
2. Gildes sommerafslutning 
på Frydenborg 6. juni 2018 
Gildebrødre med ægtefæl-
ler/ledsagere var på - også 
denne - solrige dag inviteret til 
Frydenborg. De der havde mu-
lighed for det kom kl. 17, hvor 
der var kaffe, øl, vin, hygge og 
snak. 
Kl. 18.30 var der spisning. 
Der var dækket hyggeligt op 
udenfor ved bordene bag huset 
med udsigt ud over vandet og 
med "ta' selv bordet" indenfor 
rækkevidde. 
 

 
 
Efter maden var der enighed 
om, at vinden havde taget en 
retning, så det var blevet så kø-
ligt, at der blev ryddet op uden-
dørs og gjort klar til kaffen in-
denfor. 
Ved knapt 20- tiden var vi klar til 
at gå til bålpladsen, hvor bålet i 
år pga. tørke og afbrændings-
forbud var konverteret til et stål-

fad med masser af fyrfads-
lys.  Efter et par sange var der 
båltale, som i år blev holdt af 
vores Gildemester Tove.  
Tove indledte sin båltale med at 
tale om midsommerfest og et 
historisk tilbageblik på denne 
begivenhed.  
Oprindeligt var der en tradition 
for, at netop på denne aften 
kunne syge 
 blive helbredt ved at drikke af 
helbredende kilder.  
Engang troede man også, at 
hekse med deres sorte magi 
kunne skade os. Man troede, at 
de stod i ledtog med underver-
denens guder og ånder og i 
middelalderen mente kirken, at 
heksene stod i pagt med Djæ-
velen.  Umiddelbart var det ang-
sten for heksene, der førte til in-
kvisitionen.  Hekseforfølgelsen 
var på sit højeste i det 16. år-
hundrede og varede i alt et par 
hundrede år. I alt nåede man at 
brænde omkring 10 mio. men-
nesker over hele Europa i de år 
hekseforfølgelsen varede. 
Heksene havde karakter af syn-
debukke. Vi kender ikke i dag i 
vores del af verden til hekse, 
men det findes desværre sta-
digvæk. 
Måske er der nogen af jer, der 
har set TV dokumentaren "An-
jas Afrika ", som handler om 
Anja Loven, som har samlet 
penge ind via donationer til at 
bygge et børnehjem i Nigeria 



for "heksebørn" - børn som ud-
råbes som hekse og udstødes 
hårdt og brutalt. Anja Loven gør 
et kæmpearbejde for de børn 
og jeg synes, at Anjas børne-
hjem gør sig fortjent til en dona-
tion fra Sct. Georgs Gilderne. Vi 
kan ikke redde verden, men vi 
kan bidrage til at gøre en for-
skel. 
Hermed slut på min båltale med 
ønsket om, at alle må få en fan-
tastisk sommer. 
Efter endnu et par sange, gik vi 
op for at synge flaget ned, hvor-
efter der var kaffe/te med et utal 
af lækre hjemmebagte kager. 
Kl. Ca. 22 sluttede vi aftenen af 
med at ønske hinanden god 
sommer og på gensyn til au-
gust. 

AMS skriver 

 
 
 
 


