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Sct. Georgs
Gilderne
I Danmark

Det har været en lang trist vinter, rent vejrmæssigt og nu hvor foråret titter frem med
både knopper på træerne, Viber og andre forårsbebudere, så er vi alle påvirket af Covid
-19 og følgerne deraf.

1. Gilde

Det ligger tungt over os og vi hører, at vi skal re-tænke vores sociale kontrakter: Hvordan kan vi være sammen og holde afstand.

Lis Berg

Gildemester
Vestertoft 5, Genner

Derfor vil jeg gerne dele dette med jer – fundet i en Facebook gruppe.

6230 Rødekro
4146 1609

Det bragte et smil frem hos mig.

lb@berg.mail.dk

Smiling is infectious

2. Gilde

by Spike Milligan

Gildemester
Knud Lange
Jørgensgard 5b

Smiling is infectious

I thought about that smile,

you catch it like the flu,

then I realized its worth.

When someone smiled at me today,

A single smile, just like mine

2129 7385

I started smiling too.

could travel round the earth.

kogslange@gmail.com

I passed around the corner

So, if you feel a smile begin,

Redaktør

and someone saw my grin.

don’t leave it undetected.

Lis Berg

When he smiled I realized

Let’s start an epidemic quick,

Vestertoft 5, Genner

I´d passed it on to him.

and get the world infected.

6230 Rødekro

6200 Aabenraa

4146 1609
gildenyt@
aabenraagilderne.dk

Lilian Steenberg 2. gilde

Medlem af
International
Scout and Guide
Fellowship
ISGF
(an organisation for adults)

Stafetten sendes videre til Herman Langschwager
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Gildebrødre i . Gilde:
Denne skrivelse modtog vi fra Landegildeledelsen:

”Kære gildeledelser.
Regeringen har opfordret til sammenhold ved ikke at være sammen - og det er det vi vil gøre i den kommende tid.
Landsgildeledelsen opfordrer alle gildeledelser til nøje at vurdere, hvorvidt et møde/gildeting/ gildehal/ arrangement
skal gennemføres, udskydes eller aflyses.
Alt med hensyntagen til deltagerne.
Herunder hører også gildernes gildeting, og landsgildeledelsen opfordrer til, at også i denne situation følges regeringens indtrængende vejledning.
Landsgildeledelsen anbefaler derfor, at gildeting 2020 udskydes til senere på året, og indsendelse af gildeledelseserklæring til landsgildekontoret udskydes foreløbig til 1.9.2020.
Med venlig hilsen
Landsgildeledelsen”

Og som følge deraf har vi aflyst alle arrangementer i marts og april. Der er ikke nogen der ved hvornår vi vender tilbage til nogen bare tilnærmelsesvis normale tilstande igen.
Det vigtigste er naturligvis at vi alle gør vort bedste for at komme igennem denne tid på bedste måde.
Man kommer lige pludselig til at værdsætte ting på en anden måde, når alt hvad vi kender ikke er det samme mere.
De ting som vi ellers bare har taget som en selvfølge, er ikke en selvfølge mere.
Nye måder, nye muligheder, tid til at tænke, stoppe op, skal vi måske ændre noget når vi kommer ud på den anden
side? Hvad betyder noget - betyder det stadig det samme?
Husk at holde kontakt til hinanden, man kan blive meget ensom i denne situation.
Så snart vi må mødes igen starter vi - så Vær Beredt - Vi ses snart.

Lis Berg

Gildemester 1. Gilde
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2. Gilde Aabenraa
Sct. Georgs Gildeaften
Torsdag den 23.april
I Ensted spejderhus

På nuværende tidspunkt er der ingen af os, der kan vide noget om, hvordan Coronakrisen arter sig, når vi kommer
frem til den 23. april.
Næsten alle i vores gilde er i den såkaldte risikogruppe, så vi har besluttet, efter aftale med gildeledelsen, at aflyse
arrangementet indtil videre
Rigtigt ærgerligt, men selv Sct. Georg er nok ikke i stand til at gøre det af med den modbydelige virus!

Da vi nu ikke kan komme til at høre I tiden før 1920 har man sikkert diskuteret nationalt sindelag.
Sct. Georgsbudskabet som sædvan- Var man nu dansk, var man nu tysk?
ligt kan det læses har:
Det danske nederlag i 1864 betød, at alle værnepligtige skulle
kæmpe for den tyske kejser under Første Verdenskrig. For de
dansksindede var det en tort, men i 1920 kom chancen for at
kunne stemme sig hjem igen til Danmark.

Sct. Georgs Budskabet 2020
Dit samfund, dit medansvar!

I 1920 blev Hertugdømmet Slesvig delt op i tre afstemningszoner. Første zone gik fra Kongeåen til den nuværende grænse.
Anden zone indeholdt Flensborg, Flensborg Amt og Mellemslesvig. Tredje zone gik til Slien og langs med Dannevirke. Det
var en glædens dag, da 1. zone stemte sig hjem den 10. februar 1920 og en sorg for de tilbageblevne dansksindede i 2. og 3.
zone.
Disse begivenheder førte til, at der nu er et dansk mindretal
syd for den dansk/tyske grænse og et tysk mindretal nord for.

