4. juni 2018

Friluftsgildehal på Frydenborg
34 deltagere, heraf to fra Folkekøkkenet og fire fra
Kolding KFUM Atletik og Motion, mødte op på Frydenborg til Friluftsgildehal. Ligeledes havde Mette to
gæster med, som måske kan blive nye Gildebrødre.
Klokken 18.30 blev der samling ved flagstangen, og
flaget blev hejst.
Vejret var med os, og da deltagerne var blevet
bænket, skulle de i skolestue. De fik en opgave hvor
der skulle skrives med gotisk skrift og regnes med
romertal. Ligeledes var der en rigtig tænkeopgave,
med at fordele sprit i tre dunke. Efter skoletiden blev
der serveret de grillede kyllingebryster og grillpølser,
med kartoffelsalat og to forskellige slags salater. Elly
havde bagt nogle dejlige pæretærter, som med stor
vellyst, blev nydt til kaffen.
Efter at maverne var godt fyldte, kunne vi gå ned til
bålpladsen og indlede Gildehallen. Desværre måtte vi
ikke tænde bål, så på bålpladsen blev der sat et fad
med fyrfadslys og to flagermuslygter.
Først hørte vi Gildemesterens tale om ”Afbud”
Tove Schmidt stod for 5. minutters Sct. Georg.
Hun tog udgangspunkt i erkendelsen af ikke at have
styr i sit liv, af biskop Marianne Christiansen.
Gaven ved at kunne mindre, omhandler hvordan
tingene ændrer sig, når vi bliver ældre.
Kan ikke klare sig uden briller, hvor man må erkende,
at fra nu af, skal de være det første, man prøver at få
øje på.
Det er en stor gave, at blive ældre og miste evner. At
kunne mindre.
I artiklen fortæller hun videre om, hvordan det er, at
blive ældre, og slutter medLivet er en gave, og vi skal ikke tage den fra nogen,
for vi kan ikke give den tilbage!
Jørgen kunne derefter, overrække John fra
Folkekøkkenet en kuvert med en ”skilling” fra Sct.
Georgs Løbet.
”Bålhygge” skulle der selvfølgelig også til, så vi sang
nogle dejlige bålsange.
En dejlig friluftsgildehal, tog nu sin afslutning, og vi
kunne ønske hinanden en god sommer!
En stor tak til 3. gruppe, for et godt arrangement.
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