
med påfølgende bal kysser en hel 
fremmed mands kone? Kommer han 
måske så »fine« steder, eller er det 
noget, han slutter sig til efter sin 
lille forstand. Er de dansende n.cre 
sure end de, der gerne ville, J,ten 
som ikke kan? J eg tror det næppe. 

Det var, hvad jeg havde at sige -
måske for meget - og jeg håb•'r -,å, 
at korpssekretærerne også ville give 
et indlæg. P å forhånd tak. 

En efternøler. 

Nu har jeg gennem længere tid 
fulgt diskussionen angående dans, 
og jeg vil, hvis det ikke er for sent , 
give mit besyv med. 

J eg vil først gøre »Hurtige Glen
te« fra august-nummeret opmærk
som på, at det ikke er alle steder, 
hvor det foregår, som »Glenten« be
skriver, langtfra. Når man gennem 
en hel uge måske har arbejdet for 
at tjene til føden, er der ikke noget 
at sige til, at man lørdag aften føler 
trang til at more sig lidt. 

J eg vil også gØre de, der e~ imod 
dans, opmærksomme på, at dans bli
ver regnet for en af de fin este og 
eleganteste sportsgrene, der findes 
(baldans undtagen ). Rappe Hjort 

I nogle af dette nr. af RP ligger 
der et 

GIROKORT 
findes der et sådant 

dit eksemplar, så få det 
sendt - eller·s får du ikke 
RP næste år. 

Det var et girokort! 

P-koden ( side 14). 
Løses således: Man ser, at P er 
3. bogstav i koden. Så mærker man 
hvert 3. bogstav og ser, hvad der 
står. Tilsvarende med de andre ko
der. 

I sidste nummer 1959 siger 

redaktøren tak for god in

teresse og på gensyn næste 

år. 

- hvis du altså husker at 

få bladet bestilt. 

- Over 18 år? 
Så gem din vinterferie til 

TROPFØRERTRÆNINGEN 
27. febr.-3. marts på 
Houens Odde. 

»R O L A N D -P O S T E N« 
KFUM-Spejderne 1 Danmark. 

Red.: J . Bay Kristensen, Agtrupskov, Bjært. Tlf. Sdr. B jært 149. 
Eksp. : KFUM-Spejderne, Amaliegade 24, KØbenhavn K. 

Tryk: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie. 
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B-P. sagde: 

Rowan gjorde sin pligt ved 
at spar·ke »U«et væk i ordet: 
»umuligt«. Enhver, der gØr 
ligeså, kan vær·e sikker på 
sukces. 

Nr. 10, december 
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~ KEND DIG SELV ~ 

For en stor patruljefører og for en ung fører er der så mange for

skellige spørgsmål om tilværelsen i almindelighed og livet, livs

anskuelsen i særdeleshed, der brænder på. For nogle er det ligefrem 

eådan, at de føler sig i konflikt med tilværelsen, man føler måske, 

at man skal hoppe fra, at man ikke hører til, hvor man er osv. 

Måske kan en ny bog: ERLING RUUD: KEND DIG SELV, 

med undertitlen: en hverdagspsykologi ( Frimod t) hjælpe en og 

anden. Uden at benytte sig af psykologiers sædvanligvis indvik

lede sjælsanalyser, giver bogen nogle rammende og »på plads-sæt

tende« svar på en række af de spØrgsmål, man tumler med. 

Samtidig giver bogen rig lejlighed til at se sig selv i relation til 

andre. Man siger gang på gang: J a, selvfølgelig, således burde 

man se på det eller det spØrgsmål, og dernæst spØrger man sig 

selv: Ser du således på det spØrgsmål? 

I stabspatruljen ville bogens meget små kapitler (eller en del af 

dem) være velegnede som indledende appel - måske som grund

lag for en kort samtale. For der er vel ikke stabspatruljer eller 

seniorpatruljer, der har lyst til at lave en studiekreds om HVER

DAGSPSYKOLOGI? 

