10. Gilde fejrede 47 års fødselsdag 22. august.
GM Edith Mathiasen bød velkommen – hvorefter vi sang ”I Danmark er jeg født”.
I sin gildemestertale fortalte Edith om den travlhed der havde været siden
friluftsgildehallen. Der har været DGI stævne – Vesterhavsmarch – Spejdernes lejr i
Sønderborg. Alle 3 steder har gildet været repræsenteret. Desuden har der midt i august
været loppemarked. Magert udbytte i kroner, men stort udbytte i hygge og fællesskab og
regnvand. Så nu er gildet og Rie loppefri.
GM fortsatte – jeg vil gerne udforske, hvad frivillighed er for noget. Og sagde bl.a. i
Danmark er der mange frivillige – tallene fra 2014-125 siger at ca. 42 % af os laver frivilligt
arbejde i løbet af et år. Og vi bliver ved i mange år. Hvem er frivillige? I 2012 var der 36 %
mænd og 33 % kvinder.
En undersøgelse fra Holland fortæller at: Danskerne, sammen med hollænderne og
svenskerne er de europære, der arbejder mest frivilligt. Samtidig er vi i toppen på listen
over verdens mest lykkelige folkefærd. Frivilligt arbejde bidrager til lykke på flere måder.
Det giver social kontakt, men forbedre også chancen for at lære folk at kende uden for det
frivillige netværk, fordi det forbedrer folks sociale evner.
Alt i alt hvor er det godt at I har haft så travle hen over sommeren. Bliv endelig ved med at
være aktiv frivillig, det bidrager både til din egen lykke og samfundets følelse af lykke.
Det er da godt nyt på en 47 års fødselsdag. Tillykke til os og tillykke med det Frivillige
Danmark.
Aftens musik er ”I Danmark er jeg født” med forskellige kunstnere. Ved indgangen hørte vi
den sunget af Natasja – hun er født på Jamaica og opvokset i Danmark. Så hørte vi 10.
gilde version.
Efter gildemestertalen skal vi høre Kim Sjøgren spille den på violin – og tilslut Islam B.
udgave.
Robert Madsen holdt 5. min. Sct. Georg. Robert fortalte, at der i 1946 også var en
spejderlejr i Sønderborg – dengang med 11.000 deltagere – i år var der samme sted små
40.000 spejdere på lejr. Robert fortalte, at et af vores store dagblade i sin leder bl.a. skrev
at spejdere var verdens bedste samarbejdspartnere.
Robert havde bedt om at vi sang: ”Har du mødt ham en sommerdag”. Hans Dahl læste
gildeloven og Leo Nielsen holdt fødselsdagstalen.

