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Deltagelse i Høstnat. 
Som I ved deltager Gildet den 3. september i tiden 16.00 - 21.00 sammen 
med spejderne (Erik Harefod og KFUM) i Høstnat 04 arrangeret af Ølstykke 
Erhversforening. Høstnatten er i Ølstykke blevet en årlig tilbagevendende 
begivenhed den første fredag i september. Arrangementet foregår i centrum 
af Ølstykke Stationsby, og den trækker almindeligvis virkelig mange men-
nesker. Der er masser af høsttilbud fra de handlende, udstillinger, under-
holdning og andre spændende ting for børn og voksne. Sammen med spej-
derne har vi fået tildelt området på Rådhus Alle ud for Nybolig, lige ”neden 
for” Irma. Mandag den 23/8 holder vi sammen med spejderne det afslutten-
de forberedelsesmøde, hvor den endelige plan for vort fælles arrangement 
skal lægges, og hvor de forskellige opgaver m.v. skal fordeles. 
Formålet med vor deltagelse: 
Markere Gildet i lokalsamfundet,  Udbygge samarbejdet med spejderne,  På  
sigt at kunne udvide Gildet med nye gildebrødre. 
Vi håber, at de fleste af jer vil kigge forbi og se, hvad vi har fået lavet. 
 

Venlig hilsen Jens. 

den 8. september 2004 på Græstedgård Kl. 19,30 
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Jan Pazdecki 
Kendt fra tidligere gildemøde 

Underholder med revyviser og fællessang 
Let traktement, pris kr. 35,00 
Drikkevarer til rimelige priser 

Tilmelding: 
Ingelise Pedersen 47176018 

Eller 
Ove Søtofte 47179693 

Senest 3 september 
Hilsen gruppe 5 
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Per Holdrup  (13.11.91)  1. September 
Ebbo Christiansen  (18.04.01)  1. September 
Tove Nielsen  (14.04.82)  3. September 
Per Pedersen  (18.11.92)  8. September 
Lene Jørgensen  (10.01.96)   13. September 

Redaktionen ønsker tillykke  

Nyt fra gildeledelsen.  
Ny svend i gruppe 6. 
Gildeledelsen ønsker hermed at byde Anna Fraxinus fra Stenløse velkom-
men til en udfordrende og spændende tid som gildebror i Ølstykke gildet.  
Anna har allerede i en periode deltaget i gruppe 6 aktiviteter og ønsker nu at 
lære gildet nærmere at kende. Det vil finde sted via en svendeoptagelse i 
efteråret 2004 og iøvrigt efter aftale med Anna med aktiviteter som beskre-
vet i Velkomstpakken. 
Vi håber at alle gildebrødre ved først given lejlighed vil benytte muligheden 
til at byde Anna velkommen i gildet og lære hende nærmere at kende. 
Med gildehilsen 
Gildeledelsen 
Anna ønskes tillykke af Gildet med fødselsdagen den 19. august  

Meddelelse fra gruppe 5. 
 

Efter 1 år som formand,  har Ove afleveret akkreditiverne til Ingelise,  

Kom og hør !!!!  Politidirektør Hanne Bech Hansen  i Gildegården,  
Vanløse Allé 41, Tirsdag den 26. oktober 2004,  Kl. 19:30  Pris: 20 kr. 
Kaffe og te serveres.  Øl og vand kan købes. 
Tilmelding senest den 20. oktober 2004 til  Kirsten Harring  36 78 97 91, 
Elisabeth Andersen    32 53 75 98 eller Marianne Engsig  43 
54 30 44 
        Vi glæder os til at se jer!   Gæster er meget velkomne. 
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Den dag vi havde gildeting i år blev Birthes og min arbejdsdag meget lang. 
Vi havde arrangement i Humlebæk, og da det var slut, satte vi næsen mod 
“Høloftet” for vi skulle lave mad til gildetinget. Maden kom jeg for sent 
med pga. at jeg havde glemt, at vi i vores gruppe havde ændret spisetiden -  

men alt gik alligevel. 
Da selve gildetinget startede, blev jeg overmandet af en voldsom træthed, 
så jeg var ved at falde i søvn. Min sidemand (Ole Søtofte) fik besked om, 
at jeg måtte hjem i seng, men jeg efterlod den besked, at jeg var villig til 
genvalg til de poster jeg var valgt til - og jeg forlod derefter Græstedgård.  
Et godt stykke tid efter fik jeg så referatet fra gildetinget, og kunne bla, 
læse, at der havde været kampvalg om posten til fane Herold.  
Valget havde været i mellem Mogens Nielsen som igen ønskede, at være 
Herold og undertegnede. Valget gik som det skulle og gildetingets afgivne 
stemmer var klart.  
 

