
 

 

NYTÅRSGILDEHAL tirsdag d. 5. januar 2016 

 

Nytårsgildehallen startede som traditionen byder det med vandrehal, hvor gildebrødre 

og påhæng og gæster nyder et glas mousserende vin og ønsker hinanden et godt 

nytår. 

 

I gildehallen ønskede GM Niels Kudsk i sin velkomst alle et godt nytår og forhåbentlig 

en god overstået jul med diverse familiesammenkomster og en god nytårsaften i ven-

ner og families skød. 

 

Vi er alle forhåbentlig klar til at tage fat på et nyt godt gildeår med mange gode gilde-

haller, gildearrangementer og gode gruppemøder mm. 

 

Der var gæster fra 3. gilde Haderslev, Toftlundgildet og 5 ægtefæller, og 21 gilde-

brødre var mødt. 

 

Endvidere holdt gildebror Peter Thygesen gildemestertalen og Hanne Thygesen holdt 

efterfølgende 5. min. Sct. Georg. De havde selv udarbejdet indbydelsen, samt udvalgt 

musik og sange til gildehallen. 

 

Hvorefter GM fortalte kort om de arrangementer, der havde været i 2015, og de tiltag 

der var kommet til i 4. gilde i det forløbne år. 

 

I sin gildemestertale kom Peter Thygesen bl.a. ind på årstal, der bevidst eller ubevidst 

passerede gennem hukommelsen ved årsskiftet, og de kan sammenlignes med en  

knagerække eller med en roulette, hvor tallene eller knagerne kan sammenholdes 

med fikspunkter eller oplevelser gennem ens ejet liv. Pilen i dette tilfælde standsede 

for hans vedkommende mellem tallet 6 og 7. 

 

Med tallet 6 pegede det hen på, at der i 1906 var optakten til verdens første spejder-

lejr på Brownsea Island i 1907, og dermed også til spejderbevægelsens fødsel, som 

efterhånden blev verdensomspændende, og trods alt af 2 verdenskrige formåede at 

udvikle sig og give verdens ungdom det bedste værktøj – nemlig patruljesystemet. 

Netop i jubilæumsåret var de på rejse i England, hvor de bl.a. besøgte mindemær-

kerne for B.P. og hans hustru Westminster Abbey, som var flankeret af spejderfaner, 

en britisk statssamfunds tak til en af verdens største ildsjæl og hans hustru. 

 

Endvidere gik turen til Gilwell Park, hvor der lidt afsides står en statue som hedder 

”The ideal scout” – oversæt den perfekte spejder. Statuen var en gave fra de ameri-

kanske spejdere – den gjorde et stærkt indtryk på ham, og han mener, netop at den 

illustrerer betydningen for optimisme, fremdrift og yderligere positiv udvikling. 

 

Har valgt at se figuren som fællesnævner for de mange millioner af spejdere, som er 

gået forud, og som med dygtige lederes indsats har båret frugt rundt om i verden. 

 

 

 

 



 

 

Der kan ofte gå mange år før profetier går i opfyldelse, og lige nu ser det ud til, at 

spejderbevægelsen har en positiv udvikling – gode minder giver lyst til at tænke 

fremad og handle derefter. 

 

Derefter blev der sunget ”Har du mødt ham en solskinsdag i våren” nr. 162. 

 

Inden gildehallen sluttede holdt Hanne Thygesen 5. min. Sct. Georg – hvor hun læste 

to citater op af Søren Kirkegaard og Kung Futze.  

 

Den der vover mister fodfæstet for en stund, den der ikke vover, mister sig selv. 

 

Når forandringens vinde blæser, bygger nogle vindmøller, medens andre bygger 

læhegn. 

 

Hun havde ikke selv læst Kirkegaard – det var et højere niveau – men greb efter cita-

ter, som var god til at få forstand af, og indimellem gav hende et ekstra lille skub i 

hverdagen, når hun stod overfor for noget nyt på hendes livsbane, nye udfordringer/-

opgaver, og om hun kunne leve op til forventningerne. Som hun sagde i sin sidste 

gildemestertale i Ålborg, som også blev hendes afskedstale i gildet – ”gamle træer 

kan godt plantes om, hvis de får et solidt rodnet med sig, bliver plantet i god og næ-

ringsrig jord, og bliver plejet med omhu. 

 

Der var mange ting, der skulle på plads – men hun er glad for at være til stede i 

Haderslev med familien i nærheden og trygheden i de kredse de færdes i. Sluttede af 

med: 

 

Smil til verden, og den smiler igen – et smil koster intet, men giver meget. Det gør 

den rig som modtager det, uden at det gør den fattigere, som giver det. Det kræver 

kun et øjeblik, men mindet om det lever ofte bestandigt. 

 

Smilet giver hvile for den trætte, opmuntrer den nedtrykte, er solskin og varme for de 

bedrøvede, og er naturens bedste lægemiddel mod bekymring. Alligevel kan det ikke 

købes, tigges, lånes eller stjæles, for det har kun værdi, når det gives. 

 

Sang ”Livstræet”  

 

Eftergildehallen stod 4. gruppe for – de serverede et koldt bord anretning og stem-

ningen var som altid og hyggelig – blev orienteret om starten på ”Stafet for Livet” i 

september måned. 
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