Prøve kravene: R 
o 
L 
A 
N 
D 

~ ... energi 

• 
~ 

PRØVEN 
Kære stabspatrulje! 

Det er meget tit sagt, at stabs
patruljen skal være et hestehoved 
foran patruljerne. Det er også sagt, 
at en spejder ikke er 100 pct. spej
der, før han har sin Roland-prøve. 

Hvis I ikke gik i gang med 
Roland-prøven ved dette års be
gyndelse - skønt redaktøren gjorde 
sit bedste for at overbevise jer om, 
at nu burde det være - så har I 
endnu en chance. Indbind denne år
gangs RP, eller tag blot siderne om 
Roland-prøven ud og saml dem, og 
tag så fat i 1960. 

Roland-prøven er en virkelig 
sjov prøve. Den rummer så langt 
det bedste stof i spejderarbejdet, 
og man vil more sig under trænin-

ENERGI 

EN E R G l 
gen. En veltrænet stabspatrule vil 
kunne kiaren prøven ved blot en 
ekstra månedlig træning det næste 
år + et par ture. Det må I kunne 
overkomme. Og sikken en stabs
patrulje, I har om et år! 

Gode ideer. 

Redaktøren vil være meget glad 
for at høre fra stabspatruljer, der i 
1960 arbejder med Roland-prøven. 
Hvad oplever I? Hvordan griber 
I det an? Find en i stabspatruljen, 
som vil påtage sig at sende blot 
et kort brev. 

3 



PATRULJEFØRER 
For en gangs skyld slipper vi ikke skorpionen 

op af glasset, men lader giftighederne blive der
nede. Du ved måske, at man siger, at den norske 
foran sig på skrivebordet. Hans sind var som 
skorpionens. Hver gang det var fyldt med harme, 
vrede og oprør skrev han et drama, der rasede 
mod alt og alle, og når han så havde fået giften 

ud, kom der de skønneste værker fra hans hånd. 
Sådan har vel en del af os det, men i dag lader 
vi altså skorpionen hvile og glæder os over alt 

det, der er godt. 
hvorfor? 

Glæd dig derfor til at læse videre, 

for vi vil en stund opholde os ved 
dit job som spejder. Hvis jeg ikke 
tager meget fejl, var du vældig 
stolt, da du første gang tog en grØn 
uniform på. Du havde måske en 

ganske lille fornemmelse af otte 
millioner drenge, der nu på en 
måde tog dig i hånden og sagde 
»du« til dig. Mon ikke du rankede 
ryggen lidt mere, da du fik din 
første snor? Akkurat som enhver 
ung og ældre i vort korps er lidt 
stolt og glad for sit job som spej
der i vort korps. »Lysten driver 
værket«, så det har vi lov til. 

M en nu er du patrulje/Ører, og 
den første dejlige fornemmelse er 
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sikkert væk for længst. Det er 
nemlig gået med dig som med os 
alle. Det er blevet hverdag. Og det 
kan være både regnvejr og surt på 
hverdage for os alle. Det er slet 
ikke så let, som vi troede. Det går 
slet ikke på den måde, vi havde 
tænkt os. Man kan endog gå hen 
og tabe humøret helt. Når det så
dan slæber lidt på, kan det være 
vældig rart med en humørpille til 
at stive sig af med. Ellers går det 
nemlig galt. 

Dit job er det vigtigste. Uanset 
hvad andre måtte komme og sige. 
Du synes måske selv, at tropføreren, 
gruppeføreren, divisionschefen, j a, 
sågar korpssekretæren har meget 

betydningsfulde job. (Det synes 
de også selv - somme tider). Men 
det er for intet at regne mod dit. 

