Ny redaktør
Taktor lilliden I
viste. ved al
vælge mig til
redaklør al lM-

PULS. Elter

møde

med

landsgildeldelsen erjeg gået
i gang, og jeg

glæder mig lil

arbejdet med
det. Jeg håber

at få tilsendt en masse slol ,ra gildebrødre over hele landel, - gildebrødre,
som har nogel spændende at {odælle,
tilgleede også lor andre.

NR. 1
FEBRUAR 1995
24. ÅRGANG
SCT. GEORGS
GILDERNE
I DANMARK

Jeg hedder Suzanne Poulsen, er gildemesler i 1. Slagelse, erchefredaktør for
vorl lokale gildeblad STADEN, og har
ellers været med idiverse laug og
udvalg.
Det er en utrolig udfordring, at 1å lov at
redigere et blad tor gildeledelser i hele
landel, prøve at være med

lilat inspirere

gildeledelserne og i del hele tagel sæ1te sit præg på bladet.
Fodsættes side
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For ikke at lave all lor meget om på

ord

lmed på vejen !

bladels udseende og indhold, har
jeg i førsle omgang sat el nyt
"hoved" på bladet, og en ny omstagslarve. Desuden vil der på forsiden
ikke altid være tekst, men en tegning der passer lil årsliden. tnd,
holdsrorlegnelse vil være at linde
på omslagels side 2, sammen med
Landsgildeledelsens navne og relevanle adres§er.

-

!

Husk når du bliver gammel:

.
.
.
.

På omslagets side 3, vil der være
en lisle over dislriktets ledetser, når

'

disse kommer på plads.

Aldrig at beklage dig
Tal ikke om sygdom
Vær æsiliv
Græd i enrum
Hold dig ren og pæn

iløjet

.

Plejdine gamle og gode venner

.

Giv ikke råd uden ai blive
spurgt
Plag ikke børn og børnebørn
Luk din mund

i,

men penge-

pungen op
Ryd op - og kass6rl

Underhold dig selv
Gå eller cykelen tur hver dao
Nyd årets gang i naturen
Følg med iden daglige debat
Rejs, se og oplev så laenge du

kan
Husk al sige lak hver morgen,
du vågner til en ny og ukendt
dag.
I

E en Thiesgaad
5. Gilde, Kolding

I den ældre romerske kalender var
,ebruar årets 12. og sidste måned i
året, og derlor blev skuddagen anbragt der. I den iulianske og gregorianske, som vi har indrettet os efter,
er lebruar årcls anden måned, hvor
dagens antal er 28 og ved skudår 29.
I lorbindelse med bl. a. vor reli-gion,

har vi så ændrel lidl på den

slelavn var oprindelig en hedensk
sollesl, hvor man kørle et billede a,
solbåden på en blomslersmykkel
vogn - carrus navalis - som belyder
karnevai. Den olte ,remsalle ,orklaring af karneval som "larvel lil
kødet" er ganske uhislorisk og menes at være fremsat af munke.

Ol.

romerske kalender, men al praktiske
grunde ikke ændret skuddagen. Den
oflicielle skuddag er den 24. februar

Fest og udklædnlng

og ikke, som mange tror den

begynder.
En gammel dansk belegnelse for

29.

Skudår lalder på årstal, der er delelige med fire, undlagen det sidste år i
hven århundrede, medmindre tallet
på århundredet kan deles med 400,

således var år 1600 skudår og år
2000, som vi nærmer os med hastige skridt, også vil blive det.

Faslelavn kommer ,ra plaltysk fa§telabend, allså aftenen før lasten
lastelavnsmandag var llæskemandag, som ordet selv siger, spiste
man rlæsk ror al være godl ruslet lil
,asten. Dagen elte. kaldte man hvidelirsdag, da de. som regel blev

spist »hvid mad", nemlig bollemælk.
De gamle danske skikke ved

Februars mange navne
Februar har navn efter den romerske
gud Februus (Pluto).
I oldtidens Rom alholdtes der i lebruar den store sonings- og renselseslest "rlupercalia", hvorerler den

fa'
i
med
lanslelavn er slægt
andre
des, men der er dog en rig al-

Faslelavnssøndag lalder tidligst den

des at det kunne blive en god høsl.