1920 er året for Danmarks genforening med den nordlige del
af det tidligere Hertugdømme Slesvig, det nuværende Sønderjylland. Efter krigen mod Preussen og Østrig i 1864 måtte Danmark afhænde Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg til Preussen.
Første Verdenskrigs afslutning åbnede muligheden for en demokratisk afstemning om landegrænsen mellem Danmark og
Deutsches Reich Preussen.
Det er en tid så fjern og dog så nær, at den stadig præger min
hverdag i det danske mindretal syd for den dansk-tyske grænse. Så nær, at mine forældre som 12- og 13-års børn oplevede
afstemningen i det gamle Hertugdømme Slesvig. Så fjern at jeg
selv ikke har oplevet den, men dens følger har påvirket hele
mit liv.

Min barndom, ungdom og voksentilværelse har været præget
af en stort set fredelig kappestrid mellem dansk og tysk her i
Sydslesvig. Men det har været trange år at komme igennem
for mine forældre og deres samtidige.
Mine forældre oplevede både Første og Anden Verdenskrig.
På grund af sit tyske pas skulle min far endda i seks år – heraf
et af dem i krigsfangenskab – være tysk soldat under Anden
Verdenskrig for et forhadt regime. Han havde stærke forbehold over for Tyskland efter krigen. Det prægede os børn og
var svært at komme væk fra.
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Nu lever vi dog fredeligt side om side med det tyske flertal ofte
i blandede ægteskaber, men i respekt for hinandens identitet.
De unges ståsted er ikke mere så udpræget et ”enten eller”,
men nu mere et ”både og”. De unge har en sydslesvigsk identitet, der også bunder i en dyb kærlighed til Danmark. Danmark
er deres hjerteland, som 18-årige sydslesvigske gymnasieelev
Johanne Juul Olsen så smukt udtrykte det i sin tale til H.M.
Dronning Margrethe, da hun gæstede Sydslesvig i september
2019.
København/Bonn-erklæringerne af 1955 dannede grundlaget
for et nyt forhold til hinanden i det dansk/tyske grænseland.
De gav nemlig befolkningerne ret til at erklære sig som enten
dansk- eller tysksindede uanset passets farve.

Denne udvikling er fortsat indtil nu, hvor mottoet faktisk er
blevet til et for hinanden og med hinanden i gensidig respekt,
og det går rigtig godt. Der skal dog fortsat arbejdes på det gode forhold, som bliver bedre og bedre.

Hvad har Sct. Georgs Budskabet nu at gøre med Danmarks
Genforening med Sønderjylland?
Mit svar er, at afstemningen i 1920, der lod folk selv bestemme, om de ville være borgere under Danmark eller Tyskland,
viser, at en fredelig dialog er den bedste vej for al sameksistens. Kun sådan kommer man videre i et samliv med andre.
Kun gennem samtalen kan freden bevares. Kun gennem respekten for den andens identitet, kan man udholde at leve
side om side.
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Intet menneske skal assimileres i flertalssamfundet, men mennesker skal integreres i respekt for deres identitet.
Det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland er integrerede dele af den samlede befolkning. Gode samlivsforhold skal findes ved at søge konstruktive muligheder i stedet for at fokusere på mulige barrierer. Dem må
man naturligvis tage i betragtning, men de skal overvindes via
konstruktive løsninger.
Sct. Georgs Gilderne i Norden og Litauen samt ISGF på verdensplan har en stor opgave, en forpligtelse til at arbejde på,
at samarbejdsrelationer bliver forbedret uafhængigt af etnisk
baggrund eller religion. Hver personlig positiv indsats gør en
forskel og smitter af på andre.
Husk: En lille indsats kan gøre en meget stor forskel!
Tænk på Baden-Powells ord om altid at arbejde på at kunne
forlade verden en lille smule bedre, end vi forefandt den. Det
er kun os - som enkeltpersoner eller i fællesskab med andre der kan gøre en lille eller stor forskel, der hvor vi bor – i familien eller i det omgivende samfund!
Vær beredt og tag din tørn, dit medansvar for freden, hvor du
end er!
Med hjertelig gildehilsen Anne-Margrete Jessen (Ami) Gildemester for Flensborg Gildet
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GILDEKALENDER
april 2020
1. april

spiseklub

15. april

spiseklub

23. april

Sct. Georgs Aften

1. Gilde

23. april

gildehal

2. Gilde

29. april

spiseklub

Lørdag den 4. april (eftermiddagstur)

Fra 7. april til 30. juni

Vandretur i Tinglev Mose. Tinglev Mose er

Årup Skov

opstået
efter sidste istid og kan naturligt
opdeles i 3
områder bestående af Nørresø, Søndersø og
højmosen. Der er
anlagt en sti gennem mosen,
som går gennem mosearealer med mange
buske og
træer, og fra fugletårnet kan vi overskue
næsten hele
mosen og iagttage mosens fugleliv. To af mosens meget
sjældne fugle er fyrremejsen og pungmejsen, hvis

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00

Mødested: Skovens P-plads 500 m syd for Naturskolen ved
Årup Skovvej

kunst-

14. april Thomas Christensen 50 år
19. april Allan Vagnsø

80 år

23. april Jens Blom Poulsen

70 år

Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. april 2020.
Indlæg sendes vedhæftet 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 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

