Naturen i Maj.

SCT. GEORGS
GILDERNE
I FREDERICIA

Maj opfordrer til at tage ud i naturen.
Antallet af ynglefugle er på sit maksimum.
Fuglestemmer i skoven er en vild lydoplevelse. Frøernes forårssange står ikke
tilbage for fuglekoret i lydstyrke, og én af
de mere sjældne arter kan levere en
øredøvende rappen. Det kan få én til at
tro, at vandhullet er fuldt af små ænder.

MAJ
2021
Nr. 535

Men det er løvfrøens parringskald. Den er
helt speciel, for den har hæfteskiver på
alle fingre og tæer. Hen på sommeren
forlader den sit ynglevandhul og begynder
at klatre rundt i løvtræer og buske. Her
kan den lille grønne frø være svær at få
øje på. Løvfrøen er totalfredet - hverken
frø, æg eller haletudser må indsamles
eller skades.
Fra Naturlommekalenderen 2021

1. Sct. Georgs Gilde
Nyt fra ledelsen

Kære Gildebrødre
Det er forår og alting klippes ned.
Melodi: Povl Dissing 1981 - Tekst: Benny Andersen 1981

I skrivende stund er dette korrekt
Nu vil vi hellere synge
Kom maj du søde milde,
gør skoven atter grøn
Ja og nu kan vi atter få lov til at samles i større sammenhænge, og det
skal vi glæde os over.
Håber I alle glæder jer til at komme i gang igen med vores gildearbejde.
Nogle gildebrødre har jo mødtes i ny og næ i små bobler.
Kan nævne for jer, at jeg har haft kontakt med ejendomsmæglerfirmaet HOME
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1. Sct. Georgs Gilde
De ville gerne have gildet til at dele flyers ud.
Ledelsen har mailet sammen, og vi har sagt ja til opgaven og håber,
at I vil slutte op om denne opgave.
Søren har lovet at være tovholder, som da vi delte flyers ud for
Nybolig.
I vil høre nærmere om aftalen, når vi mødes til gildeting i maj (dato
følger)
Ilsa
________________________________________________________________________

Torsdag den 22. april i år kunne Ib fejre 80 års fødselsdag.
Vi ønsker dig et stort tillykke og håber, du havde en dejlig
dag.
Du har selvfølgelig i dagens anledning fået en lille gave fra
gildet og din gruppe.
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1. Sct. Georgs Gilde

Gildeudflugt 2021

Denne invitation er en fortsættelse af Gruppe 1´s mail af
5. december 2020, hvor vi forhåndsorienterede jer om vores gildeudflugt 2021.

Lørdag den 19. juni 2021
·

·

·

Kl. 12.00: Vi mødes i Kongsdal Åben Have, Assens Ldv. 38,
5471 Søndersø, kongsdalaabenhave.dk, hvor vi spiser vores medbragte
mad og drikkelse. Entré koster 50 kr. pr. næse, og beløbet skal
betales kontant.
Efter at have fået stillet sulten og tørsten, er der et par timer til
rådighed til at se og nyde den fantastiske have.
Midt på eftermiddagen kører vi til Bogense og tjekker ind på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense. Der er dobbeltværelse
med bad og toilet til alle.
Kl. 18.00: Vi mødes i vores eget lokale til en velkomstdrink.
Derefter vil der blive serveret en 3-retters menu, husets vine, øl
og vand ad libitum. Portvin bydes rundt 2 gange. Kaffe med småkager. Vin, øl og vand i baren efter middagen. Vi slutter med natmad.
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1. Sct. Georgs Gilde
Forret: ½ avokado med rejer og cocktaildressing, dertil
flutes og smør.
o Hovedret: Indbagt svinemørbrad med blomkål, gulerødder,
slikærter, pommes hasselbach bordelaisesauce.
o Dessert: Nøddekurv med hjemmelavet vaniljeis og frisk
frugt.
o Natmad: Hotdogs med røde pølser.
Alt dette for kun 664 kr. pr. næse. Dertil kommer et miljøtillæg på
17,50 kr. pr. næse.
o

Søndag den 20. juni 2021
·

·
·

Søndag morgen stor buffet. Når vi tjekker ud, betales den
samlede regning for hotellet af gildet. I vil så senere få en opkrævning fra vores skatmester – fratrukket gildets tilskud på 200
kr. pr. deltager.
Efter udtjekning er der mulighed for at køre til Gyldensteen
Strand og gå en tur i den enestående natur.
Når bentøjet er blevet rørt, er der mulighed for at returnere til
Bogense for at afslutte udflugten med en frokost for egen regning på Café Onkel, Adelgade 75, 5400 Bogense.