Hvad der evt, er sagt på gildetinget omkring dette valg. står der intet noget 
om i referatet men min reaktion var følgende;  
Hvorfor har ingen gildebrødre inden gildetinget prikket mig på skulderen 
og sagt, det “hinker” vi ønsker nyvalg på posten ? - - - det ville jeg haft fuld 
forståelse for og havde trukket mig fra posten.  
 

Denne afstemning siger mig også;  
Gildebrødre - som ikke har tid nok til gildeposter - skal afholde sig fra at 
stille op til noget som helst for at give en hånd med i en trang situation. 
  

For det kan ende med, at der gå så meget politik i det, at alle de øvrige gil-
debrødre som deltager i en afstemning bliver utilfreds med dig. 
  

Så jeg spørger jer alle igen;  
Er vi alle kommet så højt op i årene - - osv.  
 

Med Gildehilsen  
Per Holdrup. 
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Etik i vores Gilde, spejderånd eller politik! 
 

I al den tid jeg var spejderleder, var der altid en ting, som både fascinerede 
og glædede mig utrolig meget. Når opgaver skulle løses, både store og små, 
skete på det den måde, at nogle påtog sig store delopgaver og andre mindre, 
alt sammen til glæde for de voksne og spejderne fik nogle oplevelser som 
mange kan huske den dag i dag.  
Denne blanding når opgaver skulle løses skiftede imellem lederne, og hvis 
en situation opstod, kunne vi som ledere altid hente alle former for hjælp hos  
hinanden og vi kunne også tilbyde, at hjælpe hvis noget “hinkede”. 
Den måde, at sammen kunne vi udrette noget, uanset stand og rank, forsatte 
jeg med at opleve i vores gilde. Og i den tid jeg har været med i gildet, har vi 
løst og udført mange opgaver, og igen gentog det sig; Nogle sled meget, an-
dre mindre, nogle slet ingen ting og vi har bytte roller ved andre opgaver.  
 

I år har jeg oplevet noget som for mig til, at tænke fig. tanke:  
Er vi alle kommet så højt op i årene, at vi har ændret det, som altid har fasci-
nerede mig og mange andre med spejderånd ?  
 

Hvis nogle gildebrødre i vores gilde, som når de har læst dette har nogle 
kommentarer, så lad det blive trykt i Knuden så tankerne ikke kun bliver  
til “Brugs snak”. 
 

Og hvad er det så jeg har oplevet, først et tilbageblik.  
I Kirstens tid som gildemester var der for nogle år siden Heroldvalg, de valg-
te herolder (Peter Ahrendt og Mogens Nielsen) ønskede af forskellige årsa-
ger ikke genvalg, og på gildetinget husker jeg specielt den pinlige tavshed da 
en ny fane Herold skulle vælges. Gildeledelsen havde ingen forslag og ingen 
kom i forslag - - - -tavshed - - en tavshed som vi har oplevet før når nogle skulle  
vælges til et eller andet, og jeg sad som altid og var pinlig berørt af denne 
tavshed som et gildeting kan frembringe.  
Selvom Birthes og min dagligdag ikke er til faste “Job” i fritiden, brød jeg 
tavsheden ved at foreslå mig selv til fane Herold. Samtidig gjorde jeg gilde-
tinget opmærksom på, at afbud fra mig var uundgåelig.  
 

Alle klappede og var glade for, at komme videre i dagsordenen.På det  
efterfølgende gildeting var jeg på valg, igen havde gildeledelsen ingen for-
slag og ingen kom i forslag så jeg accepterede genvalg med samme forbe-
hold som året for.  
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. september 2004 
Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Christian Petersen      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 
Sønderparken 22      Strandbakken 39   Engvej 28 
3550 Slangerup      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
cfp@privat.tele.dk      lene-j@email.dk            ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 33 58 96       47 36 16 20    47 17 70 32 

Hjælp til jubilæumsfest  
 

Hjælp os med at smøre frokost til Ege divisions 
spejdere og ledere den 11. september! 

 
I oktober for 25 år siden blev Frederiksborg division under Det danske Spej-
derkorps delt i to divisioner henholdsvis Frederiksborg og Ege division.  
Ege division består i dag af 9 spejdergrupper i vores lokalområde.  
Der  er spejdergrupper i kommunerne Skibby, Jægerspris, Frederikssund, 
Ølstykke, Stenløse og Slangerup. 25 år i spejderfællesskabet skal fejres  
sammen med mange nuværende og tidligere medlemmer af Ege division. 

