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Hvor går gildet hen? -
går gildet?
l)ette var temaet for gruppearbejdet på årets gildemesterstævne
i Esbjerg.
Ved afslutningen på temaet lovede LGM Niels Rosenbom, at de
spændende resultater af det virkeligt gode gruppearbejde ville
blive bragt i IMPULS. De følger så her - skrevet af fra indlevere-
de referater fra gruppeledere og fra de mange vægavissider.
Et kort sammendrag og de tre tidligere landsgildemestres kon-
klusion på arbejdet kan ses i Sct. Georg nr, 7, 1994, siderne
172-176.

oplLtg ril rcnaet blcv givct al Lise Lu.d
Jens.n. (Brgheen), GM i 2. Ballcrlpl
(Vedlagle oplæg medt.ges i luld ordlyd)

Stor-esnral udleverer til gruppcrnel

UDSACN]
Fonnil lar gildeb.væcelscn:
. r dcn.nkexe lildcb.or ibrpli-eter si8 til

!r cli.ric!. giid.lo! og -!ildclolic. ltl \idxrn.r.I so.irlr o! mdNcnnc\kc
lisl n.1!r.r1, lbr hnrrndcn

. xI Sore rog.r dkriu foL ur (otlc spcjdcF

. .r \ idriu lbrsog.r ar p(ugc dct onrei

OPCAVE:
x) Tig nillinglil olcn{llcnde udsrgn oS ril
tol m.gd sernc nnd,. n»mil. som I mcncr
bor !d. med plli\ren
b) Forer.S c. p )rn$ing rt dc cnkcltc for
nr:lli tbrhokl ril hnDnn.n

Gildebe!æEeken eren dodsikl om ioje ir.
hvis viikke lordltr at tilirækkcnye (og yng-

l) Hlille iaktoEr ider ru!ærende gilde.r

for r rilgdngen blivcr sore?

II) Hlill'c Druligheder hxr !i sclv for ar
miidslLt/ljerrc dc hæmDende fa[t(re

Spøresmåll:
Al nytænkni.g dor i s.mmc ojcblik. !i be,
gyndcr .l \ige 'VI PLEJER . Lad tam!\ien
sprudl. hv sll eI j(4) mån.ders -qildep.o.
grinr med vinviuigc. uprovede. spdndendc

Clem 'vi plelerl Km lantasicn sæfier
grænser. os hcr cr som bekendr alt nruligr.

Gl.!r ikl,r hunxne. dcr Dll Sodr væ.c
sjovl at være Sildebror. IIlr vimon gleml dcil

Dcr er mod ger relerat ta 3 it bejd!



Disse gcngives i si. helhed heretter:

A) Spørgsmål 1:
Megelhurtigt kom viigmg med ar diskurere
gildernes relarioner il spejderbevægehen.
Flerc af gruppemedlefroeme kom med cgnc
opleveher disse !d faktisk meger forskel-
li8eda!i fik "sef på dem.

Nogle sleder lrnskn spejderne økonomisk
srøte - andrc steder ikke pen-qe er ikle
problemet - men direkre hjælp spejderløb -

vedligeholdelsc af hytlen foredrag om gil

Vi enedes oft. at der skal være er §,m.r
bejdc ikle specieh støte. Der skal værc
både på spejdemes oB gildebrødrenes præ-

Punkt I + 2 slmlede vi og henviste ril
gildelov oE 'løfte - dog med den bemærk
ni.g, ar "forpligtel' er mcre, end der loves i
gildeloven. Vilog deue som en selvflolgc.

Der med ar præge samlundet liCger i det
enkelte Sildebror aldindelige "opIøsel' i

Vi ønsker ikke al prioriere punkleme.
men sæte. dem sideordner d, dei en. ift*n -

ge. af det næste - bonset fra der om spejder-

Spørgsmå|2:
En delsnakom alderpågildebrodre ' sl,al de
være under 30 år måske skuue de !ære
40 å.

Erfeing for at'unge er udfreldt - den
tomfrel igen rcncrc o8 selv eiver udtryk lor.
at det nu er det rigligc tidspunkt.

