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 Kære linedanser 
Per Krøis Kjærsgaard 

1. Kære linedanser, udspændt 
ligger foran dig, 
selve livet 
du fik givet, 
gå nu kun din vej. 
 
Du må turde træde ud, 
hvor dit liv kun er dit. 
Det briste eller bære må 
dette ene skridt. 
 
Give fra dig hvad du magter, 
da ser du, 
en dag du nåede ud 
og danser til himmelens stjerneskud. 
 
 
2. Kære linedanser, hop nu 
ud ved siden af. 
Se dig danse, 
bare sanse, 
gøre hvad du ka'. 
 
Være én, men én iblandt. 
Og mødes så du gror. 
Ja vent dig meget fra den kant: 
Denne er din jord! 
 
Tro mig, når jeg siger til dig 
det største – 
det ser man kun i det små. 
Og kigger du opad er himlen blå. 
 
 
3. Kære linedanser, ser du 
livet er et net, 
øjeblikke,  
tro blot ikke, 
dansen kun er let. 
 
 

Og en dag gør livet ondt, 
det ved jeg, at det vil. 
For livet er et liv på trods, 
smerten hører til. 
 
Ud af sorgen vokser lykken 
og livet  
i påskens evige fest. 
De stærkeste rødder har træ'r i blæst. 
 
 
4. Linedanser - vælge livet 
hvilken er din vej? 
Følge hjertet uforfærdet. 
Sige ja og nej. 
 
Verden spørger tit hvordan 
og alt for lidt hvorfor. 
Der er så mange ting man kan 
- stå for det du tror! 
 
Gid du aldrig mister modet 
og lader  
det onde uimodsagt. 
Når viljen befries, - da falder magt. 
 
 
5. Linedanser i det høje 
dans vidunderligt! 
For det næste 
er det bedste: 
Glæden ubestridt! 
 
Tænk at få balancekunst 
Så helt ufatteligt! 
At modtage sin stang og snor 
ganske kvit og frit. 
 
Uanset om du nu tror det,  
så ved jeg, 
at lyset brænder for dig! 
Og kigger du op, er der nok en vej.  

  Stafetten fortsætter på side 2…... 
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Stafetten fortsat…. 

Vi kender det alle, en melodi, en sang eller 
andet, der ofte dukker op i vore tanker. 
Sådan har jeg gennem længere tid haft det 
med sangen ”Kære Linedanser”. 

Per Krøis Kjærsgaard skrev teksten og melo-
dien som konfirmationssang til sin niece, inspireret af Storm 
P`s tegning ” Fra vugge til grav”.  

Jeg har valgt, at dykke lidt ned i fem emner i teksten. 

”Give fra dig, hvad du magter.” Her bliver vi mindet om, at hvis 
vi giver til fællesskabet, hvad vi magter at bidrage med, og 
komme overens med det vi ikke magter, bliver det lettere 
at lykkes med livet. 

”Være én – men én iblandt.” Det ser jeg som en nøglesætning. 
Vi er alle en del af noget større, vi skal være os selv, og 
have respekt for andre. Det er netop det, der er fælles-
skabsdannende. Mødes vi, så gror vi, hvis ikke, er der der-
imod grobund for konflikter. Musik bliver musik, når hele 
orkesteret er med, derfor er kor bedre end solist. 

”Verden spørger tit hvordan, mindre end hvorfor.” Ikke alle 
fremskridt er lige gode. Er det fordi vi kan, eller er det 
fordi, det er godt for menneskeheden? Her tænker jeg 
f.eks. på gen teknologien. Vi har glæde af, at kunne frem-
stille kunstgødning, men tænker sjældent på, at det kan 
videreudvikles til f.eks. sprængstof. Kan robotter erstatte 
mennesker – jeg tror, at det avler ensomhed.  

”Det største det ser man kun i det små.” Her kan vi bare tænke 
på Brorsons salme, ”Op al den ting, som Gud har gjort.” 
Små ting i dagligdagen, hvordan vi taler til og om hinan-
den og hvordan vi behandler ting, miljø osv. 