Det skal markeres 
Lørdag den 11. september kl. 10.00 – 16.00 

på spejdergården Maglevad, Dan Holme, Stenløse. 
 

Vi håber, at vi bliver mange. Vi tror 300 – 400 spejdere, ledere, forældre og 
gæster. I løbet af dagen skal vi se teaterforestilling, prøve forskellige spej-
derfærdigheder og forhåbentlig have besøg af nogle af deltagerne fra Spejder 
Melodi Grandprix. For at få alt dette til at fungere har vi især brug for hjælp 
til at smøre frokost til alle deltagerne. Har du lyst og tid til at være sammen 
med os denne dag og række en hjælpende hånd, så hører jeg gerne fra dig i 
løbet af august måned. Vi skal have smurt det længste stykke smørrebrød ” 
rugbrød i uendelige baner”, hvor hver deltager selv vælger, hvilke stykker 
mad de vil have til frokost. Vi er sikker på at give alle en spændende ople-
velse og en særlig jubilæumsdag. Jeg håber, at du har mulighed for at række 
områdets spejdere en hjælpende hånd. 
Jeg håber at høre fra dig – så ring til Alice Linning,  
 

telefon 47 31 59 90 eller mail: linning@mail.tele.dk med din besked. 
 

Med gildehilsen 
Alice Linning 
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Gildemesterstævne  2004  
  

Ølstykke gildet er inviteret til at deltage i Gildemesterstævnet den  18 og 19 sep-
tember  i Vingsted centret. På mødet vil opmærksomheden blive rettet mod de bud-
skaber som gilderne giver gildemestrene med fra den løbende interne værdidebat. 
Synspunkterne vil blive samlet i prioriterede forslag, der skal danne grundlag for i 
hvilken retning gildebevægelsen skal styre de kommende år. Med andre ord  vi skal 
på stævnet være med til at skabe indholdet af en nye langtidsplan, som skal fore-
lægges landsgildetinget i 2005. 
Udover værdidebatten vil der på mødet også blive lejlighed til at tænke visionært på 
gildernes fremtid, vores image, hvordan ser vi på os selv og hvordan omverdenen 
ser på gilderne. Programmet indeholder blandt andet:. 
En workshop om værdier og aktiviteter, som skal prioriteres  
En gruppedebat om gildebevægelsens kvaliteter  
Vision 2013 – hvordan ser gildebevægelsen ud? 
Tiden er inde til forandring ( det er den næsten altid ) hvilket vi mærker ved læsning  
af  Sct. Georg hvor hovedparten af debat artiklerne  i den seneste tid har indeholdt 
synspunkter om værdier i forsøg på at skabe en dynamik , som kan være med til at 
sikre gildebevægelsens fremtid.  
I Ølstykke gildet har vi som bekendt længe været i gang  med vores egen værdipro-
ces på vej mod bedre intern selvforståelse. Denne græsrodsbevægelse har givet gil-
deledelsen en god ballast i rygsækken før mødet i Vingsted, men det udelukker ik-
ke, at der stadig kan findes spirer til nye synspunkter og  ny inspiration  til forbed-
ringer, som  kunne være nyttige at bringe frem på gildemesterstævnet. 
 

Til orientering  skal nævnes at Ølstykke gildet pt. har prioriteret følgende 5 værdier: 
 - Fællesskab/ Samværet og de fælles oplevelser 
 - Gildehal/ Respekt for traditioner, men plads til fornyelser 
 - Mødeatmosfære/ Ligeværdig dialog kunne lytte til andre/ alle 
 - Spejderkontakt/ Synliggørelse over for spejderne og deres ledere 
 - Udadvendte kontakter/ Vi gør noget for andre, humanitært arbejde 
 

Gildeledelsen opfordrer med dette indlæg  alle gildebrødre, personligt eller gruppe-
vis , om at overveje hvilke ideer og tanker som I ønsker  skal fremføres på mødet. 
Send derfor jeres info til GM enten som e-mail eller som brev. I er selvfølgelig også 
velkommen til at ringe og drøfte jeres synspunkter. For at give gildeledelsen og 
GUS mulighed for at forberede sig til  stævnet bedes synspunkterne  være frem-
sendt til  GM  senest den 12 september.  
 