Vi vil ikl,e - ønsker ilke - al sælgc arve
soh,ct altså indhold og råmmer i gildehallen-
megct geme ordene km ændres - ellers kan
man ændre på indholder og mådcr lil lndre
åkdvneter tx fdnilieDroder med børn og mad.

Vi skal bevare os sel! og onskerarbeholde
en delaflore rilualer vi skal rro på os selv
aue km ikke gores tjlpas.
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E del snak on aktivileter i enkelr gilder -
og måde ar udbrcdc dexe på.

Spørgsmå13:
vi lavedc en dcciderer bråinsro.ning, dene

savca. l0 lorslag til aklivirelerpåmegetkon
rid.

Vi vr enige om. ar disse vnkeligt kunnc
sætie flnlasien i3an3. Ged.: Fordagene ind-
gtu i del samlede indhold af vægavjserne

B) Spørgsmål 2a:
Vi lonstaterede hurligt. !t virepiæsenterede
20 ioskelligeEilder- med hvert sit syn,hver
sin ionoltning algildehallcns ritualcr, hver
sin måde ar 1øserildets opsaver Då, hver sin
kontakt (positiv/negariv) il spejderbevægel-

Del er iiemmcDd. .r være puar, når prat-
tiskeopgå!erskallr,ses iSilderegi,isocialt'

Samarbejdet mcd spejderne er meset for'
skelliSr i Eilderne. Måske har spejderbevæ
gelse. mere brug for gildebevægclscD cDd de
nrdser (løbhrore iejre).

P)ofilerinr ertiStig.
Åbcnhcd cr vigiier. Gildehrllen er lukket

for itke gildeb4rdre ÅBN DEN.
Gode progrmmer - udviklcDdc og inle

ressanre for fl ef taller.

Sporgsmål2b:
Mæglende molivarion hos ældre eilde-

Den sLive og rnuellc gildchal kan virke

Cruppen diskuterede 1ænge od rnualer cr
hemmcnde. Mdee Mralre dl .iruller er
kcndt at spcjdcrc. Erfaringermedåben gilde-
hal diverse stcder liscrlr rnurienre ikke
hæmmer Vigtigere e. godc programmcr de

intereserer o8rå dc unge.

Rirualerne bør dos loroles.



Gildebevægelse er for 1id1 kendt vi oriente Onptioritating aJ sildenes lbrnål .

rer for lidt - vie.jlike synlige nok -mangler Der er fuld enighed om at ompriorirere gil-
idender oE profil. dernes fomålril føl8ende;

Fotu .lti gtfornle|s? nønslet:
Viskalspcjle, ar vi er er lbengiuppe. Vi er
ikke en bedrevidende flok. AutoriEr lirke.

.,11l1.,: Aldersfo6kel erncgalivt i nogle gilder,
men posiri og udviklende i and.e.

Sprjder hd så mdge rilbud. at gildebevæ-
gelsen ikke interessere.

Spørgsmål 2 . muligheder:
Gode engagcrcnde og udviklende program

Der erligrigt xt vivedhvilkcn aldcrsgrup

SynligCorelse. Rer blihket dod andre end

spcjderne. Lad gilderne være synliSe også

Smid lrinene ud vi gø alle er lælles

dbejde (ikke erighed igruppen).
\edlæg gildct opret er nyr (Mindretah

PR. Gor bru8 al dive6e mcdicr Dår der
skrlforegino8eri gilderegi. Bruguvis.radio.
TV der lykkes fornorle.

. ar udbrede spejder oCgildcidealeme i

. at gørc lilværelsen glade.e og lyserc for

. atdanneet socialt oB medmenneskcligt

. at viakivt ibrsoger arprægederoogi
vende samfu.d nationalt og inremarionalt

. at §tnle spejdcrne cfter behov (på deres

I der følgende er dgivet indholdet irå væga,
viserne. Hvor det smde indhold er fore-
kommcl flere 8ing, er det kun næ!n1an gang.
Der er dedbr irrge. Bruppeinddeling bibc-

I
. Idegrundlag: Lov oC løtte

irlernalional forslåelse

II
. ... lorpligter... slræbe ener/enerlevc
. il,ke slulsligt sprog/gerne symboler
. lildelotie/spcjdcrloie . . . holde lolcn
. ikkc ibmllsparaCraf. . . Sildeloven
. sociall = mennesleliSL?
. Ar srotre rpc.iderbevæ8ehen på spejdcr