 

 

”Dannelse/uddannelse”. Hvordan bliver vi dannede menne-
sker? Vi kan f.eks. læse Odysseen eller Les Misserable. En 
stor del tror jeg, at vi sønderjyder har fra højskolesangbo-
gen. Her kan vi spejle os i fortællingen. Får vi det sat i kon-
tekst, kan vi bruge det ellers ikke. 

Vær ikke bange for livet. Af og til gør det ondt, men det giver 
os robusthed, der gør, at vi kan hvile mere i os selv.  

Hvad er det, der gør, at vi nyder at synge sammen med andre? 
Man kan synge ting, man ikke kan sige. Mange ord forsvinder, 
men sange består. Fællessang er en nøgle til fællesskab, der er 
nøglen til et godt liv. Godt for menneskeheden, landet og ver-
den. 

Fortsat god tur til jer alle, hvor end I befinder jer på linen. 

 

Gildehilsen Jytte 1. Gilde 

 

 

 

 

 

 

 

Stafetten sendes videre til Kirsten Olesen, 2. Gilde 

 
 

1. Sct. Georgsgilde inviterer til 

Kransebinding 

Tirsdag den 26.11.2019 

Klokken 19.00. 

Vi binder adventskranse i Spejdergården i Rødekro. 

Julehygge – kaffebord – æbleskiver. 

Pris 60.00 kr. 

Tilmelding  senest 22.11. 19  til Birgit Bøllund 2140 8238 eller 

torbir@godmail.dk 

Hilsen Barsøgruppen. 

  

Juledekorationer 

 Traditionen tro laver vi juledekorationer sam-

men med de grønne pigespejdere om eftermid-

dagen kl. 15.00  

Dem bringer de ud til de ældre i Rødekro.  

Vi laver ca. 130 stk. 

Har du lyst så kom og hjælp, det er mega hyg-

geligt, og så serverer de pølser bagefter så vi 

ikke lider af gammel sult når vi fortsætter med 

kransenbinding om aftenen. 

  

Meld lige til så der er pølser nok Erik Berg  

2327 9721 eller genvan@mail.tele.dk 
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2. Gilde i Aabenraa  

inviterer til 

JULEJAZZ  

Torsdag den 28. november kl. 18.30 

i Damms Gård i Felsted 

Der bliver serveret 4 små retter, lidt ølsmagning der passer til og ikke mindst jazz med  

NEANDERS JAZZBAND 

priser er 280,00. alt inklusive 

Tilmelding til Henrik på tlf. 30295674 eller mail: langlokke@bbsyd.dk senest 21. november. 

 

 

Arrangerende gruppe: De vandrende pinde 

 

 

Rigtig mange gildebrødre fra alle 3 gilder og gæster deltog i en 

spændende Genforenings-aften på Damms Gaard i Felsted den 

22. oktober 2019.  

2. Gilde havde arrangeret en rigtig både hyggelig og spændende 

aften, som var krydret med fællessang fra Højskolesangbogen, 

kaffe m. boller og rigtig meget lækker Sønderjysk rugbrødslagka-

ge og ikke mindst et meget interessant foredrag af Simon Faber. 

Tidligere overborgmester i Flensborg Simon Faber, er for tiden 

projektlederen, der koordinerer aktiviteter i forbindelse med 

genforeningen 2020. 

Et spændende foredrag gav os alle et fint indblik i hundredvis af 

aktiviteter og tilbud, som man landet over kan gøre brug af fra 

januar til juli 2020. Alt sammen aktiviteter, som skal styrke dan-

skernes kendskab til genforeningens politiske og kulturelle be-

tydning. En del af aktiviteterne er offentliggjort inden for den 

seneste uge og igen til januar bekendtgøres store dele af årets 

program. 

Simon Faber fortalte om vigtigheden af, at genforeningen blev 

markeret over hele landet. Markeringen skydes i gang i januar i 

København og markeringen når sit officielle højdepunkt i Søn-

derjylland under de historiske mærkedage 10.-12. juli. Det var i 

de dage i 1920, at Kong Christian X red over den gamle grænse. 

