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Spejderne og Gilderne 
understøtter den enkeltes 
strøben efter at leve som en 
ansvarsbevidst, hjælpsom og 
nyttig borger. Vi fejre 50 års 
kammeratskab, værdifælleskab 
og glæden ved at arbejde for en 
sag. Én gang spejder – altid 
spejder. Ved denne helt særlige 
lejlighed vil jeg forsøge, at 
reflektere over tre af livets store 
omdrejningspunkter: Tid, Tro og 
Kærlighed. 

Tiden er en flygtig størrelse. En 
dag, en weekend er en rum tid, 
vi almindelige vis kan overskue, 
men 50 år virker som en uendelig 
rum af tid. Vi ved godt at tiden 
går, men 50 år? Vi ved det godt 
og ser mange tegn på tiden tand, 
men kan alligevel ikke helt 
begribe tiden. Et andet tegn som 
vi har på Houens Odde netop nu, 
er Lillians 30 års jubilæum som 
leder køkkenet, som vi fejre her i 
november i år. (2016) 30 år på 
Houens Odde er et livsværk, som 
har indeholdt uendelige mange 
kopper kaffe og måltider til 
gæster på Houens Odde, men 

mere interessante er at tænke på 
det fantastiske antal af 
mennesker, som Lillian har mødt 
med Houens Odde, identiteten. 
Når vi taler om tiden, forsøger vi 
ofte at kikke ind i fremtiden, 
selvom det er umuligt.  

Derimod kan vi kigge med hjælp 
af fælles hukommelse se tilbage 
på den svundne tid. Til 
jubilæumsfesten var der to 
Gildebrødre med, som havde 
været med fra den første 3. 
Gildes arbejdsweekend for 50 år 
siden. Egon Lundsgaard og Peter 
Møller Hansen har været med 
alle 50 år. Det er tale om en 
imponerende dedikation og 
trofasthed. Hvilket bringer os 
videre til næste emne. 

Tro 

Jeg vil sige lidt om troen på – at 
der findes noget der er større 
end en selv. Og det er ikke 
”konen” jeg taler om! Det er 
troen på, at der findes noget som 
det er værd at kæmpe for, give 
sit engagement og arbejde for – 
uden at få løn i form af penge. 
Det er den tro, som holder liv i et 
fælleskab, som det 3. Gilde har 
omkring arbejdsweekenderne på 



Houens Odde. Men også i Gildets 
andre aktiviteter, hvor værdier 
om at holde sig aktiv og i vigør 
som medmenneske er noget det 
vigtigste i et menneskeliv. Det er 
naturligvis også vigtigt med et 
stærkt socialt fællesskab, hvor 
man har det godt sammen – og 
kan slappe af i hinandens 
selskab. Man kan endda tale om, 
at der opstår en kærlighed 
mellem brødre – i et Gilde. 
Kærlighed er det 3. og sidste 
emne. 

Kærlighed 

Vi ved godt, at der kan opstå 
kærlighed til at andet menneske. 
Og det er stadig ikke ”konen” jeg 
taler om! 3. Gildes 
arbejdsweekend – der er vel 
netop tale om en ”konefri zone”? 
Men det handler jo ikke kun om, 
at slippe væk fra noget – konen, 
hverdagen eller noget tredje. Jeg 
oplever, at der i indsatsen med 
de praktiske arbejdsopgaver på 
Houens Odde ligger en kærlighed 
til stedet. Hvad indeholder den 
kærlighed og hvad gør stedet 
særligt? Houens Odde er en helt 
særlig naturlomme, men 
spejdernes tilstedeværelse 
igennem 68 år har skabt en helt 

særlig ånd, en Houens Oddeånd 
som kalder på didikation og 
kærlighed til stedet og den har 3. 
Gilde i Kolding vist gennem 50 år 
ved trofast at opsøge praktiske 
opgaver, som bidrager til 
spejdernes fortsatte muligheder 
for udvikling spejdeidéen på 
Houens Odde. På vegne af KFUM 
Spejderne mange tak for 
indsatsen. 
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