Du kan se det på dette blad, som 
snart går i gang med sin niende 
årgang. Det er lavet udelukkende 
for dig og til dig. ROLANDLEJ
RENE, som der nu har været 53 
af. De er også for dig og kun for 
dig. ROLANDSERIEN, som er de 
sidste skud på stammen, og også 
en hjælp til dit betydningsfulde 
job. Læser du andre blade end 
dette, vil du have opdaget, at vi 
sjældent sender et nummer ud uden 
at fortælle om STABSPATRUL
JEN som den mest betydnings
fulde enhed i korpset. Du er med
lem af denne patrulje. Endelig -
når din fører tager på førertræ
ning, så er det for at kunne hjælpe 
dig til at gØre dit arbejde i patrul
jen bedre, når han kommer hjem. 

Men hvorfor?? ? Fordi du i din 
patrulje er den eneste, der kan 
give dine kammerater de glæder, 
vanskeligheder, den træning, det 
kammeratskab, det fællesskab, som 
vi alle - også d u - har haft så 
megen glæde og for resten også 
fordel af. Det er nemlig en fordel 
at være spejder. Livet i patruljen 

gør jer bedre til ert daglige ar
bejde. Det har endog for nylig 
kvalificeret en mand til en stilling 
ved universitetet. Du synes måske, 
det er at tage munden lidt for 
fuld, men det er ikke et ord for 
meget. Der kunne endog siges mere 
om den ting. 

Derfor er det også meget vi ven
ter af dig, fordi vi ved, hvor betyd
ningsfuldt dit job er. Vi tror du kan, 
derfor har vi givet dig jobbet. Vi 
tror du altid vil være et hestehoved 
foran dine kammerater. Vi ved, du 
kan være deres anfører i leg og 
alvor. Vi har den tillid til dig, at 
du vil føre dem. 

Alle de andre førere i vort korps 
har kun en opgave: at HJÆLPE 
DIG. Benyt dig af det. Brug de 
hjælpemidler, vi giver dig i bøger 
og blade. Brug din tropfører - han 
er jo din patruljefører - jeg er sik
ker på, at han vil hjælpe dig. 

Grane har engang sagt sådan no
get som: Patruljen er ubestridt vor 
tids virksomste middel til at skabe 
initiativrige, dygtige - ydmyge -

mænd. Det er dit job. Til lykke 
med det. 

Jørgen Sletved. 

5 



Fra 

redaktørens 

/lf/11~ 
1\:.cvJ ~~--3 

--~7 

~-

BREVKASSE 
Det hænder, at der - til stor glæde 
for redaktøren - dumper et brev 
ind ad brevsprækken. En eller an
den har tænkt venligt på RP - og 
det er nu rart. Således havde en 
fundet nedenstående i Rovfugle
sønnernes gruppeblad - og det bør 
læses af patruljeførere ... 

Lad være med at tro o o o 

- at et patruljemøde er en slags 
cirkus, hvor patruljeføreren optræ
der som klovn på slap line. 

- at et patruljemøde er en slags 
børnehave med patruljeføreren som 
som tålmodig og omsorgsfuld »baby 
sitter«. 

- at et patruljemøde er en slags 
tyrefægtning med patruljeføreren i 
hovedrollen som den tirrende og ar
rige tyr. 

6 

Men husk: 
- at et patruljemøde er et ar

bejdsmøde, hvor man samles for at 
arbejde med spejdersport. 

- at det ikke er patruljeførerens 
sag at bestemme, hvad der skal la
ves ved møderne. Alle fornuftige 
forslag har interesse. 

- at der helst skulle være noget i 
patruljen, der hedder kammerat

skab. 
- at alle deltagerne i et møde 

præger dette og er direkte med
skyldige i mødets forløb. 

- ..... era. 

- a t dan se er svært o o o 

Og skønt diskussionen burde væ
re afsluttet, kan redaktøren ikke 
lade være at bringe nedenstående 
indlæg, der siger et par fornuftige 
ting ... 