. priorite .g som udsagn

. inremational samcksistens, lenslab oe

C) Spørgsmål 1:

Udtagnct atden enkclre -qildebrorforpli-eter
si! til atelierle!e gildclovog gi1delofte" blev
irsxglil dl t.ler.tli.. hurisl blc! ovcrtegnct
hos ordsryreren. Det git siividL !r en cnket
rrucde at udiordrc a1le ridderne ril rvekrmp
pågrund alnoglc afriddernes nrcget baslanre
nrenineer. Alle enedcs do8 orn !t begrænse

\tridsokserne og se fiEmad.



III
. at den enkelle Bbr rr'aå./ efter al er.r-

. at !i Cennem lorc holdningetfotsorler rt
præge det omgilende smfund/nadonall

. ar dmne et socialtog mednenneskeligt
netværk for hinanden

. at slolte spejderbe!ægelsen på dens egne

SporgsmåI2:

. Vær pdat når dcr skal løse5 pratriske op

. Gildes ståsred i samlundet

. synliggørelse overfor spetdefle, lokal

. Lav evt. unCe erupper

. God svendelorbcrcdelse. grundig orienre

ring og information on ritualer
. Få cn cruppe unge ind på in Bm-r,o8

sætetparældre i gruppen så skerd.r

. Find deml Vind dem! Bevar demi

. Try8hed i gilder

. samarbejde ned spejden'e

. Åbenhed: Gildehal profilcring

. Tone rem flag (hvad sf& !ilb,

. Mrnsfoldig socialaktivil.r udcn g.ænscr

. Kvaliret i -rildearbejdet

. Fællestrbet mellem M/K

. L,ge*illing

. Akrivr gruPPea.hjde

. Erik

. NuværcDde gildehul

. Hjclpi \ir cgel -silde

. Få lands-lilders PR nand 
'ned 

hlordctcr

. God kommuril,drion



Hæmmende faktorer:
. Sriv og traditionsbunder . Månglende kav til nye Ciidebrødre
. Ubemærkethed for ofcntlighedcn C syn- . TrindelinC

li8gørehe) . For lav,trøj aktivitel
. For dyrt ål delrage når nan hår soå bøm . For lidt PR
. vær ikke såbedrevidende . Manglende gruppeskifl
. Spc.ideme hdt tilbudl ook selv . Kedeligrindholdsløst
. Alder . Manglende slyring
. Passivitet . Mmglende opfølgnins
. Lukkethed . Forfladicelse
. (liker . ' Sælge ud af aJvesølveL'
. Beskedenhed . Mlrer(Loge)
. Det harvi provet' . ForkldinCsvmskeligheder
. Selvhøjlidelighed . Lillclilgang= selvfoBtærkende
. Cildehal lbrhøjlidelig . Fo. noglei .idderlofte
. Ritulleme . IDeme forhold ikke oK

Muligheder:
. Spændendeprogrm . Vi måtænkenyr ' lyue ril vore omCilel-
. Bedre definerer program ser være mere fleksible
. Find ud al- Hvem vilvihavemed (al' . Posiri! .ytænknin8 Dde, forfladigelse

derslruppe) . ftessekontak (åben informalion)
. Find Gamle Spejdere . Disfikaprosram
. Rei blikLel mod åndre end spejdere . Meteri.g åfgildet
. Alrsåmå vi sear tå Sennemsnnsalderen . Overholde lanbegrænsning

brågr ned . Humor
. vimåvære mere udtdende . Bedre klalnet
. Vi må dbejde for øger PR . Kønsopdelre eilder

Spørgsmå|3:
. Rød rråd over en periodc . Follow,up møde igildel omking gruppe
.Gildebalmedeierakriverins.Dialosom dbejdeL

eildemenenalcn . Gildeseminar
. lnlernaliooalgildchal . AtskafCildehalle.
. Tudslgildehal . Alderspredning Sct- Ceorgs lob lor spej-
. Cildehal fonsæl ('Nytås ta6æt ) Sem' derne med åbne gildehaUer

mes - konfronlation årel efte Gildernes forhold dlkorlsene og
. T.aditioner slGl udlikles. Trådidoner FDFÆPF

rltaber kvalilet i gildetubejde Censidis respons på landsmøderleire



. BrobygninC m/enkle malerialer

. Prnni spejdenurc t voksne (GB)

