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Så dukkede den op igen! 
 

”Sangen”, som ind imellem huserer i mit hoved. 

Årsagen denne gang var Prins Henriks død. 
 

Det er mange år siden jeg stiftede bekendtskab med den første gang, men 
den gjorde først virkelig indtryk på mig i forbindelse med et dødsfald i Hen-
rys familie i Thy, hvor en ægtemand døde i en alt for ung alder, og hans 

kone bad os synge: ”Fuglene Letter Mod Vinden” 
 
Sangen er skrevet med udgangspunkt i oplevelsen af hav, natur og en flok 
måger der lettede, men kom til at handle om meget mere. Daværende bi-
skop i Viborg Stift, Henning Toft Bro, har skrevet den, og bandet ”Tørfisk”, 
som han var medlem af, har haft den med til alle deres koncerter, og her 
kommer den så: 

 
Lev dit liv mens du har det. Lev det i stilhed og storm. 
Se fuglene letter mod vinden. I modvind ta´r livet sin form. 
 
Forlæns lever vi livet. Baglæns forstår vi en gang. 
Det, som vil snære og tynge, det løsner sig ofte i sang. 
 
Sange om sandfyldte strande, sange om vidder og luft,  
Sange om blånende bølger, og sange om havsaltet duft.  
 
Sange om alt det, der farver et havliv i landet med blæst, 
Former det liv, som bli´r hærdet i vinden fra hjørnet i vest. 
 
Havlivet har sine drømme, de næres af saltluft og vand, 
De strækker sig mod horisonten, og rækker mod kimingens 
rand. 
- Lev dit liv, mens du har det. Lev det i stilhed og storm. 
Se fuglene letter mod vinden. I modvind ta´r livet sin form. 
 
 
 
Mange hilsener fra Ulla 1. Gilde 
 

 

 

Stafetten sendes videre til : Ilse, 2. Gilde 
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1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa indkalder til Gildeting    

   Tirsdag, den 20. marts 2018 kl. 19.00 

i Spejdergården i Rødekro. 

 

 

Dagsorden: 

1.: Valg af dirigent/referent 

2.: Gildemester aflægger beretning 

3.: Gildeskatmester fremlægger revideret regnskab, forslag til kontingent og budgettet for det kommende år 

4.: Beretning, regnskab for Barsø Huset. 

4 A.: Status på salg af Barsø Huset 

4 B.: Hvad skal vi bruge pengene til. (Indstillinger fra grupperne) 

4 C.: Tilskud til gildearrangementer. HL. orienterer. 

5.: Behandling af indkomne forslag 

6.: Valg af Gildeledelse og suppleanter 

7.: Valg af revisorer 

8.: Beretning fra 1. Gildes grupper. 

9.: Beretning fra/og valg til medlemmer i fællesgrupper. 

10.: Evt.  

 

Inden Gildeting serveres der Skipperlabskovs kl. 18.00 til en pris af 60.00 kr. incl. drikkevarer og kaffe 

med kage under Gildetinget. 

Kaffe med kage alene 20.00 kr. 

Tilmelding senest 13. marts:  til Erik Berg. Telefon 23279721 eller genvan@mail.tele.dk.  

 

Obs: Husk der er planlægningsmøde i tilslutning til Gildetinget 

 

Ledelsen 

mailto:genvan@mail.tele.dk
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1. Sct. Georgs Gilde  

 

Tirsdag den 20. februar 2018 afholdte 1. Sct. Georgs Gilde møde i Spejdergården Rødekro. 

Kegleklubben Sct. Georg havde inviteret Ingolf ”Guffe” Lorenzen til at fortælle os hans livshistorie, og speci-

elt om en tur på motorcykel i Bhutan, som ligger dybt ind i Himalayas bjerge, hvor der hvert år kun gives 

tilladelse til besøg af 2.500 personer.  

Et kongedømme på størrelse med Danmark, med kun 700.000 indbyggere. De måler deres Brutto National 

Produkt på et lykkeindeks, ikke noget med penge, men derimod sundhed, kærlighed, tryghed og livsglæde, 

og så går de alle i nationaldragt. 

Det siges de er det lykkeligste folkeslag i verden. 

”Guffe” har drevet autoværksted, og i mange år været spejderleder i Hjordkær, i dag er han bl.a. tovholder 

for julebyens minitog, som vi donerede aftens overskud på ca. kr. 1.000.- til. 

Kegleklubben 

Sct. Georg 

Christen 

 

 

 
Programændring 

 

1. Gilde:  

  

Sct. Georgsaften ændret fra den 17. april til den 23. april 2018. 

 

Hilsen 3-mands gruppen 
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GILDEKALENDER 

 

Marts 2018 

 

      

 

 

Fra 7. januar til 25. marts  

Hjelm Skov 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested: P-plads ved Skyttegården  

                       

 

 

 

 

 

 

 Lørdag den 17. marts (eftermiddagstur)  

Vandring på Camino Haderslev Næs.  

Camino Haderslev Næs, som Ruten følger den skønneste 

og mest interessante vej gennem egnens landskaber. 

Forløber langs natursti, asfalterede stier, markveje, grus-

veje og små landeveje, enkelte og korte strækninger 

langs hovedvej. Vi vandrer en del af en etape.  

Turleder Yvonne og Werner  

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. marts 2018.  

Indlæg sendes som vedhæftet Word fil eller som almindelig tekst på mail til Gilde-

nyt@aabenraagilderne.dk Tænk ikke på opsætning, kolonner eller margener. Det er meget nemmere for 

mig at få teksten uden nogen form for opsætning. Der findes så mange forskellige tekstprogrammer så 

jeg oftest får mere arbejde ud af det. Ofte bindes billeder fast til teksten når den bliver sendt, dvs. så kan 

jeg ikke tilpasse det til den plads der er. 

 Er der billeder el. lign. så sæt det til under teksten så jeg selv kan anbringe dem. 

 REDAKTØREN                  

 

 

  

07. marts 

17. marts 

20. marts 

21. marts 

 

 

 

Spiseklub 

2. Gilde 

1. Gilde 

Spiseklub 

 

 

 

 

Gildeting 

Gildeting 

   

 

 

 