vek§ling.
Nøgne

jomtruel

fik navnet renselsesmåned (lat. ie- Fra middelalderen eMog hell op til
bruåre = rense). På gammel dansk 1800 tallet var "plovgang" endnu i
hed den blidemåned og i Norge bli- brug, hvor nøgne iomlruer (senere
unqe karle) askeonsdag blev
ver/blev den kaldl Gjømåned.
spændt for ploven, så den lrukne
plovlure skulle vække våren, såleFaste og la§elavn
l.lebruarog senest den 7. marts, i år
er det sidst i lebruar, den 26. Fa,
2
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side 2
Kampe mellem udkleedte, som foreFoftsat

stillede sommer og vinter, er nok
noqle af de ældste traditioner. Vinterens "død. løne til mange lastelavnsspil, de første i l50otallet

Ja, det er det vel i almindelighed,
der er allid mange muligheder for at
opleve nogel spændende, hvad
enlen del er at deltage iFellowshipday på ,Anker Kofoed", gå på
Amager-scenen eller på anden måde nyde de lilbud nogle lå aktive lår
siablet på benene.

Men det er ikke altid siovt at
være gildemester, slet ikke når man
gang på gang oplever, al man føler
man slår ien dyne. Der mangler
reaktioner på tilværelsen, som kommer til udtryk i bladet. I oplever da

nogel alle sammen, men hver enkelt tror så lidt på egne evner, al der

ikke kommer noqet frem, der kan
deles med andre. Det e. noget pjat
4

handlede mest om myslerier og
moralisler. Et al de første danske
faslelavnsspil er "den utro huslru".
løvrigt har de lolkelige larcer hafl
slor belydning lor nyere skuespilkunst.

og det er ikke den måde, vi bliver et
attraktivt mål lor nye medlemmer,
og vi giver ingen indtryk al, at vi er
medlemmer al en bevægelse, - vi
står istanpe.

Vi har lige dehaget i el samvær
på tværs al de lo gilder, og elter de
rele.ater, jeg har fået og al de udtalelser, jeg har hørt, kenEår det, at
det har v.eret vellykket. Et vellykket
gruppearbejde, hvad er hemmeligheden? Det er elter min mening,

lordi samværel

i

hyggelige omgivelser med åbne nysgerrige deltagere med en bunden opgave, gav
dehagerne lejlighed lil at give lidt al
sig selv, lukke lidl op lor, hvordan
man fofiouer sig lil el enkell

problem, her REKLAI,E. Det er
ganske visl et mindre kontrover§iell
emne, så her 1ør vi godl sige vores
mening-

Til den personlige udvikling hører
vifielig også at turde lage emner op
al mere konkoversiel kalakter, så er
der tale om gruppearbejde, der vil
noget Munder en sådan aflen ud i et
referat i gildebladet, som er lænkl
som et vindue ud til verden omkr,ng
os, så bliver det ikke alene spvt at
være gildemester, del bliver fornø,eligt al være dets repræsentant udad1il.

Måtle disse lanker vEere med lil al
skabe oplimisme og fremgang i el
levende og aklivl gilde , over hele
Iandet

skivet HC i

7. Båndel

Til eltertanke!

(7. Gibe i København er gåel sam-

men med 1. Gilde samme steds,
ellet 48 112 år, og håber nu på et
godt samarbede og Ior deltagelse i
lælles glæder og sorger. Lad os
håbe del bedsle!)

rcd.

Det er altid lettere aldrig at
begynde, end tørst at blive
ved, og så holde op.

Stryg rynken væk lra panden
og gå i kampen ud
lor volden at besejre.
Din lankes slrid er slul
hvis kun med ord man kæmper
men ingen sejre vinder
mod den, som blindl lornægter
at ånden stadig er.
Kun dåren tror på godhed
og kæmper ingen Sag,
selv om del onde sejrer
og kvæleros iblod.
Jeg siger, al hvis ikke
din tro du væme vil,
så skalden gyldne rnorgensol
dig aldrig rn€re nå.
Svensk NobelpislageL ca. 1940

Delte klip er ludet i Sct. Georu nt.
1, januat 1960, men et vel stadig
lige aktueft.