. Diskussionsalten m/ spejderc

. Intemational adlærd

. Venskabsgilde. nadonalt - intehåtionalr
med konkrete bejdsopgaver (husk de

. Am.esty inEmational

. Konrakre fllgrninge - der omknngliggen-

. En nygming forlæller os fteger mere

. Fremmed U-lmdsmand (Ove§tud dl U-

. Egne foredragsholdere' . BruC gildets

. Promenadekoncencr

. Dans (Squde .lmbada, lmcie,

. Fmsk aften med mmdliCe CdCd pigea

. F.nelavn (M.skerÆøndeslagninS)

. DraCebySninC

. UdstillinC

8

. Asfållbal for hele byen

. Natrergalelur (Ben.emfores også hln de1

. Drågeskydning m/ nokoslkur!

. Bål på clmpincpladsen (spejder ' iricrna

. Rapelling (ned al rov fra store hojdeo

. B.ler8besrigning

. Elastikspring

. Fisketrre (ingen fi\k = inge! måd)

. Sl,ydninS

. Hundeslædellrb on $mmeren

. weeltendarangement (lob) ibil - spejder-

. RaflnrC

. BridCe

. §c-Holdel (Tag rundt tildiverse instituti-
oner o8 museer i dagdmerne)

. Vis din arbejdsphds

. RejselnuS m/ undeBpgel\e o!pldlæS'
ning

. Træfplanle-qning Distitr. omrldem m.



i

I

. Rejse til Polen (h!ad iåJ !i tbr vores pen-

8e)
. Rejse lilLondon (BP + Lady BPmuse'

. Vinbrygning/drikniDg

. Gadenalnenes betydning

. Møde prtsen bag kulissefte

. Projektolle Kolle

. BioCrrnure lor ældre

. Tande,nctkel m/ ældreAlinde

. Misbrug hvodor,4rvordan

. Kommunepld - OBS og DISK

. Gavelon irildet (rjene penec)

Iorskellige foElag lil smlede

A) Gildepmgråm

Opsrart af socialprcjekr

Tandem for ældre og handicappede

Bylob ned spejdeFgildebrød.e-borgerc
(eks. Byråd) medbra$ madkurv

Fæ11e$pisning m/ eg.sspeciilitet

Kreativ aften mcd revy eadeteateFnuske-
by8ning-diagebygnine

B) Gildeprognm med "Rød lråd" ledta.
get på gild€tinget

Behandles på gruppemøder. gildcmøder, gil
dehaller(GM laleroS 5 nir. Sct. Ceory)
vi.ksomhedsbesøg. foredrrrsvi*soDhed,
ernæring. altcmariv behandlin8. mentll
undhed. Psykisk dbcjdsmiljø. Iysik. Moti-

Det e. sundt at væresildebror

C) Id€ til august nånedl
Gildchal iV.lhalla
Gildehal oS ctiergildehal blandes

Dcltugcre: gildebrodre os lpeidencdere
Idccr: Spidsegt grivlam
I.dshg fra gildeledelse. gildebrodrc og spej

Derkxn arbejdes ljde.c medlikingeriden og
den nordiske myLologi i de kommende må-

I



D) Emner Arkirerins åf spejd€rløb
Indsamleog katalogisere løb ira ddre Silder
Disrriburion af lob il irrereserede

E) Enne: Skibsprojekt
Er gammell skib kobes og repderes
Formål: Beskæfiieehe og sæi.ll s.,nkvem i

Udlån tjl social! proiekr
Fisketure lor gildcbrddrc

l. mode oplæg til forestilling
Mrkler slutter med midnarsgildehal mcd et

G) Emne: DraseaJvning
l. mnde oplæg ved tb.edraC
([inesisk m.d. historie)

2. mode foredråB om pdaglidning

3. modebyg8emode innrukrion
praktik

H) Gildehal: Rcspektere andres værdi€r!

Mdde/aktivitet: Besøg hos andre trosam

Andre els.r tu.gsle. - Chrisriania - herb€ry

Mill: inlolvere sildebrodre i overen*ten!
delse med von eriske grundlag.