Højtæred e k olleger! 
Er der virkelig ikke flere af os 

patruljeførere, der mener noget om 
dans? H vis ikke, så lad os til sidst 
høre de ærede korpssekretærers me
ninger om sagen. 

løvrigt kan jeg lide redaktøren 
for hans indlæg i RP, nr. 6, 1959. 
J eg håber bare, at det skulle være 

aktuelt med dans til førerfester, når 
det bliver vi PFeres tur til at kom
me med. Håber også vi får lov at 
danse med, når andre korps holder 
fest med efterfølgende dans. Da ver
densspejderbevægelsen fejrede 50 
års jubilæum i 1957, var der også 
stor fest i Ålborg-hallen. Dagen ef
ter kunne man som overskrift i en 
avis læse: KFUM- og KFUK-spej
derne besluttede at forlade hallen, 
da »DDS« og »DDP« skulle danse. 
J eg ville være blevet slemt skuffet, 
hvis det var mig, der skulle gå 
hjem. Jeg antager, at flere af »de 

grønne« havde tænkt, at de skulle 
have været medlem af de »andre«, 
så de havde måttet blive, til festen 
var helt færdig. En sådan aften kan 
det bestemt ikke være noget galt i 
at danse. 

J eg takker »Gamle HedehØg« for 
det første i hans indlæg (RP, nr. 4, 
1959) , ikke for det sidste. 

I RP, nr. 5, 1959, har en af de 
ældste et indlæg. J eg antager, han 
ikke rigtig forstår vi unges situa
tion i dag, det er der jo så mange, 
der ikke gØr. J eg ved godt, at men
nesker kan komme i ulykke ved 
dans, men det er der da så mange 
ting, der kan gøre. Så hvorfor dog 

slå ned på dans fremfor noget 
andet. 

Til PF fra Thy (nr. 6): Hvad er 
dansens følger? J eg kan kun holde 
med »Ikke helt grå Ugle« (nr. 6). 
Du har sandelig ret og ser fornuf
tigt på tingene. Tak for dit indlæg. 

Til flyvende Pil - Falkeklo (nr. 
7). Du har ret i, at dans altid skal 
sættes i forbindelse med fulde men
nesker. Det er dog ikke så nær hver 
gang, at der er fulde folk til bal. 
J eg synes, at det var bedre, at 
KFUM og Kere prøvede på, at det 
til forsamlingshusballerne gik pæ
nere til i stedet for at lukke sig ude 
og sige, dans er syndig. 

Hvordan ved den ærede Hurtige 
Glente (nr. 7), at man til en fest 

(Fortsættes side 16). 
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TIL. KORPS TØRK L ÆDET 

Spe jderhandicraft -
-----~ 

GM har i denne måned tænkt mere 
på spejderhandicraft end på ule
gaver. Redaktøren har det modsat, 
og bruger tegningerne til at anbe
fale enhver spe j der med respekt for 
sig selv at lave j ulegaver selv. Far, 
mor og søskende bliver dobbelt gla
de for julegaver, som du selv har 
lavet, og patruljen er måske det 
sted, hvor arbejdet med julegaver 
skal sættes i gang. Måske skal I 
lave samme ting allesammen, må
ske hver sin ting - men I kan i 
hvert fald få nogle hyggelige møder 
i hulen i december, hvis I fanger 
an med julegaver. 

Læd er. 
Flettede læderremme og ringe 

som anvist af GM vil gØre lykke. 
En rem til storesøsters taske, en liv
rem til lillebror, servietringe af læ
der i forskellige farver til mor, se
ler af meget tynde strimler til far 
o. s. v. Læder kan iøvrigt bruges til 
117 andre ting, og hvis I låner en 
hultang, kan I lave punge, nøgle-

,. 

t 

,, 
,, 

• • . eller julegave? 
~------'""' 

hylstre, små tasker, penalhuse og 
meget andet. 

Der findes nogle små tynde hob
bybøger om læderarbejder. De kan 
fås i enhver boghandel, og hvis I 
går til en læderhandler og hos ham 
får lov at finde skindstumper i hans 
affaldskasse, så kan I for meget 
små penge få materiale til mange 
ting. 

