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Gildehal 
 
Steen startede med at orientere de 17 fremmødte 
gildebrødre om Eva Damkjær-Larsens tragiske 
dødsfald, mandag d. 18. november.  
Derefter mindeord om Evas virke. 
 
Atter et led i vor kæde er bristet. 
En broder er død - en ven har vi mistet. 
Vi sænker vor fane til broderens minde, som vi vil 
bevare, mens årene rinde. 
Ærbødigt vort hoved for døden vi bøjer, mens stille 
vor kæde vi sammenføjer.  
 
Efter at have` sunget Altid frejdig når du går, skulle 
Ingolf Nielsen afgive sit væbnerløfte, som var over 
emnet, hvordan han mener en gildebror kan hjælpe 
andre! 
 
Blodhunden! 
 
For nylig ”fik jeg en tur tilbage i tidsmaskinen-
nærmere bestemt til 1965-66”. 
På min daglige ”luftetur” med hundene i Allinge, 
møder jeg et ægtepar, som jeg ikke kunne erindre at 
ha` set før. Damen siger uopfordret: Har du ikke boet i  
Nr. Bjert, og har du ikke også været spejder? 
Da hun fortalte mig, at hun som ung hed Inge 
Petersen, så ”ramte” BLODHUNDEN mig med et 
”hammerslag”, for det var den eneste relation, jeg 
kunne erindre om et nærmere samarbejde med 
pigespejderne.  
Blodhunden som ramte mig, hed ”Blodhundeposten”. 
Oprindeligt var det ”skovmændene” i 1. Kolding trop, 
der havde startet udgivelsen af et lille spejderblad, 
duplikeret naturligvis. 
Det allerførste blad jeg slog op i, da jeg fandt stakken 
frem, indeholdt et interview med ”Store Ole”, min 
erindring siger mig, at han hed Ole Olesen. Han var en 
stor venlig mand, og boede ude ved Stallerup sø. 
Hver gang vi har en væbner optagelse, tænker og på 
den specielle dag, hvor jeg selv blev ”rykket” op til 
spejder fra ulveunge, samt de ord han sagde til os, så 
bid hjørnetanden i underlæben og forsøg igen, indtil 
det lykkedes! 
Om alt går vel, optager vi to nye GB til nytårsgilde-
hallen, og måske flere under vejs. 
 
5. minutters Sct. Georg var lagt i hænderne på Kaj 
Vahlkvist, hvor han talte om forskellige LOVE og det at 
LOVE. 
Love kan være 2 ting 
Det kan være samfundslove, der lægger retningslinjer 
og grænser for borgerne. Det kan være skattelove og 
færdselslove. 

Det kan også være etiske love, som fastlægger nogle 
leveregler, som man kan forsøge efter bedste evne at 
efterleve. 
Spejderbevægelsen er bygget op omkring sådanne 
etiske love. 
F.eks. bæverløftet, som lyder således: Jeg lover at gør 
mit bedste for at lytte til Guds ord, holde bæverloven 
og være en god ven. 
Til slut ønskede Kaj, at vi skulle synge nr. 115-Sæt dig 
et mål. 
Vi kunne nu vandre ud til eftergildehallen, hvor der 
var flotte veldækkede borde. Bodil var bordleder, og 
hun orienterede os om hvad dagens menu bestod af—
hakkedrenge med tilbehør, og til dessert rå reven 
æblekage. 
En dejlig aften sluttede på sædvanligvis i en cirkel, og 
der skal lyde en stor tak til 4. gruppe for et fint 
arrangement. 
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