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Fornemmelse for foråret.
Med fuglenes glade forårsstemmer,
vinteren helt vi glemmer.
Det var koldt, vi frøs,
midt i et tøbrud vi nøs.
Nu smiler solen fra sin himmel,
snart ser vi overalt den grønne vrimmel.
I lysets styrke mærker vi luften mild,
mangen én springer omkring som en vild.
Spirende håb tager fart, om os gror,
vi gerne på det umulige og sommer tror.

Sidste frist for indlevering af
annoncer, referater m.m.
er den 20. i måneden
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Besøg hos Ecco er ændret.
d. 23.05.2022 har Hønsegården valgt at aflyse besøget hos Ecco pga.
Eccos stillingtagen til Ruslands krig mod Ukraine. Vi håber I er af samme
mening og vil bakke op om vores nye arrangement.
I stedet laver vi en bålaften med mad over bål, et lille stjerneløb samt
bålhygge, dette foregår på

Kollund naturuniverse
Nørrevej 45, Kollund
Mandag d. 23.05.2022 kl. 18.00

Vi sørger for at bålet er tændt, mad og drikkevarer er købt,
i sørger for at maden bliver stegt over bålet.
Prisen er som altid moderat.
Medbring venligst: kop, tallerken, bestik, glas og ikke mindst et
siddeunderlag samt tæppe hvis det skulle blive koldt.

Tilmelding senest mandag d. 16.05.2022
til Lissi tlf. 22119617 mail Nellie-Nelson@hotmail.com
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Referat
Gildehal 7. april 2022, Frøslevlejren, W7
Vi mødtes 14 Gildebrødre plus aftenens foredragsholder Gadesygeplejerske
Linde Holtz Petersen, Sønderborg.
Gildemesteren kom i Gildemestertalen ind på vigtigheden af de gode gamle dyder –
og om at skabe rum til eftertanke. Især som verden ser ud i dag med krig og ufred.
Vi må hver i sær forholde os til verden som den er. Hun drog paralleller til pindsvinet,
der ikke er udfarende og risikovilligt. Men ruller sig sammen og gør modstand.
Mimmi holdt 5 minutter Sct. Georg og valgte at genfortælle det velkendte sagn om ridderen
Sct. Georg. Han reddede en by fra den forskrækkelige drage, der hver år krævede liv for at
lade byen leve i fred.
Han drog ud og dræbte den forskrækkelige drage, der fortsat står som symbolet på alt
ondt i verden.
Gildemesteren læste herefter årets Sct. Georgs Budskab, der uundgåelig kom ind på krig
og ufred i Europa.
Det fremhævedes, at spejderbevægelsen er budskabet om fred og venskaber hen over grænser.
Vi skal stedse være beredte – og tage os af hinanden.
Som vore ritualer foreskriver samledes vi så om Højbordet og genbekræftede Gildeløftet.
Som afslutning på Gildehallen læste Bodil Gildeloven.
Efter aftenens traktement gav Gildemesteren ordet til vor gæst.
Hun fortalte meget engageret og medrivende om sit arbejde om gadesygeplejerske,
hvor ikke én dag eller én sag var ens.
Hun er sygeplejerske for mennesker, der er faldet igennem dagligdagens sociale netværk
og nu ramt af forskellig misbrug og et liv på gaden, med alt hvad det indebærer.
Noget jeg egentligt slet ikke kan forestille mig.
Ingen tvivl om at hun kunne gå ind lige præcist på det enkelte menneske og tilpasse sin hjælp for
netop ham/hende efter bedste evne log kreativitet.
Regler og bestemmelser var ikke altid det letteste for hendes arbejde.
Hun gav virkeligt stof til eftertanke.
Det er fantastisk at nogle mennesker kan klare det pres om hun helt åbenbart lever
under- og med.
Det gav mig en efterfølgende urolig nat med mange tanker.
Tak for et fremragende og engageret indblik i den side af samfundet, som var hendes dagligdag.
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Gildemestertale 7. april 2022
Jeg læste for nylig et indslag af Sven Brinkmann som jeg syntes jeg vil dele med jer;
Sven Brinkmann har fået en ide til et TV program.
Alle kender løvens hule, der helt i tidens ånd fejrer innovation, risikovillighed og iværksætteri.
Nu kommer Pindsvinets hule, der ikke vil sætte nye ideer i værk, men derimod sætte dem i stå.
Det er kort sagt et program om iståsætteri.
Præmissen er, at der ikke er nye ideer vi mangler:
Verden flyder i forvejen over med ligegyldigt bras, disruption, tidsrøvende apps, ideer, som folk tror, er gode,
bare fordi de er nye, og mennesker, der fuldstændig mangler evnen til at tænke inden for boksen.
Det, vi mangler er til gengæld at sætte alverdens tåbeligheder i stå:
Tilbagerulle fejlslagne reformer,
Afvikle hovedløs digitalisering,
Genetablere DKR og 24syv,
Genlæse de klassiske romaner,
Lade elementær høflighed, dannelse og medmenneskelighed komme til ære og værdighed igen.
Det mest progressive vi kan gøre i en amok løbende tid, er at sætte i stå og genopdage vores gamle ideer.
Filosofihistorien er som bekendt fodnoter til Platon og Renæssancen var den måske mest blomstrende epoke i
menneskehedens historie, netop fordi den formåede at genoptage de gamle ideer fra den klassiske græske og
romerske oldtid.
Det skal Pindsvinets hule handle om:
At sætte i stå og skabe rum til eftertanke. Hvor Løven Jesper Buch siger: ”Whatever it fucking takes” og
”ud og spark døren ind!” er vi i Pindsvinets hule mere interesserede i at reparere de fine, gamle døre,
som andre har smadret.
Og vi bruger ikke bandeord!
Hvorfor så pindsvinet?

Fordi pindsvinet i modsætning til løven er et ydmygt og fredsommeligt væsen, der helst vil tøffe omkring og
spise regnorme. Pindsvinet er ikke særlig risikovilligt, men til gengæld kan der rulle sig sammen og gøre modstand, år nogen forsøger at skubbe for meget til det.
Lad os være som pindsvinet.
Velkommen til pindsvinets hule!
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mødekalender
Dato

Arrangement

Sted

Tidspunkt

23.05.2022

Kollund Naturuniverse

Nørrevej 45, Kollund

Kl. 18.00

Onsdag den 18 Maj (aften tur )
Eventyret om bjergsalamandrene ved Aabenraa

En bjergsalamandergruppe har arbejdet ihærdigt og vedvarende for at redde bestanden. Først mente fagfolk, at bjergsalamanderen var uddød i Danmark, men så skete der noget. Vi får den spændende beretning, og bjergsalamandergruppen guider os på den nyetablerede sti med nye små søer, og vi får mange detaljer om projektet. Bjergsalamandrene er
meget flot farvede på denne årstid, og vi får en af dem at se. Efter guidningen fortsætter vi med en gåtur i den nyudsprungne bøgeskov, og tilbage ved bilerne nyder vi den medbragte kaffekurv. Turleder Troels

01.05

Birte Galle

16.05

Linda Seberg

Indlæg til Budstikken sendes som vedhæftet Word fil eller som almindelig tekst på mail til
khansenfour@kabelmail.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. Er der billeder el. lign. så sæt det til under teksten så jeg selv kan anbringe dem.
Redaktøren

