
Kære gildebrødre i 4. Gilde.  

Hermed en lille hilsen i disse Corona tider.  

Det er desværre ved at være et lille års tid siden, at vi har haft mulighed for at 
mødes til et gildearrangement. Men det betyder ikke, at vi i gildeledelsen har ligget 
på den lade side. Det har ikke været et sabbatår. Alle arrangementer har været 
planlagt til mindste detalje, for hver gang har vi håbet på, at det denne gang kunne 
lade sig gøre. Ud over det har vi arbejdet med nye bestemmelser for strukturen for 
vores hus, og prøvet at følge med dels i gruppernes arbejde, som desværre også gik i 
stå, da der blev indført forsamlingsforbud på over 5 personer.  

Vi har i ledelsen modtaget 2 forskellige forslag. Palle foreslår at vi simpelthen 
springer året over og først holder valg til næste år. Lise Jensen foreslår at vi beholder 
de samme grupper et år mere, altså ikke laver nye grupper i år.  

Vi har i gildeledelsen diskuteret både for og imod disse forslag, og er blevet enige 
om, at vi følger de oprindelige planer både hvad der angår vores program, valg og 
nye grupper. Det betyder også at arrangerende gruppe er den oprindelige plan.  

I ledelsen er vi hver især er blevet valgt for en 3-årig periode, og den ønsker vi at 
holde fast i. Da det er mig, der er på valg i år, betyder det, at vi skal vælge en ny 
gildemester ved det kommende gildeting. Om det så bliver til marts eller senere, må 
tiden og restriktionerne så vise. Så kik jer om efter en ny kandidat.  

Mht. nye grupper tror vi det er sundt, at vi holder fast i princippet om at skifte 
grupper hvert andet år, så derfor vil I sammen med efterårsprogrammet få at vide, 
hvordan de nye grupper ser ud.  

Det var så de praktiske oplysninger. Ud over det, vil jeg ønske, at vi kan holde gryden 
i kog, måske ikke i bulderkog, men en simre-ret kan jo også være ganske lækker. Og 
som jeg ser det i øjeblikket, hvor smittetallene heldigvis er for nedadgående, vil det 
være gruppearbejdet, der først kommer i gang. Brug gruppemøderne og brug dem 
konstruktivt. Denne krise har givet både tid og lejlighed til eftertænksomhed. Og det 
kan måske danne inspiration for gruppemøderne. Her tænker jeg f.eks. på hvorfor er 
du gildebror?? Hvad forstår du ved spejderideen, eller spejderideen for voksne?? 
Det tror jeg kunne være både sundt og konstruktivt og få en god snak om.  

Den 26. marts 2021 har 4. Gilde 75-års jubilæum. Da vi ikke kender restriktionerne 
for marts, kan vi ikke melde noget ud endnu, men ledelsen er fast besluttet på, at vi 
ikke skal snydes for en fest, så fest bliver der, det er bare for tidligt at sige hvornår.  

Med stort ønske om at vi snart alle sammen vil få en normal hverdag. 

Mange hilsener Jette Born 

Gildemester lidt endnu. 