Andre gave-ideer . 
Hvad med en indianerhjelm til 

lillebror - du kan lave den af et 
stykke tøj, som du broderer eller 
maler, og fjer fa rver du med anilin
farve. Af krogede grene - og ved 
hjælp af en skarp kniv, kan du lave 
fantasifulde figurer, servietringe og 
meget andet, som mor vil sætte pris 
på. 

SKAL VI LIGE SE EFTER OM JER. 
PATRULJESTANDERS BÆREREM 
TRÆNGER TIL FORNYELSE~ ·· -

::=- DET KAN MEGET 
~ VEL LADE Sl<.l 

GØRE AT LAVE EN HEL REM P..&. 
FORANSTAENDE M~DE BLOT MA 
MATERIALET VÆRE NO~ET KRAF
TIGERE; MAN FLETTER SJ!. STYKKE 
FOR STYKKE OG SKÆRER DET OP 
TIL SIDST. 

HAR l DERIMOD NOGLE RESTE~; 
DER SKAL BRUGES , SJl. KLIP DEM 
UD l S"DANNE STYKKER, 

[X] 
OG FLET DEM SAMMEN . TIL EN 
KÆDE ; BEGYND MED EN NØGLE-

RING~ 

OG SLUT AF ' : ~ i .. 

MED ET STYKKE SOM DETTE: 

l o o o o 

~ 
~ 

Træarbejde kan klares uden sær- sÅ ER DER KUN TILBAGE AT 
lige hjælpemidler. Med løvsav kan FORSYNE EN ANDEN NØGLERING 

. M..ED ET MESSINGSPÆNDE OG l 
du lave biler og dukkeseng, smøre- F.X.R EN VIRKEL-IG FLOT REM TIL 
bræt og puslespil samt mange andre PATRULJESTANDEREN ! 

sjove ting. GOD JI\GT SIGER ~~ 
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E 
E 
R SMÅ TIPS TIL PATRULJEMØDET 

En gang imellem behøver der ikke 
at være ret megen spejdersport i 

det, vi leger. Det sidste møde før 
jul - eller i det gamle år - er en 
kærkommen anledning til at slå sig 
løs. Vær så god! Vi plukker lidt i 
posen. 

Først nogle stykker, som du gan
ske sikkert kender: Tampen bræn

der og Blindebuk, men prØv den 
sidste på den måde, at man føler 
på fangen med et par grydeskeer, i 
stedet for at bruge hænderne. Det 
bliver det ikke mindre morsomt af. 

Rimlege 

kan varieres i det uendelige. F. eks. 
siger du en sætning, som en af de 
andre skal svare på, så det rimer. 
Det bliver straks sværere, hvis du 
former din sætning som et spØrgs
mål, selv om det ofte bliver noget 
vrøvl, er det i hvert fald vældig 
morsomt. Man kan også lade hele 
patruljen rime på et ord, du har 
skrevet, med så mange ord, de kan 
finde på i løbet af to minutter. Du 

IO 

kan endda skrive dit ord med mor
setegn. 

Puf 
er en meget gammel leg, men den 
tager ikke skade af at blive frisket 
op igen. Tegn to kridtstreger med 
ca. 40 cm afstand på gulvet. To 
mand stiller sig med hælene på 
hver sin streg og med ryggen mod 
hinanden. Med bagdelen puffer de 
til hinanden, til det lykkes at få 
den ene til at forlade stregen med 
begge hæle. Det er tilladt at flytte 
den ene fod? 

Tt·ylleri 

kan altid give et vellykket møde, 
hvis man blot har forberedt sig 
lidt - måske aftalt lidt med pa
truljeassistenten eller en anden i 
patruljen. Hvis du vil være en god 
tryllekunstner, så lad være med at 
røbe hemmelighederne. Det er helt 
i orden, hvis kammeraterne opdager 
nogle af dem, men behold resten 
for dig selv. 

.. 

u 

Talkunster, 
hvor man tænker på et tal, består 
i alt væsentligt i, at du lader mod
parten lægge til, gange, dividere 
og til sidst trække det hele fra. Så 
har man det tal, han tænkte på. 
Eller trække det tænkte tal fra, så 
har man dit tal. 