                          Med gildehilsen Gildeledelsen & GUS 

Bankomøde. Bankoudvalget starter op  
onsdag den 6/10-2004 kl. 19.30 hos Alice og Povl-Erik 
Evt. afbud 4717 7032  
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Landsgildes Internationale Stævne 2004. 
 

Dette stævne er lige blevet afholdt i Bjerringbro på Nørregårds Højskole.  
14-15.08.04. Vi var 80 deltagere, som alle var Gim, enkelte Dis. Som ny Gim 
og gildebror, tog jeg af sted, for at lære, hvad en Gim foretager sig i gildet, og  
for at se andre gildebrødre. Jeg så og hørte meget. 
 

Spejder projekt Øst- Europa. 
Her fortalte 2 spejdere om deres projekt  i Rusland,som støttes økonomisk af 
Grundfos vil starte i Rusland, og ønsker på sigt, at kunne antage mellemlede-
re med spejdermæssig baggrund.Det var fascinerende at høre på disse unge 
( 40 år ) ild-sjæle, som bruger deres fritid på dette arbejde 
 

Spejderhjælpen. 
Blev præsenteret af Andreas ( 3 g’er). Han havde besøgt Malawi 2 gange m/ 
T.V.2 
Man kan følge projektet i i børne-tv søndag morgen , her i efteråret.Vi hjæl-
per gade børn.  P.g.a. udbredt Aids, findes, der mange gade børn i Malawi . 
( Obs. Husk spejderhjælpen i uge 39.Gem et arbejde til spejderen, som  
ringer på din dør !!.) 
6 

Stævnes tema var : Knyt Venskabsbånd. 
Gennem hele stævnet, var vi sammen. med en ny ven. Det var en god ide. 
Stævnet sluttede med, vi byttede postkort. Den nye ven fik et kort med min 
adresse og omvendt. Kortet skal sendes, så det er fremme på Fellowship-
dagen. 
Det er inspirerende at møde andre gildebrødre, og høre, hvordan Gimmen 
arbejder i de forskellige gilder. Vores gilde er meget demokratisk. Det er 
godt. 
 

Nyt fra ”GIM” A r r e s ø   d i s t r i k t 
Er du god til Færødans ? Hvor mange ben har en igelkotta ? 

Findes der et gildeliv i Norden ? 
 

Kom til Fellowshipaften i Kulturhuset el-værket, Ved Kirken 6, i Frederiks-
sund mandag den 25. oktober 2004 kl 19.30  med nordisk café, hvor du får 
svar på det hele  - og lidt til. Vandrehal kl. 19.00 - 19.30.  
Tilmelding til (navn og tlf nr. på den lokale gim) senest den 10. oktober. 
Pris 50 kr.                       Vi glæder os til at se jer !   

De internationale i distriktet  
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Stafetten fortsat fra side 7 
 
Du maa fortælle dem, at I kan ikke hjælpe en Hest, som er bleven indfiltret i 
sit Seletøj, ved at klappe den paa Halsen og give den et Stykke Sukker.  
Du maa forklare dem, at I kan ikke hjælpe en blind Dame over Gaden, hvis  
I selv er for blinde til at lægge Mærke til hende; ej heller kan I bage en  
Pandekage bare ved at vide, at den bestaar af Mel, Mælk og Æg.  
For at være Spejder maa du altsaa føre Spejdersporten ud i Handling. Men 
det kan du kun, hvis du er villig til at lære en Mængde spændende Ting.  
En af de bedste Maader er at gaa i Gang med Spejderprøverne. Du begynder 
jo med at være en anden Rangs Fyr, — vi kalder det 2. Kl. Spejder — deref-
ter gaar du videre og forsøger med nogle af Duelighedstegnene og faar sene-
re 1. Kl. Mærket.  
Hvis du i en Lejr tager et stort Stykke Franskbrød med Marmelade, kan det 
hænde, at der bliver en anden, som maa undvære; men hvis du tager Nød-
hjælps- eller Kokkemærket, saa vil du se, at andre — maaske endda hele 
seks — ogsaa faar Nødhjælps- og Kokkemærket.  
Duelighedstegn er ligesom Skoldkopper. Naar de røde Pletter begynder at 
vise sig, véd du, at du selv faar dem; men du er ikke saa tarvelig at holde 
dem for dig selv. Tværtimod, da du er ædelmodig, giver du endogsaa flere 
bort, end du selv faar.   
Det er det samme med Duelighedstegnene. Hvis du er en god Patruljefører, 
faar du eet og skaffer din Patrulje seks.  
Du vil altsaa arbejde ihærdigt med dine Kammerater i den kommende Tid; 
men det vigtigste er, at du altid lader dem mærke, at Rygraden i det hele er 
Spejderløftet og Spejderloven.  
Den bedste Maade at naa dette paa er at ofre et Kvarter paa Spejderloven, 
hver Gang I mødes.  
Du kan tage en at de ti Love hver Gang og forklare, saa godt du kan, hvad 
den betyder. Du kan saa spørge dine Spejdere, hvad de mener om den, og 
fra Jer syv burde der jo komme nogle glimrende Svar.  
Næste Uge, naar I taler om den følgende Spejderby, spørger du, om de har 
fundet nogle nye Maader at holde den paa, I snakkede om forrige Uge.  
Paa denne Maade vil din Patruljes Kundskaber og Interesse stadig vokse, og 
Spejderloven vil begynde at indtage en meget stor Plads i Kænguruernes 
daglige Liv.  
 