Menneskel er blevet en vare, det
har ikke alene travlt med at sælge
varer, men først og fremmest sig
selv, dets mål er at få succes - ikke
som menneskeligt væsen - del er
der ingen annoncer, der giver anvisning på. Men derimod en succes,
der kan måles i materielle goder, i
form at bil, ljernsyn, udenlandsreiser, penge, tremgang i forrelningslivet, der spørges ikke om, hvad han
er værd som menneske, men deaimod om, hvor langt han er nået i
maleriel velsland.

beroligende midler som i dag. Mennesket har betalt den materielle
fremgang med sjælelig usikkerhed,
rastløshed, tomhed og med evnen

til at være sig selv - være menneske.

Mennesket ønsker lrihed, korlere
arbejdstid, men når han lår den, er
han bange lor den, han ved som
regel ikke, hvad han skal gøre ved
den.

Folk går i biogralen, til lodboldkamp, hører radio, ser ljernsyn, kører i biler og på knallener, har gæsler eller går på besøg; der skal ske
nogel, man er bange for al være
alene - et forsøg på at llygte ka den
indre tomhed, " underliden endog
lor al vEere ene med kone og børn,
man har ,or lidl at sige hinanden, og så klager lolk endda over, al de
ikke kan nå det hele!

Men lil lrods tor al materiel velstaM og lor alle sociale goder har
mennesket aldrig været så usikker
som i dag, der har aldrig været så
mange neuro§er, så mange selvmord, så stort forbrug al nerve-

6

Men hvad er det. mennesket vilnå?

Forsøger del at opbygge noget

menneskeligl værdif uldl, lorsøger
det at udvikle personlige egenskaber. såsom ,ornutl, tolerance, kærlighed til næsten, balance og harnpni itilværelsen?
I gamle dage - da der ikke landtes biler, llyvemaskiner, radio, ieleloner o. s. v. -, da tror ieg, al menne"
skel havde mere balance og ro i sindet, del var mere sikker på sig selv,
der var ikke den frygt over mennesker, som der er nu. Vi traekker nok
lidl på smilebåndet, når vi læser om,
hvordan de samledes til musik- og
sang-aflener eller til højllæsning,
elle. folk på landel kom sammen til
bindstue, men lornøielseme var ikke
så enetuerende og oprivende som
nu, der blev leilighed lil at yde noget
positivt.

Eller når lolk skulle lra §led til
sted, så var det til lods eller med
heslevogn, der blev tid til al glæde
sig over naturen og lid tilat tænke.
Ville lolk dengang i iorbindelse
med hinanden, så skrev man breve,
i dag tager man lelefonen, det moderne menneske af i dag kan io ikke
skrive brev, dengang var brevskriveri samtidig en tankeudveksling; vi
undskylder os med, at vi ikke har tid,
men vi narrer os selv lor nogel vær-

og sø eller el andet lredfyldt sted,
liernt fra byernes iag og speklakel holde lidl lierkræ, dyrke lidl ,ord
med karlofler og grønsager, abejde
kunne klare til det daglige og derudover få lid til al læse alle de bøger,
man ikke når nu, eller andel, man
gerne ville. Slå lidligl op en mor
genstund, se naturen vågne, høre
fuglene synge, ligge og se på himlen og bare mæ*e, at man er til, eller høre ki*eklokken ringe solen
ned, se mørket lalde på og stier
nerne tændes, lylde sil sind med ro
og andagt.

Dei er en drøm - men en drøm,

som sikkeri mange rnoderne bymennesker drømmer. lngen kan
skrue udviklingen tilbage, men vi
kan forsøge at lå noget mere ud a{
det værdilulde i tilværelsen. Vi må
og skal give os lid lil at være mennesker. Vi må tage os stunder lil at
lytte og til at lytte til det, der er
omkring os og over os, ellers ender

del moderne menneske som

en

aulomat. Del gælder og§å for os gildebrødre og søslre.
Hvad gavner del el menneske,
om del vandl den ganske verden,
men log skade på sin §jæl?
Tænk - sådan mente man
vi nået længerc?

i

1960,

et

difuldt.