I) mdr. pmgram - Iena-kyårtal
Gildehal: Intematjonal tb.ståelse. indlæg el
GM. GK. GS

Moder: Gruppe: emnet (Gambia)

GildeDode: emnet (besøg udeiia eller ude

Aktivilcter: Bymode. vindlcsudstilling fx i

Mål: altiver - inspire. - resuha$kabende -

10

For 4 åi sider. da je8 stadig vd aliv i DDS,
provokerede venner i Sydslesvig mig lil al
melde nrig ind iScl. GeorSsgildeme.

'Hvofor melder du di8 ikkeind og under
sogcr. om det virkelig s1år såsle il. som du
frene. Hvn du hd ret, så h& du jo kun
muli8hed for al ændre på ringene indefra' .

Jeg blc! gildcbror og målte konstalerc, at

noget ikke varhell så slemt, sod jeg troede.

mens andet vtr so,n je-q havde frygtet no8er

For el parmineder siden udtalre en grup
peslyrclscsfo.mand i DDS i et interview i
'Broen . at hun ikke mentc at hun vitle 1il-

slutre si8 Sct. Georgsgildeme, lordi der i
gildebevæBelser som sådd liggerno8le tra'
dnioner og holdnirger, som efter hendes me

ning ikkc længcrc hører tide lil.
vor landsgildemener focr omgående i

blækhuset og strev bl.a.: Jcg stcjlcr lidt ovcr
dinmening om gildebe!ægelsen Hvaderdet
forradirioner og holdninger i gildebevægel-
sen, de. ikke Iængerehdrcr tiden ril?"

Je.r ville onske. Niels. at duhavde sroiipet
her. for sii h.vde !i han en mulighed lor at få
elsvar, der kunne gore os klogere.

Dct e.jorde du ikkc isreder for valgte du
relv at lorknte, hladhun mcntc, som fblgcr:

''Jeg skal beslemt ilike atuise. ar du entelte
sreder km få bekæfier din opfrnehe af Bil
debevæselscn som densrns je-s var spejder

anakronisme . men det er ikle Sct. Georgs

Gildernes officielle holdning.'
Jeg rror ikke er ojebllk på. ar dennegrup

pesllrehcsfomand tænkle si meget pi gam

l. forhcnværcndc lbstokkcde spcjdcrc. der
leler på mindehc om. hvordan det var en-
g!ng. Der er ikke dem, der e. der srore ptub-
len. selvom de kan være ttulsc xt danse med.

Nej, proble,ner er langt rllorligere. Jeg er
reroverbevistonr,!ldenedrejersiSomno8er
grnskc andet, - ncmlig de midl.rog mctoder

Midlcr og oetodcr, der sron sct ikkc har



ændre1 sig væsendigt, side. gildebevægelsen

så dåsens lys for 60 år siden.

Gildehaller med riualer der relarere. sig

ril riddeniden ' ' og med en retorik, som er
umlendeli_q i 1994. Den er hah §emt. ufor
ståelig og kunstig - så kunslig, aI nran som
gildemester ha. svæn vcd at mvcnde denne
gammeldrgs sprogbrug.

Jee er glad for al hore. al der nu a.bejdes
på en revision alriiualeme.

Vi htr en 'klaseinddellng' med svende,

vi h.r el hi.r,rki hv.r knn riddc.e har

muli8hed for at gore 'karhre" i fosimling
er. udvalg og ledelser, derligger over lokalt
plan ogforat sikc dcrte. erderovcn ikdbct

Jeg skalaldrig glemme der chok,jeg tik,
dajegtilen friluflseildehal fælles lor 3 gild*
høne den -sildemester, der halde påla8el sig

a11ede gildehalien - og altsåbrugt blod, svcd

og tårcr - tbr at give sine eildcbrødre en gc{
oplevclsc - §anede med attilbyde den til\re-
deværcnde provincillmestcr, !l han kunne

.leg ble! heh pafl jeg hode dereier PGNIS

sval son enei rirualeme Jbenban sl(nlle

Hvodor i alvcrdcn denne fornr Ib' lom
relorik? Hlorfor dcnn. holdning, dcrtjllcn-
dcgilcr. aten PGM (euerDCM) skulle'vtre
tuerc'end en "al indclig G\'l'.

