladroman.

bcslseller
»fusioncn koncde 65 arbejdspladsen .

»fusionen eav cn effckt på 65«

set i Broen,SLt. G?orysGiklc ri
Vo inebotg



AKTUELLE ADRESSER:
LANDSGILDELEDELSEN:
L:.rsq demesrer N ers Rosenbom,
Ha rmvadvel6.6351 Janderup.... .75254523

L2ndsg dekansl6rsorenAderolr,Turksvel64
5210 Odens€ NV ..... ............. .66165633

Landsg deskahesler P€r Chrclensen.
Go,hsvel 14,4200S1a9ese........ ... 53523066

V c€ andsq demest€rHann€ Monbe.g

Sydsjæ lland o g Lolland-Falster: Bjårne &oqqer,
A slrup Skovvel 29 4340NorcAsev .53332114

Hanie V be. Vodrofisvel 22
1900F.ederksberqC....... ...... . 31396609

KUFSUSUDVALGETS FOFMAND:
Ole Krogsgaard, L s€da sv€l 13 9200 Aa boE SV

Nordjyrrand; ore Kroqsgaad L6edasv€l 13,
9200Aaborqsv........p s313r25 t 1 9A232211

Midtjylland: Ler sx ng siugren€,HadEse
3300 Viborq ......... ........ ...... 3663 3729

Sydjylland:LsMø erJensen,Krkegade24,
6740 Bamminq .......... .......... .1517 2766

Fyn: Mo enJensen Frejasvænge!4,
5700Svendborg...... ................ 62221160

Nod. og Nordv.st3Flland: Ame Dahl,

Slo*øbenhavn og Bomholm: Hanne Borqsrom,
Buskals.strv. 2610Hødovre 31759435

Sydsiælla.d og Lottand-Fatsler: Leif Hjonh,
J€ns Baggesensgade 24, 4220 l<orer .s3575403

Vce andsg dekanser O e Krogsgaa'd
Lrsedarsvejr3.9200Aalborqsv 93131125

Vce andsg deskalmesler Katri Bodsen
Havnev€l 23 Jegndo 7790Thyhorm...97379270

Nordiyllånd: K6len Belha. Thormodsvej 12.
7760 HurupThy ... ... 97952204

S rk€borcvel 70, 4653 Them ..

sydjylland: Hanne ande6ed. . Frskerivel13, Nola.
6740Brammnq.... ........... ...75173789

Fy.: Svend ChrslofleGen Salgsled und 40,

bsensvel4T 2630Taærrup

Sydlyttand: Pov ErkLundh, Rome@arken 19,
6000Ko|din9.... ............. ................ 75547362

Fyn: Bessie N els6n, Baqercade32

Nord- og NordvesEjell.nd: Moqens WLlh.
Lokesvel12,4300 Ho bæk .. ...53435592

Slorkobenh.vn & Bohholm: Ole OLesen.
Fodv€l 151,2610Bodov.e. .. .........3674 4329

Sydsjellånd & Lolland-Falsrer: N els Jorgen
Hansei, Sakshøj 23,.4300 Nyk6bin9 F 54A5 4232

INTERNATIONALT UDVALG, lorfr and
HanneMonberc, bsensvelaT
2630Tåslrup.... ............ . ..... . 42996341

Nordlllland: l«ss lr,lessmann, søndergade.43 3.
9000Alborq... .......... ............... 9A125222

MrdUylland: K6len Gammelqaaid Udakkevej 14,

Kaj Thygesen Seeslgårdvel 5.

SCT, GEOAGS FONDEN:
L€l P€dsr*n R svanqon 30,

SCT, GEOBG . BEDAKTøA:
86.!e Juu Jensen, Åhornvej 9,
3500Grenaa......... ............... ......36320371

DET DANSKE SPEJDERKOBPS:
Lundsgade 6, 2lOO Xobenhavi ø .......3525 1211

KFUM-SPEJDEBNE I DANMABK:
GammelVanov velr6 2900 Herrerup. 3T292666

KFUK.SPEJDEBNE I DANMABK:
Rosenborggade 3, rr30 Kobanhavn K. 3312 9533

DANSKE BABTISTERS SPEJDERKOBPS:
G Guqvet21,9000Aalboro... ..... 93166250

Nord- og NordvBtsj6lland:
Joroen Gyber Jensen, Sejrøver 6,

Slo*øbenhavn og Somholm:
Jerle Dyhrnq Pedersen Kæruana 6, 4623 Li re

't5
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Seniorløb
Mange gilder laver hven ir el spcidcdlrb -

oflc kaldet økseløb. Der har !ærer en Bod
radlionimangeår, og hell sikkenenaltiviler.

DcsværeerdisearanSementernæstenrltid
beregnel for aldesgruppeme op til senioral-
dcrcn ja, det ses da ofle. år nerop senior
spejdeme i nod omlangbrugcs rjlposrrnaDd-
skab forat supplere gildebrodre m.fl.

§t.di8 flere gilder har filer ojnene op tor. xr

senioreme er netop dem. der laves mindsl fbr.
Jcg vcd ikke. hvormaDse srederilardel. der
laves specielle aftansemente. lor seniorer.
mcn dd kunnc yærc til inspiralion for gilder i
hele lander. hvn vi her i Inpuls fil norle
loBhglil, hvord!trctscnioramngcmcnlkunne

Jeg ved al Koge. Sllselse og LoUdnd-Frleer
h,r s.niorarangenenter hvcn år - mon ikkc

Send er program dl /,rr!l§. så lil vi i de
komme.de nunrc viderebrnree dcm her i

rcd

ldeer til
senior

arrangementer
udbedes !

HUSK AT VIDEREGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGER

IMPULS

&h=vav"

IMPULS udgives al Sct- Georgs Gilderne i Dannarl<, Mikkel
&ygge6 Gade t.146AKøbenhatnh.. ltt.33 32 2/ 33
fax- 33 3229 91 og sendes lilsamtligegildeledelsesmedlemner.
IMPULS udkommet 4 gange årligt.
Bedaktør: Bjarne Brøgger, Alstrup Skowej 29, 1840 Nøffe
Alslev - tlf- 53 83 21 1 8 . Fax eftet aftale