Hvorlor er vi blevet så loriaqede?

I de lleste af os lever vel

nok

drømmen om at spænde fra. I lantasiens verden har ieg undediden
drømt om at eie el lille hus ved skov

7

Dronningens mand
Hvad mener vore små venner om
det kongelige danske kongehus? Jo - siger g-årige Michael - "Dronningens arbejde er, at hun rejser
lrem og lilbage til Grønland". Men føjer 7-årige Simon til: "Jeg kunne
ikke lænke mig at være prins, lor så
kommer der så mange piger efter
mig - og så skal man også spise på
en underljg måde"...
I\,4en: "Dronningen er megel rig.
Hun bruger svinepels og laksko"
påslår en s-årig pige. Den et år
ældre dreng mener, al Dronning
Margrethe har "forgirlet sig med en
lta Fætøetne, han taler i hven lab
sådan"...
Dronnlng ltilargrethe bor lige ved
siden af Nyhavnsbroen på den slore
parkeringsplads, mener en 10-årig
pige, og del må da absolut være en
jyde, den 7-årige Marianne, der
siger: »Når det er sommer, bor
dronning [4argrelhe herh,emme i
Danmark, og når det er ahindeligt,
bor hun iKøbenhavn."
I\ren gamle Danmark da? "Jo,
Danmaft har ingen religionskrige,
,ordi vikun har 6n Gud". Den burde
man sælge i (Nord)irland?

Den 6-årige gut, der har udtalt
disse visdomsord. skal have det sidste ord om lædrelandet: "Danmark
er et godt land at bo i, men jeg
synes Legoland er bedre!".
Sakset i Gøngeposten,

Be ahøj Gildet
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Et dødbringende

komma
Mange lager det ikke så nøje, hvordan kommaerne placeres i en texl.
Men det kan gå gruelig galt, hvis de
sættes loften. Under den lranske
revolulion, da mange hoveder blev
hugget al, skulle retspræsidenten
tage slilling lil en benådningsansøgning. Han gav sekretæren besked
på at skrive: "Benådes, ej henretles.. Men det lykkedes sekrelæren
al anbringe kommaet lo*en, så resultatet blev: "Benådes ei, henrelles." Hvi,kel skelel

lkke salt til et æg
Det passer ikke, når nogen siger, al
de ikke eier salt lil et æ9. En person
på 75 kg :ndeholder salt lil 2 æ9,
fedl til 7 stk. håndsæbe, kul lil 900
blyanler, foslor lil 2200 tændstikker,
jern lil et 2 tommer-søm, kalk lil at
hvidte e! loltskammer med, vand lil
'100 ølllasker og svovl til at afluse

en hund. Henil løiede professor
Niels Bohr, at et menneske har el
så §on kvanlum alomer i sig, at der
er nok til at sprænge New York i
luften. Hvilke uanede kræfter har vi
ikke i os. Hvorfor bruger vi dem så
ikke bedre end vigør?
spørget de ligeledes i
Gøngeposlen

Hvad øksen ikke kan kløve og
hammeren ikke kan knuse, det
formår llammen al overvinde, og
hvad hårde ord ikke formår at udrette og en slærk vilje ikke kan bøje,

del kan kærlighedens flamme

iel

hjene smelte ved sin varme.

laengst her ilivet ved
kærlighedens magl. De hårde ord
kan lå et menneske til al lystre.
Tvang kan få en hård nakke til al
bøie siO, men samtidiO vokser trods
og had frem, i sporet al hårde ord og
tvang. Slaven tølger sin herre, men
kun al lrygl og med oprørssind, der
hven øjeblik kan slå ud i lys lue.
Kærligheden derimod binder. Den
skaber en atmosfære, i hvilken det
gode gror sin stille, frie vækst og
bærer kugl i troskab, hensynsruld-

Vi når

hed, oflervilje og 1ålnrodighed.

I al opdragelse er kærligheden
den vigligsle faklor. Tugt og rormaninger kan være nødvendjge,
men kærligheden er som solen, der
1år det gode lil al gro i barneis sind.