Oversat fra Engelsk. B.I.U.Sørensen  

Ove Søtofte skriver stafetten i september 2004 
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Friluftsgildehal i distriktet 2004  
  

Ølstykke gildet var vært for distriktets friluftsgildehal som blev afholdt på  
Maglevad den 19 august. Mere end 50 gildebrødre var på plads med paraplyer, 
da Ole Rafn indledte gildehallen på en dejlig varm aften iblandet det kendte 
danske bygevejr og kraftige vindstød. Ved højbordet foran lejrbålet stred den 
gæve Distriktsgildeledelse iført regntøj og paraply sig gennem ritualerne og 
Oles tale, som indeholdt betragtninger over hans nys overståede sommerferie 
med tilhørende oplevelser, der nu var lagret som gode minder. Ole påpegede i 
den forbindelse den store betydning tilknytningen mellem hans familie, de akti-
ve spejdere på Blå lejr samt vennerne fra gilderne havde haft.  
 

Efter gildehallen blev der tid til et nostalgisk besøg på spejdermuseet inden vi 
gik i gang med eftergildehallen, hvis tema var Natur- og/eller Kulturparker. 
Tidligere Landsgildemester Niels Rosenbom var indbudt som gæstetaler. Hos 
flere af de fremmødte gildebrødre havde der nok været en forventning om at 
Niels skulle dosere med eksempler på færdige løsninger, som vi så kunne tage 
ud og besøge i den førstkommende weekend, men nej Niels vendte 
”Pyramiderne på hovedet”. Hans (personlige) mening er for det første, at gil-
derne er politiske, hvilket gildebrødrene må acceptere. Vi har vor gildelov, der 
bl.a. siger ”at vi skal værne naturen og vore nationale værdier”. Gildebevæ-
gelsen har derfor også valgt side ved kun at være medlem af Friluftsrådet og 
ikke Dansk Naturfrednings Forening. 
 

Et andet vigtigt  punkt i foredraget  og den efterfølgende diskussion var, hvor-
ledes gilderne kunne få indflydelse på disse Natur/ Kulturprojekter samt hvor-
dan gildebevægelsen var organiseret så den kunne opnå størst mulig gennem-
slagskraft ved beslutninger. Svaret på denne problemstilling var lidt skræm-
mende, idet  
 

Bjørn fra Frederikssund, som er gildernes repræsentant i lokalafdelingen, kun-
ne oplyse at han modtog en masse papirer, deltog i en del møder i lokalafdelin-
gen, men i øvrigt kun havde kontakt til Landsgildet en gang om året. 
 

Bjørn kendte intet til målsætning for gildernes Natur/Kulturpolitik (hvis den 
findes) og følte sig tit ensom på posten så måske har vi her et tema som burde 
tages op på Landsgildetinget. Men vi kunne passende selv undersøge mulighe-
derne, være innovative som det hedder på nudansk, og på gildeniveau (i grup-
perne) arbejde videre med dette tema, som ret beset burde stå alle spejderes 
hjerter nær. 
Det blev en vellykket friluftsgildehal, hvilket ikke mindst skyldtes en aktiv ind-
sats fra gruppe 3, 4 og 6 som skal have en stor tak for hjælpen. 

Gildeledelsen     
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Stafetten Bjarne Sørensen 
 
 
 
Spejderloven , Baden-Powells vejledning til en ny patruljefører. 
 
En Spejder er sand al sin Tale og Færd.  
 