Der vil være massevis af foredrag, kulturelle arrangementer,  

 

 

musik/sang, aktiviteter ved alle mindestenene for Genforenin-

gen m.m. Rig mulighed for at vi også i Sct. Georgs Gildernes 

grupper kan blive klogere på Genforeningen og deltage i fejrin-

gen i løbet af 2020. 

Tak til 2. Gilde for en rigtig 

god aften. 

Gildehilsen 

Lise Houman, 1. Gilde 

mailto:langlokke@bbsyd.dk
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2.Sct. Gildes by løb i den nordlige ende. den 08-10-2019 

 

Kl 17 mødtes 2.Gilde ved Sønderjysk Spejdermuseet på Bjerggade. Vi var 15 
+ én gæst fra 1.Gilde 

  

Vi blev delt i 2 hold og så gik vi på opdagelse. Det ene hold startede forfra og 
det andet bagfra. 

Vi fik besøgt:  

1. Sct. Jørgens Kirke –  

2. Folkehjem (hvornår bliver de færdig med at rode).  

3. Figur og stakit på Nørreport.  Viste I at det er et kunstværk? Gitterværket 
er et stort broderi med mange forskellige mønstre. Hvert mønster kendeteg-
ner byen Aabenraa. Fiskemønstret er symbol for søfart og fiskeri. Bølgerne er 
fjorden, som byen ligger ved. De smukke blomster er symbol på den kendte 
syerske Jomfru Fanny. De firkantede former i gitterværket er symbol på Franciska Clausen, som var kunstmaler.                            
Tag en tur ned og kig nærmere på den væg og Anne med nålen.   

4. Den nye fine malede væg ved Ramsherred.  

5. Mutter Stallbohms plads, hvor vi fik en sliktut med gammeldags bom af Slikmutter. 

6. Videre til Bulhuset, hvor vi mødte 2 svampe og fik en lille Doktor Nielsen  

7. Banegården og til sidst  

8. Michelsens Gård  

og så retur til Spejdermuseet, hvor der var dejlige madder til alle og Birgits gode småkager og 
kaffe. Vi havde en hyggelig aften og var færdige kl. 20.  

Tak for en god oplevelse, 

Stafetten. 

 

Ja så er det så vidt igen. Stafetten vil gerne fordeles over 2020.  

Det var lidt en hård fødsel at få fordelt stafetten i 2019. Men det lykkedes til sidst, tak for alle jeres  gode indlæg. 

1. Gilde:  januar - marts - maj /juni - august - oktober - december 

2. Gilde:  februar - april - juli - september - november. 

Bare send en mail til Gildenyt@aabenraagilderne.dk hvornår du ønsker at skrive stafetten.  

Hurtigst muligt så du kan få den måned du helst vil have. 
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GILDEKALENDER 

 

november 2019 

 

      
 

Fra 6. oktober til 29. december  

Jørgensgård Skov 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested:  

Skovens første P-plads på venstre hånd ved 
Jørgensgård Skovvej 

   

  

  

  

  

  

  

  

Lørdag den 9. november (eftermiddag)  

Vandretur ved Jels Midtsø. Jels Midtsø er omgivet af skov. 
Nedersø, Midtsø og Oversø blev dannet af istidens vandmas-
ser og har i dag et samlet areal på 78 ha. Vi går en tur i områ-
det og ser noget af Planetstien, der var ved Orion Planetariet. 
På turen kommer vi også forbi den smukke bygning ved Jels 
Voldsted. Vi ser også stedet, hvor vikingespillet holder til.  

Turledere Orla og Werner  

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. november 2019.  

Indlæg sendes svedhæftet Word fil eller som almindelig tekst på mail til  

Gildenyt@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 man-

ge 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                  

  

  

 

 

 

13. november 

26. november 

27. november 

28. november 

 

 

 

 

Spiseklub 

1. Gilde 

Spiseklub 

2. Gilde 

 

 

Kransebinding  

Julefrokost 

Julejazz - Damms Gård 

   

 

Vi siger Tillykke til Randi Clausen  

som fylder 75 år den 28.11.2019 
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