Faderens lugiende hånd kan hiæl
pe barnet til al holde sig på vejen,
men det er kærligheden, der glimter
i moderens øje, der giver barnel lyst
lil at vandre ad den. ,Det blik, min
mor så på mig med, sidste gang jeg
så hende her i livet, glemmer jeg
aldrig",52g6s en mand, som var
kommel ikontlikt med loven. "l det

mødle jeg hele hendes kærlighed,
og del har fulgl mig saden".
Gennem hårdhed og tvang kan vi

vinde magt og indllydelse, men
gennem kærlighed vinder vi menneskers hierter. Hårdhed gør os lil en-

somme mennesker, mens kærligheden skaber del 1ællesskab, som
er nødvendigi lor os alle, hvis vorl
liv skal beere den frugl, det er beslemt lil af Skaberen.
Gid kærlighed må vokse og udbredes blandt alle lolkeslag, så vores verden bliver fredelig og god.
Hilsen 09 godt nytår fra

Hjedding-gildet

Februar
Vinteren slrenges. Solen slår
bag ved slålgrå skyers dække.
Fatligl kun dens lys os når.
Og idagens dunkle skær
søger sulne fugle løde
mellem rimlrostbundne kæer.
Set i Gildenyt Faaturg,

Apropos gildeting
i marts

Et smil koster ingenting,
men giver meget.

Del gør modtageren rig, uden at

9øte

giveren lattig.
Det kræver bare et øieblik,
men mindet om del kan ofte vare
evigt.
lngen er så rig og så vigtig,
at han kan undvære det.
lngen er så faltig, at han ikke kan
blive rig af det.

T6ori er
når man ved alt,
men intet fungerer
Praksis er
når alt lungerer,
og ingen ved hvorfor.
Her i huset
er terori og praksis
lorenet på skønneste vis.
lntei lungerer
og ingen ved hvorror.

Kumbel
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Et smilgiver hvile lorden træUe,

opmuntring for den mismodige,
og solskin lor den bedrøvede,
og er nalurens bedsle l€egemiddel,
lor den bekymrede.
Endda kan det ikke købes,liqges,
lånes eller stæles, men del har
bare værdi når det gives.
Om nogen er ude af sland til at give
dig et smil, så gi' du ham et.
lngen trænger til et smil mere end
den der ikke giver et.
Gunvet i STADEN, Slagelse

Endnu et klip lra el gammelt Sct.
Geoq lra 1 961 .
Der er ingen a, os, der har tid - vi

har alle lynende travlt. Det nyiter
ikke, al man peger på, al arbejdstiden stadig bliver kortere -.
,ritiden længere, for vi lår aldrig tid eller renere, vilår aldrig ,id nok
Jeg har ikke lid - vi hører sælningen, og vi bruger den selv, når vi
bliver bedl om et eller andet stykke
arbejde, der kan strække sig lra at
bygge et hus til at tage et iob i gildet
- eller blot at skrive et indlæg til
bladet. Selvfølgelig ka, det ske, at vi
netop i øieblikket har heendeme

lul

de af andre ting, men som oftest
skulle sætningen - hvis vi var helt
ærlige - lyde: "Jeg har ikke lyst,,. Vi
ved F alle med os selv, at hvis der
er noget, viviftelig gerne vil, så skal
vi nok finde tid til det - på den ene
eller den anden måde.
Men sådan siger man ikke, lor så

bliver man betragtet som en dårlig
eller doven person, som ikke vil
hiælpe, når de. er brug lor det. Vi
dEekker os under det tilforladelige
"jeg har ikke tid. - del er uigennemskydeligt, det er en agtv€erdig undskyldning, Ior de. er noget godl og
slod ved al have lravlt - og være el
etlerspurgt medlem af samfundet. Vi
hygger os helt ved, al "vi ikke har
lid".
Del burde være en menneskeret-

.

