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ISGF 

(an organisation for adults) 

Lidt at tænke over her i starten af det nye år! 
 
Hvis vi så på verden, som et sted, hvor der kun var en landsby med præcis 100 mennesker ville 
den se cirka sådan her ud: 
Der ville være: 
57 Asiater 
21 Europæer 
14 fra Western Hemisphere, both north and south 
8 Afrikanere 
52 ville være kvinder 
48 ville være mænd 
70 ville være ikke-hvide 
30 ville være hvide 
70 ville være ikke-kristne 
30 ville være kristne 
89 ville være heteroseksuelle 
11 ville være homoseksuelle 
6 mennesker ville have 59% af hele verdens rigdom - og alle 6 ville være fra USA. 
80 ville ikke bo i et hus 
70 ville ikke være i stand til at læse 
1 ville være tæt på døden; 1 ville være tæt på fødsel 
1 (ja, kun 1) ville have en uddannelse ud over grundskolen 
1 ville eje en computer 
  
Hvis man ser på vores verden ud fra sådan et kompakt synspunkt, bliver behovet for accept, for-
ståelse og uddannelse pludseligt mere tydeligt. Lidt mere at tænke på: 
  
Hvis du vågnede op i morges, og følte dig mere rask end syg, så er du mere heldig end den million 
mennesker, som ikke overlever denne uge. 
Hvis du aldrig har oplevet faren ved krig, rædslen ved tortur eller smerten ved sult. så er du foran 500 millio-
ner mennesker verden over. 
Hvis du kan gå til et kirkemøde uden at frygte terror, arrestation, tortur eller død - så er du bedre stillet end tre 
milliarder mennesker verden over. 
Hvis du har mad i køleskabet, tøj i skabet, et tag over hovedet og et sted at sove, så er du rigere end 75% af 
denne verden. 
Hvis du har penge i banken eller i din pung, og penge til at ligge et sted, så hører du til blandt verdens rigeste 
8%. 
Hvis dine forældre stadig er i live og stadig gift. Så er du meget heldig - endda i USA og Canada. 
Hvis du kan læse denne besked, så er du heldigere stillet end over 2 milliarder i denne verden - som slet ikke 
kan læse. 
  
En eller anden sagde engang. 
What goes around comes around. 
Arbejd, som om du ikke behøvede penge. 
Love like you've never been hurt. 
Dans, som om ingen ser dig. 
Syng, som om ingen hører dig. 
Lev som om dette er himlen på jord. 

 

Stafetten sendes til 1. Gilde 
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2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa. 

 

Nytårsgildehal d. 5. januar 2021 – AFLYST 
 

Desværre er vi igen nødt til at aflyse et af vores arrangementer. 

Vi trænger snart til at kunne mødes igen, men der ser ud til at være lys for enden af tunnelen. 

Vaccinen er på vej og forhåbentlig kan vi i løbet af 2021 få normale tilstande igen. 

 

I 2020 måtte vi aflyse en del men siden i sommer har vi dog haft 3 arrangementer:  

I august var vi sammen til Bålkøkken i Ensted – et hyggeligt fællesarrangement for Aabenraa Gilderne. 

I september havde vi Gildeting og Fødselsdagsgildehal samme aften. Vi fik indsat Inger som Gilde Kansler efter Lene.  

 I oktober var der besøg hos Arwos hvor genbrug og affaldssortering var i fokus. 

 

Jeg håber at vi kan mødes til vandretur og planlægning d. 6. februar 2021 – vi afventer og ser hvor lang tunnelen er og om vi er 
kommet ud i lyset igen?? 

 

Jeg ønsker alle et godt og lykkebringende Nytår – Med Gildehilsen, Knud/GM 

      1. Sct. Georgsgilde Åbenrå. 

 

Vi må desværre stadig ikke samles til de planlagte arrangementer i Gildet. 

Jeg savner virkelig snart at vi kan få gang i vores gildeliv igen. 

Men det kommer jo i løbet af 2021, da kommer vi forhåbentlig tilbage til ”normalen” igen. 

Indtil da ønskes alle et rigtig Godt Nytår og tak for det gamle. 

 

Lis Berg 

Gildemester 1. Gilde 
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Januar 2021 

 

      

 

 

 

 

                        CORONA AFLYST 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. januar 2021.  

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                  

  

 

 

 

 

 

Alt er desværre Corona aflyst 

 

   

              CORONA AFLYST 

Vi siger tillykke til 

Erik Helsinghoff der fylder 75 år den 17. januar 2021 

Ove Andersen der fylder 70 år den 24. januar 2021 
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