I skrivende stund bliver vi Karin & Steen, Birte & Peter KN, Ilsa &
Niels Erik, Vibeke & Jørn, Birthe L & Ib, Helle & Søren, Solveig, Irma
& Jens, Birthe ER & Arne, Yrsa & Karsten samt Anette & Per.
For at det nu ikke skal være løgn, har vi fra ledelsens side bestilt det
smukkeste vejr.
Stor gildehilsen
Ledelsen.
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1. Sct. Georgs Gilde
Kære gildebrødre
Sidste års tur til festspillet på Frøbjerg Baunehøj blev, som bekendt,
desværre ikke til noget. Men så prøver vi om det kan gennemføres i år, hvor
der spilles.

Vi har talt med arrangørerne, som har tilbudt os at komme til forpremiere
onsdag den 4. august kl. 20:00 til en billetpris på 130,00 kr. Men så skal vi
have en meget hurtig tilmelding.
Ellers foreslår vi onsdag den 18. eller torsdag den 19. august, hvor billetterne koster 280,00 kr. Hvilken dag er i så fald bedst?
Vi vil arrangere, at vi kan mødes til fællesspisning og hygge forud for
forestillingen, men det får I nærmere oplysning om, når vi nærmer os dagen.
Vi håber I vil give os en tilbagemelding hurtigst muligt.
Med gildehilsen
Irma og Jens, gruppe 3
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2. Sct. Georgs Gilde
GILDETING 2021
Med 100 % fremmøde afholdtes gildetinget den 24. marts. Tinget blev gennemført
som et formiddagsmøde.
Gildemesteren aflagde beretning om det forløbne gildeår. Et ret enestående
år, hvor mange aktiviteter blev aflyst.
Skatmesteren aflagde beretning for året. Regnskabet blev godkendt. Kontingentet er uændret 250,00 kr. pr. kvartal.
Alle valg var genvalg. Her skal fremhæves:
Gildemester:
Erik Matthiesen
Gildekansler:
Jørn Kristensen
Gildeskatmester:
Karl Aage Dahl
Suppleant til ledelsen:
Torben Skov Jensen
Repræsentant til Fællesrådet:
Torben Skov Jensen
Sct. Georgs Fonden
Karl Aage Dahl
Medredaktør ”Broen”:
Jørgen Bork
Med tak for god orden kunne dirigenten – Bent Madsen – afslutte gildetinget.
Ref.: Jørn

2. Sct. Georgs gilde har 75 års jubilæum den
16. maj 2021
Denne minderige dag fejrer gildet ved et internt arrangement.
På grund af Corona-krisen vil dette arrangement finde sted på et senere tidspunkt.
Stort til lykke.
P.l.v
Jørn Kristensen / kansler
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2. Sct. Georgs Gilde
Indsendt af Erik Matthiesen
Pjedsted, den 19. april 2021
– I denne corona-tid er der brug for samfundssind, hensyn og
sammenhold -- -Og så er det da fint at opleve, at hovedparten af den danske
befolkning udviser en vis ansvarlighed, bruger mundbind, holder
afstand, m.m.m.
Dette med at stå sammen og gøre fælles front, får mig til at tænke
på:
BONDEN OG HANS SØNNER:
En bonde havde syv sønner, og de kunne ikke forliges. Snart
skændtes de. Snart sloges de. Deres far prøvede på alle måder at
tale dem til rette, men det hjalp ikke.
Hvad gjorde han så?
Han bad hver af dem hente en kæp. Dem bandt han sammen til et
knippe, og han lod efter tur alle sine syv sønner prøve, om de
kunne brække det. De prøvede og prøvede, men ingen kunne.
Så løste faderen knippet og gav hver søn én af kæppene og
sagde:
”Prøv nu, om I kan knække dem” Det kunne de meget let.
Da sagde faderen: ”Der ser I, børn: Så længe I holder sammen,
er I stærke, og en fjende får ikke magt over jer.
Men når I bliver uenige, og hver vil sit eget,
da er det en smal sag at ødelægge jer.”
Æsop
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Én af de gamle grækere:
Ca. år 600 før vor tidsregning,
Forfatter og filosof.