Den sorte kunst 
er afhængig af en samtale med en 
kammerat. Du lader ham gå ud af 
lokalet, mens I bestemmer en be
stemt ting. Han kommer ind og får 
udpeget forskellige effekter, men 
når han kommer til den bestemte 
ting, erklærer han, at det er den 
udvalgte. Man kan f. eks. bestem
me, at den bestemte ting vises lige 
efter, at du har peget på en sort 
ting, en ting, der begynder med S 
eller lignende. 

Krydset eller ukrydset 
leges med to stokke, som rækkes 
rundt i kredsen, krydset eller 
ukrydset. Det afgørende er imidler
tid, om fødderne, benene eller ar
mene er krydsene eller ukrydsede, 

når det sker. 
God fornøjelse og glædelig jul. 

Jørgen Sletved. 

K 
L . 
I 
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Patruljesærpræg. 
Vi har talt om mange former for 

patruljesærpræg i denne artikelse
rie, så jeg kan kun knytte nogle 

enkelte til. 
Har I et patruljestempel i din 

patrulje - som I mærker alle pa
truljens bøger, brevpapir og kon

volutter med? 
Selve stemplet laves f. eks. ved at 

skære ud i linoleum (patruljedyr, 
bomærke og navn). Eller måske 
endnu nemmere. Først klipper du 
dit motiv ud i et stykke karton, så 
tager du en af disse cyklelapper fra 
cykellappegrejer, river lærredet af 
og fæstner kartonen til lappen, klip
per nu gummilappen til efter kar
tonen, klistrer det på en træklods 
og dit stempel er færdigt. 

Man kan også lave fine ting i 
kartoffeltryk - selve skaftet på 
stemplet kan være udskåret som en 
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miniaturetotempæl - eller være sel
ve patruljedyret udskåret i træ. 

Har I et hemmeligt mærke i jeres 
patrulje, som kun indviede medlem
mer af patruljen må bære og kende 
betydningen af? 

I en egernpatrulje, jeg kendte, 
bar alle medlemmerne en egerntand 
på venstre skulderstrop. En an1-len 
egernpatrulje ved jeg, at de en gang 
lagde et dødt egern i en myretue, 
da de nogen tid efter kom til myre
tuen, fandt de skelettet af egernet 
helt rengnavet. De tog nu rygraden 
og uddelte en hvirvel til hvert med
lem i patruljen. Denne hvirvel bæ
rer medlemmerne i denne egernpa
trulje i en rød silkesnor hængende 
om halsen. N år man valgte en rød 
silkesnor, var det fordi patruljen 
havde læst, at når adelsmænd i Eng
land skulle hænges i gamle dage, 
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havde de ret til at kræve en rød 
silkesnor. Denne patruljes bomærke 
var naturligvis en rygrad. Patrul
jens motto: »Rygradens styrke af
hænger af den svageste hvirvel«. Og 
ingen i denne patrulje ønskede at 
blive betegnet som den svageste 
hvirvel, og kun når alle hvirvler var 
samlet var rygraden hel. 

Ellers er der mange patruljer, der 
har små træoblater, hvor patruljens 
bomærke er indbrændt - bomærke, 
der f. eks. hentyder til patruljens 
valgsprog - at man selvfølgelig ikke 
må røbe disse tings betydning er en 
selvfølge, men at de beskytter bæ
rerne af dem, som vi kender det fra 
de indfødtes amuletter, er ikke ual
mindeligt i mange patruljer. Hvor
dan er det i din patrulje? 

Patruljetegn. 
Når vi spejdere mødes, plejer vi, 

når vi er i uniform, at hilse på hin
anden med spejdertegnet. Men jeg 
har hørt om en patrulje, som havde 
et specielt tegn, som man hilste på 
sine patruljekammerater, enten man 
var i uniform eller ej, ja, det er 
endda såvidt, at selv gamle patrulje
medlemmer hilser på hinanden på 
denne måde, når de løber på hin
anden. 