I årerdel MIN rurdl al !ære dcn ansvrr
lige for triluft\gildehallen, og jeg kd Bodr
betro dig, JprgcD, (min DGM). ar jcg ikkc
dromme. oD .t sporSe dig.

LGL| hxr hver 2 §emmer så de hd kunrcr
lxl. PGM fed h!i\ .le (k lle hlile .lr lor
lisionære. l et under vi hrr hafi rå nrcgcl
srrukluNrovl. Scl. Geolgs Gildcme er lo.
bådc 'hanner'og hunner'. Alligelel er !i
alle lildebro.lre det fir !ære. nen ar dllevi
'hunnef deail skal lele ded en srngbog,
\.m \r.fl \er kun flnnmer {,np. dtY Lrh.r

liger drenge og nænd, der synes jeg er lige
srærtr nok. Jeg syne§. viskuue skyndeos ar

få lavet en ny sångbog, hlor begge kon lige

Jeg nævnede problemel lor allerede 10 år
sidcn, dajes som vicespejderchef vd i.vne'
!e1 tjl at tale om "modeme spejderub€jde' i
Vanløsegildet - og havdc den fornojelse, ar

GM, fik prcblemer med al findc cn sang, der
vr "passende' foren rokonnel oreanisatioD.
Menjeg kan se,.l inrel er sket i de mellem-
liggende år

Mc.scr afdet vi foretager os, minde.mig
megel om DDS før 1970, hvor !i indlorre
demokrali og li8eværdi8hed, således å1 re-
speklen gik påperonen og ikke på,hvilten
charge vedkommende havde og he.

Formig alseer vi alle lige!ærdige. uansct
hlilker job vi besdder Vi udøve.hvervo.es
funktioD på foNkellige pladser i or8milatio-
nen. hen INGEN er ovc. cller und€r hinin
den. vi er alle liee. vi har blol hler vores

Udo!ernogle koneklioncr i lbrmåI, lov og
lotre - er der skel dn fomyelse. Vi cr blevet
idGrnatioiåle. nen hvis jeg itke llger lelt
lejl. såer d.r me8er få gildebrodre, der enga
gcrer si3 ider inleoationile rbejde.

For lxngl <lc flcsrc er dene noeer td rtut
I.cse oh i Sct. Ccorg. når særliet udlalgre
' pin-rer ' har været ;Åted 1or ar rcpræsenrere
De Danske S.t. Georgs Gilder - ellcr hvis
særliet i.tereserede(med penAepunsen i or-
den) har værer .isred til inlernarionale sræv-

Af ennring ved je8. hvor inspireret man
bliver ntu nra. hr vær.l ude og tå direktc
konrlkt Desvene ved je-q oBsi, arjeg itlt.
liin vidcrcsivc 

'nin 
enlusiasme ril.ndre.der

iiil,ehf lignendeoplevelsei Rcvarcs,vi har
rellowshirddy en !xn! irlisr - o! vi lan
engagere os i hjælpearbejde i Caobia, Polen

H!ad. i.-s slvner. er. atder.søres mere for.

'tl



at vi moderellerfårkontakl med gildebrodre
i ddre lande. som det er skel i Århus. hvor

l{r. gilde. der vil gøre dct
inrernitionale til nogel hell prinrfi. Hcld og

le8 synes, atvoresallcrslorste problem er,

ar viikke i vort p.ogram harnogel, som kan
liltEkke nye og ynge medlemoer

Vi bliver oite anl,hgel for. at vi er Iogcag
lige- Det synes. !i ikkc sclv. men m.nge

eilder km vel iklte sige sis fri lbr at dc
lilsyneladende har el slosan. der hedder "os

Dok" og it derre udadtil komder til at virkc
som om vier en lukket loge.

vod slorslc prcblem er nok. at nreget ii er
parate ril al laveom på det besrående, selvom
vi lever i hell nye og andcrledcs tider end i
1913. So'n Bildcmeser i er "rlmmell" gildc
ved.jeg. hvor svæn del er at ænde på ringene.