3. Sct. Georgs Gilde
Eftefølgende mindeord er sendt til Fredericia Dagblad og
Elbobladet.
Mindeord om Gildemester i 3. Sct. Georgs Gilde i Fredericia
Carry Hansen, Georginvej 7, 7000 Fredericia
Indsendt af Gildekansler Bent Rask Thomsen,
3. Sct. Georgs Gilde i Fredericia.
____________________________________________________

En kendt fredericianer er død i en alder af 76 år.
Vi har mistet en stor ildsjæl, en stor personlighed, med mange
kreative ideer, en energisk person, som bliver umulig at erstatte i 3.
Sct. Georgs Gilde i Fredericia, i Gildebevægelsen i Danmark og i
mange sammenhænge til glæde for hele Fredericia.
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3. Sct. Georgs Gilde
Carry afgik ved døden torsdag den 22. april efter et kort sygdomsforløb.
Carry var en ildsjæl i både 3. Sct. Georgs Gilde i Fredericia, som hun
har været medlem af siden den 8.9.1983 og også blandt de tre gilder i
Fredericia.
Hun har som mange i Gildebevægelsen en fortid inden for spejderbevægelsen, hvor hun også satte sit solide aftryk.
I Sct. Georgs Gilderne i Fredericia har vi et Humanitært Udvalg, og i
dette udvalg var Carry tovholder og igangsætter. For en del år siden fik
hun sammen med et andet af vores medlemmer den gode idé at gøre
noget for de demente og deres pårørende.
Valget faldt på at arrangere dans for demente og deres pårørende.
Der har været danseeftermiddage på Plejecenter Othello og udflugter.
Denne aktivitet har været til stor glæde for mange demente og deres
pårørende igennem mange år.
Carry var fuld af gode ideer og troede på, at ting kunne lykkes Hun var
god til at arrangere og sætte ting i værk, altid veloplagt, og hendes
positive indstilling til tingene havde en afsmittende virkning på
omgivelserne.
I 3. Sct. Georgs Gilde i Fredericia var Carry vores Gildemester, en post
hun har haft siden den 1.4.2010. Hun troede på det bedste i alle Gildebrødrene og var i stand til at motivere os i gildearbejdet. Hun sad for
bordenden og var godt tilpas i denne position, om det var sammen med
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3. Sct. Georgs Gilde
ledelsen, i gruppearbejdet eller i anden sammenhæng, var det en
fornøjelse og altid inspirerende at have hende med.
Den årlige sommer-udflugt til Dalen i Mosevrå ved Vejers var noget, vi
alle så frem til. Med et varierende program for dagen og efterfølgende
hygge i sommerhuset.
Denne udflugt stod foran sit 20 års jubilæum i 2021.
Igennem livet møder vi mange mennesker, men sjældent én, der
besidder så mange positive egenskaber som Carry.
Carry vil blive savnet. Et led i vores kæde er bristet.
Vores tanker går til Christian, børn, svigerbørn og børnebørnene i
denne svære tid.
Bisættelsen finder sted tirsdag, den 4. maj kl. 12 fra Christianskirken.
Bestemmelser for deltagelse vil fremgå af Elbobladet den 28. April.

_____________________________________

Annonce:
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3. Sct. Georgs Gilde

Gildemøde tirsdag 18. Maj
Der afholdes gildemøde tirsdag den 18. maj, kl 15 i C-cafeen.
Mødets indhold vil fremgå af af det referat, som udsendes til jer
fra ledelsesmødet, lørdag den 8. Maj.

Gildehilsen
Bent Rask Thomsen
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Fælles
Sct. Georgs Budskabet 2021
Da Georg hørte, at der var en farlig drage i en lille by, vidste
han, at han skulle gøre noget. Det måtte være en ny og farlig
drageart, da den åd børn. Den var ikke som de kinesiske
drager, der udelukkende bringer lykke.
Drager kan også skade på anden vis for eksempel starte
skovbrande, når de nyser. Derfor red Georg ud til dragens
hule og dræbte den.
Skovbrande er selvfølgelig nødvendige for at rydde underskoven og give plads til ny vækst i skoven. Og måske havde
denne drage et problem med helbredet, der gjorde det
umuligt for den at fange og æde sin normale føde i naturens
brutale fødekæde. (”Vi æder hinanden, og sådan er det”,
som Bedstemor Mus fra Hakkebakkeskoven siger).
Måske kunne denne stakkels drage ikke fordøje andet end
menneskebørn?
Georg levede et par hundrede år efter Jesus, men han havde
måske ikke hørt, hvad der skete for Martha fra Bethania, som
optræder i Lukasevangeliet.
Efter pinsen tog Martha til Frankrig som missionær, og der
oplevede hun nøjagtigt det samme som Georg. En forfader til
den drage, han måtte tage sig af, åd børn i en by, hun besøgte. Men Martha dræbte ikke sin drage. I stedet talte hun
venligt til den, og til sidst var hun i stand til at tage den med
ind til byen og brugte sit strømpebånd som snor. Frans af
Assisi tæmmede en ulv på samme måde tusind år senere
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Fælles
(Desværre dræbte mændene i byen Marthas drage, da hun var
rejst).
Uanset hvordan, skal vi forhindre andre væsner i at dræbe
uskyldige mennesker. Men vi bliver nødt til at undersøge alle
sider af enhver sag, og vi må ikke dræbe vores medvæsner
uden god grund. (Baden-Powell skiftede mening om dette. I
sine yngre dage holdt han meget af at jage vildsvin; senere
sagde han til spejderne, at de skulle gå på jagt med et kamera
– ikke en riffel.)
Vi bør blive mere opmærksomme på, hvordan vores måde at
leve på påvirker den komplekse og delikate balance, vi finder i
naturen. I dagens verden er insekter og hvaler – og utallige
arter derimellem – mere sårbare end drager. Uanset om vi kan
lide det eller ej, bestemmer vi mennesker over andre væsners
skæbne, væsner, som vi deler denne planet med.
Ivan Chetwynd