., 

l julemåneden ... 
Om adven tskranse. 

De fås i handelen uden pynt til 
kr. 1,50. Mon ikke di npatrulje kun
ne få råd til et par stykker? Det 
ville skabe ikke ringe glæde, hvis 
I pyntede dem pænt og fandt frem 

til et par gamle eller enlige menne
sker, der så afgort ikke altid har 
alt for meget at glæde sig over. 

Om juletræer. 
Behøver jeg at fortælle dig, at 

man kan foretage nøjagtig de sam
me operationer med små juletræer. 
Måske synes du, det er noget pjat, 
men jeg kan forsikre dig, at det 

synes modtagerne ikke. 

Om julespil. 
Når I går på disse små visitter, 

er det godt at have noget på pro
grammet. Dette program kan være 
både spejdersange og ulesange. Men 
det kan også være et lille julespil, 
som I selv har lavet. De kan også 

købes for ganske få kroner. 

Om god turns. 
Du kan roligt gå ud fra, at good 

turns altid er noget, man skal over
vinde sig til - og bagefter skammer 
man sig over, at det var sådan. Vi 
går ud fra, I som sædvanligt laver 
jeres julekurve. Dette var kun no
get, som I kunne gØre oven i han

delen. 

Juleferien. 
H vad skal I bruge juleferien til? 

Er det muligt at få samling på pa
truljen, så tror jeg, at det ville være 
en god ide at tage på vandretur og 
at prøve at sove i telt i frost- eller 
snevejr. Man går og bliver så doven 
af al den gode mad. Der ligger også 
en del hytter rundt omkring, der 

kunne benyttes i ferien. 

Måske 
synes du, at det var alt for tynde 
forslag spe j dermæssigt set? N u vel. 
Kan hænde du har ret, men det er 
i alt fald forslag, der passer til de
cember, og som giver fuld valuta 
for din indsats, ikke mindst til dig 
selv. - Er det forøvrigt ikke spej
dermæssigt at glæde andre? God 

jul. 
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Aftenandagt i patruljen 

l. møde: 
Johs. l, l - 5. 

Dette juleevangelium, som en og 
anden måske har hørt i kirken l. 
juledag er ikke så malerisk, som 
det juleevangelium, vi finder i Lu
kas-evangeliet. På den anden side 
siger det måske mere om, hvad det 
var Gud ville, da han lod det blive 

jul på jord. 
Da J esus blev født kom »Guds 

ord« ned til jorden. Vi mennesker 
havde måske nok vidst lidt om Gud, 
profeterne havde fortalt om ham, 

Alslutninl! 

men først med Jesus fik vi den ful
de åbenbaring - hele sandheden 
om Gud. Guds ord blev et lys, der 
skinner i mØrket, således at du og 
jeg - ved at høre og læse Guds ord 
kan finde vej. J es u s har nøje for
talt os, hvad Gud venter af os, men 
først og fremmest har han fortalt 
os, at Gud er nådig og tilgiver os. 

2. møde : 
Johs. l, 9-12. 

Det sande lys - der er også usan
de eller falske ]ys? J a, og vi kender 
dem godt. Gang på gang må selv en 
dreng indrømme, at han gik efter 
noget eller var med til noget, som 
han troede var godt og spændende, 
og så opdagede han, at det var et 
falsk lys, som ødelagde noget for 
ham. Julenat tændtes der et sandt 
]ys på jorden, et lys som lyser ind 
i al1e mennesker, et lys som gØr, at 
vi hele tiden ved, hvad vi skal gØre, 

hvad Gud venter af os. 
Den som følger det sande lys, J e

sus, og tager imod ham, den bedste 
julegave, får magt og styrke til at 
blive Guds barn, og det vil sige, at 
Gud skærmer og beskytter og frel

ser os, som var vi hans egne børn. 

15 


