Gildenyt

Sct. Georgs Gildet i Hammel
December 2021 og januar 2022

Julekomsammen i Gildet
Kære gildebrødre og giner
I indbydes til julekomsammen i konfirmandstuen
tirsdag d. 7. december kl. 12.00.
På grund af coronasituationen har gildeledelsen bestemt, at vi skal sidde
gruppevis. Grupperne skal selv sørge for forplejning og udsmykning af deres
borde. Har I også lidt pynt til lokalet, vil det være fint. Husk selv at medbringe
service.
For at vi kan komme i den rigtige julestemning har gildeledelsen følgende
forslag til underholdning. Hver gruppe skal tilrettelægge et festligt indslag. En
spejder sketch, en konkurrence eller noget helt tredje.
Vi ser frem til et hyggeligt julemøde.
Tilmelding gruppevis til Carsten på mail : cl-hammel@fibermail.dk
Senest fredag den 3. december.
Med gildehilsen
fra Gildeledelsen

FREDSLYSBUDSKABET
”Fred – et håb for fremtiden”
Skulpturen "FRED ER LØFTE OM FREMTID" lavet af kunstneren
Håkon Anton Fagerås, fra Bø i Telemark, Norge, blev afsløret 6
august 2006 i Narvik. 60 år efter USA kastede atombomben over
Hiroshima.
Det har været klart for menneskeheden efter anden verdenskrig,
at jorden med dens befolkning kun har en chance for at
overleve, hvis verdensbefolkningen finder sammen i en fredelig
sameksistens.
Der har været mange gode forsøg på samarbejde, som er blevet
iværksat af den almene befolkning, og enkelte statsledere. Dog
må vi konstatere at mange politikere og folkeforførere ikke har
lært af fortiden. Krig, undertrykkelse, forfølgelse, sult, død og
sygdom er stadigvæk dagligdag i forfærdelige mange lande, og
det truer verdensfreden.
Efter smitsomme sygdomme som KOPPER, MÆSLINGER,
TUBERKULOSE, DIFTERI, HIV/AIDS, PEST, KOLERA, POLIO og
mange flere, er der nu den nyeste Pandemi Covid 19, som
hærger vores dejlige planet, og som dræber mennesker
sideløbende med at nationerne kæmper om magt, penge, og
indflydelse.
Vi må konstatere, at statslederne og religionerne i de mange
lande som udgør vores jordklode, måske ikke magter opgaven at
holde og skabe ” FRED” – og dermed ødelægger muligheden for
” ET HÅB FOR FREMTID ”.
Vi må nok erkende, at der kun kan skabes fred, når vi alle
kæmper sammen om at sikre vores livs fundament, ” JORDEN ”.
Men, hver især kan kun kæmpe for noget godt, når vi selv har en
indre fred samt fred i et fællesskab. Lad os skabe fred i os selv,
så vi kan skabe fred med og for andre.
Pandemien 2020/2021 er grunden til, at der lige nu er stilhed
mellem mennesker. Mangel på møder med fysisk nærhed,
stemme, øjenkontakt, men også kropssprog som ind i mellem
kan skabe store misforståelser.
Og når vi IKKE har for travlt, i vores tanker, og især på de
sociale medier med at kommentere og forholde os til andres
væremåde, til andres opgaver, til andres udseende, til andres liv
generelt,.....så kan vi pludselig høre...de vigtige beskeder.
Så gør det til en dyd at være stille.
Ikke for at være tavs. Gå blot nysgerrigt på opdagelse i
stilhedens små pauser i vores hverdag. Hør på verdenen omkring
os, så vil alle vores sanser vende tilbage og give os styrke og
viden.
Så vil vi kunne koncentrere os om at være den del af vores
samfund, der skaber fred og fordragelighed, uden alle de
misforståelser, der er årsag til konflikter.
Lad Fredslyset minde os om, at det også er os selv, der
kan skabe FRED.
Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Helmut Werth, Kirsten Christensen og Paula Mikkelsen

Siden sidst:
Vi havde et godt Gilderådsmøde d. 16. november. De 4 gruppeledere samt gildeledelsen var mødt op
til mødet, hvor vi fik en god dialog omkring gildet og dets fremtid.
Skatmester Alex konstaterede vort indestående 130.000 kr. på bankbogen. Forslag til diskussion i
grupperne om anvendelse af beløbet kunne passende foreslås til gildets budget 2022.
Gruppelederne kunne alle berette, at man mere eller mindre havde reduceret samvær i grupperne
pga. Cow. 19, men at grupperne ellers fungerede godt med gode diskussioner.
Antal gildehaller og indhold: Gildeledelsen havde forespurgt på dette, og der var almen tilslutning til
at fastholde niveauet, som i dag.
Der blev foreslået en Idé Bank. Har man en god idé til et arrangement, udflugt etc. så skriv til banken.
Under evt. besluttede vi at forespørge entreprenør Magnus Frisch, om der kan laves en ned/tilkørsel
til Engedal, samt pris. Denne tanke er opstået, da vi alle syntes, at det rigtige sted til afholdelse af
vore gildearrangementer er Spejdercenter Engedal. Men indtil videre ”tester” vi alternative steder.
Den 24. nov. modtog vi Fredslyset, og de grønne spejdere samt forældre, gildebrødre mfl. gik i et flot
og langt fakkeltog til InSide, hvor spejderne anbragte ordet FRED med fyrfadslys. En event som de
mindre spejdere synes er spændende. Søndag aften en meget smuk og stille Fredslys gudtjeneste i
Hammel kirke, hvor mange desværre måtte blive hjemme pga. en evt. corona smitte.
Tak til Ingerlise og Hans som koordinator for Fredslyset, som blev afviklet som sædvanlig på en tryg og
sikker måde.
En forespørgsel her til gildebrødrene: Da vi har holdt det sidste Pøt Mølleløb har spejderkorpsene i
Hammel forespurgt Hadsten, om de må deltage i Hadstens Sct. Georgs løb. Det har Hadsten sagt ja til,
såfremt der kommer nogle hjælpere fra Hammel, da de ellers ikke magter opgaven. Tanken er at lave
en aktivitetsdag i stedet for et løb. Datoen er den 23. april 2022. Mon ikke vi kan blive nogle stykker!
Vi ses til julemøde tirsdag den 7. december i konfirmandstuen.
Gildehilsen Jytte GM

Husk at sende indbydelser til Alex:
www.gammeluglen@sctgeorg-hammel.dk
Hvis I gerne vil have et indlæg ex. indbydelse til jeres arrangementer med i Gildenyt, så husk
ikke at sende den som et pdf fil, den kan jeg ikke sende videre.

Fødselsdage
December
d. 4. december

John Sørensen

d. 7. december

Birgit Vedsted 80 år

d. 17. januar

Yelva Thomsen

Du ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen : december og januar
7/12 - 21 Julemøde i konfirmandstuen kl. 12.00
4/1 – 22 Nytårsgildehal i Rotarys lokaler kl. 18

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer 1/2 - 2022 er d. 25/1 - 2022.
Indlæg sendes til Carsten

