10. Gilde
Dette års friluftsgildehal fandt sted 12. juni - på en lidt broget sommeraften.
Stedet var i år Koldkær hytten i Hals – et dejligt sted. Efter en dejlig travetur ned til vandet, samles
vi under et stort halvtag.
Gildemester Edith Mathiasen startede med at læse Halfdan
Rasmussens ”Noget om at være”, og kom ind på, at
Danmark er blevet til et mig-samfund.
Altid mig forrest og så er jeg ligeglad med de andre. Måske
båret af flere tendenser der begyndte år tilbage.
Være den første i en ny trend for at kunne klare sig her i
verden.
Have et unikt navn – måske hedde Benttte for at blive
lykkelig i livet.
Rejse et sted hen i verden, hvor der ingen andre har været før mig.
Have den mest unikke indretning af sit hjem.
Må læse den sidste fantastiske bog o.s.v.
Halfdan Rasmussens Tosserier blev udgivet i 1951 – hvor han mente, det var et vigtigt indslag i
dagens Danmark. Og det har vi måske måttet nøje med siden.
Edith sagde bl.a. at hun troede, at det var svært at være ung og skulle forsøge, at leve op til alle de
forventninger der er til mig.
Vi der sidder her er robuste, livserfarne, kloge og hopper ikke på den første vi hører om noget nyt.
Sagerne bliver undersøgt – får flere vinkler inden vi beslutter os. Det giver håb for de unge i dag –
for hvem er det nu, der er deres bedsteforældre og dermed har
indflydelse på de unge mennesker I kender?
Fortæl dem om dig, om dine oplevelser gennem livet, giv de
unge et grundlag for at træffe deres beslutninger for deres mig.
Bengt Christensen holdt 5. min. Sct. Georg. Bengt havde lavet
et causeri over alle de friluftsgildehaller han havde deltaget i.
Alt sammen krydret med nogle af vores fædrelands vemodige
sange – smukt akkompagneret af fugle sang.
Vores næste arrangement er Fødselsdagsgildehal 22. august.

