10. Gilde
Gildehal ”midt i en coronatid”.
24 gildebrødre og 1 gæst var tilmeldt denne Fellowship gildehal. Gildeledelsen havde på
forhånd markeret de sæder i gildehallen, der ikke måtte benyttes, så vi kunne overholde
corona reglerne.
Uddrag af gildemestertalen:
”Gildemester Annie talte om det internationale
samarbejde, som vi måske springer over og lader
andre om. Men vi skal huske, at vi gennem
medlemskabet af den internationale gildebevægelse
er forpligtet til at bidrage til international forståelse,
gennem venskaber over landegrænser, gennem
tolerance og gennem respekt for andre. Vi skal
respektere mennesker og menneskerettigheder.
Det er mange ting på en gang, men vi kan starte med at vise vores opbakning til de tiltag
distriktsgildet arrangere.
Siden marts måned har gildearbejdet på grund af corona restriktionerne være på stand-by.
Alt for mange arrangementer er blevet aflyst, både i de enkelte gilder, men også i distriktet.
Her i efteråret er bl.a. Fellowship-day og Flygtningehjælpen aflyst.
I august 2023 er Danmark vært for Sct. Georgs Gildernes 11. Europakonference, som vil
blive afholdt et sted i Jylland, hvor programmet er natur og kultur.
Vi er netop nu alle påvirket af pandemien. Hvad sker der? Vi ved det ikke, og uvisheden
om, hvornår det ender gør os utrygge. Men vi skal videre, og det må vi hjælpe hinanden
med.
Rejseaktiviteten har i år været reduceret. Mange har
været tvunget til at holde ferie i Danmark, men har til
gengæld opdaget den dejlige og forskelligartede
natur, vi har her i Danmark.
Vi skal være åbne overfor de forandringer der
kommer, og fremfor alt hjælpe hinanden med ikke at
”blive sure, gamle bedrevidende borgere” der ikke
har blik for næste generations fremskridt og ikke
sige: Da jeg var ung var alting bedre.”

Gildekansleren læste Fellowship-budskabet, som i år var skrevet at Karen Hækkerup,
generalsekretær Unicef Danmark.
Stående foran døren til gildehallen sang Eva Madsen, mens flaget blev rullet ud og ind.
Det var rigtigt dejligt at høre.
Gildehallen foregik ellers uden sang, men med flere musiknumre end ellers – teknikken
drillede dog lidt.
I spisestuen fik vi serveret ”corona venlig” person: En tallerken med 2 stk. mad. Også
bordplanen overholdt alle regler.
Der var heller ingen sang i spisestuen,
men i stedet for blev flere gildebrødre
inspireret til at underholde med små
gode og morsomme historier.
Herefter kaffe med Jyttes hjemmebagte
kage – også serveret coronarigtigt.
Aftenen sluttede med at Jørgen Bøgh
spillede ”Nu er jord og himmel stille”,
mens vi andre nynnede dertil, mens vi sad på vores pladser i
dagligstuen.
En rigtig dejlig aften. Dejligt at komme i gang med gildearbejdet igen.