tighed at have lov at indrømme, at
man ikke har lyst til et eller andel
atueide i sin lritid, lagesom del burde
være en plausibel grund for at sige
nei til en invilation, at man netop den
allen løler slørre trang til at hygge
sig i sin egen families kreds. - Vi har
kun et enkell liv her på lorden , så
vidt vi da ved - og det er ethvert
menneskes ret selv al beslemme,
hvoaledes vore dage og limer skal
anvendes. Og hvorfor skal vi til sta,
dighed plages af dårlig samvittighed,
lordi viføler os iorpligtet til at udløre
de ling, andre har planlagt lor os.
Men hvorfor bliver vi så alligevel
lidt halvforn€ermede, hvis andre lolk
siger til os, at de ikke har lyst? Ja,
det er vel, lordi vi har kaslet os over
en opgave, som vitrænger til andres
hjælp lor al kunne løse. Hvis det kan
lykkes os at bege,stre andre for den
samme opgave, så del også bliver
deres - så de rår lyst tilal være med,
så er sagen helt iorden. Men hvis de
andre ,øler sig pressede for at gøae
os en tjeneste, så tror ieg personligt,
al adejdel i mange tillælde ville være bedre tjent med ikke at blive ud-

føtl.
Vi har ah for mange forvenlninger
ideligt
slæb lor at lå lolk lil at gøre arbeidet.
Hvorfor det? En forening bør da

i dette land, hvor der e. et

være opslåel af en lælles trang
blandl medlemmerne til at samles
om en opgave, den enkelte ikke selv
't1

kan løse- Foreningen må være
medlemmernes redskab i delle arbejde - være lil for deres og den
lælles opgaves skyld . . . og ikke
omvendl. En forening, der ingen
opgave har - eller som ikke har no-

gen

lil at lage sig at arbeidel, har

mi§lel sin betydnlng.

Men ligesom det bør være elhvert menneskes rel at sige, hvad
man ikke har lyst til, burde det være
enhverc pligl at have lyst til noget.
Vi har alle Iået et liv belroet - el
liv, som vi har pligl lil al tå det bedsl
mulige ud ar. Hvordan gør vi det? Ved at være aklive - ved at gå ind
lor noget - ved efter moden overvejelse at tinde ud al, hvad man hat
lyst til- og så gørc det.
Og hvis vi skaltale generell, hvad
er det så, der gør livel værd al leve?
- Er del social posilion? - Er det vilIa, bil og ljernsyn? Lad mig - i stedet
for al svare direkle - rererere, hvad
den tidligere spejderchel Ove Holm
sagde, da han ved det ådige Gillwellgensyn prøvede at opridse sit
"åndelige teslamenle", sin mening
om, hvoaledes han ville leve sil liv,
hvis det kunne leves om. "Jeg ville"
sagde Ove Holm (såvidl ieo kan
cilere eJler hukommelsen) - "også
næsle gang leve i en kreds al mennesker, der har §al sig et mål lor
deres tilværelse, som havde et hier-

-

leligt forhold tilhinanden, med hvem

man kunne afuelde sammen om
gode opgaver;jeg ville sikkert havne
i speiderbevægelsen igen." Og han

Iortsatte: "For det, der giver livet

værd, er samværet med andre men-

12

nesker, som man forstår, og som
,orslår en.

Modstykket hertil er ensomhed,
som veler del nroderne menneskes
§tørsle torbandelse. Jeg ville sikkert
få lige så travll, som jeg nu har haft
- lor modstykkel er kedsomhed, og
all lor mange mennesker keder siq i
denne verden."
Og mon ikke dette er rigtigt. I vel

lærdsstaten, som bringer mennesket mange goder, men hvor alle de
modeme bekvemmeligheder giver
os megen lritid og gør mange til
passive tilskuere til livel, er del ensomheden og kedsomheden, der er
vore størsle fjender - og ikke lravlheden. Og de lykkeligsle menne'
sker er de aktive, som former deres
tilværelse i fruglbart samvæ. - og
samarbeide med andre-

Og I dette stykke er det mindre
algørende, hvad man har lyst til,
end at n an i det hele taget har lyst lysl til at være med, lyst til at leve.
Og det er mindre algørende, om
man bygger hus, gør sil job inden
lor gildet eller skriver gildeblad,
men afgørende om delle arbejde
skaller en et lruglbart og nært sammenhold med endre mennesker
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