Jcg havde min8e ideer, dajeg slartede. men
jeg blev bclært o,n. at der vilta-se liee sålang
tid.rt ændrc på gamle gildebrødres holdnin-
gcr. som det vi1 ra8e at vende cn supeaanker
- og at icg må IæB !r gd frem med sml biue
skridt, soD Lisbclh DahlslnSer ien !ise.

Etter kun 2 ir som "llmnrdclig gildebror
blev .ieg lalgr \on lildenestel og jcg vir
fuld afentusiasme. Nu slullederandre holler
på \uppcn. Jee blev kloSere.

I Eildeloven harvincmligcn parigral der
sigea r jeg skal respektcredct,dcrhlrvæ,di
lor andrc - og når tlclndrc"eriflenal, sner
det et iiemragcnde arguDenl at shhinanden

Jee Lunnc .avne mlDgc lndrc foftold.
der skræmmer nyc potentielie mcdlcnrmcr
væk. nrcn jeg sy.er i[k. d.l lir. udrrylike\
bcdrc cnd de taDker Erling Fo$un har ud-

lrykldel ilil indlægliaoklober 1991. og \om
jcggil.udti!. !l I.llc h lest.

Ener min mening kan dcr ikke siges bcdre I

Nogle lil tui\ke spdrgc. hvo,tbr i aNcr
denjeg ergild.bror, n:i.jc8er\iik tisk oS
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Det spørgsmål hr jeg også stillet mig selv

i de seneste Dåneder og mil ærlige svd er,

Al JEG ER DER FOR MIN EGEN SKYLDI
JeS loler mig tryg og glad i samværet med

nine Aildebrødre. JeE hd fåcl cl socialt nel
værk og er fælle$kab med me.neskerj der er
p are ril at give mig nogle kærlige knus og
nogle kærliee spark, når dei beh,rles- Ah
andet kommcr i.nde. række- Md kan sige.

arjes er sildebror PÅ TRODS åt atjeg må
underlogge mig ritualer og tradirio.er, som

siger mig mcgct lidl her i 1994 ' ikke FORDI

Jeg ved godl, at dcl også forle.les, atjeg
nofler spejderbevæselscn. Dcr vil je_s oeså
gerne være med dl, så længe det drejer sig om
ar stoxe de,n okonomisk, Hvad ångår dcl
akrivc sFjdcErbejde n'å jeg dlsti, at jeg
rtiller mig tvivlende, Det gør lederne meget

bedre sel! - og mcd vore dages ledenræni!8.
derer såprolessionel. at cndog e rvcrlsliver
geme vil !æe med på vogncn, kan vi godt
holde op med at r.o. ar vi har Deget ar byde
pl. Jeg ved, d nrange gor cn masc for ar

suble lob og tumerinscr på bcncnc. og har
haii succes med del. Fint nok!

Til Scngcld ved jeg oSSl, ar dglig mdnge

ledcrc helst vil kl!rc der.krive arbej.le uden

Under alle om(rndigheder menerjeg, at

vores noxe skal foregå pl \peidemes egne
prænriser Detervore\ otgale dt inlbnncrc
on. hvrd vi han lilbyde i ibm at h.jælp oe
sroue, sll spejderne !ed. !t de nygl lan hcn
vende sis. hvis de mangler assi(dnce alden
cnc.ll.r dcn anden an.Inirixtiver skall,om-
N 1ia dcnr - ik\c fra os.

Helr ærligt menerjcg. ar deterpå hoje rid.
nl !iholderop med at lænc os op ad spcjder
bevc{elsen oE linder vore egnc ben. M ercn
orsrnisarion, der bc*1. nf voksne. sod hlr
der rilfæU.s, at vihar rod 1 lpejdcrbcvægel-
scn. Dct sk.l bruSes til noger i vores volsen-
liv



Hvis ikke vi sadler om nu, så rorjeg, al vi Medmindre man km kalde mårch på sre
måse i ojnene, at gildeme i løbet al l0-20år del for en bevægelset?
kd lukke buikken - eflerhånden så, med-
lehmeme stille og roli8t dør ud. Lise LDndJensen (Baghæra)

vi kdlder o\ rn\r oE fteidi8r E\ BrvÆ- CM 2. BlllerDp
CELSEI Det hd ies svært ved at se, at vi er
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AKTUELLE ADRESSEB:

LANDSGILDELEDELSEN:
Landsg rdemeqer N es Rosenboh.
Ha umvadvej 6, 6351 Janderlp

Landss dekansler Sør€n Ade rolr Tulksvet6A,

Sydsiælland og Lolland-Falsler: Biame B.øqqer
Arsrrup skovvel29 4340 Nøre A slev . 5333 21la

Hanne V'be, Vodroilsvej 22,
1900 F,ederksberg C ..... ......3139660S

KUBSUSUDVALGETS FOBMAND:
Oe Krogsqaad, Lsedasvejr3,9200 Aarborq SV

tlodiy,land: O e Krogsqåard, L seda svejr3,
9200 Aa boro SV....... p S3131125 /1.9323 22ll
Midliyll.nd: N als Fammer, Sko eparken 3r.
3330 Beder .. ........... .....36936695

Sydjylland: Lis Mø erJensen K *egad€ 2.4

Landsq deskame§er Per Chrslenson
Gormsv€ 14,4200Saqelse .5352 3066

V ce andso ld€mosler Hanne Monberg,
lbsensvel 47,2630Taaslrup. ........... 43996341

vce andsg ldekans€rOo Kogsgaard,
L seda sve r3,9200AarboroSV. ....93131125
Vce andsg ldeskalmesier Karn Bods€n,
HavneveJ2S. Jegindo,TTsoThyhom 9737927!

Nordjylland: Kireten Bethe Tho.modsvol 12.
7760 HurupThy. . 97 95 22A4

Sikeborgvel 70 3653Them....

Sydiylland: HanneAndersen Fiskeive r3 Norå.

5700 Svendborq

Nord- oq NordveslsiæIandi
Jc,geiCybe Jensen Selrover 6. Vor Frue
400c Foskrde ... 4235 a6a4

SIorkøbe.havn og Bohhotm:
Jefle Dyhrnq Peds6en Kæ anq 6,.4623 Lr e

Nord- og Nordveslslættand: Arne Daht,

Slorkgbenhavn oq Bornholm: Flanne Aoroslrom.
B!skæ.l5 sl lv 2610Bødovre.. 3i759435
Sydsjællandog Lo,lånd-F.ister: Leir Hjo h
Jens Båggesensgade 24 4220 Korsør. 5357 5403

l<a Thyoesen, Seeslqårdve 5
6000(odrig ........ .. . ....... .. 7550 71.40

SCT, GEOBGS FONDEN:
Ler Pede6en, RisvangeD 30,
4100Fngs1ed 5361 6463

SCT, GEOFG. BEDAKTøF;
BøroeJuu Jedsen AhornvelS.
3500cGnaa... 36320871

DET DANSKE SPEJDERXORPS:
Lunds0ade6,2100KobenlravnO ......35261211

KFUM.SPEJDERNE I DAIIMABK:
GammelVanovVelr6.2000Hel€rup .31292666

I(FUX.SPEJDER{E I DANMABK:
Rosenbo§gade3 1130KobanhavnK.33129s33

DANSKE BABTISTERS SPEJOERXORPS:
G Gugvel21 9000Aa borg.. 93166250

Fyn: Swnd Crrrsroll€re€n, sauqsled und 40,
5600Faabo.o....... ....... ..62613131

Nord. og No.dvesrsjall.nd: Moqens wilri,
Kalundboevej 50, ,1300 Ho bæk.. 5343 5592

Storkøbenhav. & Bornholm: O e O €sen
Fodvej15r,2610 Fodovre .... .... 36704329

Sydslælland & Lolland'Falsre.: N'e s Jorcen
Hansen Sakshol2s 4300 Nykøbnq F_ 5435,1232

INTERNATIONAfT UDvaLG. Iormånd
HånneMonbeq rbsensvel4T
2630Tasxup .. . .. ... 43996311

Noidjylland: Kss Messmann. Sonderqade 43 3
9000 Å borg... ........... ........ 9a125222

Midtiylland: Kirslen Gammeqaard U,bakkeve 14,
3.150 Hammer ...... 3696 1374

Sydiynand: Pov ErkLundh FomeFarken rg
6000 l<od nA... 75507362

Fyn: Bess e N eisen. Båqerqade32

.. .... ..5366 9413
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HUSK AT VIDEBEGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGEB

IMPULS
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