Kære Svend!  
Din Tropsfører har fuldstændig Ret, naar han siger, at du godt kan klare dig 
uden Patrulje- assistent den første Maaned. Han handler derved efter  
Baden-Powells ønske og lader Patruljeføreren selv vælge sin Medhjælper, 
men før du virkelig kender dine Spejdere, kan du ikke være sikker paa, 
hvem af dem, der bedst vil kunne hjælpe dig. Det vil senere være dig til 
Nytte, at du har haft en Maaned, før du skulde træffe dit Valg.  
Denne Uge gør du Begyndelsen med at fortælle dem om den første af  
Spejderlovene. En af dine Spejdere vil muligvis spørge, hvorfor  
Spejderloven ikke er skreven i samme Stil som andre Love.  
 
En Lov er som Regel formuleret som en Befaling, og i Stedet for En Spej-
der er sand” og »En Spejder er tro” kunde man vente at finde »En Spejder 
skal være sand” og »En Spejder skal være tro”.  
Forskellen mellem Spejderloven og andre Love er denne: Man vil vedblive 
at tilhøre en Nation, selv om man nok saa meget overtræder Landets Love; 
men en Spejder, som stadig overtræder Spejderloven, kan ikke vedblive at 
være Spejder. Dette er meget vigtigt at huske.  
Naar Baden-Powell siger: »En Spejder er sand”, betyder det, at selv om en 
Dreng bærer Spejderuniform og gør Spejderarbejde, saa gør bringe syv  
gode Spejdere, hvoraf den ene er dig selv, og hver Gang I kryber eller  
kravler eller løber eller gaar i Retning af at blive bedre Spejdere, er I paa 
den Vej, som Baden-Powell beder Jer følge.  
Nogle Mennesker mener, at en Spejder er en Fyr med snavsede Knæ og en 
stor Hat; andre mener, at det er en Dreng med et rent Sind og et stort  
Hjerte.  
 

Side 7 

Naar Folk ser Spejderliljen paa dit Tøj, vil de ofte fremsætte nogle højst for-
virrede tanker om Spejdersporten; »men saalænge dine egne Tanker derom 
ikke er forvirrede, gør det ikke saa meget med de andres.  
Der er kun een Forklaring paa, hvad en Spejder er.  
 

- Det er en Dreng, der har lovet paa sin Ære efter bedste Evne:  
- At være tro mod Gud og sit Fædreland.  
- At være hjælpsom mod alle Mennesker og  At holde Spejderloven.  
  

Hver eneste Dreng her paa Jorden, som har aflagt det Løfte, er Spejder, og 
uden at have gjort det, kan ingen træde ind i Spejdernes Broder- skab.  
Men Føreren for Kænguruerne maa være mere end Spejder; han maa være en 
god Spejder og ikke en daarlig.   
Forskellen er denne: En daarlig Spejder er en Dreng, som har aflagt Spejder-
løftet, men ikke bryder sig ret meget om at holde det; medens en god Spejder 
er en Dreng, som med Stolthed har aflagt Løftet og hvert eneste Minut af  
Dagen prøver at holde det.  
En god Spejder tænker altid paa sit Løfte; han gentager det atter og atter for 
sig selv for aldrig at glemme det. Han kan Spejderloven udenad og ved ogsaa, 
hvad den betyder, fordi han har prøvet at omsætte den i Handling.  
Hvis du ikke ved, hvad en Lov betyder, kan du ikke holde den. Paa den anden 
Side, hvis du omsætter dens Ord i Handling, vil du opdage, at den har en saa 
pragtfuld Betydning, som du aldrig vilde have opdaget, hvis du blot havde 
lært den udenad fra en Bog.  
Du har altsaa besluttet at faa en god Patrulje; men en god Patrulje er det sam-
me som en Patrulje af gode Spejdere.  
I skal have Jeres første Patruljemøde paa Torsdag. Gør det rigtigt klart og for-
staaeligt for dine Kammerater, hvad Spejdersport betyder, at I ikke bare kan 
Jeres Spejderlov, men ogsaa vil holde den, — og i samme øjeblik, I begynder 
at prøve derpaa, vil I opdage, at det vil være nødvendigt at arbejde paa at faa 
nogle af de Mærker, som du talte med mig om forleden Aften, da du gik hjem 
fra Arbejde.  
Du maa fortælle din Patrulje, at I kan ikke redde en druknende Mand ved at 
tage Jeres Hatte pænt af for ham og bede ham tage Plads paa Bredden i Stedet 
for midt i Vandet.  
 
Forts. på side 8 