Ivan Chetwynd er født i England i 1943. Han har
studeret filosofi, psykologi samt teologi ved
universiteter i England og Danmark og arbejdet
som metodistpræst i England, Nigeria, Danmark
og Norge, ligesom han har været menighedsforvalter i Norge. Ivan Chetwynd er sekretær for
Sct. Georgs Gilderne i Norge og står i spidsen for
de norske Fredslysaktiviteter.
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Fælles

Stafet for Livet finder i år sted lørdag den 5. juni 2021.
Holdet er blevet oprettet på Stafet for Livets hjemmeside. Det
er i år en noget alternativ stafet, idet vi p.g.a. forsamlingsforbuddet ikke kan være på skolen i Erritsø og stafetten foregår
alene om lørdagen. Holdene skal selv finde et sted at holde til.
Vi har lånt en spejderhytte i Nordby på adressen Sonnesvej 108.
Herfra vil der være flere muligheder for gåture på fælleden og i
omegnen alt efter eget ønske. Vi skal ved afslutningen indberette hvor mange kilometer, vi har gået, så I bedes medbringe
Jeres mobiltelefoner, idet vi ikke har mulighed for som tidligere
at klikke ind, hvor mange omgange vi har gået.
Der er skrevet ud til tidligere og nye deltagere omkring arrangementet med en frist for tilmelding senest den 20. maj.
Det koster igen i år 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn og pengene går selvfølgelig alle til Kræftens Bekæmpelse. Kontonummeret til betalingen fremgår af den mail, som I har fået tidligere.
Vi håber, at rigtig mange af Jer vil afsætte nogle timer til dette
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Fælles
gode formål. I må meget gerne invitere, familie, børnebørn,
venner og bekendte med.
Såfremt I kender nogle, der eventuelt kunne tænke sig også at
deltage, må I meget gerne sende mig deres mailadresse, så jeg
kan sende informationer ud til dem.
Så derfor sæt X i kalenderen allerede nu og vær med til at støtte
en god sag og få en dejlig lørdag i gode gildebrødres festlige lag.
Husk også, at der er mulighed for at deltage i en gang grillpølser
og kartoffelsalat, selvfølgelig for egen regning om aftenen. Der
vil også være kaffe på kanden før eller efter gåturen, så I har
mulighed for en hyggesnak uden for spejderhytten.
Skulle I alligevel være forhindret i at deltage, så må I endelig
gerne støtte stafetten med et beløb. Nærmere omkring dette i
den tilsendte mail.
Såfremt I har spørgsmål allerede nu, er I meget velkommen til at
ringe til mig på tlf.nr. 2720 3389.
På gensyn til endnu engang Stafet for Livet.
Vibeke Toftegaard
holdkaptajn

16

Distriktet

Trekantområdets Distrikt
indbyder til

Ridderhal
i

Kolding – på Fynsvej.

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 19.30
Følgende Væbnere ønsker optagelse:
Helle Parsberg 1. Vejle
og Lis Flodgård 2. Kolding
Efter Ridderhallen er der kammeratligt samvær også på Fynsvej.
Pris for dette traktement er 100 kr. ekskl. drikkevarer.

Tilmelding senest den 30. april til DGK
eller DGM - kabar@profibermail.dk
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1. Gilde
19. juni, kl. 12: Gildeudflugt.

18. maj, kl. 15: Gildemøde i C-caféen.

Fælles
5. Juni: Stafet for Livet: Sonnesvej 108.

Diverse

Distriktet
5. maj kl. 19,30: Ridderhal i Kolding.

Jørgen Bork
Jbork7000@gmail.com
Senest d. 20.05.2021
Website: www.sct-georg.dk/fredericia

3. Gilde

HUSKEREN
Stof til næste nr. sendes - helst pr. e-mail - til:

2. Gilde

